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RESUMO 

 

 

AMORIM, Simone. Cultura e Democracia: A participação como elemento 
estruturante das políticas públicas de cultura no estado do Rio de Janeiro. 2017. 268 
f. Tese (Doutorado em políticas públicas e formação humana) – Faculdade de 
Educação, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2017. 
 

As políticas públicas de cultura no Brasil sofreram uma guinada participativa na 
última década que provocou uma inflexão na forma como a cultura é entendida pelo 
Estado e como este percebe o cidadão no contexto das decisões públicas. O público 
da cultura nunca se viu tão profundamente incluído no debate acerca do que deve ser 
o papel do Estado no campo cultural, como nos últimos anos, especialmente a partir 
de 2005, com a realização da primeira Conferência Nacional de Cultura do Brasil.  De 
lá pra cá foram estimulados a tomar parte nesse debate Conselhos de Políticas, 
gestões públicas de todas as esferas, parcelas da população historicamente 
negligenciadas no debate, culminando com a proposta de criação de um Sistema de 
Cultura que integraria Estado (em todas as esferas de governo) e Sociedade (e não 
apenas artistas) em prol do desenvolvimento cultural. Este trabalho apresenta 
aspectos do processo de implementação do Sistema de Cultura no Estado do Rio de 
Janeiro, principalmente se detendo no componente participativo implícito em sua 
formulação e sem deixar de problematizar as concepções naturalizadas a respeito de 
Estado, Cultura e Participação, localizando-as no debate contemporâneo. Procura, 
sobretudo, refletir sobre a captura desses conceitos pela perspectiva neoliberal, 
vigente em todo o mundo e com raízes históricas na política fluminense. São 
analisados os anos em que o Sistema Estadual de Cultura do Rio de Janeiro esteve 
em debate em todo o estado, culminando na Lei 7035/2015, e como as tensões 
históricas com a participação ficaram expostas durante a implementação do 
pressuposto participativo na gestão pública da cultura no Estado. 
 
Palavras-chave:  Democracia. Políticas Culturais. Políticas Públicas. Estado do 

Rio de Janeiro. Participação Social. Sistema Estadual de 
Cultura. 

 



ABSTRACT 

 

 

AMORIM, Simone. Culture and Democracy: Social Participation as a key factor on 
cultural policies at Rio de Janeiro State. 2017. 268 f. Tese (Doutorado em políticas 
públicas e formação humana) – Faculdade de Educação, Universidade do Estado do 
Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2017. 
 

The public policies of culture in Brazil have undergone a participatory 
turnaround in the last decade that provoked an inflection in the way culture is 
understood by the State and how it perceives the citizen in the context of public 
decisions. The public of culture has never been so deeply involved in the debate about 
what the role of the State should be in the cultural field, as happened in recent years, 
especially since 2005, with the first National Conference on Culture in Brazil. From that 
time on, the public debate in all spheres, included sections of the population historically 
neglected in the debate, culminating in the proposal for the creation of a Culture 
System that would integrate State (in all spheres of Government) and Society (and not 
just artists) for cultural development. This work presents aspects of how the Culture 
System in the State of Rio de Janeiro has been implemented, especially focusing on 
the participatory component implicit in its formulation and without leaving the 
discussion of naturalized conceptions about State, Culture and Participation, in the 
contemporary debate. It seeks, above all, to reflect on the capture of these concepts 
by the neoliberal perspective, which is in force throughout the world and with historical 
roots in Rio de Janeiro politics. We analyse the years in which the State System of 
Culture of Rio de Janeiro was under debate throughout the state, culminating in Law 
7035/2015 and how the historical tensions with participation were exposed during the 
implementation of the participatory assumption in the public management of culture In 
the State. 
 
Keywords:  Democracy. Cultural Policies. Policy. Rio de Janeiro state. Social 

Participation. State System of Culture. 

 



RESUMEN 

 

 

AMORIM, Simone. Cultura y democracia: La participación social como factor clave 
en las políticas culturales en el Estado de Río de Janeiro. 2017. 268 f. Tese 
(Doutorado em políticas públicas e formação humana) – Faculdade de Educação, 
Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2017. 
 

Las políticas públicas de cultura en Brasil han sufrido una revolución 
participativa en la última década que provocó una inflexión en la forma en que la 
cultura es entendida por el Estado y cómo percibe al ciudadano en el contexto de las 
decisiones públicas. El público de la cultura nunca ha estado tan profundamente 
involucrado en el debate sobre cuál debe ser el papel del Estado en el campo cultural, 
como ha ocurrido en los últimos años, sobre todo desde 2005, con la primera 
Conferencia Nacional de Cultura en Brasil. A partir de ese momento, el debate público 
en todas las esferas incluyó a sectores de la población históricamente olvidados en el 
debate, culminando en la propuesta de creación de un Sistema de Cultura que 
integrase el Estado (en todas las esferas de Gobierno) y la Sociedad Sólo artistas) 
para el desarrollo cultural. Este trabajo presenta aspectos de cómo se ha 
implementado el Sistema de Cultura en el Estado de Río de Janeiro, centrándose 
especialmente en el componente participativo implícito en su formulación y sin dejar 
la discusión de concepciones naturalizadas sobre Estado, Cultura y Participación en 
el debate contemporáneo. Busca, sobre todo, reflexionar sobre la captura de estos 
conceptos por la perspectiva neoliberal, que está en vigor en todo el mundo y con 
raíces históricas en la política de Río de Janeiro. Analizamos los años en los que el 
Sistema Estatal de Cultura de Río de Janeiro fue debatido en todo el estado, 
culminando con la Ley 7035/2015 y cómo las tensiones históricas con participación 
fueron expuestas durante la implementación del supuesto participativo en la gestión 
pública de la cultura En el estado. 
 
Palabras clave:  Democracia. Políticas culturales. Política. Estado de Río de 

Janeiro. Participación social. Sistema Estatal de Cultura. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Data da década de 1930 um conjunto estruturado de políticas que inaugurariam 

a partir daí o que se pode caracterizar como o campo das políticas públicas de cultura 

no Brasil. Registram-se ações estatais dispersas anteriormente a esse período, mas 

que não se configuram como políticas estruturadas, principalmente se 

conceitualmente se caracteriza as políticas culturais como: 

 

Conjunto de intervenções realizadas pelo Estado, as instituições civis e os 
grupos comunitários organizados, com objetivo de orientar o 
desenvolvimento simbólico, satisfazer as necessidades culturais da 
população e obter consenso para um tipo de ordem ou [de] transformação 
social. (CANCLINI, 2005, p.69)1 

 

Desde o Estado Novo2, uma série de ações vêm sendo empregadas pelos 

governos brasileiros, nas várias esferas da gestão pública, com o intuito de 

desenvolver o setor cultural no país, em uma alternância de estratégias 

governamentais (que ora se detêm na ampliação da atuação do Estado e 

fortalecimento de uma agenda pública, ora se retrai em favorecimento da indústria dos 

bens e serviços culturais, representada por agentes privados do setor) de estruturação 

de um campo que, embora integre o conjunto das demais políticas sociais do país, 

ainda não se configura, do ponto de vista do investimento dos recursos públicos, como 

um setor estratégico no conjunto das demais políticas públicas. 

As três últimas décadas foram especialmente significativas para o campo das 

políticas de cultura no Brasil, com destaque para dois períodos: a segunda metade 

dos anos 1980 e os anos 2000 até a atualidade. Do primeiro período, destacam-se a 

abertura democrática, a retomada dos governos civis e a construção de bases 

constitucionais de novo tipo para o campo da cultura.  

                                                 
1 Tradução minha. Texto original: “conjunto de intervenciones realizadas por el estado, las 

instituciones civiles y los grupos comunitarios organizados a fin de orientar el desarrollo simbólico, 
satisfacer las necesidades culturales de la población y obtener consenso para un tipo de orden o de 
transformación social.” (CANCLINI, 2005, p.69) 

 
2 Regime político brasileiro, também identificado como ditadura do Estado Novo, implantado por 

Getúlio Vargas em 10 de novembro de 1937, vigente até 29 de novembro de 1945, caracterizado 
pelo autoritarismo, a centralização do poder, o nacionalismo e o anticomunismo. Para uma 
caracterização mais detalhada do período ver FAUSTO, 2006, p.200-211. 
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No governo do presidente José Sarney (1985-1990), duas ações tornaram-se 

marcos no campo das políticas públicas de cultura: (i) a criação do Ministério da 

Cultura, em 15/3/1985, cujas atribuições eram anteriormente responsabilidade do 

Ministério da Educação e que tomou a si as ações referentes às letras, artes, folclore 

e outras formas de expressão da cultura nacional, o patrimônio histórico, arqueológico, 

artístico e cultural do Brasil e (ii) a criação da primeira lei de incentivos fiscais para 

promoção “privada” de investimento em cultura no país.  

Reconhecida como Lei Sarney, a Lei no.7505, de 2/6/1986, implementada sob 

a gestão do então Ministro da Cultura, o economista Celso Furtado, inaugura uma 

nova forma de promoção cultural. Controversa, dividindo opiniões e argumentos, a 

atuação privada no fomento à cultura no país, hoje via Lei no.8.313 de 23/12/1991, ou 

Lei Rouanet3, tem sido desde então objeto de polarizadas discussões na cena cultural 

brasileira, tanto pública quanto privada, e o que era para se traduzir em acréscimo de 

investimento público ao setor cultural, terminou por produzir enormes distorções em 

sua aplicação pelos produtores e gestores culturais desde então:  

 

Conforme documento do Ministério [da Cultura], em 18 anos de vigência da 
Lei Rouanet, dos oito bilhões investidos, mais de sete bilhões foram recursos 
públicos. Ou seja, a Lei só mobilizou 5% de recursos das empresas e muitas 
delas eram públicas. (RUBIM, 2012, p.12) 

 

O segundo marco desse recorte é o período compreendido entre os anos de 

2003 e 2010, quando o Estado retoma o protagonismo sobre a política de cultura no 

país, significativamente esvaziada no governo do presidente Fernando Henrique 

Cardoso4 pela ampliação de uma estratégia que priorizou o aumento da participação 

do mercado no universo da produção cultural.  

Conforme destacou o pesquisador da Universidade Federal da Bahia (UFBA) 

e Secretário de Cultura daquele estado, Albino Rubim (RUBIM, 2010): 

                                                 
3 A Lei ficou conhecida pelo nome do então Secretário de Cultura, o Diplomata Sérgio Paulo Rouanet, 

que ocupou o cargo pelo período de 1991 a 1992. Isto porque em 1990, no governo do presidente 
Fernando Collor de Mello, o Ministério da Cultura foi transformado em Secretaria da Cultura, 
diretamente vinculada à Presidência da República, situação revertida pouco mais de dois anos 
depois, conforme disponível em: http://www.cultura.gov.br/site/o-ministerio/historico-do-ministerio-
da-cultura/, acessado em 14/09/2011. 

 
4 Cf. informação da ONG Contas Abertas, em 2003 o orçamento da pasta era de 0,2% das receitas 

totais da União e, em 2010, este orçamento saltou para 0,7%. A recomendação da ONU é que os 
países destinem 1% de seu orçamento à Cultura. Disponível em: 
http://contasabertas.uol.com.br/WebSite/Noticias/DetalheNoticias.aspx?Id=8, acessado em 
15/09/2011. 

http://www.cultura.gov.br/site/o-ministerio/historico-do-ministerio-da-cultura/
http://www.cultura.gov.br/site/o-ministerio/historico-do-ministerio-da-cultura/
http://contasabertas.uol.com.br/WebSite/Noticias/DetalheNoticias.aspx?Id=8
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Na coletânea de discursos “programáticos” pronunciados em seu primeiro 
ano de governo, [o Ministro da Cultura] Gilberto Gil privilegiou dois assuntos 
que batiam de frente com a tradição das ausências. Ele enfatizou o papel 
ativo do Estado, criticou sua omissão no campo cultural e chegou a propor 
politicamente que “formular políticas culturais é fazer cultura”. (RUBIM, 2010, 
p.125) 

 
[...] Gil igualmente fez nos discursos programáticos críticas contundentes à 
gestão FHC/Francisco Weffort naquilo que ela significou a expressão maior 
da nova modalidade de ausência, consubstanciada nas leis de incentivo: 
retração da atuação e do poder de deliberação do Estado em detrimento das 
empresas, ainda que a imensa parcela dos recursos acionados fosse de 
origem pública. (RUBIM, 2010, p.2) 

 

Os dois primeiros mandatos do Partido dos Trabalhadores à frente da 

Presidência da República no Brasil, de janeiro de 2003 a dezembro de 2010, 

representam um novo momento nesse campo, no país. Trata-se de um período 

caracterizado pela expressa opção pela ampliação da participação da sociedade na 

formulação das políticas culturais, estratégia que, com maior ou menor intensidade, 

manteve-se formalmente na primeira gestão da Presidente Dilma Rousseff (2011 a 

2014).   

É certo que esta exposição sumarizada apresenta apenas uma parte muito 

superficial das mudanças empreendidas no período compreendido entre 1985 e 2014, 

num Brasil que viu crescer em importância as atividades organizativas em torno da 

cultura em ambiente democrático, um movimento fortemente influenciado pela 

configuração internacional do tema. Destaque-se, ainda, que esse movimento de 

ampliação da participação da sociedade nas políticas de cultura não é algo isolado de 

um campo, que está longe de ser o que conta com maior acúmulo histórico de 

participação social, mas que teve uma participação muito importante na gênese desse 

movimento no Brasil.  

Destaque-se, neste caso, ter sido o ex-ministro Gustavo Capanema o grande 

articulador das primeiras conferências de políticas públicas, enquanto à frente da 

pasta da Educação e Saúde Pública, contrariamente ao que se registrava em outros 

setores de políticas públicas. No entanto, o setor cultural apenas na década de 2000 

mostra preocupação em recuperar a incorporação de tal mecanismo participativo 

como método de gestão das políticas. Esse tem sido um instrumento estratégico na 

retomada do diálogo entre as gestões culturais e a sociedade no processo de 

renovação que o setor cultural tem sofrido a partir de 2003: 

                                                 
5 RUBIM, 2012, p.12, Apud GIL, 2003, p.11 
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Instituídas pela Lei no 378, de 13 de Janeiro de 1937, as conferências foram 
parte da reorganização institucional promovida pelo então ministro Gustavo 
Capanema, à época, no Ministério da Educação e Saúde Pública (Hochman 
e Fonseca, 2000). Embora a literatura que trata do histórico das conferências 
não indique qual foi a fonte inspiradora para a realização destes processos 
(Krüger, 2005), é possível afirmar que surgiram como estratégia de 
articulação federativa (Horta, 2000). As duas primeiras conferências 
realizadas no Brasil – a Conferência Nacional de Educação, em 3 de 
novembro de 1941, e a Conferência Nacional de Saúde, em 10 de novembro 
de 1941 – tinham como objetivo não só ampliar o conhecimento do governo 
federal sobre as atividades vinculadas à saúde e à educação em todo o país, 
mas também articular estas iniciativas de modo a aumentar a capacidade de 
execução dos programas governamentais, estabelecendo parâmetros mais 
claros no que se refere às atribuições e às relações entre os entes federados 
(Horta, 2000; Hochman, 2005). (AVRITZER; SOUZA, 2013, p.27) 

 

Portanto, com um mecanismo institucionalizado de diálogo, a cultura está 

entrando tardiamente num movimento iniciado já na década de 1980, período em que 

se percebe o crescimento mais intenso das formas de organização da sociedade civil, 

tendo como auge da redemocratização do país o processo Constituinte. No Brasil, 

especialmente da última década, mecanismos participativos vêm sendo adotados no 

sentido de aproximar o universo de negociação das políticas públicas de cultura e a 

participação ativa da sociedade civil. A ênfase nesses mecanismos tem reforçado uma 

concepção de que o processo democrático se renova na medida em que não se 

esgota nas formas de representação consolidadas especialmente pelo voto, mas 

propõe uma participação ativa da sociedade na deliberação das políticas públicas.  

Considerados todos esses aspectos, o objetivo principal da pesquisa dessa 

tese foi investigar a implementação do Sistema Estadual de Cultura do RJ, 

considerando, por um lado, o pressuposto participativo implicado nessa agenda e, por 

outro, a conjuntura política do estado do Rio de Janeiro no momento de  consolidação 

da política. 

Teve como objetivos específicos além do aprofundamento teórico sobre a 

democracia em sua configuração contemporânea, considerando-se o papel e as 

formas de participação da sociedade civil nas políticas públicas; o empreendimento 

de um relato histórico da experiência empírica de institucionalização de um canal 

permanente de deliberação junto à diversidade de atores políticos e sociais envolvidos 

na formulação do Sistema Estadual de Cultura do RJ. Segundo MINC (2011): 

 

À semelhança de outros sistemas de políticas públicas, o SNC é uma 
articulação entre Estado e sociedade que pretende dar organicidade, 
racionalidade e estabilidade às políticas públicas de cultura – definidas como 
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políticas de Estado. A finalidade principal é garantir a todos os brasileiros o 
efetivo exercício de seus direitos culturais. (MINC, 2011, p.13) 

 

O Sistema Nacional de Cultura (SNC) consolida a estratégia nacional de gestão 

da cultura no país e foi criado com o principal objetivo de “fortalecer institucionalmente 

as políticas culturais da União, Estados e Municípios, com a participação da 

sociedade” (MINISTÉRIO DA CULTURA, 2011, p.8).  De acordo com informações 

oficiais, o Sistema é o mecanismo que: 

 

Institucionaliza a cooperação entre a União e os entes federados para 
formular, fomentar e executar as políticas culturais, de forma pactuada e 
compartilhada com a sociedade civil. Tem a missão de promover o 
desenvolvimento humano, social e econômico, dando pleno exercício aos 
direitos culturais da população6. 

 

Vigente oficialmente a partir da aprovação de uma Emenda Constitucional7, 

validada pelo Congresso brasileiro em novembro de 2012, após um período de 

tramitação de longos sete anos, estabelece nova redação ao artigo 216 da 

Constituição Federal (1988). Define, desta forma, uma atuação sistêmica entre os 

entes federados, à semelhança de outros sistemas já existentes em outras áreas no 

país, como por exemplo o mais consolidado deles, da Saúde (SUS – Sistema Único 

de Saúde), o qual o Sistema Nacional de Cultura tomou como referência na 

proposição de instrumentos de gestão, inicialmente: 

 
Art. 216-A. O Sistema Nacional de Cultura, organizado em regime de 
colaboração, de forma descentralizada e participativa, institui um processo de 
gestão e promoção conjunta de políticas públicas de cultura, democráticas e 
permanentes, pactuadas entre os entes da Federação e a sociedade, tendo 
por objetivo promover o desenvolvimento humano, social e econômico com 
pleno exercício dos direitos culturais. 
§ 1º O Sistema Nacional de Cultura fundamenta-se na política nacional de 
cultura e nas suas diretrizes, estabelecidas no Plano Nacional de Cultura, e 
rege-se pelos seguintes princípios: 
I - diversidade das expressões culturais; 
II - universalização do acesso aos bens e serviços culturais; 
III - fomento à produção, difusão e circulação de conhecimento e bens 
culturais; 
IV - cooperação entre os entes federados, os agentes públicos e privados 
atuantes na área cultural; 
V - integração e interação na execução das políticas, programas, projetos e 
ações desenvolvidas; 

                                                 
6 Disponível em: http://www.cultura.gov.br/site/2011/03/18/26-anos-do-minc-4/, acessado em 

16/13/2013. 
 
7 EC 71/2012. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/ 

Emc/emc71.htm, acessado em 16/03/2013. 

http://www.cultura.gov.br/site/2011/03/18/26-anos-do-minc-4/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/%20Emc/emc71.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/%20Emc/emc71.htm
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VI - complementaridade nos papéis dos agentes culturais;  
VII - transversalidade das políticas culturais; 
VIII - autonomia dos entes federados e das instituições da sociedade civil; 
IX - transparência e compartilhamento das informações; 
X - democratização dos processos decisórios com participação e controle 
social; 
XI - descentralização articulada e pactuada da gestão, dos recursos e das 
ações; 
XII - ampliação progressiva dos recursos contidos nos orçamentos públicos 
para a cultura. 
 
§ 2º Constitui a estrutura do Sistema Nacional de Cultura, nas respectivas 
esferas da Federação: 
I - órgãos gestores da cultura; 
II - conselhos de política cultural;  
III - conferências de cultura; 
IV - comissões intergestores; 
V - planos de cultura; 
VI - sistemas de financiamento à cultura; 
VII - sistemas de informações e indicadores culturais; 
VIII - programas de formação na área da cultura; e 
IX - sistemas setoriais de cultura. 
§ 3º Lei federal disporá sobre a regulamentação do Sistema Nacional de 
Cultura, bem como de sua articulação com os demais sistemas nacionais ou 
políticas setoriais de governo. 
§ 4º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios organizarão seus 
respectivos sistemas de cultura em leis próprias. (BRASIL, 1988) 

 

O Ministério da Cultura, desde 2003 até 2015 atuou no reforço da importância 

da adesão federativa necessária ao pleno cumprimento de seus propósitos e 

investindo no apoio a estados e municípios para que reúnam condições institucionais 

de implementação desse novo sistema de gestão. Ratificar a subscrição de um estado 

ou município ao Sistema Nacional de Cultura implicava necessariamente à instância 

governamental comprometer-se com a criação, em âmbito local, de: Órgãos Gestores 

da Cultura, Conselhos de Política Cultural, Conferências de Cultura, Planos de 

Cultura, Sistemas de Financiamento à Cultura, Sistemas Setoriais de Cultura (quando 

pertinente), Comissões Intergestores Tripartite e Bipartite, Sistemas de Informações 

e Indicadores Culturais (obrigatório apenas para os estados) e Programa de Formação 

na área da Cultura . 

Os Estados e municípios não necessariamente já deveriam contar com esses 

mecanismos regulamentados localmente, imediatamente à subscrição, porém 

comprometeram-se ao longo do plano inicial denominado pelo MinC como ‘Plano de 

Trabalho’, em garantir pelo menos três desses consolidados: os Conselhos de Cultura, 

os Planos de Cultura e os Fundos de Cultura. Pretende-se com isto, institucionalizar, 

respectivamente, a participação da sociedade civil e do Estado nos processos 

deliberativos da cultura a partir da negociação política de objetivos estratégicos 
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planejados e discutidos publicamente e de mecanismos de financiamento perenes, 

que extrapolem o período de um mandato eleitoral. A expectativa ao erigir um 

movimento nacional de tamanha envergadura era a de que o histórico de 

descontinuidades e autoritarismos passasse gradualmente a não ser mais uma 

realidade do setor cultural, na medida em que a população se identificasse como parte 

atuante na engrenagem das escolhas políticas do campo cultural.  

Segundo dados atualizados em março de 20138, pela Secretaria de Articulação 

Institucional do Ministério da Cultura (SAI-MinC), órgão responsável pela 

consolidação da implementação do Sistema Nacional de Cultura, 23 governos 

estaduais e 1515 municipais já haviam assinado o Acordo de Cooperação Federativa 

para a instituição do SNC. Respectivamente 85% dos 27 estados da federação e 27% 

das 5.570 cidades brasileiras, total almejado pelo Ministério da Cultura para 2014, 

quando pretende ter 100% da política implementada nacionalmente9.  

Esses dados chamam a atenção para o enorme desafio de se consolidar essa 

política localmente, nos municípios, onde, de fato, as ações são desenvolvidas, as 

pessoas vivem e os impactos da participação nas políticas reverberam mais 

efetivamente na vida do cidadão. 

Em termos regionais, quando do início dessa pesquisa, registrava-se a 

seguinte situação de participação de estados e municípios, respectivamente: 100% e 

30,5% na Centro-oeste, 89% e 27,6% na Norte, 89% e 22,1% na Nordeste, 50% e 

18,7% na Sudeste e 100% e 25,4% no Sul. Em outras palavras, em âmbito estadual 

praticamente todas as regiões estão em situação similar com adesão de mais da 

metade dos órgãos estaduais – com exceção de Sul e Centro-oeste (as menores do 

país, em termos de quantidade de estados), onde todos os estados já aderiram ao 

SNC.  

Já em instância municipal também há essa similaridade do percentual entre as 

regiões, porém nota-se, de modo geral, uma adesão ao sistema percentualmente mais 

baixa do que aquela apresentada em âmbito estadual. Isto se deve a fatores que 

variam desde dificuldades técnicas de entendimento e viabilização em âmbito local 

                                                 
8 Disponível em: http://blogs.cultura.gov.br/snc/, acessado em 17/03/2013. 
 
9 Em 2017, o quadro de adesões ao Sistema registra que todos os 27 estados da federação já 

registraram o seu interesse em atuar de forma integrada no campo cultural, bem como cerca de 
2300 municípios. Demonstrando que no plano das cidades, ainda há uma certa dificuldade em 
aderir ao modelo proposto. Informações disponíveis em: http://snc.cultura.gov.br/adesao/ 
consultar/#, acessadas em 15/1/17. 

http://blogs.cultura.gov.br/snc/
http://snc.cultura.gov.br/adesao/%20consultar/
http://snc.cultura.gov.br/adesao/%20consultar/
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dos mecanismos implicados na subscrição dos municípios ao SNC, até barreiras 

políticas que os gestores e sociedade encontram no convencimento das lideranças do 

poder executivo local em compartilhar decisões sobre as políticas de cultura com 

setores organizados da sociedade civil.  Isso, mesmo à despeito de todo o 

investimento do MinC  no assessoramento aos órgãos gestores estaduais e 

municipais para que, uma vez formalizada a adesão, estes contem com suporte direto 

na constituição das instâncias integrantes e dos instrumentos de gestão do sistema. 

Nos dispusemos, com esta investigação, descrever e analisar os contornos e 

tensionamentos  da articulação adotada pelo órgão executivo do governo do estado 

do RJ, tendo como parâmetro a consolidação de tais pressupostos participativos. A 

política vinha sendo debatida com a sociedade desde o ano de 2009, quando o estado 

do Rio de Janeiro aderiu ao Sistema Nacional de Cultura e deu início a construção 

dos diagnósticos da situação da cultura no estado, articulação com as prefeituras e 

agentes da sociedade para elaboração dos prognósticos, e também quando inicia-se 

o processo de formulação de eixos e diretrizes de políticas. Posteriormente, em 2013, 

foi amplamente discutida em encontros regionais, conferências e consultas públicas 

virtuais, num esforço do órgão gestor do estado em implementar o referido sistema 

por meio de um Projeto de Lei que apenas em 2015 chega à Assembleia Legislativa 

do Estado.  

Todo esse movimento buscou inaugurar a primeira experiência fluminense de 

inclusão da participação social entre poder público e sociedade civil no planejamento 

da cultura, com o envolvimento dos 92 municípios fluminenses, na formulação de uma 

política que reúne cum conjunto de prioridades de investimento de recursos do órgão 

gestor do estado pelo período de uma década, algo inédito no estado.  

A pesquisa nasceu da indagação sobre o tipo de espaço de participação 

proposto a partir dessa política denominada “Sistema Nacional de Cultura” e, em 

decorrência, implementada sub-nacionalmente nos estados e municípios. De onde 

vem, como vem e qual é o seu legado político e social? Como os sistemas estão sendo 

implantados, de fato, nos diferentes contextos e realidades institucionais dos 

governos? Quais são as tensões, apropriações, limitações políticas e materiais de sua 

implementação? E ainda, quais podem ser os reais avanços políticos desse processo 

para a sociedade civil e para a gestão pública da cultura no estado do RJ? 

O quadro teórico central da pesquisa é composto principalmente por três 

categorias:  
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a) o entendimento do conceito de cultura para o campo das políticas 

culturais na atualidade, que também servirá de fundamento para a 

compreensão da análise empírica do objeto estudado;  

b) o Estado e a democracia participativa como estratégia de redução das 

desigualdades sociais, inserida em um contexto onde se problematizará 

as limitações do modelo neoliberal contemporâneo; e  

c) o papel da sociedade civil no interior do ambiente institucional das 

políticas públicas, como sujeito capaz de atuar na construção de 

alternativas contra-hegemônicas no campo da cultura.  

Assim, apesar da ressalva de que “a confiabilidade das fontes varia de acordo 

com a distância da fonte em relação ao evento registrado”, avaliamos como positivo 

o envolvimento pesquisador-objeto neste caso (John Craig, apud BURKE, 2003, 

p.182),  possibilitando que a pesquisa privilegiasse o uso de fontes primárias, tendo 

em vista a possibilidade de aproximação das fontes documentais e a preferência da 

pesquisa pelo uso de fontes primárias (documental) – compiladas e/ou informadas 

pelos órgãos governamentais na formulação das políticas nas três esferas de governo 

–, além das secundárias (bibliográficas). É importante esclarecer previamente que, 

durante parte do período de implementação da política (2012 a 2014) exerci a função 

de Coordenadora do Plano Estadual de Cultura, na Secretaria de Estado de Cultura 

do RJ, portanto, coordenadora da implementação de um dos instrumentos da política 

objeto da minha pesquisa (o Sistema Estadual de Cultura do RJ). Neste sentido, este 

trabalho apesar de fortemente apoiado em pesquisa bibliográfica, documental e de 

campo, também se estruturou a partir do cotejo desse material de pesquisa com os 

registros e com a memória do processo por mim acompanhado de perto. 

O recorte analítico da pesquisa compreendeu duas etapas distintas: a) um 

aprofundamento teórico sobre as abordagens das categorias de análise destacadas 

e sobre a história das políticas de cultura no Brasil e b) uma análise empírica das 

definições da política nacional relacionadas ao Sistema Nacional de Cultura, bem 

como das estratégias do órgão estadual fluminense de gestão da cultura na 

implantação do sistema no estado, com ênfase na articulação dos atores locais, nas 

dez regiões participantes da implementação do Sistema Estadual de Cultura do RJ.  

Ao investigar o processo de implementação de uma nova agenda de políticas 

culturais no estado, a fim de demonstrar as dinâmicas de institucionalização do 

pressuposto participativo assumido nessa agenda, analisamos a articulação dessas 
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políticas especialmente na perspectiva dos principais atores envolvidos, tais como o 

poder legislativo estadual, o poder executivo local (prefeitos e secretários de cultura 

dos municípios), a sociedade civil ativa nas consultas e audiências públicas, o órgão 

gestor federal de Cultura (Ministério da Cultura) e outros identificados como forças 

sociais e políticas importantes na implementação da política. 

As fontes documentais da pesquisa são principalmente, no âmbito federal: as 

disposições legais que regulamentam a instauração do Sistema Nacional de Cultura 

no Brasil, o Plano Nacional de Cultura, o Conselho Nacional de Políticas Culturais, os 

relatórios de fóruns e audiências públicas realizados, Programas Estruturantes do 

MinC, os orçamentos da cultura, bem como outros documentos que utilizados como 

fonte importante para a análise do processo de entrada dessa política na agenda 

pública da cultura no país. 

No estado do RJ, além do conjunto correspondente desses documentos 

produzidos em âmbito sub-nacional – Conselhos de Cultura, Planos Estratégicos, 

Fundos –  também foram considerados os diagnósticos levantados para a 

estruturação desses instrumentos e outros documentos institucionais, legais, públicos 

que permitiram uma caracterização da estrutura institucional da cultura no estado, 

denotando a complexidade e a dimensão do desafio de implantação da política nos 

estados e municípios fluminenses. Tais documentos me permitiram acessar 

informações tanto sobre as políticas (especialmente os normativos) quanto sobre as 

disputas que atravessaram a sua elaboração e implementação (relatos). 

Importantíssimo destacar, apesar da nossa condição especial de acesso às 

fontes, a dificuldade enfrentada para acessar parte dessas informações. O Arquivo 

Público do Estado do RJ é uma instituição que carece urgentemente de uma ação 

mais efetiva dos poderes públicos, sob o risco de que análises, como estas que se 

seguem, futuramente não mais sejam realizadas devido à escassez de registros 

documentais sobre a gestão pública estadual, algo que não se reflete nas outras 

instâncias da gestão pública (federal e municipal). Além dessa fonte, recorremos à 

Fundação Biblioteca Nacional, à própria Secretaria de Estado de Cultura do RJ e aos 

registros individuais de técnicos e gestores que muito gentilmente colaboraram 

abrindo seus acervos individuais sobre a história recente da SEC-RJ.  

No que se refere aos métodos e procedimentos de análise dos documentos 

selecionados na pesquisa, buscamos a sistematização de informações dentro de um 

recorte histórico, valendo-nos da análise relativa às instituições, políticas públicas e 
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os discursos, onde tentamos explicitar principalmente as situações de conflito, 

espaços de saberes, contradições do processo,  estruturas de poder,  paradigmas do 

campo cultural, agenda das políticas, como o tema da participação entrou na agenda 

da cultura, as forças políticas e sociais envolvidas, bem como, a fabricação de 

sentidos e construções simbólicas que constituem a historicidade do fenômeno 

político e institucional analisado.  

O desenvolvimento do estudo adotou uma abordagem essencialmente 

qualitativa, utilizando as técnicas de revisão bibliográfica, análise documental e 

algumas entrevistas (semi-estruturadas) com atores políticos selecionados. A 

organização da metodologia seguiu um roteiro que contou com a definição das fontes 

de informação (diferentes atores sociais, instituições-chave, documentos, relatórios 

de avaliação interna, além da bibliografia pertinente ao tema, que incluiu depoimentos 

publicados de participantes da política analisada, para subsidiar a discussão dos 

conceitos); além das entrevistas; e análise das informações. “O propósito da 

abordagem qualitativa é a exploração do espectro de opiniões e as diferentes 

representações sobre o assunto que está sendo pesquisado” (GASKELL apud 

GOMES et al., 2005, p.42). 

O resultado das pesquisa está apresentado nas páginas que se seguem a partir 

da seguinte estrutura: no primeiro capítulo é apresentada a reflexão teórica construída 

ao longo de toda a pesquisa, em especial nos dois primeiros anos, a partir dos debates 

em sala de aula, nas disciplinas de Política Pública e também como parte da reflexão 

aprofundada no período sanduíche, na Universidade do Porto, entre 2014 e 2015. São 

essas reflexões a base, não apenas do que contribuiu na delimitação do escopo do 

objeto de estudo, mas também no entendimento do poder de determinadas 

concepções ideológicas na construção de uma matriz política que tem dominado todos 

os campos de debate na sociedade contemporânea, sobretudo no que se refere ao 

alcance e pertinência da ação coletiva no fortalecimento de ideias contra-

hegemônicas. O capítulo apresenta abordagens sobre a organização do Estado, bem 

como aspectos da participação social no interior da democracia. 

O capítulo está subdividido em três partes centrais do campo teórico que 

norteia a tese; inicialmente um histórico das concepções de Estado e democracia, 

resumida, porém cobrindo um arco de tempo que permite observar como a história 

das ideias vai sendo apropriada pela conjuntura, sobretudo o peso da concepção 

neoliberal na modelagem das estratégias adotadas pela administração pública nos 
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dias atuais. Na sequência, a abordagem da participação social como possibilidade do 

estabelecimento de uma contra-hegemonia no interior do Estado. O capítulo encerra 

com um relato sobre a experiência brasileira de consolidação de instrumentos de 

participação social. 

O autor de referência para esse capítulo, bem como para as ideias centrais 

desta tese é o filósofo italiano Antônio Gramsci. Além deste, algumas ideias 

abordadas por outros autores são utilizadas para estabelecimento de uma trilha 

reflexiva que cumprisse os propósitos dessa etapa teórica, que esperamos não ter 

ficado demasiadamente prolixa, ao ter início nos clássicos (Aristóteles, os 

contratualistas liberais etc), passando pela abordagem de teóricos liberais como N. 

Bobbio, R. Dahl e C.B Macpherson, mas se detendo igualmente nas ideias mais atuais 

de E. Wallerstein, o mestre Theotônio dos Santos, o argentino Atílio Boron entre 

alguns outros.  

Se o primeiro capítulo apresenta o referencial teórico da pesquisa, o segundo 

traz o tema que nos guiou em nossos questionamentos e inquietações: entender como 

funciona o campo cultural como um campo de disputas em que os diversos atores 

atuam em constante confronto pelo sentido do que deve ou não figurar como 

prioridade do Estado no que se refere à cultura e ao desenvolvimento cultural como 

um direito. Nele, nos propusemos a cobrir um panorama geral do entendimento sobre 

o ambiente institucional da cultura no Brasil. Iniciando o debate com as noções de 

cultura que nortearam e continuam a direcionar determinadas escolhas. Nesse 

sentido abordamos a cultura inserida no campo social mais amplo. 

 A segunda seção desse capítulo apresenta um histórico das políticas culturais 

no Brasil, trazendo o registro das fases que sucederam o entendimento 

contemporâneo, segundo o qual uma política cultural deve ser pensada não 

exclusivamente em função de quem a produz, centrada na figura do artista, mas 

principalmente na figura de quem tem o direito de participar do conjunto de riquezas 

amealhado pelas sociedades em determinados períodos de tempo, na história. A 

cultura como um patrimônio coletivo de toda uma geração e que, portanto não deveria 

ser chancelada ou autorizada por instituições avalistas de seu conteúdo ou seletiva 

em seus eleitos. Procuramos nos concentrar no período posterior à criação do 

Ministério da Cultura (1985), não porque não houvesse registro das políticas culturais 

anteriores a essa época, mas para trazer para a atualidade do contexto institucional 
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recente, no país. A periodização, portanto, cobre os últimos trinta anos, 

essencialmente na perspectiva do Estado e suas políticas. 

  Por fim, na última parte é feito um balanço da gestão do Partido dos 

Trabalhadores na escala federal e da introdução do pressuposto participativo no 

planejamento das políticas culturais em todas as esferas de gestão, sobretudo 

impulsionando a institucionalização da participação nos muitos modelos de 

governança propostos. O período está longe de caracterizar a solução de todos os 

problemas do campo cultural, mas é inegável o avanço vivenciado na última década, 

no que se refere ao modo como a população se engajou no debate, para o qual, pela 

primeira vez é convocada em amplas escalas em todo o país. 

O capítulo 3, trata de uma contextualização do ambiente institucional da cultura 

na escala fluminense, já introduzindo uma parte da conjuntura apresentada no último 

capítulo. Está organizado em três seções, uma que aborda aspectos da história da 

constituição do estado nas configurações atuais, após a fusão ocorrida em 1975, 

evidenciando um pouco das motivações para que ocorresse a fusão, bem como o 

contexto contraditório nunca equacionado entre um interior que nunca chegou a se 

realizar e uma capital que nunca se enxergou no estado. 

A segunda parte apresenta esse mesmo histórico no campo cultural, passando 

em revista as principais realizações da política cultural fluminense, não restando 

dúvida de que essa é uma história que precisa ser contada com mais detalhes, uma 

trajetória que esse trabalho não detalhou e que permanece nos planos desta 

pesquisadora esmiuçar, tendo em vista a vastíssima escassez de informações sobre 

os contornos da política pública de cultura fluminense pós-fusão.  

Ainda no capítulo 3, apresentamos aspectos contemporâneos da política 

cultural no estado, um hoje que cobre o período de oito anos que vai de 2007 a 2014, 

no qual esteve à frente da pasta da Cultura no estado a empresária do setor 

audiovisual, Adriana Rattes, que, se por um lado, articulou a ampliação do orçamento 

da SEC-RJ, por meio de estratégias de organização e estruturação de uma política 

mais coesa em torno das demandas do setor cultural, por outro, manteve a estratégia 

neoliberal de privatização da política e terceirização do papel do Estado como 

formulador de políticas e garantidor das estratégias de redistributivas. A SEC-RJ 

nesse período passa por uma profissionalização da sua gestão como nunca antes em 

sua história, desde a sua criação em 1975, porém muito pouco desse legado pode ser 

traduzido em apropriação política do campo cultural por parte da população 
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fluminense, o autoritarismo histórico de quem formula a estratégia divorciado de quem 

sofre os efeitos das escolhas, permanece presente na maior parte das ações do 

período. 

O último capítulo trata do objeto desta pesquisa: a implementação do Sistema 

Estadual de Cultura do RJ. Está dividido entre uma primeira parte sobre as bases 

conceituais do Sistema, o que no plano teórico deveria ser o Sistema, suas 

instituições, funcionalidades, avanços, etc. E uma segunda parte onde é tratado de 

forma mais crítica os tensionamentos ocorridos nos mais de 6 anos em que essa 

política esteve em debate público no estado do RJ. O próprio período de articulação 

para que finalmente entrasse na agenda pública do estado, já denota o quão prioritário 

esse projeto foi para a gestão da Secretária Adriana Rattes. Tratamos de apresentar 

as políticas que concorreram com o Sistema no período e como muitas delas tiveram 

maior apoio por parte da gestão, pelos diversos motivos que apresentamos. 

Nas partes finais deste trabalho (anexos), apresentamos a legislação do SIEC-

RJ, de cuja elaboração temos o orgulho de termos participado ativamente, além da 

transcrição de uma breve reflexão do supervisor de parte do doutoramento realizada 

na Universidade do Porto, em Portugal, por ocasião de uma bolsa de pesquisa 

sanduíche concedida pelo CNPQ/CAPES, e cujas reflexões (não apenas estas como 

outras captadas no período em que lá estivemos) contribuíram muito para este 

trabalho, direta ou indiretamente. 

A conclusão a que chegamos, finalizada a pesquisa, é a de que, apesar de ter 

havido algum avanço, sobretudo, por meio da inclusão de parcelas da população que 

nunca participaram de um espaço de debate de uma política pública, agora tenham 

tomado assento em uma Conferência, ou um conselho, nas inúmeras audiências 

públicas com a presença dos poderes executivo e legislativo fluminenses; este 

empoderamento popular não foi capaz de inverter a correlação de forças no campo 

da política cultural no estado do Rio de Janeiro, a despeito de que alguma alteração 

tenha acontecido no estado original de coisas que vivia-se antes desse período. Há 

muito ainda a pensar, debater, apresentar publicamente e, sobretudo, a avançar. Não 

apenas no campo da cultura, mas principalmente na concretização das estratégias de 

participação social normalizadas pelos gestores brasileiros nas estruturas públicas do 

país. Um tema que continua caro a esta pesquisadora e sobre o qual gostaria de 

apresentar resultados muito melhores que os expostos ao longo deste trabalho. 
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1 ESTADO DEMOCRÁTICO E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 

 

 

O objetivo central desta pesquisa é entender o modo como se deu a entrada 

de novos atores na formulação das políticas públicas de cultura no estado do RJ, no 

momento da criação do Sistema Estadual de Cultura, considerando seus 

antecedentes históricos e a conjuntura de sua implementação. Acreditamos ser 

relevante que esta primeira parte do trabalho situe, no nível das considerações 

teóricas, os pressupostos a partir dos quais construímos as principais questões 

norteadoras da investigação. Questões essas que além de principal motivação para o 

empreendimento da pesquisa, traduzem as inquietações diante da realidade nova que 

se instalava no período analisado. 

Portanto, priorizamos um esforço teórico de caracterização do Estado, como 

opera no ambiente democrático do século XXI, e sobretudo, de identificação e análise 

das contradições que permeiam as suas estratégias, na medida em que, distante de 

constituir-se como uma instituição homogênea, apresenta-se atravessado por 

complexidades de diferentes ordens nos dias atuais. Muito dessa análise não se 

encontra exposta à exaustão, tendo em vista que esse não é um trabalho teórico sobre 

os Estados-nação, mas antes, um exercício analítico das implicações de 

determinadas funções assumidas pelos Estados no contexto das políticas públicas. 

Esforçamo-nos por não nos determos em uma periodização pormenorizada de 

todas as instituições políticas aqui apresentadas, mas antes, em uma análise histórica 

do Estado-nação, inserido no ambiente democrático. A maior parte das análises sobre 

a conjuntura política enxerga o momento analisado como naturalmente inserido em 

um ambiente em que as determinações vão se agregando em bloco. Aqui propomos 

o contrário: enxergar como determinados conceitos como a Política, o Estado, a 

Democracia e, sobretudo, as ideologias que os sustentam, se consolidaram na 

realidade social de modo a erigirem uma identidade particular do poder político e da 

forma como ele impacta as possibilidades reais de ação social desde há muitos 

séculos. 
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1.1 Da ideia de Estado à configuração dos Estados contemporâneos  

 

 

Como e a partir de que momento na história da humanidade, passou-se a 

pensar o poder a partir da ação política dos Estados? Dois conceitos, invariavelmente 

ligados entre si – o de Estado e o de política – permitem que se analise a questão 

mais central no que concerne às políticas no Brasil de hoje: as relações de poder. 

Quem é o soberano do poder político – das escolhas políticas – nas sociedades 

contemporâneas, democráticas ou não? Esquematicamente, poderíamos afirmar que 

é por meio da política que os Estados exercem seu poder. Antecipando que esse 

poder é coercitivo; simbólica ou fisicamente, mas também assentado sobre a 

produção de consentimentos e consensos (conforme GRAMSCI, 2000; 2002). 

Os Estados-nação passaram de núcleo de poder político, tal como entendido 

na tradição clássica, aos global players de mercado contemporâneo, num espaço de 

tempo histórico bastante curto e assumem os contornos atuais na orientação política 

geral da quase totalidade dos governos do mundo na contemporaneidade. Por isso, 

propomos pôr em análise a trajetória histórica que permitiu que a ideia moderna de 

Estado, que sucedeu à clássica e norteou a configuração de uma série de outras 

instituições políticas ao longo de séculos, abrisse espaço na história para a existência 

do Estado democrático deste início de século XXI. Isto é, a principal instituição política 

de organização social, no conjunto de uma série de outras instituições constituidoras 

dos sistemas de poder.  

A história da organização política da sociedade é recentíssima frente a história 

do próprio ser humano. O exercício da política, a partir de um núcleo de governo, 

ainda é um exercício de certo modo incipiente que, não foi suficientemente analisada, 

de modo que permita uma avaliação categórica de sua efetividade como projeto de 

harmonização do social. Se considerarmos que o homem existe há 200 milênios 

(homo sapiens) e que apenas nos últimos três mil anos (portanto há menos de 2% do 

tempo em que aqui estamos), no contexto da pólis grega (800 A.C), é que se registra 

a preocupação em entender qual seria a ‘melhor’ forma de operacionalizar uma boa 

convivência coletiva, a ideal; de fato, não é possível propor o diagnóstico de que o 

projeto do Estado democrático é inexeqüível ou fracassado, sobretudo, no contexto 

capitalista de produção em um mundo globalizado.  
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O máximo com o que se pode comprometer um analista é continuar 

perseguindo o propósito de entender que contornos teria essa forma de governo que 

heuristicamente (na concepção clássica) considere prioritário, a despeito de todos os 

outros objetivos, garantir o bem-estar de uma parcela cada vez maior da população 

de um determinado território. Cientes de que mesmo antes da “invenção do Estado”, 

o ser humano sobreviveu 98% do tempo em que estamos nessa casa chamada 

planeta Terra10, sem que essa preocupação inviabilizasse sua existência. 

Na concepção ocidental da história, a constituição de um poder político 

centralizado nasce como uma resposta aos problemas da garantia da propriedade e 

de uma disputa de classes (a classe dos proprietários e a daqueles que deveriam 

vender a sua força de trabalho em troca da subsistência diária), ao transitarem da 

forma tribal primitiva para a pólis grega arcaica (800 A.C.). Junto com ela, nascem o 

Direito e os governos, de modo que não é possível para as sociedades posteriores se 

organizarem de forma ‘apolítica’11, sem constituírem um núcleo responsável pelo 

exercício do poder sobre os homens da sociedade. Os governos são, então, 

instituídos com a incumbência prioritária de garantir a propriedade, pela lei (Direito) 

ou pela força (Exércitos), a partir do exercício do poder (Político).  

Esse é um período de inaugurações institucionais marcantes à organização 

civil que permanecem ainda nos dias atuais. É dessa forma embrionária que se 

poderá, por meio das análises dos filósofos políticos alguns séculos depois, erigir um 

edifício conceitual sobre o Estado moderno e as questões em torno da manutenção e 

legitimidade do poder político pelos governantes, assim como sobre a 

compartimentalização de sua atuação em uma série de outras instituições e funções 

burocráticas que permitem o Estado operar como ente regulador da vida social.   

Para Aristóteles, um dos arquitetos dessas ideias, em seu clássico tratado 

sobre a política (1988, p.4-5), o homem é um animal político e quanto mais 

aprimoradas as formas de organização política, tanto mais humano se torna o próprio 

homem (contrariamente ao seu estado de natureza inerente, ou... ‘homem como lobo 

do homem’12). Restaria a indagação (CLASTRES, 1975): ‘por que, afinal os homens 

                                                 
10 Que já existia há mais de 4 bilhões de anos antes da ocupação humana, a propósito. 
 
11 Ou ‘contra a política’, como argumenta Pierre Clastres (1975). 
 
12 Metáfora do filósofo inglês liberal Thomas Hobbes incluída no O Leviatã, publicado em 1651, em 

alusão à ideia de que residiria no homem tanto o potencial para o bem quanto para o mal. 
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sucumbiram à necessidade de criar o Estado como o poder de coerção social?’ Seria 

possível que as sociedades de algum modo encontrassem outra forma de organização 

política onde o poder fosse exercido de outro modo, ou que, não havendo a 

propriedade, se abolisse a necessidade de um mediador para o alcance do bem 

comum?  

Para Aristóteles, a função da política era a de agir de acordo com a virtude, isto 

é, a justiça13, contrariamente à barbárie do estado de natureza onde, potencialmente, 

todos agiriam contra todos. Para determinar o que é justiça, Aristóteles pontua que 

existem dois tipos de bens: os partilháveis e os participáveis (CHAUÍ, 1994, p.382-

383): 

 

Um bem é partilhável quando é uma quantidade que pode ser dividida e 
distribuída – a riqueza é um bem partilhável. Um bem é participável quando 
é uma quantidade indivisível, que não pode ser repartida nem distribuída, 
podendo apenas ser participada – o poder político é um bem participável. 
Existem, pois, dois tipos de justiça na Cidade14: a distributiva, referente aos 
bens econômicos; e a participativa, referente ao poder político. (...)  A justiça 
política consiste em respeitar o modo pelo qual a comunidade definiu a 
participação no poder. 

 

Conforme pontua o filósofo, depende daquilo que é mais valorizado na pólis, 

variando em função do que o cidadão mais respeita. De forma que as instituições 

políticas, em última instância, realizam os princípios inerentes aos valores que o 

núcleo de poder de determinada sociedade (elites) considera como prioritários. Dessa 

concepção adviriam os diferentes regimes políticos ou doutrinas: 

 

Há cidades que valorizam a honra (isto é, a hierarquia social baseada no 
sangue, na terra e nas tradições), julgando o poder a honra mais alta que 
cabe a um só: tem-se a monarquia15, onde é justo que um só participe do 
poder. Há cidades que valorizam a virtude como excelência de caráter 
(coragem, lealdade, fidelidade ao grupo e aos antepassados), julgando que 
o poder cabe aos melhores: tem-se a aristocracia, onde é justo que somente 
alguns participem do poder. Há cidades que valorizam a igualdade (são iguais 
os que são livres), consideram a diferença entre ricos e pobres econômica e 
não política, julgando que todos possuem o direito de participar do poder: 

                                                 
13 Não entraremos aqui na discussão de que o critério da justiça para Aristóteles é a natureza dados 

os desdobramentos que teríamos que observar dentro do que o filósofo entende por natureza, todos 
expostos na obra mencionada. 

 
14 A autora utiliza o termo Cidade (grafado em maiúsculo) quando se refere à pólis grega, destacando 

com isto seu caráter de unidade ou instituição política. 
 
15 Grifos nossos. 
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tem-se a democracia, onde é justo que todos16 governem. (CHAUÍ, 1994, 
p.383) 

 

Portanto, para Aristóteles (1988, p.121), têm-se uma Democracia quando os 

homens livres, ainda que pobres, são os senhores do Estado (o núcleo de governo 

dos homens) e governam em favor dos pobres; por outro lado, quando governam os 

ricos e nobres para si, embora inferiores em número, estaríamos diante de uma 

oligarquia, ou aristocracia. Dessa forma, quando nos referimos à democracia clássica, 

estamos referindo a um regime de governo cuja prioridade reside na igualdade 

absoluta do cidadão nos assuntos inerentes às decisões políticas – sem 

desconsiderar a noção absolutamente restrita dessa categoria numa época em que 

cidadão não era um termo que designava todo o conjunto da população da pólis, cujo 

regime político admitia a existência da escravidão e cujos escravos, portanto, não 

estavam incluídos no conceito de igualdade daquela democracia, já que não eram 

cidadãos (assim como as mulheres e as crianças) – que em última instância eram 

tomadas com o objetivo de garantir uma vida boa para todos.  

Embora Aristóteles tenha argumentado com clareza as virtudes do governo 

democrático; para ele, o melhor regime político não é a democracia, já que esta seria 

uma forma degenerada do que ele chamava de República (poliarquia): o regime em 

que a multidão governa em prol de uma utilidade pública comum a todos 

(ARISTÓTELES, 1988, p.106). A forma ótima seria o governo de todos e não o de 

muitos, em benefício de todos. O filósofo não indica como se daria a materialização 

desse governo, na prática. 

É apenas a partir do século XVI (para a maioria dos teóricos ou XVII para 

alguns, conforme sublinhou Florenzano, 2007), com o fortalecimento do capitalismo 

mercantil entre os países da Europa, que as ideias em torno do conceito do núcleo de 

poder em uma sociedade se fortaleceriam mais amplamente, dando lugar ao que se 

convencionou chamar de Estado moderno17. Isto é, aquele governo em que o Estado 

sobrepõe-se como soberano do poder político. Mas a sua realização plena no interior 

da ideologia liberal característica do ocidente, se daria apenas alguns séculos mais 

                                                 
16 Leia-se qualquer um, isto é, qualquer homem livre. 
 
17 Conforme pontuou Florenzano (2007, p.16), há ainda alguns que antecipam sua ocorrência para o 

século XV, atribuindo aos Estados italianos do quattrocento o mérito da primazia: “A mais elevada 
consciência política, a maior riqueza em modalidade de desenvolvimento humano encontram-se 
reunidas na história de Florença, que, nesse sentido, por certo merece o título de primeiro Estado 
moderno do mundo” (apud BURCKHARDT, p.24). 
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tarde. Conforme Modesto Florenzano (2007, p.15), foi somente no século XIX, no seio 

da cultura alemã, que o termo Estado adquiriu a sua centralidade. O autor enfatiza 

que até o final do século XVIII não há sequer uma obra clássica do pensamento 

político, que traga no frontispício o termo Estado; que não consta – como verbete – 

também na grande Enciclopédia iluminista dos franceses Denis Diderot e Jean Le 

Rond d’Alembert (datada do século XVIII). 

É nesse período (entre os séculos XV e XVI) que muitos territórios nacionais 

são delimitados, os exércitos melhor organizados para proteger os interesses dos 

Estados, o vínculo jurídico entre a população de determinado território com o governo 

desse Estado é estabelecido (conceito de povo), além da distinção, agora claramente 

perceptível, entre o Estado e a Sociedade Civil. O Estado moderno, dessa forma, é 

aquela constituição política dotada de uma racionalidade própria, no sentido em que 

Max Weber o caracterizou, administrado por funcionários especializados e 

mecanismos burocráticos.  Tem-se a partir daí uma dimensão não apenas política do 

governo do povo, mais robusta, mas também uma outra institucional, que lhe dá 

coesão.  

De acordo com Modesto Florenzano (2007, p.37), sobre as origens do Estado 

Moderno – para quem os italianos o criaram, os franceses e ingleses o 

desenvolveram, restando aos alemães o consolo de o interpretarem – Jean Bodin, 

Thomas Hobbes e Nicolau Maquiavel constituem a tríade fundadora tanto do conceito 

de Estado moderno, em particular, como do pensamento político moderno, em geral. 

Inicia-se com estes um novo conjunto de ideias que inflexionarão de forma 

permanente o conceito de Estado, de modo a agregar novas reflexões, sobretudo ao 

problema da soberania, logo, do poder, e do Estado como instituição central e 

definidora do convívio social. 

Na análise do filósofo político italiano Norberto Bobbio (1987, p.67): 

 

O problema do nome “Estado” não seria tão importante se a introdução do 
novo termo, nos primórdios da idade moderna, não tivesse sido uma ocasião 
para sustentar que ele não correspondia apenas a uma exigência de clareza 
lexical, mas ia ao encontro da necessidade de encontrar um novo nome para 
uma realidade nova: a realidade do Estado precisamente moderno, a ser 
considerado como uma forma de ordenamento tão diverso dos ordenamentos 
precedentes que não podia mais ser chamado com os antigos nomes. 

 

Bobbio argumenta, que um tratado de política como aquele empreendido por 

Aristóteles, dedicado às análises da realidade grega, definitivamente não perdeu sua 
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eficácia descritiva e explicativa frente aos ordenamentos políticos que se sucederam 

desde então (BOBBIO, 1987, p.70) e corrobora a tese de que a noção de Estado deve 

ser entendida como um processo em transformação ao longo da história da civilização 

ocidental (BOBBIO, 1987, p.73): 

 

O Estado, entendido como ordenamento político de uma comunidade, nasce 
da dissolução da comunidade primitiva fundada sobre os laços de parentesco 
e da formação de comunidades mais amplas derivadas da união de vários 
grupos familiares por razões de sobrevivência interna (o sustento) e externas 
(a defesa). (...) como já se afirmou, o nascimento do Estado assinala o início 
da era moderna; (...) o ponto de passagem da idade primitiva, gradativamente 
diferenciada em selvagem e bárbara, à idade civil, onde “civil” está ao mesmo 
tempo para “cidadão” e “civilizado”.  

 

O Estado moderno sintetiza em si, pela primeira vez na história da humanidade, 

a real possibilidade de realização da ideia da constituição de um poder centralizado e 

soberano, cercado de uma aparato complexo de exercício de poder de uma classe 

sobre outra e capaz de realizar o ideal de civilidade latente nos indivíduos. Bobbio 

destaca nesse contexto que, na abordagem de cunho econômico de Frederich Engels 

(apud BOBBIO, 1987, p.74), nas comunidades primitivas, seja nas gens dos romanos 

ou nas tribos gregas, vigorava o regime de propriedade coletiva: 

 

Com o nascimento da propriedade individual nasce a divisão do trabalho, com 
a divisão do trabalho a sociedade se divide em classes, na classe dos 
proprietários e na classe dos que nada têm, com a divisão da sociedade em 
classe nasce o poder político, o Estado, cuja função é essencialmente a de 
manter o domínio de uma classe sobre outra recorrendo inclusive à força, e 
assim a de impedir que a sociedade dividida em classes se transforme num 
estado de permanente anarquia. 

 

O Estado moderno se consolida, definitivamente, como aquele ente que 

medeia a relação de poder entre os atores de uma determinada sociedade. E o poder, 

nas palavras do cientista político Robert Dahl (2001, p.68), é aquela força que induz 

um determinado ator social a agir de um certo modo que, em caso contrário, não agiria 

(retomando a ideia de estado de natureza x estado civil). É esse o caráter fundamental 

de sua existência, e ideia-força na qual reside sua racionalidade, soberania e poder.  

Mesmo que, sob os auspícios dos Estado democráticos o pressuposto 

valorativo seja o de construir um governo baseado na igualdade de todos sob a 

jurisdição dos direitos, a relevância desta reconstituição histórica é a de tipificar o 

componente classista e coercitivo que a instituição do poder político centralizado nos 
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Estados-nação exerce sobre uma determinada coletividade. Afinal, por mais que 

tenham tido o objetivo de garantir o bem comum, os Estados se consolidaram para 

garantir a propriedade e em favor apenas dos indivíduos reconhecidos como 

cidadãos. 

É importante caracterizar esses parâmetros, pois influenciaram inevitavelmente 

a forma como apreendemos e analisamos as prioridades sob as quais a instituição 

política central de organização da vida social – o Estado-nação –, desde o século XVI, 

se orienta quanto às suas funções e escolhas, e as bases nas quais vai operar. 

Sobretudo em um contexto que, com o “advento” da globalização, torna-se ainda mais 

complexo e desafiador para a concretização do ideal aristotélico.  

Embora os Estados sejam a principal instituição garantidora de um consenso 

mínimo entre os indivíduos por meio do poder de sua influência política, garantida pela 

legitimidade da violência (simbólica ou física), não significa que o interior de sua 

estrutura não seja caracterizado por pressões e lutas, não apenas entre as classes, 

como no interior da própria classe dominante, tendo em vista que mesmo a sociedade 

civil é marcada por atravessamentos identitários coletivos ou individuais e discursos 

diversos. 

É no século XX que novas ideias são incorporadas ao papel dos Estados, re-

caracterizando a sua estrutura a partir da centralidade assumida pelos processos de 

globalização dos mercados; reforçando a percepção de que o determinante das 

opções políticas dos governos não seria mais a realidade de múltiplos estados-

nacionais, mas de algo expandido globalmente, co-existindo em um sistema mundial, 

em que os processos de trocas econômicas ditam a lógica de funcionamento dos 

Estados e em cujos processos estes funcionam apenas como parte integrante e 

garantidora do fluxo de mercadorias globalmente: 

 
O centro é a área de grande desenvolvimento tecnológico que produz 
produtos complexos; a periferia é a área que fornece matérias-primas, 
produtos agrícolas e força de trabalho barata para o centro. A troca 
econômica entre periferia e centro é desigual: a periferia tem de vender barato 
os seus produtos enquanto compra caro os produtos do centro, e essa 
situação tende a reproduzir-se de forma automática, quase determinista, 
embora seja também dinâmica e mude historicamente. A semiperiferia é uma 
região de desenvolvimento intermédio que funciona como um centro para a 
periferia e uma periferia para o centro. (WALLERSTEIN, 2005, p.107) 

 

A ideia de que os Estados-nacionais atuam como componentes de um sistema 

global, obviamente, pode ser observada desde muito antes do século XX. Conforme 
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destaca o sociólogo estadunidense Immanuel Wallerstein (2005), em meados do 

século XVIII a economia-mundo capitalista já existia há dois séculos e o imperativo da 

acumulação incessante de capital já havia gerado a necessidade de mudança 

tecnológica constante e uma igualmente constante expansão das fronteiras 

(geográficas, intelectuais, científicas etc). O pós 1945 como ponto de inflexão para a 

defesa de que a geopolítica do mundo o transformara em um sistema mundial único 

é paradigmático, pois é a partir daí que o: 

 

EUA se converteu em potencia hegemônica indiscutível do sistema-mundo 
(...), em segundo lugar, os países do então denominado Terceiro Mundo 
haviam se convertido em cenário de conflitos políticos e autoafirmação 
geopolítica, (...) finalmente, a combinação de uma economia-mundo em 
expansão com o forte incremento das tendências democratizantes levaram a 
uma incrível expansão do sistema universitário mundial. Essas três 
mudanças em conjunto, jogaram por terra as estruturas de saber claramente 
definidas, que se haviam desenvolvido e consolidado nos cem ou cento e 
cinquenta anos anteriores. (WALLERSTEIN, 2005, p.23) 

 

Com a intensificação dos processos de globalização, o mundo parece ter ficado 

menor, menos diverso, na medida em que a vitória temporária da ideologia neoliberal 

se consolidou em quase todos os países. O Estado contemporâneo se aproxima muito 

da ideia proposta pelos analistas do sistema-mundo para quem a economia-mundo 

capitalista se sobrepõe à geocultura global. Isto é, os Estados se organizam hoje sob 

a predominância de fatores econômicos sobre os políticos, culturais ou ideológicos na 

história.  

Isto não significa, obviamente, o que alguns analistas políticos de viés 

claramente neoliberal afirmam: o encolhimento total do papel do Estado na conjuntura 

atual. Pelo contrário, percebe-se um notável aumento do tamanho do Estado, 

verificável na proporção do gasto público em relação ao PIB dos países, em todo o 

mundo. O nosso destaque é de que tenha ocorrido, a partir da segunda metade do 

século XX, uma alteração significativa no papel do Estado que passa de garantidor de 

um ambiente civil razoavelmente equilibrado para as operações mercantis, e 

consequente garantia de uma condição mínima de sobrevivência dos indivíduos de 

uma determinada sociedade, à condição de player global18 a serviço das orientações 

                                                 
18 Empresas (públicas ou privadas) com atuação mundial na competição dos mercados em nível 

global. Na visão do economista Theotônio dos Santos (s/d, p.2) “a globalização é produto de uma 
intervenção colossal dos Estados nacionais no processo econômico internacional, que se corporifica 
no surgimento de uma OMC, cujo objetivo é regular o comércio planetário. A OMC é a consagração 
do mercado estatal mundial”. É essa intervenção no processo econômico, seja por meio das 
empresas públicas, seja por meio dos fundos soberanos, ou ainda a participação estatal em 
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desse mercado. Integrando assim um componente novo às funções recorrentes dos 

Estados. Função esta, que logo se tornaria central, já que, garantir um crescimento 

econômico estável e constante suplantaria todos os objetivos dos Estados, na 

atualidade. 

Parte das indagações desta pesquisa é entender que possibilidades as 

demandas que não se inserem numa lógica de mercado podem ter frente a um Estado 

fortemente engajado nas práticas de mercado como meios para atingimento de seus 

fins? Ou ainda, esse capitalismo praticado pelo Estado seria capaz de conciliar, no 

interior de suas estratégias, políticas públicas que não restrinjam a agenda pública 

unicamente às políticas econômicas de viés neoliberal?  

Há aqui uma forte tensão entre, por um lado o papel dos governos, em um 

Estado democrático (o ideal da maximização da vida boa a um número ampliado de 

cidadãos de uma sociedade), enquanto esfera de representação social, e, de outro, 

as configurações da crescente ampliação da atuação dos Estados, não mais como 

entes reguladores do mercado, mas como efetivos players nesse mercado globalizado 

– o Capitalismo praticado pelos Estados com o qual se ocupa e se engaja a maior 

parte das estruturas governamentais do mundo, nos dias atuais. O papel que 

assumem os Estados como players do mercado é mais frequentemente perceptível a 

partir da segunda metade do século XX, e ainda com mais intensidade na década de 

1960. Conforme o economista Theotônio dos Santos (s/d, p.1) destacou: 

 

As mudanças que viveu o Estado durante o século XX não foram ainda 
analisadas em toda sua complexidade. A verdade é que esta instituição, que 
tinha uma função de polícia e de controle tarifário, aumentou 
progressivamente suas responsabilidades a medida que o processo 
produtivo moderno avançava no sentido de produzir em massa, em 
gigantescas unidades econômicas e em escalas cada vez mais amplas.  

 

O fenômeno que ora se fortalece em todo o mundo assume uma vertente 

diferenciada daquela que caracterizou os Estados liberais das décadas de 1960 e 

1970. Na etapa atual do capitalismo, os Estados intervêm com atuação arrojada nos 

mercados globais, de modo a constituir novo conjunto de funções protagonizadas 

pelos governos nesse mercado. 

                                                 
corporações privadas; que caracteriza os Estados, na atualidade, como legítimos participantes 
desse grande jogo mercadológico global. 
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Seja pelo uso de empresas estatais para gerenciar a exploração de recursos 

estratégicos (mais-valia estatal), pelo enfoque na criação e manutenção de um grande 

número de postos de trabalho, aplicando recursos em empresas privadas de certos 

setores econômicos estratégicos (sobretudo energético), ou pelo investimento do 

dinheiro extra do Estado em fundos de riqueza soberanos de forma a maximizar seus 

lucros (financeirização das economias) etc., os Estados atualmente vêm usando cada 

vez mais frequentemente o mercado para criar a riqueza que poderá ser utilizada 

pelos seus dirigentes políticos. 

Esta forma de capitalismo, em que o Estado atua como agente econômico 

dominante e usa os mercados para ganhos políticos e ampliação do poder de seus 

governantes tornou-se possível, sobretudo pelo esforço dos próprios Estados em 

globalizar os mercados em escala planetária, nunca antes observada na história 

mundial: 

 

A globalização é produto de uma intervenção colossal dos Estados-nacionais 
no processo econômico internacional, que se corporifica no surgimento de 
uma OMC19, cujo objetivo é regular o comércio planetário. A OMC é a 
consagração do mercado estatal mundial. (DOS SANTOS, (s/d), p.2) 

 

Cumpre questionar se essa variedade do capitalismo se opõe, de fato, ao 

neoliberalismo, na medida em que se traduz em mais Estado e menos mercado, ou, 

se ao contrário, reforça ainda mais a retórica do esvaziamento do papel dos Estados 

em suas funções, digamos, mais republicanas. Se analisadas do ponto de vista da 

democracia, quais políticas econômicas favorecem seu desenvolvimento e de fato 

contribuem para a redução das desigualdades sociais como efeito dessas 

estratégias? Os números que ilustram o atual estado de coisas são eloquentes, dois 

terços das empresas de mercados emergentes (como é o caso do Brasil) na lista da 

Revista Fortune 500 são estatais20. 

O capitalismo de Estado controla as empresas mais poderosas do mundo. As 

13 maiores petrolíferas (mais de ¾ das reservas mundiais de petróleo) são todas 

controladas pelo Estado, assim como a maior companhia de gás natural do mundo, a 

russa Gazprom. A China Mobile, gigante da telefonia móvel, tem mais de 600 milhões 

de clientes. A Saudi Basic Industries Corporation é uma das indústrias químicas mais 

                                                 
19 Organização Mundial do Comércio. 
 
20 Cf. Dados do dossiê The visible hand, The Economist, referentes a janeiro de 2012. 
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lucrativas em todo o mundo. O Sberbank, da Rússia, é o terceiro maior banco da 

Europa. A Dubai Ports é o terceiro maior operador portuário mundial e a Fly Emirates 

cresce 20% ao ano. Todas empresas estatais, controladas por gestores indicados 

pelos governos locais de seus países, conforme o dossiê “A mão visível”, do periódico 

inglês de viés neoliberal, The Economist. 

O modelo, nomeado por alguns de corporatocracia, onde as empresas 

determinam as principais escolhas que em última instância impactarão toda a 

estratégia de soberania dos países, obviamente, não foi inventado no contexto 

histórico internacional atual. Países socialistas do início do século XX já se utilizavam 

de semelhantes estratégias – detendo o monopólio dos meios de produção, extraindo 

mais-valia de seus trabalhadores (com a intenção de redistribuir os lucros), além de 

investir na acumulação de capital (o que acabou por gerar uma burguesia altamente 

influente entre os burocratas do governo). A novidade reside no fato de que o modelo 

atual conjuga três características inéditas em relação ao vivenciado no início do século 

XX: primeiramente, está se desenvolvendo em uma escala muito ampla, 

mundialmente; em segundo lugar, tem ocorrido de forma bastante acelerada nesse 

início de século XXI, em alguns países como a Rússia, por exemplo e, por fim; opera 

com instrumentos mais complexos frente ao mencionado modelo socialista do início 

do século anterior.  

De forma que, este fenômeno carece de atenção por parte de pesquisadores, 

gestores públicos e especialmente o cidadão, que supostamente se vê representado 

em tais escolhas estratégicas, nos contextos democráticos, pois representa uma 

alteração significativa no papel dos Estado-nacionais frente aos compromissos 

políticos assumidos junto às suas populações, via sistema democrático 

representativo, qual seja de garantias mínimas de qualidade de vida a um número 

ampliado de indivíduos em uma sociedade. 

O que essas práticas demonstram é uma clara estratégia de escamotear o 

interesse principal das corporações mercantilistas contemporâneas de valerem-se do 

fundo público a uma distância segura o suficiente para que não interfiram nos 

parâmetros (ilimitados) de sua atuação e próxima o suficiente para garantir que 

operem em um ambiente de risco controlado, onde seus negócios, ainda que a 

despeito de eventuais decisões equivocadas, continuem a apresentar lucros recordes, 

de preferência em prazos cada vez mais exíguos. Do contrário, a saída fácil do 

investimento na montanha-russa mais previsível desse início de século XXI, chamada 



38 

mercado financeiro, cujos riscos reais são amortecidos pela atuação cada vez mais 

presente dos Estados, por meio do fundo público, comprometendo as possibilidades 

de garantias mínimas de sobrevivência dos cidadãos e, uma vez mais, operando sob 

o interesse prioritário da classe dos proprietários.  

Por outro lado e ainda mais grave, demonstra a fraqueza institucional da 

política frente à economia. Ou, dito de outra forma, a subordinação completa dos 

Estados aos mercados globais, ainda que a ideologia que dirija essa estratégia trate 

de, contraditoriamente, condenar o que de perto parece crucial e inerente à ordem de 

coisas estabelecidas na atualidade. Os Estados sim, mas a Política, essa não deve 

frequentar as rodadas de negociações. A essa lhe é negligenciado o direito de voz em 

tais contextos. Trata-se da captura da grande Política (nos termos gramscianos) pela 

visão econômica.  

São falas que parecem não considerar a realidade histórica da retomada pós-

crise de 1998, sobretudo nos Estados Unidos, quando o Estado “salvou” o mercado 

de um colapso que vitimou milhares cidadãos e deixou de punir centenas de 

empresários gananciosos que saíram da crise tão ricos quanto entraram. 

Consequências devastadoras para a maioria da população, conforme destaca 

Theotônio dos Santos (DOS SANTOS, s/d, p.6): 

 

O capitalismo contemporâneo em vez de prescindir do Estado e adotar os 
princípios neoliberais que tanto se escuta da boca de seus tecnocratas, 
encontra novos caminhos de intervenção estatal inusitados. Mas o mais 
grave não são os efeitos intelectuais destas contrafações “teóricas” e 
“científicas”. Nem é o mais sério a existência de um aparato político 
pretensamente democrático no qual decisões dessa magnitude são tomadas 
por tecnocratas sem nenhuma responsabilidade política. O pior são as 
consequências terríveis sobre as rendas, as esperanças e o nível de vida de 
um povo terrivelmente sofrido.  

 

O que de fato se questiona é o modo de pactuação dessas estratégias 

adotadas pelos Estados. Especialmente se tomadas como a única política econômica 

efetiva e capaz de garantir a competitividade internacionalmente. O distanciamento 

que essas prioridades vão assumindo em médio e longo prazos das prioridades do 

cidadão comum é diretamente proporcional aos efeitos mencionados por Theotônio 

dos Santos no fragmento acima. 

Tem sido dado demasiado espaço a questões econômicas e nenhum à questão 

política central de ser a arena democrática o espaço onde os pactos pela redução das 

desigualdades sociais deveriam ser firmados. A consolidação das democracias na 
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América Latina continua sendo central no processo de desenvolvimento que aqui se 

estabelece e deveria ser norteadora das políticas de crescimento desenhadas pelos 

países da região, onde uma ampliação da participação social deveria ser tratada como 

questão estratégica. O que mais chama a atenção no caso de assumir que o Estado 

venha se destacando como player do mercado global são os efeitos políticos dessa 

prática. A política econômica passa de meio para o atingimento de fins públicos a fins 

objetivos de planos de governos – o que, inclusive, lhes garante a manutenção do 

poder, numa inversão conceitual sem precedentes. Enquanto isso, o modelo de 

Estado democrático, garantidor de direitos vai se transmutando em uma instituição 

que atua em serviço de uma parcela cada vez menor da população, na medida em 

que as desigualdades se acentuam. 

Os relatórios produzidos pelos organismos da Organização das Nações Unidas 

(ONU) fornecem uma contribuição relevante ao entendimento desse cenário, na 

medida em que proporcionam uma visão dos blocos continentais a partir da 

sistematização de dados e informações globais, séries históricas etc, estruturas que 

muitos Estados nacionais não têm condições de suportar. Conforme o relatório A 

democracia na América Latina: Rumo a uma democracia de cidadãs e cidadãos 

(PNUD, 2004, p.193) do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – 

PNUD: 

 

Do ponto de vista democrático, as políticas econômicas são parte dos 
instrumentos utilizados pelas sociedades para atingir a cidadania plena. Por 
isso a economia deve ser um dos temas do debate político. (...) A economia 
é uma questão da democracia porque dela depende o desenvolvimento da 
cidadania social e porque é ela que gera e altera as relações de poder.  

 

E isso não é o que de fato tem se obtido como resultado das estratégias 

adotadas pelos Estados contemporâneos, onde mais economia tem significado 

menos possibilidades de alteração das relações de poder, subordinando a política às 

estratégias econômicas de crescimento/enriquecimento das empresas. O que se 

convencionou entender por capitalismo de Estado, na versão atual, tem levado à 

estagnação do papel do Estado frente aos complexos desafios que se apresentam 

nesse início de século, e, conforme destacou Santos (2004, p.14) “desenvolvimento é 

cada vez mais um fato cultural, social, político e só nessa proporção e nessa medida, 

um fato econômico”.  
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O referido relatório do PNUD – Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento (2004, p.198) pontua ainda que: 

 

A globalização trouxe o mundo exterior para o interior de nossas sociedades. 
O mundo está em todos os lugares. Mas o poder do mundo, não. (...) Ao 
mesmo tempo em que favoreceu o progresso da democracia, a globalização 
impôs restrições, inclusive aos Estados mais fortes e desenvolvidos. Na 
América Latina, essas restrições questionam a credibilidade do Estado como 
construtor da sociedade e promotor da cidadania; além disso, trazem consigo 
grandes consequências sobre o tipo de políticas possíveis para os governos 
da região. 

 

Priorizamos aqui problematizar primeiramente, a questão do poder nas 

sociedades democráticas contemporâneas, tendo em vista a centralidade dos 

Estados na organização da vida social. Bem como, abordar a astúcia dos operadores 

dos mercados em escala transnacional em fazer crer que a mais poderosa instituição 

política moderna esteja vivenciando uma era de encolhimento de sua capilaridade na 

organização da vida social, inclusive por meio das poderosas ideologias que tentam 

fazer crer que vivemos uma era em que as escolhas sobre as estratégias de 

organização da vida social, não mais se dariam no âmbito da política, mas antes, dos 

mercados, ambiente em que supostamente os Estados não teriam papel a 

desempenhar.  

Conforme demonstramos, o Estado contemporâneo pode não ter mais a 

mesma fisionomia do Estado clássico ou moderno, mas continua sendo o protagonista  

da mediação das relações sociais mais importantes na subsistência dos indivíduos, 

seja nos países centrais, seja na periferia do sistema mundial. E mesmo que, tal como 

menciona o relatório, a credibilidade do Estado como construtor da sociedade e 

promotor da cidadania seja questionável na atualidade (o que definitivamente não é 

prerrogativa apenas da América Latina, mas igualmente em outros blocos), é ainda o 

espaço em que, historicamente, novas hegemonias são construídas. 

O estado de captura ideológica vivenciado pelas estruturas públicas nos dias 

atuais, é impetrado pelas corporações prevalecendo a noção de que não existe a 

possibilidade de transformação das relações sociais fora daquela que é a relação 

central nessa estrutura: o capital. E esse tem sido um dos principais entraves ao 

surgimento de inovações contra-hegemônicas ao atual estado de coisas.  

O cientista político e sociólogo argentino Atílio Boron (2010, p.45) em análise 

desse componente de resignação vivenciado na conjuntura política do início de século 

XXI pontua que: 
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A questão que os beneficiários e defensores do capitalismo neoliberal nos 
formulam, com uma mistura de desdém e arrogância, é sempre a mesma: 
tudo bem, mas qual é o modelo de mudança, qual é a sua proposta? Implícita 
na pergunta, sempre apresentada em tom desafiante e altaneiro, está a 
certeza de que não há alternativas. A frase que fez célebre Margaret Tatcher 
quando disse “TINA, there is no alternative” continua sendo tão inapelável 
hoje quanto ontem, e o único sensato é uma diligente adaptação ao existente 
estado de coisas. 

 

Mesmo as políticas supostamente mais caras à questão social subordinam-se 

a tal ideologia, a da inclusão pelo consumo de mercadorias, transmutada em única via 

possível de convivência em um ambiente global onde absolutamente tudo é passível 

de ser transformado em mercadoria: 

 

Segundo o “pensamento único”, a globalização impôs um modelo de gestão 
inexorável que, presumivelmente, é o que prevalece nos capitalismos 
desenvolvidos. Ou nos adequamos às suas ordens e “entramos no Primeiro 
Mundo” (...) ou ficaremos condenados à autoexclusão, à decadência e, 
finalmente, a um desenlace apocalíptico. Não há escapatória diante dos 
tentáculos da globalização: ou se aceita a realidade tal como ela é, como 
produto de forças incontroláveis, ou haverá de se pagar um altíssimo preço 
caso as suas exigências sejam ignoradas. (...) “Dentro da globalização não 
há alternativas”, repetia o presidente Fernando Henrique Cardoso, “e fora da 
globalização não há salvação possível”. (BORON, 2010, p.46) 

 

A combinação do poder do Estado como principal força garantidora do 

ambiente de mercado em que a classe dos proprietários opera, somada à ideologia 

de que no atual momento histórico do capitalismo avançado não há alternativas, tem 

produzido no Brasil da última década, contraditoriamente, forças de igual intensidade 

e direção oposta: alienação total diante da possibilidade de tomar o Estado e 

consequente corrida por mais consumo; mas também um aumento na pressão para 

que novas formas de escuta sejam estabelecidas, para que o Estado, ainda que um 

instrumento da classe dominante em seu favor, não opere totalmente divorciado dos 

interesses da maior parte de sua população.  

 

 

1.2 Estado Ampliado, Participação Social e Contra-Hegemonia 

 

 

A configuração institucional em que operam os Estados na atualidade, não 

obstante, se dá em um ambiente político, onde o mercado se sobrepõe como o ente 
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soberano frente a todas as mediações sociais reais. E ainda que seja um equívoco 

considerar o encolhimento total dos Estados frente a essa realidade, a situação que 

se apresenta é a de subordinação dos Estados-nacionais ao receituário dos mercados 

globalizados, de tal forma que mercantilizou-se a vida, de suas mais triviais conexões 

até as mais centrais, tal como o trabalho, a cultura, as identidades, as cidades etc. 

Entendendo a política como o espaço onde se processam os conflitos na esfera 

pública, procuramos aqui analisar três conceitos-síntese que opõem resistências ao 

atual cenário em que as forças sociais se encontram severamente secundadas pela 

lógica do capital. Essa via alternativa, na nossa visão, se chama participação social, 

e está implicada com a produção histórica do Estado Ampliado, tal como formulado 

pelo filósofo marxista italiano Antônio Gramsci, em fins da primeira metade do século 

XX. Essas duas ideias se encontram naquele que talvez seja o conceito central do 

pensamento de Gramsci, o de hegemonia cultural, o terceiro conceito central deste 

trabalho. Para o italiano, o Estado (burguês, comandado pela elite) usa, nas 

sociedades ocidentais, as instituições culturais para conservar seu poder, 

estabelecendo assim, sua hegemonia. 

A hipótese das análises que se seguem é a de que a ampliação da  participação 

social possa construir contra-hegemonias ao capital como único mediador das 

relações sociais. Isto posto, faz-se necessária uma observação do nosso 

entendimento sobre os pressupostos da democracia participativa, ainda que no 

interior da noção liberal que norteia a democracia moderna. Assim como as ideias em 

torno do Estado se metamorfosearam na história, as concepções liberais sobre a 

forma democrática de governo foram se transformando ao longo do tempo, na medida 

em que diferentes modelos foram experimentados na democracia liberal moderna. 

O nosso ponto nesta seção é evidenciar que a questão da participação social, 

não sendo nova na agenda democrática, aparece hoje no centro do debate sobre a 

renovação democrática e das formas de consolidação desta nas sociedades 

ocidentais contemporâneas. Além do modelo teórico participativo, outros modelos 

teóricos são recorrentemente visitados como pontos de referência no debate sobre a 

forma democrática moderna.  

Conforme Marcos Nobre (2004, 31-35), os modelos de governo democrático 

experimentados pelos Estados seriam21 cinco: o “competitivo-elitista” (Joseph 

                                                 
21 Importante ressalvar, que modelos analíticos são simplificações teóricas e que a realidade histórica 

é maior que essas sínteses. Portanto, não afirmamos, (tampouco o referido autor) absolutamente, 
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Schumpeter), uma vertente de mercado na qual os únicos participantes integrais do 

sistema democrático devem ser as elites políticas e onde o cidadão comum não 

apenas é descartado, mas indesejável no processo de decisão pública. O “pluralista” 

(Robert Dahl), que considera que o poder numa sociedade democrática deva ser 

arranjado de maneira não-hierárquica e competitiva, mas plural. O modelo “legal” 

(Frederich Hayek) ocupa-se de uma radical defesa do estado mínimo e do laisser-faire 

como valores fundamentais da vida social. E o modelo “deliberativo” (Jürgen 

Habermas), cuja ideia básica é a de que somente podem ser válidas, numa 

democracia, as normas que possam receber anuência de todos aqueles afetados por 

suas consequências. 

Nas palavras de Nobre (2004, p.33), o modelo “participativo” (cujos principais 

teóricos seriam Carole Pateman, C.B. Macpherson, Nikos Poulantzas entre outros) 

contrapõe com vigor o modelo “legal”, que considera a democracia como um 

instrumento útil para a salvaguarda primeira da liberdade sobre qualquer outro valor 

(inclusive o de justiça). Isso ocorreria: 

 

Na medida em que toma como ponto de partida a intuição original de Marx 
de que o mercado capitalista cristaliza desigualdades anteriormente 
produzidas, sendo a mais importante dentre elas aquela entre os detentores 
dos meios de produção e aqueles obrigados a vender a sua força de trabalho. 
Nesse sentido, é de fundamental importância superar não apenas as 
desigualdades materiais que impedem a efetiva realização das liberdades 
apenas prometidas pelo direito sob o capitalismo, mas também os déficits de 
formação política da opinião e da vontade que daí resultam, o que significa 
antes de mais nada ampliar a participação nos processos decisórios.  

 

Para o cientista político canadense Crawford Brough Macpherson (1978, p.97), 

a democracia participativa como prática adotada pelos governos se insere no modelo 

de democracia liberal e teria sido primeiramente experimentada “como lema dos 

movimentos estudantis da Nova Esquerda, ocorridos na década de 60” na Europa; 

nas palavras de Macpherson (1978, p.97): 

 

Nas mesmas décadas, a ideia de que devia haver considerável participação 
pelos cidadãos nas decisões governamentais22 difundiu-se tão amplamente 
que os governos nacionais começaram a alistar-se, pelo menos verbalmente, 
sob o estandarte da participação, e alguns chegaram mesmo a encetar 
programas com ampla participação popular. 

                                                 
que tais modelos tenham sido experimentados homogeneamente em determinada sociedade, 
podendo inclusive verificar-se a presença de mais de um deles como orientações gerais 
coexistentes dentro de um mesmo governo. 

22 Grifo do autor. 
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Entretanto, a ampliação da participação social, do ponto de vista da política 

institucional apenas, tal como analistas das matrizes centrais, sobretudo europeias e 

americanas, costumam reforçar em suas análises – caso do mencionado autor – não 

é capaz de explicar a extensão das implicações sociais que tal prática pode assumir 

no âmbito da grande Política23. E, portanto, caem na armadilha de enxergar apenas a 

capa espessa das dificuldades materiais de administração desse projeto, sem antes 

considerar a sua relevância, ainda que limitada, posto que inserida no contexto liberal 

do Estado burguês, em contribuir para um equilíbrio de forças na sociedade. Isto é, a 

participação democrática não como um procedimento formal, mas como um método 

(Francisco de Oliveira). 

Nesse sentido, ainda que C.B. Macpherson (1978, p.98) considere que “a baixa 

participação e a iniquidade social estão de tal modo interligadas que uma sociedade 

mais equânime e mais humana exige um sistema de mais participação política”, 

apressa-se em listar os problemas de dimensão (escala) e de possíveis aberturas 

(como atingí-la?) a sua concretização no seio das sociedades reais existentes na 

segunda metade do século XX, especialmente no contexto urbano das grandes 

cidades.  

O problema da dimensão, que é o mesmo colocado por outros autores de 

tradição liberal, tais como Wanderley Guilherme dos Santos (1979) e Norberto Bobbio 

(1987), entre outros, se apresenta na dificuldade de definir como uma democracia de 

participação poderia ser operacionalizada numa sociedade contemporânea de 

centenas de milhões de indivíduos. Dificuldades da ordem de quem (e sobretudo a 

partir de que parâmetros) formularia as questões a serem colocadas, bem como das 

possíveis contradições destas, figuram na linha de frente desse argumento. 

Macpherson ressaltou que (1978, p.100): 

 

As pessoas – as mesmas pessoas – pediriam muito provavelmente uma 
redução do desemprego ao mesmo tempo que a redução da inflação, ou um 
aumento dos gastos governamentais com serviços públicos juntamente com 
uma diminuição dos impostos. 

                                                 
23 Para Gramsci: “A grande política compreende as questões ligadas à fundação de novos Estados, à 

luta pela destruição, pela defesa, pela conservação de determinadas estruturas orgânicas 
econômico-sociais. A pequena política compreende as questões parciais e cotidianas que se 
apresentam no interior de uma estrutura já estabelecida em decorrência de lutas pela 
predominância entre as diversas frações de uma mesma classe política. Portanto, é grande política 
tentar excluir a grande política do âmbito interno da vida estatal e reduzir tudo à pequena política”. 
(GRAMSCI, 2007, p.21)  
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Esse é o típico exemplo daquela linha da racionalidade burocrática que acredita 

que a qualidade da política pública reside numa relação diretamente proporcional ao 

preparo técnico do aparato burocrático do Estado; que na maior parte das vezes pode 

ser traduzido por: boas práticas de gestão, metodologias trazidas de empréstimo das 

práticas de mercado, empreendedorismo, inovação entre outras ideias-forças 

incorporadas de modo geralmente acrítico à gestão pública na atualidade.   

E por outro lado, ainda haveria o problema de como inaugurar as práticas 

participativas no seio das sociedades estabelecidas. Que obstáculos deveriam ser 

vencidos na sociedade atual e nas ideologias correntes  para se chegar a uma 

democracia de tipo participativa? A esse respeito, o autor aponta dois entraves 

principais a serem vencidos (MACPHERSON, p.102-103): a ideologia do consumo e 

a realidade acachapante das desigualdades sociais, que se enraizaram no contexto 

do capitalismo globalizado do então século XX, por ele analisado: 

 

Um deles é a mudança da consciência do povo (ou da sua inconsciência), do 
ver-se e agir essencialmente como consumidor, ao ver-se e agir como 
executor e desfrutador da execução e desenvolvimento de sua capacidade. 
(...) Pode-se adquirir e consumir por si mesmo, para a própria satisfação ou 
para mostrar a própria superioridade em relação a outros: isso não exige nem 
alimenta um senso de comunidade; ao passo que o desfrute e o 
desenvolvimento da própria capacidade deve ser feito na maior parte em 
conjunto com outros, em certa relação de comunidade. 

 

E ainda como fator crítico de sucesso desse modelo, a redução das enormes 

desigualdades que se instalaram nas economias capitalistas aprofundadas na 

segunda metade do século XX (MACPHERSON, 1978, p.103): 

 

O outro pré-requisito é uma grande diminuição da atual desigualdade social 
e econômica, visto que a desigualdade, como argumentei, exige um sistema 
partidário não participativo para manter coesa a sociedade. E na medida em 
que a desigualdade é aceita, o sistema político de não-participação 
provavelmente será também admitido por todos aqueles em todas as classes 
que prefiram estabilidade em vez da perspectiva de completo fracasso social. 

 

Portanto, o problema inaugural de uma democracia de tipo participativa, na 

visão de Macpherson, residiria na tautologia de que: não podemos conseguir mais 

participação democrática sem uma mudança prévia da desigualdade social e sua 

consciência, mas não podemos conseguir as mudanças da desigualdade social e na 

consciência sem um aumento antes da participação democrática (MACPHERSON, 
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1978, p.103). E é ainda nessa mesma linha que, Atílio Boron destaca, a respeito da 

realidade latino-americana deste século, que não apenas não é possível considerar a 

soberania popular num contexto de extrema desigualdades, como também é 

impossível conceber alternativas que não passem pelo caminho do enfrentamento do 

capital pelo viés da política, do fortalecimento do Estado, e da subordinação do 

mercado, dado que:  

 

O tema dos limites estabelecidos pelo capitalismo perante qualquer processo 
democrático termina por se diluir na consideração de um conjunto de 
experiências inovadoras e fecundas, mas que não transcendem as rígidas 
barreiras que o capitalismo impõe a toda forma de soberania popular. Em 
outras palavras, cabe o questionamento sobre até que ponto é realista 
conceber a existência – e postular a necessidade – de uma democracia de 
“alta intensidade”, radicalmente participativa, sem estabelecer as condições 
requeridas para sua efetiva materialização no espaço do Estado nacional, 
que segue sendo estratégico e insubstituível. (BORON, 2011, p.54) 

 

Os Estados seguem estratégicos no contexto democrático, na medida em que, 

a partir de um alargamento conceitual em relação à sua histórica função de 

instrumento de classe para a manutenção da propriedade, operam como um espaço 

de conflitos, de deliberação pública, em que a coexistência das sociedades civil e 

política produzam novas hegemonias.   

Sem desconsiderar a validade da arquitetura do sistema representativo, como 

forma democrática capaz de legitimar o poder do povo, por meio de suas escolhas; 

as estratégias empreendidas pelos governos, como mandatários do poder 

credenciado pelo povo, cada vez menos têm ido ao encontro das necessidades 

mínimas de subsistência de imensos contingentes populacionais em todo o mundo, 

nos dias atuais. Se assim o é, não é por incapacidade estrutural, senão por orientação 

política de uma estratégia que se pauta pela priorização da acumulação capitalista. 

É nesse sentido, que resgatamos algumas ideias elaboradas pelo filósofo 

italiano Antônio Gramsci, há quase um século, na década de 1930 do século XX. 

Então como agora, vivia-se um momento de crise, onde forças sociais progressistas 

buscavam espaço para se concretizarem, enquanto pesadas estruturas de classe 

controlam as estratégias políticas, que mantinham a maioria da população apartada 

das decisões que, em última instância, impactam diretamente a sua sobrevivência – 

simbólica e material.  

Portanto, as próximas páginas, se ocuparão em estabelecer um paralelo entre 

as categorias analisadas por Gramsci e o objeto desta pesquisa. Ou, como, em nossa 
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visão o conceito de sociedade civil, bem como o potencial revolucionário das classes 

oprimidas vêm sendo capturados pela ideologia neoliberal que transformou – e 

transforma cotidianamente – as possibilidades de estabelecimento de uma ordem 

contra-hegemônica em substrato que fortalece o status quo vigente, onde o capital é 

a única relação social possível e as possibilidades de inclusão se traduzem, 

essencialmente, no acesso ao consumo de mercadorias. Para Gramsci: 

 

A gênese do Estado reside na divisão da sociedade em classe, razão porque 
ele [o Estado] só existe quando e enquanto existir essa divisão (que decorre, 
por sua vez, das relações sociais de produção); e a função do Estado é 
precisamente a de conservar e reproduzir tal divisão, garantindo assim que 
os interesses comuns de uma classe particular se imponham como o 
interesse geral da sociedade (COUTINHO, 2012, p. 123-124).  

 

À posição superior e diretiva desse interesse comum da classe dominante ele 

chamou algumas vezes de supremacia, outras de dominação, chegando, à fase 

madura de suas ideias a denomina-lo hegemonia. O ganho teórico dessa assertiva, 

reside na concepção de que, mesmo na superestrutura do Estado existiriam esferas 

distintas.  

O Estado, como espaço da política, não seria um bloco homogêneo ocupado 

apenas pelas forças coercitivas – a lei, a violência legítima, a garantia da propriedade, 

enfim, a regulação da vida em sociedade – co-existindo um equilíbrio desta com uma 

outra, que a complementa em sua função. No entendimento do filósofo (COUTINHO, 

2012, p.127) essa ideia: 

 

Leva a certas determinações24 do conceito de Estado, que habitualmente é 
entendido como sociedade política (ou ditadura, ou aparelho coercitivo para 
adequar a massa popular a um tipo de produção e à economia e um dado 
momento); e não como equilíbrio entre sociedade política e sociedade civil 
(ou hegemonia de um grupo social sobre a inteira sociedade nacional, 
exercida através de organizações ditas privadas, como a Igreja, os sindicatos, 
as escolas etc.).  

 

Gramsci, então, introduz a noção de que a Sociedade civil seria parte 

constitutiva do Estado e não exterior à superestrutura estatal, tal como Marx concebia. 

Isto é, o Estado seria constituído de um “núcleo-duro” predominantemente coercitivo, 

o Estado em sentido estrito, que exerce as suas funções reguladoras por meio da 

coerção, mas também de uma outra instância que seria essa sociedade civil, 

                                                 
24 Grifos do autor (Carlos Nelson Coutinho, 2012). 
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portadora material dos aparelhos privados de hegemonia, comumente por ele 

identificada como o componente essencialmente ideológico do Estado, por meio da 

qual suas ideologias são difundidas, fundamentalmente, pelo convencimento, ou 

dominação.  

Na linha de reflexão de Antônio Gramsci, portanto: 

 

O Estado em sentido amplo, “com novas determinações”, comporta duas 
esferas principais: a sociedade política (que Gramsci também chama de 
“Estado em sentido estrito” ou de “Estado-coerção”), que é formada pelo 
conjunto dos mecanismos através dos quais a classe dominante detém o 
monopólio legal da repressão e da violência e que se identifica com os 
aparelhos de coerção sob controle das burocracias executiva e policial-
militar; e a sociedade civil, formada precisamente pelo conjunto das 
organizações responsáveis pela elaboração e/ou difusão das ideologias, 
compreendendo o sistema escolar, as Igrejas, os partidos políticos, os 
sindicatos, as organizações profissionais, a organização material da cultura 
(revistas, jornais, editoras, meios de comunicação de massa), etc. (...) 
Ambas, em conjunto, formam “o Estado (no significado integral: ditadura + 
hegemonia)” (...) hegemonia escudada na coerção (COUTINHO, 2012, p. 
127). 

 

A clareza explicativa dessa formulação possibilita entender a razão de certas 

práticas no interior das estratégias de governo dos Estados capitalistas nos dias 

atuais. Pois, enquanto instrumento de classe (da classe dominante), o Estado também 

é o responsável pela difusão das ideias dominantes em uma sociedade. Considerando 

que as ideias dominantes são sempre as ideias da classe dominante, é possível 

entender – sobretudo no contexto deste trabalho, onde mais participação social, ainda 

que estimulada pelos governos, algumas vezes não se traduzem em ampliação do 

espaço da política, mas em outra direção, em menos Estado – que o caráter 

aparentemente contraditório na superfície, se mostra bastante coerente se observado 

em sua totalidade.  

No campo da gestão pública da cultura, como veremos nos próximos capítulos, 

a participação social na formulação de políticas, em alguns contextos, trabalha a 

serviço de ampliação da esfera do mercado, em detrimento do espaço da deliberação 

pública sobre o fundo público; onde os exemplos mais comuns são as leis de incentivo 

à cultura, o fomento às economias criativas, as parcerias público-privadas etc. O que 

é fundamental aqui é destacar que o espaço do Estado não seria apenas coerção, 

mas igualmente convencimento, isto é, o domínio de uma classe sobre a outra não se 

daria apenas pela força, mas também pela ideologia. 
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Reforçando que o perfil de um Estado varia de acordo com o peso relativo 

desses dois aparelhos ou âmbitos, Gramsci alerta que: 

[...] o fato de que um Estado seja mais hegemônico-consensual e menos 
“ditatorial”, ou vice-versa, depende da autonomia relativa das esferas 
superestruturais, da predominância de uma ou de outra, predominância e 
autonomia que, por sua vez, dependem não apenas do grau de socialização 
da política alcançado pela sociedade em questão, mas também da correlação 
de forças entre as classes sociais que disputam entre si a supremacia 
(COUTINHO, 2012, p. 131). 

 

Isto é, mesmo o mais importante instrumento de classe é um espaço de 

disputa, onde nem sempre o vencedor leva tudo, haja vista que a luta de classes só 

terá fim quando não existirem mais as diferentes classes. O caráter ideológico de 

construção de consensos é a brecha onde residiria o espaço da disputa da hegemonia 

de classe, pois onde existe a possibilidade de expressão do diverso, do contraditório, 

ainda que predomine a coerção faz-se possível vislumbrar o novo. 

Na concepção gramsciana do Estado em sentido ampliado, a sociedade civil  

constitui o Estado, onde conjuntamente com a sociedade política estabelecem uma 

relação de dominação social, por meio dos aparelhos de coerção (estatais) e de 

consensos (ideologias). Diferentemente da abordagem de Marx, para quem a 

sociedade civil estaria vinculada à base econômica produtiva, ou infra-estrutura 

material, elemento determinante do processo histórico. 

O ponto de convergência entre a teoria de Gramsci e a de Marx ocorre com a 

coincidência das visões de ambos de que a transição para o socialismo se dará 

apenas com a transformação da classe dominada em classe dirigente. Para Gramsci, 

essa transição se dará primeiramente a partir da conquista ideológica da sociedade 

civil e posteriormente de posições de acesso ao Estado. A luta de classes, portanto, 

está no centro do Estado ampliado. É na brecha da disputa ideológica e na guerra de 

posições para conquista do Estado que residiria a possibilidade de realização do novo: 

 

Enquanto a sociedade política tem seus portadores materiais nos aparelhos 
repressivos de Estado (controlado pelas burocracias executiva e policial-
militar), os portadores materiais da sociedade civil são o que Gramsci chama 
de “aparelhos privados de hegemonia”, ou seja, organismos sociais coletivos 
voluntários e relativamente autônomos em face da sociedade política. [...], na 
esfera ideológica, nas sociedades capitalistas avançadas, mais complexas, 
ganhou uma autonomia material (e não só funcional) em relação ao Estado 
em sentido restrito (COUTINHO, 2012, p. 128-129). 
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Essa visão é relevante, sobretudo para o ponto a que retornaremos no final 

deste capítulo, sobre a questão da participação social e da emergência da ideia de 

Sociedade Civil como um Terceiro Setor na sociedade, muito difundida, no Brasil, 

desde a década de 1990. Segundo preconiza essa ideologia, o primeiro setor seria o 

Estado e o segundo, o mercado, ou a base econômica/produtiva; cabendo ao Terceiro 

Setor, constituído por uma série de instituições de base comunitária e social 

organizada, a luta pelos direitos sociais e a interlocução com o Estado, mas não no 

Estado.  

Ao considerar a sociedade civil fora do Estado essa abordagem desconecta as 

questões relativas ao interesse da sociedade civil do campo da política, transportando-

as para um outro espaço, desvinculando a questão social da política. Trata-se, 

portanto, de um  ideário neoliberal, redutor e altamente moralizante que funciona mais 

como um desagregador da questão social, que como um empoderador de atores e 

movimentos sociais orgânicos, oriundos das classes trabalhadoras e que não teriam 

o interesse em disputar posições no Estado, por já estarem, de fato, inseridos como 

classe dominante nas funções hegemônicas na sociedade. 

O fortalecimento da sociedade civil, na perspectiva de Gramsci, não se traduz 

no esvaziamento do Estado. Por outro lado, mais Estado é menos mercado, na 

medida em que o Estado seria a conjugação das forças políticas e sociais. O modelo 

liberal que considera as esferas sociais nos mencionados três setores, opera com o 

entendimento que, para esvaziar o Estado valeria até mesmo fortalecer a sociedade 

civil – organizada, institucionalizada, mediada pelos aparelhos de hegemonia que lhes 

são característicos – visto que esta mesma sociedade civil que domina esse setor, 

nada mais seria que a expressão da classe dominante nas posições de hegemonia, 

ou de dominação social expressão a que Gramsci também alude com freqüência em 

seus escritos. 

Nesta linha, mesmo o Estado em sentido amplo, manteria a estrutura de divisão 

da sociedade em classes, na qual torna-se necessário revestir a coerção, a 

dominação, a ditadura (própria da "sociedade política") de consenso, direção, 

hegemonia (na órbita da "sociedade civil"), o que traduz a supremacia de uma classe 

sobre outra. Portanto, na perspectiva liberal de mercantilização das relações sociais, 

mesmo o discurso da participação social é capturado e instrumentalizado pela 

manutenção da visão dominante, tendo em vista que é ela quem ocupa a posição de 

dominação no interior do Estado. 



51 

Um último ponto, no inventário de elucidações que o filósofo italiano dá à 

questão das forças sociais em atuação no interior do Estado reside no conceito de 

hegemonia por ele formulado. Para Gramsci: 

Para se tornar “classe dirigente”, para triunfar naquela estratégia mais 
complexa de longo alcance, o proletariado não pode se limitar a controlar a 
produção econômica, mas deve também exercer sua direção político-cultural 
sobre o conjunto das forças sociais que, por essa ou aquela razão, desse ou 
daquele modo, se opõem ao capitalismo (COUTINHO, 2012, p. 64-65). 

 

Esta formulação nos permite perceber que um projeto de sociedade que tome 

para si o desafio de estabelecer uma contra-hegemonia em relação ao projeto 

neoliberal de acumulação capitalista, passa necessariamente pela conquista, ou 

retomada do debate ideológico em bases novas, populares. O que não é uma tarefa 

fácil na atualidade em que o pensamento único e dominante é o de que não existe 

saída fora do capital. Portando, reveste-se de especial importância que os aparelhos 

privados de hegemonia mais estratégicos tais como: a escola, os equipamentos de 

cultura e a mídia, sejam instrumentos centrais de disputa no tocante à possibilidade 

de equilíbrio nas relações de força na sociedade.   

É no contexto dessas ideias que organizamos uma leitura, a partir das teorias 

de Antônio Gramsci, de que as estratégias de participação social no ambiente das 

políticas públicas tornam-se efetivas na medida em que permitem, ao longo de uma 

trajetória de experimentações e amadurecimentos processuais mesmo; a 

ultrapassagem da heterogeneidade e do imediatismo das demandas e questões 

(invariavelmente legítimas no seio social) da vida cotidiana (pequena política), às lutas 

mais duradouras e universais, voltadas à construção de uma nova hegemonia. Carlos 

Nelson Coutinho (2012, p. 68) destacou que: 

 

O problema da hegemonia, da conquista do consenso, torna-se já aqui o 
problema central da estratégia gramsciana de transição para o socialismo. 
Condição para conquistar a hegemonia é que o proletariado abandone a 
mentalidade corporativa, que se expressa no reformismo, deixando de 
defender apenas seus interesses imediatos, grupais, convertendo-se assim 
em classe nacional. [...]“A hegemonia é isto: determinar os traços específicos 
de uma condição histórica, de um processo, tornar-se protagonista das 
reivindicações de outros estratos sociais, da solução das mesmas, de modo 
a unir em torno de si esses estratos, realizando com eles uma aliança na luta 
contra o capitalismo e, desse modo, isolando o próprio capitalismo [...]”. 

 

Portanto, não é possível uma transição para o socialismo  que desconsidere a 

unificação da atuação da sociedade civil a partir de uma consciência de classe e o 
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peso da construção ideológica como estratégia de direção sobre o conjunto da 

sociedade. Note-se que, no contexto dessas ideias, a conquista de posições da 

sociedade civil no interior do Estado deve se dar a partir de um processo de mudança 

cultural, mudança da cultura política e de consciência de classe entre todos aqueles 

que, não fazendo parte da elite dirigente, assumiriam essa nova função de direção: 

 

A interpretação do conceito gramsciano de hegemonia enquanto “processo 
de legitimação” [...] conduz diretamente a uma compreensão da hegemonia 
com o estabelecimento de um consenso sobre o conjunto da sociedade. Esse 
consenso passará então por “normas sociais privadas”, por um 
“doutrinamento”, por controles sociais estabelecidos pelos “agentes de 
persuasão política”. (BUCI-GLUCKMANN, 1980, p. 81). 

 

Uma última ressalva é a de que, para Gramsci, a construção da hegemonia, 

embora escudada na força política coercitiva da elite dirigente não se dá apartada das 

determinações dos processos produtivos, já que: 

 

A capacidade expansiva da hegemonia de uma classe não se limita 
exclusivamente à direção política, mas inscreve-se igualmente nos diferentes 
aparelhos ideológicos e culturais da hegemonia [...] é evidente que a função 
hegemônica de classe ultrapassa o campo exclusivamente superestrutural: 
as práticas ideológicas aparecem desde o aparelho de produção econômica, 
desde a fábrica. (BUCI-GLUCKMANN, 1980, p. 87) 

 

Nesse sentido, além da direção no campo político, torna-se estratégico que 

ideologias de novo tipo atinjam inclusive os processos produtivos e as estratégias 

políticas do setor econômico, enquanto setor produtivo, base material de uma 

sociedade. É de Carlos Nelson Coutinho, um dos grandes especialistas na tradução 

das ideias de Gramsci no Brasil – também uma referência internacional sobre este 

autor – o destaque sobre o caráter estratégico da conquista de posições no Estado 

para a construção de uma contra-hegemonia em bases novas: 

 

O objetivo das forças populares é a conquista da hegemonia, no curso de 
uma difícil e prolongada “guerra de posições”. [...], no caso brasileiro, isso 
significa que a consolidação da democracia pluralista, bem como o seu 
ulterior aprofundamento numa “democracia de massas”, devem ser 
considerados ponto de partida e, ao mesmo tempo, condição permanente de 
nosso caminho para um socialismo democrático (COUTINHO, 2012, p. 218). 

 

Essa ideias, ainda que resumidas e um pouco fragmentadas, permitem inferir 

que, no centro do pensamento de Gramsci, residiria a ideia de que a ampliação da 

participação social no ambiente da política – que não se daria sem conflitos, tendo em 
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vista se tratar de uma guerra de posições no interior do principal instrumento de 

coerção da sociedade que é o Estado burguês moderno – representaria o componente 

da liberdade transcendendo as necessidades imediatas. A possiblidade de unificação 

de lutas para transformação da realidade. Isto é, o resgate do sentido coletivo.  

No centro dessa preocupação estaria o projeto de implosão do Estado burguês, 

esse ente soberano que repousa há séculos sobre uma base cultural muito bem 

desenhada (BUCI-GLUCKMANN, 1980), protegido contra revoluções, contra levantes 

violentos à sua estratégia, que é a do grupo social dominante. A hegemonia do Estado 

conforma massas humanas de cidadãos, porque esses estão ligados ideologicamente 

ao modo de vida burguês, que a ele consentem, aderem, com o qual firmaram um 

contrato. Nesse sentido, a hegemonia não significa apenas a subordinação de uma 

classe em relação à outra, mas a capacidade das classes de construírem e 

cristalizarem uma visão de mundo, ou seja, efetivamente elaborar uma "reforma 

intelectual” (e moral como destaca o autor em algumas reflexões).   

No entanto, é absolutamente difícil projetar uma tendência de amadurecimento 

global rumo a uma democracia de alta intensidade em um mundo ainda tão 

primitivamente desigual quanto o vivenciado neste início de século, onde a riqueza 

extrema convive com a absoluta pobreza de milhões de indivíduos. O “Relatório do 

Desenvolvimento Humano 2014”, publicado pela Organização das Nações Unidas 

aponta que a desigualdade e a pobreza ainda são uma das chagas sociais mais fatais 

a serem endereçadas pelas políticas públicas: 

 

As pessoas em situação de pobreza e privação extremas integram o núcleo 
dos mais vulneráveis. Apesar dos recentes progressos na redução da 
pobreza, mais de 2,2 milhões de pessoas continuam a viver em situação de 
pobreza multidimensional, ou quase. Isto significa que mais de 15 por cento 
da população mundial permanece vulnerável à pobreza multidimensional. Por 
outro lado, quase 80 por cento da população global não dispõe de proteção 
social alargada. Cerca de 12 por cento (842 milhões) padecem de fome 
crónica, e quase metade dos trabalhadores — mais de 1,5 mil milhões— 
trabalha em regime de emprego precário ou informal. (ONU, 2014, p.3) 

 

O mundo se chocou com o anúncio da organização britânica OXFAM25 de que 

os recursos acumulados pelo 1% mais rico do planeta ultrapassarão a riqueza do resto 

                                                 
25 O nome “OXFAM” vem da sigla em inglês Oxford Committee for Famine Relief (Comitê Oxford para 

Alívio da Fome), fundado em 1942, na Grã-Bretanha, é hoje uma confederação que reúne 17 
organizações não-governamentais em prol da redução das desigualdades sociais em dezenas de 
países do mundo (no Brasil, desde 1965).  
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da população a partir de 2016. Segundo dados do estudo “Equilibre o jogo!”, publicado 

no início de 2015, às vésperas do Fórum Econômico Mundial, a concentração de 

riqueza também se observa entre os 99% restantes da população mundial. Essa 

parcela detém hoje 52% dos recursos mundiais. Porém, destes, 46% estão nas mãos 

de cerca de um quinto da população.  Isso significa que a maior parte da população é 

dona de apenas 5,5% das riquezas mundiais. Em média, os membros desse 

segmento tinham um patrimônio individual de US$ 3.851, em 2014. Já entre aqueles 

que integram o segmento 1% mais rico, o patrimônio era de US$ 2,7 milhões. A escala 

da desigualdade global é chocante: 

 

No mundo todo, a desigualdade com relação à riqueza individual é ainda mais 
extrema. A Oxfam calculou que, em 2014, as 85 pessoas mais ricas do 
planeta tinham uma fortuna igual à soma das posses da metade mais pobre 
da humanidade. Entre março de 2013 e março de 2014, essas 85 pessoas 
ficaram US$ 668 milhões mais ricas a cada dia. (...) Desde a crise financeira 
[de 2008], o número de bilionários no mundo tem mais que dobrado, 
aumentando para 1645 pessoas. Mas a riqueza extrema não é apenas 
história de um país rico. Hoje, existem 16 bilionários na África Subsaariana, 
ao lado de 358 milhões de pessoas vivendo em extrema pobreza. No mundo 
todo, níveis absurdos de riqueza coexistem com uma pobreza 
desesperadora. (OXFAM, 2015, p.6) 

 

Dados semelhantes podem ser encontrados no relatório que a instituição 

financeira Credit Suisse Hedging-Griffo, um banco privado suíço publica todos os 

anos. De acordo com o “Credit Suisse Global Wealth Report”, publicado em 2014, a 

tendência é de que nos próximos 5 anos (até 2019), o número de milionários em todo 

o mundo deverá aumentar de 35 para 53 milhões, um aumento de mais de 50% 

(OXFAM, 2015, p.38): 

 

Tomados em conjunto, a metade inferior da população mundial possui menos 
de 1% da riqueza total. Em nítido contraste, os mais ricos detêm 87% da 
riqueza do mundo, e a parte superior sozinha conta com o percentual de 
48,2% de todos os ativos globais26. (OXFAM, 2015, p.11) 

 

A América Latina, reconhecida historicamente como o continente mais desigual 

do mundo, vivencia o peso da disparidade de oportunidades há muitos anos. Os dados 

do documento “Panorama Social da América Latina” (2012, p.08), produzido pela 

Comissão Econômica para América Latina (CEPAL), organismo da Organização das 

Nações Unidas (ONU), vão ao encontro do panorama mundial. Se na última década 

                                                 
26 Tradução nossa. 
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registram-se avanços continuados na luta contra a desigualdade distributiva, cujos 

dados mostram uma continuidade da tendência a uma menor concentração da renda, 

tal perspectiva começa, no entanto, a perder força nos anos recentes, sobretudo pós 

2011:  

 

Embora as reduções nos índices de desigualdade sejam leves, verifica-se 
uma diminuição acumulada significativa em relação ao início da década de 
2000. Apesar desse progresso, os níveis de desigualdade continuam entre 
os mais altos do mundo, situação em que concorre, de maneira sugestiva, 
uma percepção de alta desigualdade, captada nas medições realizadas 
mediante pesquisas de percepções. A desconfiança nas instituições políticas 
do Estado (poder legislativo, poder judiciário e partidos políticos) e as 
percepções de injustiça não só exibem níveis altos e estão correlacionadas, 
mas também estão associadas com a desigualdade medida objetivamente. 
O mal-estar dos cidadãos com o modo em que funcionam as instituições 
aludidas e se distribuem os bens econômicos, sociais e políticos é um 
elemento que deve ser levado em conta nas estratégias que promovam um 
pacto social para uma maior igualdade. 

 

O panorama apresenta ainda, que características históricas do bloco, tal como 

a fragilidade das conquistas laborais, acentuam-se com as desigualdades, a esse 

respeito, por exemplo, ressalta (OXFAM, 2015, p.15) que: 

 

Embora se espere que o emprego remunerado seja uma das principais vias 
para sair da pobreza, a maioria das pessoas pobres e vulneráveis (de 15 anos 
e mais) já se encontra ocupada. Os desocupados representam somente 
cerca de 8% entre os indigentes e 6% entre os pobres não indigentes. Isto 
evidencia novamente uma situação persistente na região, derivada da 
heterogeneidade de sua estrutura produtiva: qualquer tipo de emprego 
remunerado não é garantia de superação de pobreza. Adicionalmente, 
registram-se grandes diferenças na condição de atividade em função do 
sexo. Enquanto a porcentagem de homens ocupados em qualquer das quatro 
categorias27 analisadas supera 60%, a porcentagem de mulheres ocupadas 
não alcança esse valor em nenhuma categoria. 

 

O Brasil, embora seja a 7a  economia do mundo em 2014, de acordo com o 

Banco Mundial28, no tocante aos avanços sociais amarga a 79a posição no ranking do 

Desenvolvimento Humano, de acordo com o “Relatório do Desenvolvimento Humano 

da ONU 2014”. Ainda que na faixa dos países classificados como de alto índice de 

desenvolvimento humano, figura em posição inferior a outros da região, com 

economias bem menores, como Venezuela (67o), Uruguai (50o), Argentina (49o), cuba 

                                                 
27 As categorias mencionadas são: I = Indigentes, PNI = Pobres não indigentes, V = Vulneráveis não 

pobres (linha de pobreza entre 1,0 e 1,5), R = Resto (nem pobres nem vulneráveis). 
28 Informações disponíveis em http://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2014/04/30/ranking-do-

banco-mundial-traz-brasil-como-a-7-maior-economia-do-mundo.htm, acessadas em 24/11/2015. 

http://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2014/04/30/ranking-do-banco-mundial-traz-brasil-como-a-7-maior-economia-do-mundo.htm
http://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2014/04/30/ranking-do-banco-mundial-traz-brasil-como-a-7-maior-economia-do-mundo.htm
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(44o) e Chile (41o). Reservadas todas as ressalvas que esse tipo de comparação 

demanda, dados os desafios históricos e sociais de cada uma dessas nações, e 

mesmo considerando os enormes avanços sociais experimentados por considerável 

parcela dos brasileiros, a desigualdade expressa nessa brecha de posições é 

eloquente. Ainda mais porque a capacidade do país em produzir ricos tem sido mais 

eficiente que a de frear as desigualdades brutais que comprometem seu potencial de 

realização democrática.  

Dados divulgados no Relatório anual de 2014 da consultoria internacional  New 

World Wealth, da África do Sul, informam que o Brasil é o 10o país com maior número 

de multimilionários, e São Paulo é a 17ª cidade que mais concentra "super-ricos" no 

mundo, apontou um estudo. No ranking de milionários - aqueles que possuem riqueza 

de US$ 1 milhão ou mais - Estados Unidos, Japão e o Reino Unido estão no topo. O 

Brasil está em 14º lugar29. A despeito das crises econômicas vivenciadas na última 

década, o referido documento aponta que no mundo, há 495 mil multimilionários, uma 

alta de 71% nos últimos 10 anos. Neste mesmo período, o número de milionários 

cresceu 58%, chegando a 13 milhões em junho deste ano. 

O Brasil vivenciou inegáveis avanços sociais na última década, inclusive, com 

continuado crescimento econômico, devido a uma série de fatores conjunturais que 

contribuíram com as acertadas escolhas das últimas gestões governamentais, em 

âmbito federal. Porém, dados recentes apontam que os ganhos da última década 

encontram-se em risco pela conjuntura recessiva vivenciada nos últimos 24 meses. 

Conforme análise de conjuntura econômica realizada pelo Departamento Intersindical 

de estatísticas e Estudos Socioeconômicos (DIEESE), em março de 2015 (p.4): 

 

A elevação do desemprego altera a lógica do mercado de trabalho e a 
atuação sindical. A redução da criação de novas vagas e a eliminação de 
postos de trabalho já existentes devem ter impacto negativo sobre os salários, 
pois as empresas deverão promover maior rotatividade para se beneficiar do 
aumento da oferta de mão de obra. Por esse expediente, elas substituem os 
funcionários ativos, contratados quando o mercado estava aquecido, por 
novos, com salários menores. Assim, em breve espaço de tempo, os salários 
nominais médios terão se reduzido. Esses sinais já aparecem nas pesquisas. 
O quadro de aumento das taxas de desemprego e queda nos salários médios 
será agravado com o recrudescimento da inflação. Janeiro registrou elevação 
de 1,24% nos preços (IPCA-IBGE), maior percentual para o mês desde 2003. 
As projeções para fevereiro giram em torno de 0,72% e, para o ano, de 
7,15%. 

                                                 
29 Disponível em http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2014/08/140729_londres_milionarios_ 

hb.shtm, acessado em 24/11/2015. 

http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2014/08/140729_londres_milionarios_%20hb.shtm
http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2014/08/140729_londres_milionarios_%20hb.shtm
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Cenário recessivo que, de acordo com o referido documento, não estaria 

impactando todos os setores da economia (DIEESE, 2015, p.2): 

 

O setor bancário, na contramão dos demais, apresenta-se extremamente 
saudável. Os lucros aumentam a cada ano, o que não ocorre com os demais 
setores produtivos, como a indústria, por exemplo. O lucro líquido dos três 
maiores bancos privados do país (Itaú, Bradesco e Santander), em 2014, 
totalizou R$ 41,8 bilhões. O Itaú, por exemplo, obteve um aumento no lucro 
líquido de 30,2%, entre 2013 e 2014. (...)O crescimento médio da receita com 
carteira de crédito foi de 7,46%, enquanto a receita com TVM cresceu, em 
média, 41,1%, isto é, 5,5 vezes mais. As próprias notas explicativas dos 
balanços dos bancos revelam que o crescimento da receita com títulos 
deveu-se, em grande parte, às operações com títulos públicos, nas quais os 
juros variam de acordo com a Selic. Assim, os constantes aumentos na taxa 
básica de juros da economia (Selic) têm favorecido e feito aumentar 
enormemente o lucro do setor bancário que, neste contexto, não precisa se 
preocupar em fornecer crédito ao setor produtivo, uma vez que já aufere 
grande resultado financiando a rolagem da dívida pública, cada vez mais 
onerosa. 

 

Esses dados reforçam a perspectiva de que, a continuar com as mesmas 

estratégias, não será possível avançarmos em um cenário onde a democracia seja o 

instrumento de redução das desigualdades estruturais que persistem há tantos anos 

no Brasil. A despeito dos avanços, pois há uma incompatibilidade fundante na relação 

entre democracia e capitalismo.  

Mesmo governos progressistas enfrentam sucessivas crises inerentes ao 

sistema capitalista, momento em que a estratégia imediata é a redução da renda dos 

trabalhadores e consequente retirada de direitos sociais conquistados (como a 

seguridade social), com o objetivo de atrair novos investidores e atuar estritamente 

pela cartilha neoliberal de regulação da economia. Mesmo com todos os avanços, 

esse ciclo perverso ainda não foi rompido no país e os últimos 24 meses, qualquer 

que seja a perspectiva de análise, corroboram essa assertiva: 

 

Maior democracia significa menos capitalismo; mais capitalismo é possível 
somente restringindo a democracia. O capitalismo é dominação de classe; a 
democracia, domínio das maiorias, que, como Aristóteles já observava, estão 
formadas principalmente pelos pobres, oprimidos e explorados. (...) Dado que 
no capitalismo a desigualdade é estrutural e tende a se aprofundar 
historicamente, a possibilidade de erigir um edifício democrático sobre um 
terreno tão inseguro somente existe quando se fazem significativos recortes 
no projeto democrático. A própria dinâmica dos mercados – em que o controle 
está depositado nos setores oligopolizados e é exercido verticalmente, de 
cima para baixo, com sua lógica excludente e sua insaciável tendência a 
mercantilizar todas as esferas da vida social – é radicalmente incompatível 
com as necessidades de uma ordem democrática, na qual o processo 
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decisório deve ser ascendente, partindo da base, e cuja lógica, em contraste, 
prevê a ampliação da cidadania até cobrir o conjunto da população a partir 
da desmercantilização de tudo aquilo que o capitalismo mercantilizou. 
(BORON, 2011, p.11) 

 

É por isso que o Brasil, embora tenha experimentado uma década de avanços 

sociais importantes, não conseguiu igualar os índices de efetividade sociais aos 

econômicos. Enquanto a desigualdade não for enfrentada a pobreza, efeito desta, 

continua sendo enxergada como causa das mazelas sociais do país e não efeito 

daquela. Seria essa uma das principais contradições do Estado burguês 

contemporâneo, que por um lado fomenta o aumento da participação social na 

formulação de políticas públicas e por outro permanece uma instituição dominada 

pelas elites e essencialmente a serviço da manutenção do poder das classes 

dominantes? Estaríamos vivendo um período de crise na concepção gramsciana do 

termo, em que o velho está morrendo e o novo ainda não pode nascer?  

Uma publicação recente organizada pelo Centro de Estudo da Metrópole, sob 

a coordenação da cientista política Marta Arretche30, da Universidade de São Paulo 

(USP), delineou a trajetória da desigualdade no Brasil em diversos setores e permitiu 

à organizadora chegar a conclusão de que: 

 

A trajetória de longo prazo das desigualdades no Brasil revela que não há 
determinismo – econômico ou político – nesse processo. Políticas importam! 
Mais que isso: deslocamentos nos padrões de desigualdade requerem 
políticas implementadas por um longo período de tempo. 

 

Para a organizadora31 a fragilidade institucional das políticas públicas, mesmo 

as mais efetivas do ponto de vista do retorno sobre os (baixos) investimentos, estariam 

em risco dadas as instabilidades políticas que o Brasil vivencia na atualidade, mesmo 

depois de um círculo virtuoso de redução de desigualdades: 

 

Não existe nenhuma garantia anterior de que a desigualdade vai continuar 
caindo. Nós tivemos no Brasil 20, 25 anos de trajetória virtuosa de queda da 
desigualdade. Como os nossos patamares de desigualdade eram muito altos, 
políticas até muito baratas, como o Bolsa Família e a política de valorização 
do salário mínimo, que tem um impacto fiscal importante, mas ainda baixo, 
tiveram muito impacto sobre a desigualdade. Mas não tem nenhuma garantia 
de que isso vai continuar assim, isso vai depender de nós termos, de um lado, 

                                                 
30 Press Release da publicação, disponível em: http://www.fflch.usp.br/centrodametropole/1225, 

acessado em 2/12/2015. 
 
31 Entrevista do Jornal El País em 29/11/2015. Disponível em: http://brasil.elpais.com/brasil/2015/ 

11/17/politica/1447775277_095138.html?rel=epr, acessado em 2/12/2015. 

http://www.fflch.usp.br/centrodametropole/1225
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o continuado debate sobre a imoralidade da desigualdade e da pobreza que 
ainda persiste no Brasil e, de outro, de partidos políticos e parlamentares que 
vocalizem e representem esses interesses no Parlamento. Mas não tem 
nenhuma garantia de que isso vai acontecer. Nós não sabemos o que vai 
acontecer nas eleições do ano que vem [eleições municipais de 2016]. Há 
muita incerteza no ambiente político brasileiro hoje [2015]. 

 

O debate sobre a imoralidade da desigualdade, termo que a pesquisadora 

utilizou para expressar o que vimos discutindo, passa pela tomada de consciência (de 

si) da classe trabalhadora e consequente formulação (para si) de um discurso que 

substitua a ideologia individualista da acumulação capitalista por uma de 

desenvolvimento em bases menos desiguais.  

 

 

1.3 A experiência brasileira: democracia e participação 

 

 

A democracia, juntamente com a noção de cultura, entre algumas outras ideias 

é um dos conceitos mais polissêmicos com os quais as ciências sociais se deparam 

no objetivo de caracterizar os fenômenos político-sociais de uma determinada época. 

De modo que é muito difícil analisar modelos democráticos na atualidade sem que se 

detenha antes numa caracterização terminológica da trajetória histórica dessas ideias.  

Resumidamente, como esboçamos no início deste capítulo, costuma-se afirmar 

que a concepção inicial do que denominamos democracia, quando de seu 

aparecimento na Grécia Antiga, há mais de 2.500 anos, residia na ideia de que à 

coletividade dos cidadãos cabiam as decisões políticas, que poderiam ser tomadas 

de forma direta ou por meio de representantes escolhidos (sorteados) pelos cidadãos, 

reconhecidos como tais naquele contexto. Cabendo sublinhar, tal como já 

mencionamos, que a noção de cidadão desse período era bastante restrita. Conforme 

destacou Robert Dahl (2001), no entanto, essa noção é um tanto exagerada, tendo 

em vista que não é possível considerar que um regime de governo simplesmente 

“surja” como surgiram a máquina a vapor ou a eletricidade. Devendo ser 

consideradas, na verdade, como aproximações compreensivas que a história 

consagrou. 

O que se convencionou chamar de democracia – que é bem distante do sentido 

hoje empregado – é o nascimento da lógica da igualdade civil e política em sentido 
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mais amplo entre os grupos sociais, a ampliação incremental de direitos continua 

acontecendo até os dias atuais, em diferentes setores e com níveis variados de 

abertura nos diferentes Estados-nação em todo o mundo. Norberto Bobbio, em seu 

Dicionário de Política (1998, p.319-320), define que: 

 

Na teoria contemporânea da Democracia confluem três grandes tradições do 
pensamento político: a) a teoria clássica, divulgada como teoria aristotélica, 
das três formas de Governo, segundo a qual a Democracia, como Governo 
do povo, de todos os cidadãos, ou seja, de todos aqueles que gozam dos 
direitos de cidadania, se distingue da monarquia, como Governo de um só, e 
da aristocracia, como Governo de poucos; b) a teoria medieval, de origem 
"romana, apoiada na soberania popular, na base da qual há a contraposição 
de uma concepção ascendente a uma concepção descendente da soberania 
conforme o poder supremo deriva do povo e se torna representativo ou deriva 
do príncipe e se transmite por delegação do superior para o inferior; c) a teoria 
moderna, conhecida como teoria de Maquiavel, nascida com o Estado 
moderno na forma das grandes monarquias, segundo a qual as formas 
históricas de Governo são essencialmente duas: a monarquia e a república, 
e a antiga Democracia nada mais é que uma forma de república (a outra é a 
aristocracia), onde se origina o intercâmbio característico do período pré-
revolucionário entre ideais democráticos e ideais republicanos e o Governo 
genuinamente popular é chamado, em vez de Democracia, de república. 

 

Não nos cabe entrar aqui em todos os defeitos e desafios do processo 

democrático, exaustivamente debatido por seus críticos de variadas orientações 

políticas. Apenas pontuamos que uma vertente crítica de análise do regime 

democrático de governo pode ser encontrada nas ideias de Karl Marx, conforme fez 

constar Tom Bottomore, em seu Dicionário do Pensamento Marxista (1988, p.97-98): 

 

Desde seus primeiros escritos, Marx afirmou seu compromisso com o ideal 
da democracia direta. Sua concepção inicial desse gênero de democracia 
prendia-se a uma crítica rousseauniana do princípio da representação e à 
concepção de que a verdadeira democracia implica o desaparecimento do 
Estado e, desse modo, o fim da separação entre o Estado e a sociedade civil, 
que ocorre porque “a sociedade passa a ser um organismo de interesses 
homogêneos e solidários, e a esfera ‘política’ distinta, a esfera do ‘interesse 
geral’, desaparece juntamente com a divisão entre governantes e 
governados”. 

 

Uma tradição marxista alternativa, pode ser encontrada no pensamento de 

Antônio Gramsci: 

 

Para quem o desenvolvimento das forças populares nas democracias 
burguesas por meio da mobilização e da organização políticas e o 
desenvolvimento de uma cultura contra-hegemônica poderiam estimular a 
expansão de todas as possibilidades de transformação socialista que possam 
encerrar. Uma concepção como essa vê-se na contingência de enfrentar, 
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como nenhuma das outras faz, o problema do consenso democrático e de 
como conquistá-lo para o socialismo. (BOTTOMORE, 1988, p.98) 

A nós, interessa pontuar o regime democrático como um modelo de governo 

que pratica o reconhecimento formal da igualdade, embora esse reconhecimento seja 

fruto de uma construção incremental e duramente negociada na maior parte da 

sociedades. Além disso, o entendimento de que, quando falamos de democracia hoje, 

falamos de uma “forma sócio-política que concilia o princípio da igualdade e da 

liberdade e a existência real das desigualdades, bem como o princípio da legitimidade 

do conflito e a existência de contradições materiais (CHAUÍ, 2012)”. 

No Brasil, desde que a nossa história começa a ser registrada na forma escrita 

e com o viés de quem escreveu a História Moderna, isto é, o europeu ocidental 

colonizador; experimentamos, de fato, muito pouco o que é viver sob um regime 

democrático de direito e amadurecer projetos societários sob esse arranjo 

institucional. Descontando o tempo que costuma figurar em nossos registros históricos 

em pequenas notas de rodapé, isto é, os 60 mil anos que antecedem o período pré-

colonial em que se confirmam indícios de vida humana em nosso território; foram, 

precisamente, 48 anos de governos democráticos, contra 467 sob regimes não 

democráticos em que o cidadão brasileiro não interferiu nada nas decisões políticas 

aqui adotadas.  

Vale a pena retomar resumidamente esse histórico, dos anos de autoritarismo 

que foram se sobrepondo uns aos outros ao longo na nossa história, com brevíssimos 

intervalos democráticos, sobretudo considerando o atual momento de crise política 

que vivenciamos no país em 2015 e que expõe a fragilidade dessa nossa incipiente 

democracia.   

Em resumo, 34 anos se passaram até que os portugueses, que aqui aportaram 

em 1500, organizassem parte de nosso território nacional nas doze capitanias 

hereditárias, que deram início ao período colonial de 273 anos de subordinação 

brasileira ao reino português. Depois disso, já no século XIX, com a vinda da família 

real portuguesa para o Brasil (1808), passamos um período de 14 anos sob o regime 

monárquico (1808 a 1822) e um outro de 67 anos como um Império (1822 a 1889), 

até que no emblemático quinze de novembro de 1889 nos auto proclamamos  uma 

república. O período denominado República Velha (1889 a 1930) durou 41 anos até 

que estreamos, já no século XX (!), um período de 7 anos em que os historiadores 

denominam democracia federalista (1930 a 1937) ou, simplesmente, era Vargas. 

Institucional e politicamente muito importante para a unificação do território nacional, 
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mas que de fato, não reunia as condições que o caracterizasse como um regime 

democrático. Isto é verdade na medida em que o período dos 8 anos subsequentes, 

sob o governo dos mesmos líderes políticos de 1930, totalitário, é nomeado ditadura 

do Estado Novo (1937 a 1945), a ditadura civil por meio da qual o presidente Getulio 

Vargas governou autoritariamente o país.  

De modo que, por mais contraditório que isso se mostre, apenas estreamos um 

regime democrático no Brasil já em meados do século XX, e pela circunstância da 

deposição do presidente Getúlio Vargas por um golpe militar. O mesmo setor que, 18  

anos depois, põe fim à nossa inaugural democracia e dá início a um dos períodos 

mais brutais de nossa história, os longos 21 anos em que o país viveu sob a ditadura 

empresarial militar iniciada em 1964, intensificada em 1968, lentamente 

descontinuada da partir de 1979, cujo o fim, de fato, só ocorreu em 1985 quando da 

emergência da atual Nova República, vigente nessas recentes últimas três décadas e 

como sublinhamos, ameaçada neste ano de 2015 quando um processo de 

impeachment é protocolado no Congresso Nacional, apenas um ano após as eleições 

legítimas que reconduziram a Presidente Dilma Rousseff ao cargo maior da república. 

A democracia brasileira é uma instituição em atuação há menos de meio século 

e como tal bastante frágil do ponto de vista institucional. A história da nossa 

democracia deve começar a ser contada pelos dois períodos que mencionamos 

acima: os dezoito anos compreendidos entre os anos de 1946 e 1964 e as recentes 

três décadas contemporâneas, após o fim da ditadura, em 1985. Como o nosso 

objetivo neste trabalho não é uma pesquisa histórica sobre a qualidade da nossa 

democracia, mas antes o surgimento da participação como parte do amadurecimento 

do regime de governo democrático, não nos aprofundaremos detalhadamente nesses 

períodos, embora seja importante uma caracterização geral, que nos permita entender 

o conjunto de semelhanças e diferenças principais que os governos brasileiros 

experimentaram no exercício do poder democrático no Brasil. Os dezoito anos de 

experiência democrática inaugural são bastante instáveis na história política do país, 

que no período foi governado por 9 Presidentes da República, sendo 3 deles interinos 

em intervalos de meses, isto é, mais que o dobro do que seria o normal para os 

governos de 5 anos de então.  
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Em resumo, destacamos quatro marcos históricos do período32. O primeiro 

deles giraria em torno da nova Constituição. Imediatamente na sequência da posse 

do Presidente Eurico Gaspar Dutra, em 1946 tem início os trabalhos da Constituinte 

e em setembro daquele mesmo ano era promulgada a nova Constituição Brasileira, 

que o historiador Boris Fausto (2006, p.221) caracteriza como liberal-democrática e 

que abre caminho para a continuidade do modelo corporativo e liberal de então.  

O segundo marco importante é o retorno do presidente Getúlio Vargas, 

aprofundando o que ficou conhecido como o período do Nacionalismo (ou Nacional-

desenvolvimentismo) na história brasileira, caracterizado por uma forte modernização 

do processo produtivo do país com a intensificação da industrialização. A queda de 

Getúlio se deu por uma confluência de pequenas perdas nos campos político, 

econômico e ideológico, onde o anti-getulismo protagonizado por Carlos Lacerda, teve 

um peso importante. O fato é que a 24 de agosto de 1954 o presidente que “saiu da 

vida para entrar para história”, deu fim a um dos personagens mais marcantes da 

história política de um Brasil em transição para o moderno. 

Do Nacionalismo de Getúlio Vargas passa-se ao Desenvolvimentismo do 

presidente Juscelino Kubitschek, que governou durante o período de 1956 a 1961 e 

cuja principal política foi o Plano de Metas, uma política econômica que abrangia 31 

objetivos em 6 grandes grupos: energia, transporte, alimentação, indústrias de base, 

educação e a metassíntese, que era a construção de Brasília, simbolizando o êxito de 

todas as demais metas (FAUSTO, 2006, p.235).  

No período da grande euforia desenvolvimentista dos 50 anos em 5, no 

entanto, nem tudo foram flores, os maiores problemas se concentravam nas finanças 

do governo, sobretudo nos gastos necessários para sustentar o programa de 

industrialização e a construção de Brasília, razões que contribuíram para a alta 

inflacionária do período. Quando em 1958 foi elaborado um plano para a estabilização 

da economia, uma forte reação contrária ao governo foi sentida. 

Os últimos anos desse período caracterizam-se pela crise e a instabilidade do 

recém-experimentado regime democrático que culmina no golpe empresarial militar 

de 1964. O governo de Jânio Quadros perdura por menos de 7 meses, em 1961, 

acometido por uma crise advinda de uma série de diferentes fatores (alguns cômicos, 

inclusive), dentre os quais, acredita-se, a sua simpatia pelo projeto de reforma agrária. 

                                                 
32 Periodização apresentada por Boris Fausto, em História Concisa do Brasil, 2006, p.219-256. 
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Em julho de 1961 assume o presidente João Goulart, em meio à crise e com poderes 

diminuídos. Boris Fausto (2006, p.244) sublinha que:  

 

Ao iniciar-se o governo Jango [João Goulart], era claro o avanço dos 
movimentos sociais e o surgimento de novos atores. Os setores esquecidos 
do campo – verdadeiros órfãos da política populista – começaram a se 
mobilizar. O pano de fundo dessa mobilização encontra-se nas grandes 
mudanças estruturais ocorridas no Brasil entre 1950 e 1964, caracterizadas 
pelo crescimento urbano e uma rápida industrialização. 

 

E foram movimentos como os de reformas de base, cujo objetivo era reduzir as 

profundas desigualdades sociais de então; a ampliação dos direitos políticos 

estendendo o direito de voto a amplas parcelas da população; e sobretudo a grave 

situação financeira em que o país se encontrava, que contribuíram para que, nos 

meios militares, crescesse uma conspiração contra o presidente, fortalecida pelos 

partidários de uma “intervenção defensiva” contra os excessos governamentais. Na 

visão de Boris Fausto (2006, p.255): 

 

Na realidade, João Goulart e a cúpula que o apoiava tinham uma visão 
equivocada do quadro político. Tomavam o que se passava nas esferas do 
poder como expressão do que se passava na sociedade. Acreditavam 
também que, em sua maioria, o Exército era partidário das reformas 
propostas pelo governo, pois expressava, por sua história e pela origem de 
seus integrantes, a vontade popular. 

 

E foi por esse equívoco que na noite de 1o de abril de 1964, quando da ausência 

de Jango em Brasília, o presidente do Senado declarou vago o cargo de Presidente 

da República, assumindo o presidente da Câmara e na sequência, os militares. Uma 

noite que durou 21 anos.  

O mais longo período de estabilidade democrática já vivido no Brasil tem início 

em 1985, quando desde então passamos por três décadas ininterruptas de prática 

democrática de governo, sendo o país reconhecido internacionalmente na 

experimentação de inovações, no que se refere à inclusão da participação social no 

campo das políticas públicas, sobretudo pela experiência dos orçamentos 

participativos, experimentados em vários países do mundo. Mas também cuja 

democracia ainda é vista como incipiente sob alguns critérios.  

Se hoje somos reconhecidos pela solidez na garantia de liberdades civis 

básicas, tais como a liberdade de expressão e de culto religioso por exemplo, por 

outro lado ainda amargamos um quadro bastante frágil no tocante à governança 
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democrática (corrupção e transparência), à cultura da participação política  por parte 

da população, acompanhando e controlando seus processos etc. Ressalve-se nesse 

sentido que a desigualdade estrutural que acomete a população brasileira tem 

comprometido, historicamente, o desenvolvimento de nossa democracia.  

Esses últimos trinta anos podem ser entendidos em três momentos principais, 

em que o primeiro deles, inicia com a morte trágica do primeiro presidente eleito, após 

um processo de ampla mobilização nacional em torno da campanha das Diretas, antes 

mesmo de assumir o cargo. Seu vice assume o passivo  de uma crise econômica 

brutal herdada do período militar (hiperinflação) e tem início um processo de 

introdução da ideologia de governo neoliberal que se aprofunda no país desde então, 

e que caracterizou-se pelo esvaziamento do Estado brasileiro (Plano de 

Desestatização), o fortalecimento das empresas transnacionais no mercado nacional, 

o enxugamento da máquina pública, o encolhimento das políticas sociais 

(desemprego altíssimo) e o aprofundamento da dívida pública brasileira. Foi ainda 

nesse período que denúncias de corrupção impugnaram um mandato presidencial, 

debilitando ainda mais a credibilidade da nossa recente democracia.  

Importante destacar que também durante esse período uma nova Constituinte 

foi convocada e em 1988 aquela que é reconhecida como a Constituição cidadã foi 

promulgada, a primeira elaborada por um poder constituído democraticamente. Abriu 

espaço para que processos participativos estivessem, finalmente, garantidos na 

Constituição da República, dentre uma série de outros avanços sociais e políticos, 

dentre os quais o estabelecimento de eleições diretas para os principais cargos dos 

poderes Executivo e Legislativo nas três esferas de governo e o constrangimento para 

que a alteração de seus dispositivos não seja  trivial, já que passa a exigir um processo 

legislativo mais elaborado e consensual para a proposição de emendas 

constitucionais, diferentemente do procedimento  das demais legislações – mesmo 

assim, é a constituição brasileira que mais sofreu emendas até hoje.  

O simbolismo dessa conquista permanece influenciando o modo como as 

regras do jogo democrático são tratadas no país. Sobre esse período, a análise do 

Cientista  Político Emir Sader é a de que: 

 

O processo de transição democrática se esgotava assim sem ter 
democratizado o poder econômico no Brasil. Não se democratizou o sistema 
bancário, nem os meios de comunicação, nem a propriedade da terra, nem 
as grandes estruturas industriais e comerciais. O fim da ditadura não 
representou a democratização da sociedade brasileira. O país continuou 
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sendo o mais desigual do continente, um dos mais desiguais do mundo. 
(SADER, 2013, p.141) 

 

No contexto da retomada democrática que tomava o país desde o movimento 

das “Diretas Já”, uma série de instituições foram criadas com o objetivo de 

institucionalizar essa nova realidade. No campo da Cultura, é criado em 1985 o 

Ministério da Cultura (MinC), uma pasta exclusiva para tratar dos assuntos da cultura, 

criada a partir das articulações exitosas do Fórum dos Dirigentes Estaduais de Cultura 

e com o objetivo de centralizar a política cultural. Assim como o MinC, vários órgãos 

da gestão pública são descontinuados durante o governo do presidente Fernando 

Collor de Mello (trataremos da conjuntura cultural, mais especificamente no próximo 

capítulo). Desse período, no bojo das demais estratégias de esvaziamento do Estado 

e de introdução do modelo neoliberal, data a primeira Lei de Incentivo à cultura do 

país, implementada pelo presidente José Sarney, permanecendo cada vez mais 

sólida até os dias atuais, tendo em vista que movimenta a maior parte dos recursos 

da cultura desde então. 

No campo cultural, infelizmente a Lei Federal de Incentivo à Cultura é o 

instrumento que melhor simboliza o que foi essa primeira década de regime 

democrático no Brasil. Um desenho institucional criado pelo governo, que sobrevive 

essencialmente do fundo público e reforça a ideologia neoliberal de que mais mercado 

e menos Estado é a chave do desenvolvimento. Esse mecanismo permanece intocado 

24 anos depois de sua criação. 

O segundo momento do período democrático pós-ditadura são os oito anos dos 

dois mandatos de governo do presidente Fernando Henrique Cardoso (1995 a 2002). 

O que se trata de um avanço em termos formais passa, neste segundo momento, por 

uma etapa de consolidação em que se faz necessária a observação da 

correspondência entre os dois aspectos de sua existência: o formal e o concreto. 

Como alerta o cientista social Luís Felipe Miguel (2014): 

 

A igualdade formal de acesso às decisões não resolve os problemas 
colocados pelas desigualdades reais, atuantes no mundo social. (...) Mas é 
preciso entender que existem diferentes potenciais de apropriação dos 
espaços de participação política, regulados pelas assimetrias sociais. E que 
essas assimetrias impactam a produção de preferências. (MIGUEL, 2014, 
p.14) 
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Se por um lado, o fantasma do autoritarismo nesse segundo momento deixa 

praticamente de ser uma preocupação em termos formais, em termos concretos, esse 

período aprofunda o abismo entre as classes trabalhadoras e os detentores do capital, 

como nunca antes na história desse país. Na análise de Emir Sader foi durante esse 

período que: 

O neoliberalismo no Brasil promoveu dois fenômenos centrais, ambos 
negativos: a financeirização da economia e a precarização das relações de 
trabalho. A desregulamentação liberou os capitais dos seus entraves e eles 
buscaram no setor financeiro, maciçamente, as melhores formas de 
maximização dos lucros. Os investimentos especulativos se tornaram muito 
mais atraentes do que os produtivos, gerando uma brutal transferência de 
renda de uma esfera para a outra. O Estado se tornou refém do capital 
financeiro, com a multiplicação do déficit público e seu endividamento. As 
relações de trabalho foram submetidas a processos de informalização, que 
na realidade significaram sua precarização, com a expropriação de direitos 
essenciais dos trabalhadores – a começar pelo contrato formal de trabalho –
, fazendo com que deixassem de ser cidadãos do ponto de vista social, isto 
é, deixassem de ser sujeitos de seus direitos. A maior parte dos trabalhadores 
se manteve na condição da exclusão social. Foi esta a “herança maldita” que 
o governo Lula recebeu de FHC. (SADER, 2013, p.142) 

 

Fernando Henrique Cardoso é o sociólogo e cientista político brasileiro de 

projeção internacional, com histórica atuação intelectual e política nacional desde a 

década de 1960, que governou o país por oito anos, aprofundando o esvaziamento 

iniciado nos anos de 1990 pelo governo do presidente Fernando Collor de Mello, 

privatizando as principais e mais estratégicas empresas do país, em processos 

nebulosos e amplamente contrários à vontade popular. Durante os anos de seu 

governo o país atingiu o mais alto percentual de endividamento público desde 1984, 

incluindo os governos que o sucederam após 2002, chegando a mais de 60% do PIB 

do país, o que obviamente mergulhou o Brasil numa recessão sem precedentes, com 

cortes severos de investimento social e a quase inexistência de políticas desse setor. 

O legado fundamental dos anos FHC é o que mencionamos acima, na análise 

de Sader. Se por um lado a saída do governo ao final do segundo mandato se dá em 

meio ao desgaste de sua imagem e uma acentuada queda de popularidade, devido 

ao fracasso social de sua política econômica e da quase inexistência de políticas 

sociais de combate às desigualdades sociais no país; percebe-se por outro, um 

acréscimo substancial de potência às estratégias neoliberais por ele defendidas e 

implementadas. No campo ideológico a arquitetura do projeto neoliberal aprofundou 

as raízes de uma estratégia que mesmo os governos progressistas posteriores não 

foram capazes de desmontar no imaginário social brasileiro.  
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O terceiro e atual momento, a que nos referimos em relação ao período 

democrático atual são os 13 anos de governos auto intitulados pós-neoliberais do 

Partido dos Trabalhadores, iniciado em 2003 na primeira gestão do presidente Luís 

Inácio da Silva, permanecendo até a atualidade, no segundo mandato da presidente 

Dilma Rousseff, iniciado em 2015.  

Em nossa visão, os governos iniciados em 2003 representam uma primeira 

experiência continuada de reação anti-neoliberal, que conjuntamente com os demais 

governos progressistas desse período, em outros países da América Latina, ousaram 

implementar medidas que freassem o processo de aprofundamento das 

desigualdades sociais no bloco. Porém, se por um lado priorizaram tais medidas, por 

outro não foram capazes de romper com o receituário neoliberal de gestão das 

políticas públicas, sobretudo econômicas, no período, inclusive utilizando-o como 

método de manutenção de uma governabilidade que se manteve frágil em todo o 

período.  

É nesse sentido, que análises brasileiras apontam como principais avanços pós 

2003 o fato de que esses governos se destacaram por: 

 

a. priorizam as políticas sociais e não o ajuste fiscal33; 
b. priorizam os processos de integração regional e os intercâmbios Sul-Sul e 
não os tratados de livre-comércio com os Estados Unidos; 
c. priorizam o papel do Estado como indutor do crescimento econômico e da 
distribuição de renda, em vez do Estado mínimo e da centralidade do 
mercado. (MIGUEL, 2014, p.143) 

 

Um contraponto às duas décadas anteriores cuja herança, mais de dez anos 

depois ainda se faz sentir em nossa economia e também nos processos políticos que 

permitem amadurecer as nossas democracias. Mas apenas um passo inicial num 

processo que requer urgentes rupturas. Os avanços sociais do período são 

marcantes, sobretudo em políticas importantes como a valorização do salario mínimo, 

a expansão da oferta de educação superior, técnica, as políticas de habitação e 

transferência de renda, entre uma série de outras políticas exitosas, que permitiram 

                                                 
33 Tendo essa análise sido feita no ano de 2013, não pôde se contrapor a uma série de críticas que 

vêm sendo feitas ao governo da presidente Dilma Rousseff, iniciado em 2015, que tem priorizado o 
equilíbrio das contas por meio de cortes em políticas sociais consolidadas, como por exemplo por 
meio das Medidas Provisórias 664 e 665, que subtraem conquistas sociais importantes ao 
reduzirem o acesso ao seguro desemprego, aos benefícios da Previdência e ao abono salarial. Ver: 
http://www.cartacapital.com.br/economia/o-que-e-e-o-que-produz-o-ajuste-fiscal-2903.html, 
acessado em 13/12/2015. 

 

http://www.cartacapital.com.br/economia/o-que-e-e-o-que-produz-o-ajuste-fiscal-2903.html
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ao brasileiro uma expectativa de mobilidade social34 como há muito não se 

experimentava no Brasil. Nesse sentido corroboramos com reservas as análises de 

especialistas quando afirmam que rupturas foram feitas, tendo em vista que, mediante 

uma conjuntura desfavorável as contradições entre as políticas social e econômica 

têm se mostrado marcantes, sobretudo pós 2014: 

 

Os governos do Lula e da Dilma representam uma ruptura com essas 
décadas, promovendo uma inflexão marcante na evolução da formação 
social brasileira. Por mais que o modelo neoliberal siga dominante em escala 
mundial e nosso próprio país ainda sofra os reflexos das transformações 
regressivas realizadas pelos governos neoliberais, os governos do Lula e da 
Dilma nos colocaram na contramão das tendências mundiais. Esses 
governos de resistência se construíram como respostas anticíclicas às 
tendências recessivas do centro do capitalismo. Conseguiram resistir à 
recessão, mas tiveram de se adaptar aos retrocessos impostos pelo 
neoliberalismo: a desindustrialização, o protagonismo de exportador primário, 
uma sociedade fragmentada, as ideologias consumistas. (MIGUEL, 2014, 
p.146) 

 

É na conjuntura dos avanços inegáveis do período que ocorre uma ampliação 

substancial da participação social no país. A participação social no ambiente das 

políticas públicas, nas mais variadas áreas, é na atualidade objeto de investigação 

científica de pesquisadores, bem como estratégia de atuação de  governos nos 

diversos âmbitos da gestão pública, desde o local até os nacionais, e não só no Brasil, 

como em muitos países, na atualidade. O grau de amadurecimento democrático de 

determinadas sociedades, decorrente do contexto histórico, da trajetória institucional, 

e principalmente da cultura e da tradição político-social, influencia e de certa forma 

determina o tipo de densidade democrática observada nos contextos onde a 

participação da sociedade civil é convocada. 

Para além dos ciclos eleitorais, onde a participação política se resume ao voto, 

os cidadãos de muitos países têm lançado mão de outras formas de aproximação dos 

governos com o objetivo de estabelecer um canal onde de fato possam se sentir 

representados pela sociedade política. O que para alguns pode ser entendido como 

uma crise do sistema representativo, para outros tem sido identificado como um 

avanço democrático na forma como determinado tema entra na agenda das políticas,  

como as alternativas são formuladas, implementadas etc. pelos representantes 

eleitos. 

                                                 
34 Frequentemente referida como “a nova classe média”. 
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Além da influência histórica e do amadurecimento político de determinadas 

sociedades, parte da aproximação entre as sociedades civil e política se deve,  na 

contemporaneidade à infra-estrutura tecnológica, onde as tecnologias de informação 

e comunicação por um lado estreitaram e multiplicam os espaços de trocas e 

possibilidades de mobilização das massas e por outro ampliaram sobremaneira o 

alcance das vozes individuais e institucionais de cada ator. Nesses novos espaços de 

trocas35 e reivindicações, denúncias e  todo tipo de opiniões são massivamente 

compartilhadas formando e conformando a opinião pública, aglutinando indivíduos em 

torno de questões coletivas e mesmo ampliando o conhecimento do cidadão de seus 

direitos e dos processos políticos. 

Um outro ponto de significativo destaque, no que se refere à ampliação das 

demandas sociais por uma participação mais presente no ambiente das políticas, 

pode-se dizer que se deve ao processo de globalização e de mercantilização 

vivenciado igualmente por inúmeras sociedades em todo o globo. Processo que, na 

mesma medida em que amplia exponencialmente em todo o mundo os efeitos 

devastadores do modelo de expansão capitalista, fez com que solidariedades 

internacionais se agrupassem em causas semelhantes em todo o mundo.  

Entre outros, esses fatores somados (globalização, as TICs e a crise do capital) 

vivenciados desde a segunda metade do século XX e agravados na década de 1970 

permitiram que institucionalidades de tipo participativo fossem experimentadas e 

mesmo estimuladas em várias partes do mundo. No Brasil, não foi possível que tais 

movimentos fossem sentidos no mesmo compasso temporal internacional, tendo em 

vista que nos anos da década de 1970 o país vivia uma de suas mais terríveis 

ditaduras, é apenas com a abertura política do fim dessa década que essa agenda 

passa a figurar como possibilidade concreta para os movimentos sociais. 

Possibilidade formalizada pela Constituição de 1988 e apenas de fato, intensificada 

após 2003 quando esteve na pauta das políticas prioritárias do governo federal. 

Em resumo, ao tratarmos o tema da participação, estamos nos posicionando 

favoravelmente ao entendimento de que processos deliberativos plurais tendem a 

trazer ganhos democráticos aos arranjos sociais contemporâneos, na medida em que 

promovem uma aproximação entre esferas da sociedade civil e os mecanismos pelos 

                                                 
35 Esses novos espaços, materializam-se em redes, novas bases e variadas formas de trocas que 

alteram e ampliam profundamente as possibilidades de interações entre os indivíduos. (Cf. David 
Harvey, Milton Santos, Eric Hobsbawm, entre outros). 
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quais os governos estabelecem a sua racionalidade burocrática e tomam decisões 

políticas: 

 

Por meio de processos participativos, abre-se a possibilidade de uma maior 
inclusão da sociedade nos processos decisórios, a partir do pressuposto de 
que os atores sociais possuem capacidade de propor soluções para 
demandas e problemas locais, influenciando positivamente na gestão do 
público. Nesta perspectiva, o voto não é o único elemento legitimador das 
ações de governo, passando a emergir a possibilidade de interlocução com 
os atores da sociedade civil. (SANTOS; GUGLIANO, 2015, p.3) 

 

Portanto, a institucionalização da participação social nas políticas públicas, 

como uma categoria de análise das políticas, implica sobretudo uma recaracterização 

da própria democracia como mediadora das agendas sociais, sem desconsiderar as 

implicações do processo de globalização em curso e o impacto das tecnologias na 

organização da esfera pública. A implementação dos Sistemas de Cultura, em 

andamento no Brasil, do ponto de vista do aspecto formal de sua proposição, aponta 

para a possibilidade de que se vivencie essa experiência participativa nas escolhas 

estratégicas dos governos no campo da cultura a que trataremos mais detidamente 

nos próximos capítulos desse trabalho: 

 

O sistema descentralizado e participativo é um espaço essencialmente 
político, instituído por representações governamentais e não-governamentais 
responsáveis por elaborar, deliberar e fiscalizar a implementação de políticas 
públicas e que estão presentes nos âmbitos municipal, estadual e nacional. 
Dessa forma, inaugura-se uma nova concepção de espaço público ou mesmo 
de democracia. Podemos afirmar, também, que a concepção do sistema 
descentralizado e participativo (especialmente os conselhos e conferências) 
criado na Constituição de 1988 está relacionado à questão da 
democratização e da publicização do Estado. Em outras palavras é uma das 
possibilidades criadas para enfrentar a ausência de mecanismos eficazes de 
controle da população sobre os atos do Estado. (MORONI, 2009, p.113) 

 

Conforme constatado em suas pesquisas, o cientista político Leonardo Avritzer, 

defende a existência de evidências empíricas que comprovam que certas instituições 

participativas de fato influenciam as políticas públicas no Brasil, destacando-se entre 

elas os Conselhos e as Conferências de políticas, a experiência do orçamento 

participativo, entre outras. Vem daí a expectativa de que na medida em que tais 

experiências são investigadas, venham a constituírem-se como instrumentos de 

auxílio ao planejamento de novos modelos de participação da sociedade na vida 

política: 
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O Brasil foi, até os anos 1980, um país com baixa propensão participativa, 
fenômeno esse ligado às formas verticais de organização da nossa 
sociabilidade política, tais como a concentração do poder na propriedade da 
terra e a proliferação do clientelismo no interior do sistema político na maior 
parte do século XX. Os primeiros setenta anos do século XX não parecem ter 
sido capazes de alterar esse diagnóstico. (AVRITZER, 2009, p.27) 

 

Não podemos deixar de destacar, no entanto, como ponto de partida para que 

essa experiência tivesse início no Brasil, os movimentos de trabalhadores, urbanos, 

em fins da década de 1970, por terem representado uma experiência marcante de 

constituição de um ator coletivo potente, organizado e mobilizado, que viria a 

influenciar o país de forma definitiva nos anos seguintes ao seu surgimento. É quando 

novos sujeitos políticos emergem na cena pública brasileira – a partir da miríade de 

movimentos, alguns deles influenciados pelo contexto internacional da época – que a 

mudança começa a surgir.  Na perspectiva do cientista social Eder Sader: 

 

Na primeira metade dos anos 70 as classes trabalhadoras foram vistas 
completamente subjugadas pela lógica do capital e pela dominação de um 
Estado onipotente. Divididas pela concorrência no mercado de trabalho e 
pelas estratégias empresariais, atomizadas na qualidade de migrantes rurais 
que perdem suas referências culturais na metrópole, despolitizadas pela ação 
de um Estado que esvazia ou reprime os mecanismos de representação, 
alienadas e massificadas pelos meios de comunicação. (SADER, 1988, p.35) 

 

Esses novos sujeitos políticos são, comumente associados aos movimentos 

dos negros, de mulheres, socioambientalistas, da questão indígena, homossexuais, 

movimentos de sem-terras, sem-teto entre outros grupos. É nesse contexto em que 

uma mudança é percebida, ainda que atuando de forma não sistemática junto às 

estruturas de governo, já no fim dessa mesma década, conforme continua a destacar 

o autor: 

 

Ao final da década vários textos passaram a se referir à irrupção de 
movimentos operários e populares que emergiram com a marca da 
autonomia e da contestação à ordem estabelecida. Era o “novo sindicalismo”; 
(...) eram os “novos movimentos de bairro” (...); era o surgimento de uma 
“nova sociabilidade” em associações comunitárias onde a solidariedade e a 
auto-ajuda se contrapunham aos valores da sociedade inclusiva [CEB]; eram 
os “novos movimentos sociais”, que politizavam espaços antes silenciados 
na esfera privada. De onde ninguém esperava, pareciam emergir novos 
sujeitos coletivos, que criavam seu próprio espaço e requeriam novas 
categorias para a sua inteligibilidade. (SADER, 1988, p.36) 

 

Esse movimento dá início a uma etapa importante no processo de 

redemocratização do Brasil, em que atores sociais passaram a figurar de modo 
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organizado em diversas institucionalidades, não apenas nos partidos políticos, mas 

ampliando a esfera de deliberação pública em novos espaços participativos: 

 

No final dos anos 1980, durante o processo constituinte, uma série de formas 
híbridas de participação foram criadas. Conselhos de políticas com 
participação tanto da sociedade civil quanto do Estado foram criados. (...) um 
outro fenômeno merece ser destacado, no que diz respeito à sociedade civil: 
a proliferação de ONGs no Brasil a partir do começo dos anos 1990. 
(AVRITZER, 2009, p.28-31)  

 

Mas é apenas no momento seguinte, posterior aos governos neoliberais do 

primeiro período assinalado por nós, e ao término dos dois governos do Presidente 

Fernando Henrique Cardoso, que a questão da participação social no ambiente das 

políticas é retomada na agenda dos governos, sobretudo com as vitórias eleitorais – 

mesmo antes do pleito federal, nas escalas sub-nacionais – do Partido dos 

Trabalhadores. É a experiência desenvolvida em 2001 na cidade de Porto Alegre que 

dá início de modo mais sistemático àquilo que viria a se configurar como um projeto 

de universalização democrática na política pública por meio da participação social, 

que veio a ser a agenda participativa pós 2003: 

 

O surgimento do OP [orçamento participativo] configura uma nítida ruptura 
com o clientelismo na política brasileira, principalmente com a tradição 
política fortemente marcada pelo patrimonialismo e pelo autoritarismo 
burocrático. (SANCHES, 2004, p.14, Apud DAGNINO; TATAGIBA, 2007, 
p.403). 

 

O êxito das experiências do OP em vários municípios brasileiros, mesmo 

aquele em que o governo não era exercido pelo Partido dos Trabalhadores, permitiu 

que em 2003 o tema da participação social entrasse de forma sistemática na rotina 

das políticas públicas em várias áreas de governo e envolvendo um número de 

pessoas significativamente ampliado em relação às escassas experiências anteriores 

a esse período: 

 

O governo Lula fez da participação social uma política pública. Mais do que 
tornar as políticas abertas a uma construção coletiva entre governo e 
sociedade civil através da participação, o governo Lula tornou a própria 
participação uma finalidade programática que, a partir de 2003, se 
concretizou de diversas formas. Para além de um meio passível de realizar 
os fins necessários ao desenvolvimento do Estado brasileiro baseado na 
promoção da igualdade e da inclusão social, os dois mandatos de Lula 
revelaram a participação como um fim em si, um objetivo político e social que 
pode ser perseguido conjuntamente pelo Estado e pela sociedade de modo 
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a aperfeiçoar e aprofundar a democracia no Brasil. (POGREBINSCHI, 2011, 
p.06) 

 

O primeiro mandato da presidente Dilma Rousseff iniciado em 2011 até 2014, 

deu prosseguimento a essa estratégia. Se no período 2003-2011 mais de 70 

conferências nacionais, cobrindo distintas áreas da vida da sociedade, permiti- ram 

que milhões de brasileiros participassem na formulação das políticas públicas, a 

primeira gestão da presidente realizou 32 Conferências de Políticas mantendo, na 

maioria das pastas da gestão a existência de pelo menos um dos mecanismos 

prioritários de diálogo: Conselhos paritários, Conferências de Políticas e Fundos 

Públicos. A deliberação de políticas públicas no âmbito de conselhos paritários entre 

a sociedade civil e membros dos governos continuou a ser incentivada, sobretudo nos 

setores sociais, além de ampliadas as possibilidades de diálogo entre as esferas de 

governo e os indivíduos por meio de plataformas digitais de consultas e participação 

por meio da internet, como é o caso da plataforma nacional Participa.br do governo 

federal. 

No entanto, um último ponto nessa brevíssima exposição aqui apontada é 

estratégico na reflexão a cerca das possibilidades de que tais experiências continuem 

a lograr êxito em nossa sociedade: qual seja pensar de que modo as desigualdades 

sociais, que na sociedade brasileira assumiram um caráter estrutural, não seriam o 

componente crítico para que o aparato participativo erigido na última década não seja 

desmontado em conjunturas futuras. Levando em consideração o componente 

ideológico profundamente enraizado em nossa sociedade concordamos com o 

registro de Moroni, quando destaca que: 

 

A eleição de um líder operário para a Presidência da República oriundo de 
uma classe social originariamente excluída de qualquer conceito de 
cidadania, tendo migrado de uma região miserável para a capital econômica 
brasileira, é um marco histórico em nosso país que repercute em âmbito 
internacional. O marco não diz respeito apenas ao fato de o presidente ser 
operário, mas, muito mais,, por ser oriundo do chamado lumpen proletariado. 
Isso, por si só, explica as expectativas que se criaram nas forças que 
apostaram em seu sucesso ou em seu fracasso por razões políticas, 
ideológicas ou de preconceito. (MORONI, 2009, p.122) 

 

Essa marca social de origem, somada ao perfil das políticas implementadas 

pelos governos pós-2003, ainda que contraditoriamente dividindo espaço com 

políticas de ajuste, reformistas que não romperam com o projeto neoliberal 
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internacional; abriram espaço para que um projeto novo fosse identificado na 

sociedade brasileira. De fato os ganhos do período são eloquentes: 

 

Cerca de 14,7 milhões de empregos formais foram criados. O desemprego, 
que alcançava quase 12% da população economicamente ativa em 2002, foi 
reduzido para cerca de 6%. Pela primeira vez, o número de trabalhadores 
formais supera o de informais. Mais de 36 milhões de homens e mulheres 
ascenderam à classe média e 28 milhões saíram da pobreza. Esse processo 
ocorreu sem abalos macroeconômicos. A inflação foi mantida sob controle: 
os índices gerais de preços, que superavam 25% em 2002, hoje estão em 
torno de 5%. As taxas reais de juros recuaram de aproximadamente 20%, no 
governo FHC-Serra, para cerca de 6% no Governo Lula-Dilma. Em relação 
ao Produto Interno Bruto, a dívida líquida pública diminuiu de 61% para 41% 
entre 2002 e 201036. 

 

E no entanto, a robustez desse processo parece não ter se enraizado como 

uma nova agenda pública no país. Na medida em que as desigualdades sociais não 

são enfrentadas como pontos estratégicos centrais dessa agenda, o governo vê-se 

constrangido na contingência de uma conjuntura econômica desfavorável e de 

crescimento desacelerado, a reduzir os itens da pauta social e fragilizar as estruturas 

montadas no primeiro momento desse ciclo virtuoso iniciado em 2003. 

Comprometendo, nesse sentido, todos os ganhos iniciais, sobretudo no que se refere 

à confiança depositada pelos atores sociais engajados em processos participativos, 

ora ameaçados pelo ambiente recessivo vivenciado pelo país nesse início da nova 

gestão da Presidente Dilma Rousseff. 

Uma crítica recorrente a esse período tem sido feita por especialistas que se 

debruçaram sobre a questão social nos últimos anos, ao fato de que a inclusão social 

promovida pelas gestões do Partido dos Trabalhadores em âmbito federal não se deu 

acompanhada de uma consequente conscientização política da parcela de indivíduos 

que ascendeu economicamente devido às políticas sociais implementadas, sobretudo 

políticas de ampliação do emprego formal e aumento do poder de compra do salário-

mínimo, políticas habitacionais e ao principal programa social do governo, o Bolsa 

Família. Nesse sentido, a elevação do rendimento das famílias permitiu incluir pelo 

consumo uma parcela importante da sociedade.  

A chamada nova classe média, assim identificada pelos governos do período, 

não tem sido capaz de assumir para si a responsabilidade de cobrar a continuidade 

                                                 
36 Coligação Dilma Presidente (2014) Disponível em http://deputados.democratas.org.br/pdf/ 

Compromissos_Programaticos_Dilma_13%20Pontos_.pdf, acessado em 14/12/2015. 
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de um projeto de redução de desigualdades sociais continuado no Brasil. Isso porque 

o projeto que o constitui não foi transformador na medida em que lhes negou a 

possibilidade de um debate ainda mais amplo que permitisse a realização de sua 

potencia enquanto uma classe nova, fruto de um processo novo em um país que não 

realizou, conjuntamente com o seu processo de industrialização uma retaguarda 

mínima de bem-estar social na arquitetura de suas políticas, dessa forma entendemos 

tratar-se de um equívoco estratégico perder a oportunidade única de autonomização 

da classe trabalhadora brasileira frente aos desafios impostos aos países nesse início 

de século XXI: 

 

Não se trata da emergência de uma nova classe – muito menos de uma 
classe média. O que há, de fato, é uma orientação alienante sem fim, 
orquestrada para o sequestro do debate sobre a natureza e a dinâmica das 
mudanças econômicas e sociais, incapaz de permitir a politização classista 
do fenômeno de transformação da estrutura social e sua comparação com 
outros períodos dinâmicos do Brasil. O mesmo parece se repetir em outras 
dimensões geográficas do globo terrestre, sobretudo na periferia do 
capitalismo, conforme o interesse de instituições multilaterais (como o Banco 
Mundial, entre outras) em difundir os êxitos da globalização neoliberal. 
(POCHMANN, 2012, p.8) 

 

Não pretendemos com isso reduzir a relevância dos ganhos sociais e políticos 

do período, na medida que entendemos a questão inserida em um panorama muito 

mais amplo, que diz respeito ao modo como os Estados vêem-se subsumidos à lógica 

do capital na atualidade: 

 

No estágio atual do capitalismo, comandado pelo projeto neoliberal, seria 
impensável a inclusão de todos, nem como trabalhadores, nem mesmo como 
beneficiários das políticas sociais, pois a inserção de todos colide com a 
lógica do próprio sistema capitalista. Além do mais os programas de inserção 
que estão sendo implementados em muitos países encontram-se 
impregnados pela ideia de que o “inserido” deve pagar pela sua inserção; se 
não pode ser pelo trabalho, deve fazê-lo de outra forma (com ações 
solidárias, submissão, agradecimento, lealdade etc.). (PASTORINI, 2010, 
p.66) 

 

Por isso, tão importante quanto assumir uma nova agenda de políticas públicas 

com foco na redução das desigualdades, lançando mão da participação social como 

estratégia política de aprofundamento democrático; é a assunção da noção de que a 

transformação deve se dar também no campo ideológico, na alteração do discurso 

que captura a ação do Estado inserindo-o na visão neoliberal da produtividade 

econômica, excludente e estéril na garantia mínima do bem-estar social. Não nos 
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parece possível que uma estratégia que não equilibre a correlação de forças sociais 

possa ser portadora de uma inovação que nos conduzirá à construção de um país 

melhor a um número maior de brasileiros, haja vista as complexidades de todo esse 

processo, apresentadas nas reflexões acima, além dos desafios apresentados na 

conjuntura atual brasileira. 

Entre os principais fatores que caracterizariam o impasse político 

desencadeado ao final de 2015 com o protocolo do processo de impeachment da 

presidente Dilma Rousseff, figurariam três principais entraves ao amadurecimento das 

conquistas democráticas garantidas pela constituição de 1988, na visão de Leonardo 

Avritzer (2016): os limites do presidencialismo de coalização, implementado desde os 

governos FHC e a consequente judicialização da política, que têm minado a 

governabilidade do poder executivo; os limites da participação social, 

institucionalizada ou não, destacando a necessidade de ampliação desta a setores 

estratégicos, nos quais ainda se percebe um vácuo de participação, como por 

exemplo o setor de infra-estrutura; e, ainda o combate à corrupção no sistema político, 

que atuaria na corrosão desses dois fatores inicialmente destacados. 

A corrupção atua duplamente minando a possibilidade de governabilidade do 

poder executivo no modelo de presidencialismo de coalizão vigente no país, e tendo 

sido capturada pelos meios de comunicação que conformam a opinião pública, 

reintroduzindo um vigor participativo de tipo novo desde junho de 2013, na medida em 

que traz de volta às arenas participativas, setores que historicamente haviam se 

distanciado do espaço público (físico e virtual). Conduzindo o tema numa perspectiva 

conservadora e superficial, engajada essencialmente em polarizações e que tem 

como resultado mais efetivo o enfraquecimento da democracia brasileira e das 

estruturas pluralistas vivenciadas no processo democrático. 

Avritzer pontua o papel central da classe média, capturada pelo discurso 

mediatizado da corrupção, que passou de uma agenda positiva (no início das 

manifestações de junho de 2013, contra os aumentos das tarifas de transporte 

coletivo, o descaso da educação e da saúde públicas etc) para uma agenda negativa 

em relação à democracia. Em sua visão “é preciso criar novamente uma agenda 

positiva capaz de unir os setores que correm o risco de disputar maioria e capacidade 

de mobilização nas ruas. Um dos pontos desta agenda pode ser a ampliação dos 

direitos sociais e dos serviços ligados à saúde e educação, que é um dos poucos itens 

da agenda social do governo a que a classe média não se opõe” (2016, p.125).  
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Em nossa visão, essa agenda positiva passa necessariamente pela refundação 

do espaço da política e a ampliação da esfera pública, consolidando espaços em que 

os indivíduos não sejam apenas consumidores, mas protagonistas de um debate que 

deve ter como ponto central o projeto de país que defenderemos e o limite inegociável  

através do qual não se pode ultrapassar, sob a pena de desmontar toda a estrutura 

de direitos conquistados em nossa recentíssima democracia. 
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2 O AMBIENTE INSTITUCIONAL DA CULTURA NO BRASIL 

 

 

No que diz respeito à categoria cultura, cabe registrar que o termo é 

comumente definido por especialistas e estudiosos, como um dos mais polissêmicos 

conceitos do campo das humanidades. O filósofo marxista britânico Terry Eagleton 

sublinha que a cultura é uma dessas “raras ideias que têm sido tão essenciais para a 

esquerda política quanto são vitais para a direita, o que torna sua história social 

excepcionalmente confusa e ambivalente” (EAGLETON, 2011, p.11), para o autor: 

 

A cultura é uma questão do desenvolvimento total e harmonioso da 
personalidade, mas ninguém pode realizar isso isolado. Com efeito, é o 
despontar do reconhecimento de que isso não é possível que ajuda a 
deslocar a cultura de seu significado individual para o social. A cultura exige 
certas condições sociais, e já que essas condições podem envolver o Estado, 
pode ser que ela também tenha uma dimensão política. (EAGLETON, 2011, 
p.21) 

 

O acadêmico marxista Raymond Williams (2007, p.117-121) destacou três 

momentos significativos que a história social do termo adquiriu ao longo do tempo, 

especialmente a partir dos aportes europeus para o tema. O primeiro deles, localizava 

a cultura como um processo de cultivo – de algo indiscriminadamente, até o século 

XV, ou de um cultivo específico das mentes e do desenvolvimento intelectual humano, 

a partir do século XVIII. Em seguida, em fins do século XVIII e início do XIX (vindo a 

consolidar-se definitivamente apenas no início do XX), passa-se a usar o termo cultura 

como sinônimo de civilização, isto é, um certo modo particular de vida de um povo, de 

um período histórico, de um grupo ou até da humanidade em geral. Por fim, a noção 

gradualmente consolidada ao longo do século XX, segundo a qual o termo cultura 

passa a designar, principalmente, as obras e as práticas da ação especificamente 

intelectual e artística dos homens, incluindo os sistemas simbólicos ou de significação.  

O desenvolvimento dessas ideias não se deu de forma estanque no tempo e 

esses conceitos não são empregados na atualidade de modo homogêneo, sem 

entrecruzamentos entre campos distintos do conhecimento, a partir dos quais se 

investigue determinado objeto cultural. Isto é, os antropólogos, por exemplo, durante 

o período inicial de suas pesquisas, valiam-se quase sempre de uma noção próxima 

da segunda acepção do termo, conforme destacado por Williams, em suas 
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etnografias, assim como os sociólogos, comumente, da terceira e assim por diante, 

tendo ambas as ciências transformado as suas visões do termo, ao longo dos séculos.  

O campo das políticas culturais, sobretudo as brasileiras contemporâneas, 

objeto da pesquisa proposta, como um campo de atuação do Estado (aqui entendido 

na perspectiva ampliada definida por Gramsci), que reconhece a cultura como um 

direito (relacionado, ainda que segundo diferentes perspectivas, à diversidade 

cultural), tem se aproximado da terceira concepção, que mescla as acepções relativas 

ao primeiro e ao segundo momento histórico do termo, detendo-se nos sistemas 

simbólicos e de significação, além da produção intelectual e artística dos homens. 

Essa concepção dialoga com a ideia de reforçar o entendimento de cultura 

como um direito democrático, tal como é defendida no campo das políticas públicas 

culturais por vários autores e movimentos sociais na contemporaneidade, onde, 

conforme destacou o sociólogo português João Teixeira Lopes, “a proposta de 

democracia cultural é incompatível com a noção de utente, consumidor ou visitante” 

(2008, p.98). Essas ideias se desenvolvem, ainda que muito haja a se evoluir no trade 

off entre conceito de cultura e seus fins políticos, Eagleton (2010, p.13-14) destaca 

que: 

 

A idade do ouro da teoria cultural há muito já passou. Os trabalhos pioneiros 
de Jacques Lacan, Claude Lévi-Strauss, Louis Althusser, Roland Barthes e 
Michel Foucault ficaram várias décadas atrás. Assim também os inovadores 
escritos iniciais de Raymond Williams, Luce Irigaray, Pierre Bourdieu, Julia 
Kristeva, Jacques Derrida, Hélène Cixous, Jurgen Habermas, Frederic 
Jameson e Edward Said. Não muito do que tem sido escrito desde então é 
comparável à ambição e originalidade desses precursores. Alguns deles 
foram derrubados. (...) A geração que se seguiu a essas figuras inovadoras 
fez o que fazem as gerações que se seguem: desenvolveu as ideias originais, 
aumentou-as, criticou-as e as aplicou. 

 

Uma outra acepção do conceito de cultura aplicada às clivagens políticas do 

termo pode ser encontrada na teoria desenvolvida pelo filósofo italiano Antônio 

Gramsci (GRAMSCI apud SCHLESENER, 2007, p.21-22), para quem cultura seria 

uma “conquista de consciência superior pela qual se consegue compreender o próprio 

valor histórico, a própria função na vida, os próprios direitos e os próprios deveres”37. 

Gramsci coloca lado a lado cultura e política, em que o campo da cultura e o papel do 

                                                 
37 Entendemos que ao evocar ideia de “elevação civil das camadas mais baixas da sociedade” o autor 

não se refere a uma apropriação da cultura de elite, mas à subversão do sistema de relações 
intelectuais e morais a partir de um programa de reforma cultural e econômica. (SCHLESENER, 
2007, p. 19). 
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intelectual, na condição de organizador da hegemonia e divulgador das ideologias, 

representam, a seu turno, possibilidades contra-hegemônicas de equilíbrio das forças 

sociais.  

Celso Furtado38  foi um dos que primeiro trabalhou com uma noção ampla de 

cultura, na gestão pública,  no Brasil. Até então vinculada ao patrimônio material e às 

artes reconhecidas39, o economista a concebia em sua dimensão antropológica, mais 

largamente adotada nos dias de hoje. Para ele (BARBALHO, CALABRE, MIGUEZ, 

ROCHA, (orgs.), 2011, p.110) a cultura “seria então a forma como cada sociedade se 

organiza simbolicamente, portanto, possuiria uma noção totalizadora e sistêmica”,  e 

a política cultural seria o “estímulo organizado a formas de criatividade que 

enriquecem a vida dos membros da coletividade” (FURTADO, 2012, p.41). 

Além da necessidade de considerar isoladamente o que se entende por 

“política” e por “cultura”, em si, e então estranhar que em determinado momento tais 

noções tenham passado a caminhar juntas, é impossível se aproximar do campo das 

políticas culturais sem estabelecer historicamente um quadro em que as noções – 

relacionais à cultura –  de campo, bens simbólicos, indústria, mercado, patrimônio, 

entre outros, figurem como aparatos semânticos fundamentais a esse fim. Essa seção 

não esgota todos esses conceitos; antes apresenta um conjunto de dados históricos 

que permitem traçar um quadro referencial dessas noções no contexto das políticas 

culturais desenvolvidas nos períodos estudados. 

Para tanto, antes de qualquer avaliação sobre o perfil das políticas de cultura 

no país entendemos necessária uma reflexão do campo cultural frente às políticas 

que o configuram. E mesmo antes, uma caracterização do que compõe determinado 

campo no intuito de problematizar a respeito das forças que dele se ocupam. Para 

Pierre Bourdieu (2002, p.67), um campo seria: 

 

Um sistema estruturado de forças objetivas, uma configuração relacional que, 
à maneira de um campo magnético, é dotado de uma gravidade específica, 
capaz de impor a sua lógica a todos os agentes que neles penetram. [...] é 
também um espaço de conflitos e de concorrência no qual os concorrentes 
lutam para estabelecer o monopólio sobre a espécie específica do capital 

                                                 
38 Que também foi Ministro da Cultura pelo período entre fevereiro de 1986 e agosto de 1988 e é 

ainda hoje uma referência central no pensamento brasileiro sobre o desenvolvimento e dependência 
na América Latina. 

 
39 A este respeito temos por referência as formulações do sociólogo Pierre Bourdieu, em especial 

aquelas relativas a conceitos como arte consagrada e cultura legítima. (BOURDIEU, 2004 e 2006) 
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pertinente ao campo; a autoridade cultural, no campo artístico; a científica, no 
campo científico etc. 

 

E é enquanto espaço de conflitos e interesses concorrentes que os conceitos 

em torno da ideia de cultura avançam no interior do campo das políticas culturais. 

Conforme o antropólogo argentino Néstor Garcia Canclini sintetiza em sua 

abordagem, essa políticas são um:  

 

Conjunto de intervenciones realizadas por el Estado, las instituciones civiles 
y los grupos comunitarios organizados a fin de orientar el desarrollo simbólico, 
satisfacer las necesidades culturales de la población y obtener consenso para 
un tipo de orden o de transformación social. Pero esta manera de caracterizar 
el ámbito de las políticas culturales necesita ser ampliada teniendo en cuenta 
el carácter transnacional de los procesos simbólicos y materiales en la 
actualidad. (CANCLINI, 2005) 

 

Um ponto central para o entendimento do que será abordado a seguir é a 

particularidade da questão cultural configurar-se no campo do simbólico. Isto é, a 

mediação que a cultura faz entre a hegemonia e a condição de classe dos indivíduos, 

constituindo-se também a partir da ação intelectual  dos homens, seus sistemas 

simbólicos e de significação40.  

Essa ressalva é importante porque delimita o campo conceitual implicado no 

modo hegemônico como a cultura opera na realidade material dos indivíduos e, 

portanto, torna-se objeto de políticas públicas, passando a ocupar um espaço nas 

arenas de poder e  disputando com outras políticas parte dos investimentos públicos. 

No entendimento do filósofo italiano Luciano Gruppi (1978, p.92), para Gramsci, 

“uma classe é subalterna precisamente porque sua cultura não é autônoma, não é 

homogênea, criticamente unificada”, e uma cultura, por sua vez, é subalterna 

enquanto “carece de consciência de classe”, de consciência de si. Nesse sentido, 

caberia entender a cultura como um instrumento central de consciência de classe e 

seu papel político de mediadora de sentidos e ideologias. Motivo pelo qual Gramsci 

(1968, p.152-153) faz um alerta em suas notas sobre o papel dos intelectuais, onde 

posiciona-se assertivamente quanto à atuação estratégica do Estado no tocante à 

organização da cultura, situando-a no conjunto de questões relativas à própria 

hegemonia: 

 

                                                 
40 Ver WILLIAMS, 2007. 
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É preciso fazer uma lista de instituições que devem ser consideradas de 
utilidade para a instrução e a cultura públicas e que são consideradas como 
tais numa série de Estados, instituições que não poderiam ser acessíveis ao 
grande público (e se considera, por razões nacionais, que devam ser 
acessíveis) sem uma intervenção estatal. (...) Estes elementos devem ser 
estudados como nexos nacionais entre governantes e governados, como 
fatores de hegemonia. Beneficência é elemento de “paternalismo”; serviços 
intelectuais são elemento de hegemonia, ou seja, de democracia no sentido 
moderno.  

 

É neste sentido que se formula a hipótese de que a cultura, na medida em que 

estabelece uma conexão entre as formas coletivas de significação, exerce um papel-

chave na construção de hegemonias, abrindo a possibilidade de que novas sínteses 

sejam, portanto, pactuadas entre os grupos sociais, mas igualmente validando que 

velhas formas (culturais) de concertação permaneçam em vigor na sociedade. Dessa 

forma, passamos a uma análise de como se desenvolveu esse campo no Brasil, até 

que nesta última década a participação fosse um dos parâmetros do discurso de sua 

organização institucional. 

 

 

2.1 O campo cultural como um dos domínios de intervenção do Estado  

 

 

Sobre a perspectiva de enfocar a cultura pela sua dimensão antropológica em 

contraposição à sociológica, a pesquisadora Isaura Botelho (2001, p.76) destaca a 

dificuldade de o Estado formular políticas a partir de um espectro tão amplo no qual 

“a cultura é tudo41 que o ser humano elabora e produz, simbólica e materialmente 

falando”, enquanto, por outro lado, a dimensão sociológica seria aquela que: 

 
(...) não se constitui no plano do cotidiano do indivíduo, mas sim em âmbito 
especializado: é uma produção elaborada com a intenção explícita de 
construir determinados  sentidos e de alcançar algum tipo de público, através 
de meios específicos de expressão. 

 

Esse sentido, empregado pela pesquisadora e ex-gestora da FUNARTE, 

trabalha com a noção de que não seria tarefa de razoável exequibilidade que o Estado 

formulasse estratégias tão abrangentes de intervenção, que interferissem nas micro 

sociabilidades inerentes à totalidade dos processos culturais. Nesse sentido, vai ao 

                                                 
41 Grifos da autora. 
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encontro da teoria elaborada pelo sociólogo francês Pierre Bourdieu, acerca dos 

campos sociais e suas implicações na organização e disposições de forças no interior 

desses arranjos, já que: 

 

Segundo Bourdieu (1990; 1996), o mundo social é constituído por campos, 
configurações simbólicas nas quais se disputa o monopólio classificatório da 
realidade social. Os campos sociais, como espaços objetivados por meio de 
relações em que a representação do mundo social é disputada, caracterizam-
se pelas disposições, ou seja, os princípios organizadores de representação 
e das práticas que os agentes têm incorporadas em si e que  lhes dão sentido 
do jogo de cada campo, também denominado de habitus. (CARVALHO, 
2009, p.28) 

 

Considerando que a cultura, na perspectiva que vimos trabalhando nesta 

investigação, seria da ordem da identidade e das sociabilidades orgânicas com que 

os indivíduos organizam seus modos de ser e estar no mundo, e ainda, o componente 

ideológico com que as hegemonias são erigidas; o campo simbólico no qual se 

inscreve a cultura, reveste-se de relevância estratégica no que diz respeito à 

construção e às representações do mundo social.  

Na visão de Pierre Bourdieu (2006), o poder simbólico seria uma força que, 

além de estabelecer uma ordem, dá sentido imediato ao mundo social. E é por isso 

que, ainda na visão desse autor (2008, p.14), a arte e os bens de cultura estariam 

predispostos a desempenhar, independente da nossa vontade e do nosso saber, uma 

função de legitimação das diferenças existentes na sociedade, pelo conjunto 

relacional que representa. 

A cultura, exerceria, assim, uma função de distinção, onde cada um é 

classificado de acordo com um conjunto de disposições simbólicas partilhadas por 

determinado grupo social. Acontece que essas disposições simbólicas sofrem o efeito 

de uma série de disputas que as legitimam ou silenciam, reconstruindo sentidos e 

realinhando os indivíduos em projetos societários, quase sempre tributários dos 

valores da classe dominante, detentora de um conjunto de capitais (simbólico, cultural, 

social e sobretudo econômico) que lhe confere poder simbólico. 

Importante destacar que para Bourdieu (2002, p.66), embora a cultura seja da 

ordem do simbólico, o capital cultural não seria equivalente ao capital simbólico, já 

que este estaria relacionado ao conjunto de signos e símbolos que permitem situar os 

agentes no interior de seu espaço social e aquele, exclusivamente à relação dos 

indivíduos com a cultura da classe dominante: erudita, escolar, socialmente 
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privilegiada na história. Seria, portanto, essa capacidade de imposição consentida, de 

um arbitrário cultural específico aos dominados, a violência simbólica a qual o 

sociólogo se refere em suas investigações sobre o poder simbólico. 

Trabalhar com a cultura na perspectiva de um campo de forças dotado de 

especificidades permite localizar o discurso adotado pelas políticas públicas e 

privadas no interior de um conjunto variado de disposições que atuam 

simultaneamente no mundo social, acirrando e perpetuando as contradições entre os 

grupos sociais, já que o campo na visão do sociólogo (BOURDIEU, 2002, p.67) seria: 

 

Um sistema estruturado de forças objetivas, uma configuração relacional que, 
à maneira de um campo magnético, é dotado de uma gravidade específica, 
capaz de impor sua lógica a todos os agentes que nele penetram. Assim, 
nenhuma ação (ou produto) – seja um enunciado, uma criação estética ou 
uma tomada de posição política – pode ser diretamente relacionada à posição 
social de seus autores, pois essa é sempre traduzida em função de regras 
específicas do campo no interior do qual foi construída. Como um prisma, 
todo campo refrata as forças externas, em função de uma estrutura interna. 

 

Esse espaço, na visão de Bourdieu não é homogêneo e nem sempre está em 

equilíbrio com outras totalidades (ou campos), pois: 

 

Um campo é também um espaço de conflitos e de concorrência no qual os 
concorrentes lutam para estabelecer o monopólio sobre a espécie específica 
do capital pertinente ao campo; a autoridade cultural, no campo artístico; a 
científica, no campo científico; etc. O que é valorizado num campo poderá se 
depreciado em outro: os valores do campo de negócios, por exemplo, onde 
predomina o capital econômico, são inversos aqueles do campo cultural, 
onde o que importa é a estima dos pares, o desinteresse aparente, a distância 
em relação aos valores mercantis. (BOURDIEU, 2002, p.67-68) 

 

Nesse sentido, é possível observar um conjunto diverso de disposições em 

conflito no interior do campo cultural, cada qual informando o sistema, com mais ou 

menos intensidade, de modo a influenciar as políticas desse campo. A legitimidade no 

interior do campo cultural poder ser observada, inclusive sob a perspectiva das 

clivagens popular, erudita e de massa, onde  grupos e ações com diferentes 

abordagens sobre a cultura exercem a sua visão constituindo uma teia de interações 

que em determinado momento interagem com as políticas públicas desse campo. 

Portanto, o que em resumo queremos sublinhar é o fato de que a cultura, na 

abordagem adotada nesta pesquisa, assume um papel central no sistema de disputas 

ideológicas que “explicam” o mundo a partir de diferentes matrizes, mas que também 

legitimam as formas de estar no mundo. É desse duplo lugar que propomos analisar 



86 

a ação do Estado nesse campo. Para além dos paradoxos discursivos produzidos, 

inclusive pelas políticas públicas de matriz popular e participativa, onde a disputa pela 

hegemonia do específico cultural é permanente e em estado de constante tensão. A 

cultura estaria intrinsecamente relacionada às disputas pelo capital simbólico, 

situando-se na ordem do conhecimento e do reconhecimento do mundo.  

Para Bourdieu: 

 

A propensão do capital cultural para funcionar como capital simbólico é de tal 

modo forte, que as análises científicas que constituíram o capital cultural 

como tal, são particularmente difíceis, uma vez que o capital cultural é 

identificado como um dom natural: aquele que detém o capital cultural da 

eloquência, da inteligência, da ciência, é espontaneamente visto como 

detentor de uma autoridade legítima. (BOURDIEU, 2014, p.281-282) 

 

Nosso ponto aqui é o de que a cultura, objeto das políticas públicas, quase 

nunca é tratada como o produto de uma série de arranjos históricos inculcados a partir 

de uma relação de poder e hegemonia de um grupo social sobre outro. O próprio 

Bourdieu faz atentar para o fato de que muito do que se considera a especificidade de 

determinado gosto cultural foi desenvolvido como tal a partir de dispositivos de 

transmissão, dentre os quais a escola seria o espaço central. Se é verdade que “o 

“olho” é um produto da história reproduzido pela educação” (BOURDIEU, 2008, p.10) 

é igualmente inquestionável que “o efeito característico de uma socialização bem 

sucedida é fazer esquecer a socialização, dar a ilusão do caráter inato do adquirido” 

(BOURDIEU, 2014, p.527).  

O que explica – sem justificar – a espécie de luta no interior do campo cultural 

pela apropriação dos capitais inerentes a esse campo; e mesmo a centralidade do 

Estado no que se refere às questões culturais dada a relação integrada entre os 

capitais cultural (autoridade legítima) e o simbólico (reconhecimento) no mundo social: 

 

Aquilo que se constitui é então um espaço de poder diferenciado, a que 
chamo o campo do poder. (...) Queria descrever a génese do Estado e, na 
verdade, penso que descrevi a génese do campo do poder, ou seja, um 
espaço diferenciado no interior do qual detentores de poderes diferentes 
lutam para que o seu poder seja o poder legítimo. (BOURDIEU, 2014, p.448) 

 

Essa visão concebe o Estado como uma totalidade detentora do poder, uma 

espécie de metapoder capaz de agir sobre os diferentes campos. Motivo pelo qual a 

disputa pela ocupação do Estado, a despeito de todos os argumentos supostamente 
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esvaziadores de sua efetividade, mantém-se com permanente vigor. Nos diferentes 

momentos da política cultural brasileira, por exemplo, notam-se momentos de 

completo distanciamento de setores das classes artísticas da política cultural, 

convivendo harmoniosamente com a participação/interferência desses mesmos 

setores em outras ações:  

 

Estas diferentes formas de acumulação de capital militar, econômico, 
simbólico, são interdependentes e formam um todo, e é esta totalização que 
constitui a especificidade do Estado. (...) uma espécie de metacapital, ou seja, 
um capital que tem a propriedade particular de exercer poder sobre o capital. 
(...) o Estado é meta, que é um poder acima dos poderes. (BOURDIEU, 2014, 
p.289) 

 

O Estado estaria sujeito a uma disputa permanente, não apenas exógena pelos 

diversos campos de poder, mas também endógena, na medida em que no interior do 

próprio Estado residiriam visões de diferentes origens, atuando em contradição. Isto 

é, a disputa pelo metapoder, seria uma disputa que se percebe não apenas entre os 

diferentes campos pela tomada da centralidade (o campo do poder) simbólica do 

poder, como no interior do Estado, pelos diferentes poderes que o constitui (cultural, 

econômico, militar etc) motivo pelo qual os paradoxos no que concerne às políticas 

públicas podem ser observados com frequência nas burocracias estatais, e dos quais 

o campo cultural não estaria resguardado: 

 

As lutas a propósito do Estado, as lutas pela apropriação dos metapoderes 
detidos pelo Estado, travam-se também no Estado  - estou a tentar descrever 
de forma muito ligeira, coisas muito complexas. O essencial das lutas 
políticas envolve agentes exteriores ao campo burocrático, mas que estão 
numa relação de homologia com os agentes inscritos no campo burocrático 
e nas lutas inerentes ao campo burocrático. (BOURDIEU, 2014, p.529) 

 

Um outro ponto, no que concerne às lutas discursivas no interior do campo 

cultural e ao teor da intervenção do Estado nesse domínio, deve-se aos alargamentos 

operados em termos conceituais no campo cultural e que impactam as prioridades 

das políticas públicas de cultura, sobretudo no que concerne ao entendimento do que 

seria a especificidade dos setores Artístico, Cultural e Criativo, em voga na atualidade.  

Na visão do Sociólogo Português João Teixeira Lopes, esses alargamentos 

estariam em voga devido ao componente de mercantilização da cultura em curso em 

todo o mundo: 
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O criativo alarga o cultural, há aqui vários alargamentos. O cultural alargou a 
arte de uma forma muito grande, o criativo alarga a cultura de uma forma 
ainda maior. O que nós vemos é no fundo uma culturalização da própria 
economia, e uma estetização de amplos setores, com a ideia de que isso 
tornará a economia num setor mais rentável. O que eu acho é que depois há 
problemas de fronteiras que são complicados: o que é cultura, o que 
entretenimento, etc., eu não sou um pós-moderno a ponto de pensar que tudo 
isso acaba por se dissolver42. 

 

O autor destaca um ponto importante, especialmente na perspectiva 

fragmentária da concepção pós-moderna de cultura, e na contemporaneidade o 

manejo desses conceitos tem causado enorme impacto nas políticas culturais 

especialmente como preconizadores de determinadas ideias-força subjacentes às 

políticas implementadas. A falta de clareza no tratamento dessas ideias, bem como a 

adoção automática por parte dos formuladores de políticas, tem causado uma 

ambiguidade no tocante ao papel do Estado no campo cultural e nos fins objetivos 

que se pretendem alcançar nas políticas. 

Quando formulamos a proposição de que tais conceitos sofreram 

alargamentos, perseguimos o sentido histórico a partir do qual as políticas culturais 

foram se apropriando desses conceitos. Conforme referimos no início desse capítulo 

(WILLIAMS, 2007) a primeira concepção do termo cultura, mais propriamente 

relacionada a aspectos socialmente construídos, em oposição ao que seria natural ao 

conjunto da humanidade, se dá em fins do século XIX, vindo a se consolidar 

plenamente no século XX. Nesse período, o cultural era todo o produto do mundo das 

ideias, símbolos, representações, enfim: das artes; sobretudo as artes eruditas. E a 

incipiente política cultural era voltada para o conjunto de bens de cultura que refletiam 

esse escopo. O patrimônio e as artes consagradas, esse era o objeto das primeiras 

políticas culturais, sobretudo europeias, no início do século XX43. 

O problema de se considerar, no âmbito da política pública, a cultura como o 

produto das artes exclusivamente, se dá quando apenas as artes eruditas e 

socialmente distintas são entendidas como tal. Essa perspectiva, evocou um perfil de 

políticas extremamente limitado no alcance da intervenção pública ao longo do tempo, 

                                                 
42 Entrevista concedida à autora no dia 23/02/2015, na Universidade do Porto, em Portugal, como 

parte das pesquisas no âmbito do PDSE desenvolvido sob a supervisão do Prof. Dr. João Teixeira 
Lopes (transcrita e reproduzida na íntegra nos anexos dessa tese). 

 
43 Importante destacar que os esforços institucionalizados mais consistentes no que se refere ao 

conjunto de práticas que estamos caracterizando como política cultural, apenas se fortaleceram 
plenamente como tal, após a II Guerra Mundial, na Europa. 
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no que diz respeito à atuação do Estado, tendo em vista que se restringia ao conjunto 

das artes socialmente consagradas e ao patrimônio erigido sob esse paradigma 

humanista civilizatório da alta cultura.  

Segundo uma visão corrente na primeira metade do século XX, é papel do 

Estado investir na elevação cultural da nação, onde se percebe claramente a 

perspectiva cara ao paradigma daquele momento. Conforme destacou em artigo 

publicado em 1956, Robert Brichet, alto funcionário da Secretaria de Estado para as 

Artes e as Letras da França:   

 

A III República44, notável por sua política econômica, social, colonial, não teve 
política das artes. Houve grandes artistas – especialmente na pintura – mas 
pode-se muito bem dizer que foi apesar do poder público. (...) A IV República 
deve se recompor, tornar-se uma grande República democrática e nomear 
um ministro responsável pela importante missão de elevar o nível cultural na 
nação. (...) só um ministro das Artes, tendo plena autoridade de ministro, 
responsável por sua política, dedicando-se totalmente à solução dos 
problemas apresentados pelas Artes, pode ter alguma esperança de alcançar 
sucesso em um empreendimento difícil, porém essencial para o presente e o 
futuro da nação. (POIRRIER; GENTIL, 2012, p.47-48) 

 

O segundo alargamento conceitual se dá justamente na passagem da ideia de 

que era função do Estado tornar acessíveis as principais obras da humanidade a um 

conjunto cada vez mais expressivo da população, para a de que caberia ao Estado a 

iniciativa pelo desenvolvimento cultural, percebido agora como a ampliação do campo 

das artes ao “todo cultural”:  

 

O desenvolvimento cultural pode ser visto no sentido lato; desenvolvimento 
cultural como um conjunto de atitudes, comportamentos, valores que 
efetivamente contribuem para o desenvolvimento no seu todo, isto é, se 
existe uma orientação cidadã nas práticas sociais, se existe uma 
preocupação com sustentabilidade, com valores como a solidariedade etc., 
isso contribui evidentemente para orientações societais mais amplas, que 
contribuem efetivamente para o desenvolvimento. Embora a palavra seja 
polissêmica, polêmica; do que estamos a falar, quando falamos de 
desenvolvimento. Nesse sentido mais vasto de atitude, de apreciação, de 
grande esquema mental e coletivo, [a cultura] contribui, claro [para o 
desenvolvimento]. (AMORIM; LOPES, 2015, p.1385) 

 

Essa perspectiva ganha força a partir da década de 1970, na Europa45, quando 

a cultura passa a ser vista pelo viés da democracia cultural e a democratização das 

                                                 
44 A III República foi um regime político que perdurou entre os anos de 1870 e 1940 na França, a IV 

entre 1946 e 1958, período em que o artigo é publicado. 
 
45 Referência à I Conferência de Ministros Europeus responsáveis pelos Assuntos Culturais, ocorrida 

em Oslo, 1976. 
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Artes deixa de figurar como conteúdo programático da atuação do Estado, a 

mencionada estratégia de elevação civilizacional. Chega-se à conclusão de que a 

cultura não é a apenas um bem – ainda que simbólico – de consumo, mas também 

um espaço para que os cidadãos possam formar a sua própria cultura. Em outras 

palavras, o “consumo cultural” dá lugar à “participação cultural” (AMORIM; LOPES, 

2015, p.1388).  

A partir de então, percebe-se claramente o impacto que essa viragem 

conceitual operaria no alargamento conceitual da atuação pública, agora em prol do 

conjunto de práticas distintivas de determinado grupo social em interação com seu 

tempo, seu território, suas representações: 

 

Através da Educação e da Cultura, todo indivíduo deve poder apossar-se das 

chaves que lhe permitam compreender o mundo e agir sobre ele. [...] O 

fundamento da política pública em relação à cultura é, então, político, no 

sentido mais elevado do termo. O objetivo da política cultural é realizar a 

República, ou seja, dar a todos, através de um acesso realmente igual às 

obras do espírito, a possibilidade de formar uma consciência cidadã em sua 

plenitude. (RIGAUD46 apud POIRRIER; GENTIL, 2012, p.32-33)  

 

Essa ainda é a premissa das políticas culturais de boa parte dos mecanismos 

institucionais públicos que se ocupam do campo cultural, em diversos países. 

Sobretudo, no que diz respeito aos marcos referenciais ratificados entre estes como 

paradigmas de promoção e garantia da Diversidade Cultural em todo o mundo, em 

fins do século XX, muito em virtude de compromissos assumidos sob os auspícios da 

ONU, inclusive. 

Porém, uma outra perspectiva vem se fortalecendo e influenciando mais uma 

vez as premissas das políticas públicas, que é a ideia de setor criativo, cidades 

criativas, trabalho criativo, economia criativa etc. O criativo, conforme destacou 

Teixeira Lopes chega como um alargamento do cultural, na medida em que demanda 

a expansão do escopo de atuação do Estado, para ações até então não previstas no 

planejamento das políticas culturais. 

Importante ressaltar que essa perspectiva apresenta-se essencialmente 

atravessada pela mediação do mercado de bens culturais, ou de modo mais explícito, 

na atenção que vem sendo dada à economia da cultura, às indústrias culturais e sua 

                                                 
46 Jacques Rigaud, Pour une refondation de la politique culturelle. Paris: La Documentation Française, 

1996, p.50. 
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importância, cada vez maior, no PIB de alguns países. O setor criativo entende a 

cultura como fator de dinamização econômica, geradora de riqueza e renda. Que se 

por um lado é um dado da realidade, por outro deve ser examinada com um certo 

distanciamento crítico para que não se perca de vista as fronteiras que de fato 

distinguem as disposições inerentes ao campo cultural daquelas da ordem do 

econômico. Sob o risco de se mercantilizar a cultura, tal como de resto, muitas outras 

mediações sociais, na atualidade. 

A Conferência das Nações Unidas para o Comércio e Desenvolvimento 

(UNCTAD na sigla em inglês), a respeito dos setores criativos, adota a noção de que: 

 

O conceito surgiu na Austrália no início dos anos de 1990, tendo sido mais 
amplamente difundido por decisores políticos do Reino Unido, ao final dessa 
década, quando o Departamento de Cultura, Mídia e Esporte (DCMS, na sigla 
em inglês) criou sua Unidade e Força Tarefa de Indústrias Criativas. Nesse 
processo, o DCMS teria alterado largamente a compreensão do conceito de 
criatividade de sua associação comum a atividades com forte componente 
artístico, a qualquer atividade de produção de bens simbólicos com uma forte 
dependência de propriedade intelectual, voltada para o mais diversificado 
mercado quanto possível. Enfatizando o papel fundamental da propriedade 
intelectual, Howkins (2001) classificou as indústrias criativas em quatro 
grandes subsetores: copyright, patentes, marcas registradas e design do 
produto final. No entanto, um conjunto de indústrias principais ou áreas de 
atividade que constituem as "indústrias criativas" poderia ser identificado 
como: indústria fonográfica; produção de música e teatro; indústria 
cinematográfica; edição de música; livro, publicação de revistas e jornais; 
indústria de software; fotografia; arte comercial; o rádio e as indústrias de 
televisão e de radiodifusão por cabo47. (UNCTAD, 2004, p.4) 

 

Desde então, um conjunto de linguagens artísticas, constituidoras de 

determinadas expressões culturais passaram a figurar como setor criativo, sendo 

objeto de todo um perfil diferenciado de políticas públicas de cultura. Uma reflexão 

pormenorizada sobre a pertinência desse setor, essencialmente mediado pelo seu 

potencial econômico, figurar como objeto de políticas do campo cultural faz todo o 

sentido, na medida em que a premissa dos bens e serviços produzidos é participarem 

do agora lucrativo mercado de bens simbólicos.  

Inclusive, a perspectiva do trabalho, um tema que, infelizmente, não cabe no 

escopo desta pesquisa, urge de uma reflexão mais crítica por parte da sociedade, na 

medida em que decorre de um altíssimo nível de informalidade e precarização de 

mão-de-obra, em grande parte dos países que incentivam o empreendedorismo 

cultural e as cadeias produtivas do criativo, inclusive com investimento do fundo 

                                                 
47 Tradução livre nossa. 
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público em iniciativas que apenas aprofundam ainda mais o desmonte de uma série 

de conquistas de direitos laborais. 

Esses alargamentos, mencionados acima (o artístico, o cultural e o criativo e 

suas implicações na arquitetura das políticas públicas), como vimos afirmando são 

importantes pontos de inflexão no que diz respeito aos marcos conceituais 

influenciadores dos principais modelos referenciais de atuação do Estado no campo 

da cultura. Nesse sentido cabe ainda, a título de introdução ao perfil das políticas 

públicas de cultura brasileiras que abordaremos a seguir, analisar quais são esse 

modelos e como operam nos países em que são adotados. Destacamos a tradição 

francesa e a americana justamente por extrapolarem pólos opostos de atuação do 

Estado na cultura.  

A despeito disso, uma série de outras práticas, sobretudo na Europa, tendo em 

vista que a experiência do bloco influenciou um conjunto expressivo de países nesse 

campo, reúnem características que em maior ou menor grau acabaram por influenciar 

a política brasileira48, mesmo entendendo as particularidades de nossa trajetória: 

 

As definições alternativas do que se entende por política cultural49 em 
diferentes países, mesmo entre aqueles que apresentam níveis idênticos e 
homogêneos em termos de desenvolvimento econômico, social, político e 
cultural, deriva, é claro, da história particular dessas sociedades, cujo saldo 
de lutas sociais está na raiz de uma presença mais ou menos abrangente do 
poder público como instância decisiva nos processos de regulação e 
intervenção no campo da produção cultural. (MICELI; GOUVEIA, 1985, p.11) 

 

O caso francês é emblemático por caracterizar uma atuação arrojada do Estado 

no investimento de recursos públicos em prol da cultura, com altíssimo grau de 

ingerência do poder político dos governos nas agências incumbidas de gerir os 

recursos alocados em favor das atividades culturais (MICELI; GOUVEIA, 1985, p.19). 

A esse respeito a pesquisa mencionada aponta que: 

 

                                                 
48 A maior parte da caracterização apresentada a seguir é fruto do relatório de uma pesquisa 

encomendada pela Funarte ao Instituto de estudos Econômicos, Sociais e Políticos de SP (IDESP) 
em 1983, publicada em 1985 pelos pesquisadores Sérgio Miceli e Maria Alice Gouveia. Em nossa 
visão, constitui um material de fundamental relevância a pesquisadores interessados em 
conhecerem os modelos referenciais das políticas públicas de cultura europeias em um momento-
chave de consolidação de suas atuações enquanto sub-campo das políticas públicas, no entanto, 
devem ser lidas como um recorte analítico de um momento histórico preciso, que é a década de 
1980, sobretudo na França sob as gestões dos Partidos Republicano e Socialista de então. 

 
49 Grifos dos autores. 
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Em resumo, pode-se dizer que as instituições culturais francesas, mesmo as 
mais prestigiosas e consagradas, dispõem de autonomia financeira mas 
carecem de independência artística. (...) Um dos indicadores eloquentes da 
relevância política de que se reveste a atividade cultural subsidiada na 
França, quer no plano interno quer como instrumento de política externa, é o 
fato de praticamente todos os setores da administração pública destinarem 
uma parcela de seus recursos orçamentários para subsidiar alguma 
modalidade de ação cultural. (...) Embora o Ministério da Cultura francês 
detenha o controle sobre 43,7%50 dos recursos destinados pela 
administração central à área cultural, os Ministérios da Educação, das 
Universidades, da Juventude e Esportes e das Relações Exteriores detêm, 
em conjunto, 42,3% dos recursos canalizados para atividades culturais, os 
14% restantes repartidos por outros setores da administração. (MICELI e 
GOUVEIA, 1985, p.19-20-21) 

 

Trata-se certamente de um forte investimento e esforço nacional. Uma política 

de Estado onde a cultura ocupa uma posição central no projeto político do país, algo 

que não se dá, no entanto, sem críticas. Um traço criticado já nas décadas de 

institucionalização da atuação francesa, duas décadas antes da pesquisa, quando 

algumas análises já denunciavam o peso da intervenção do Estado na cultura, que 

neste caso, destacamos mais uma vez, se dava fortemente influenciada pela ideia de 

que a cultura francesa se resumia ao repertório das artes consagradas performadas 

pelos seus ilustres artistas: 

 

Não nos enganemos: a casta abastada, auxiliada por seus serviçais (que não 
aspiram mais do que servi-la e inserir-se nela, alimentados pela cultura 
elaborada por ela para sua glória e devoção), de modo nenhum está 
tentando, quando ela abre seus castelos, seus museus e suas bibliotecas ao 
povo, fazer que este, por sua vez, tenha a ideia de se dedicar a criar. Não 
são escritores, nem artistas, que a classe abastada, graças a sua propaganda 
cultural, pretende despertar: são leitores e admiradores. Muito pelo contrário, 
a propaganda cultural se dedica a fazer que os administrados sintam o 
abismo que os separa desses tesouros grandiosos cuja chave está nas mãos 
da classe dirigente e que sintam a inutilidade de todo objetivo de fazer obra 
criativa válida fora dos caminhos balizados por ela. [...] 

 

Consta que a administração dos assuntos culturais francês não se manteve 

alheia a essas críticas. Um país que tem a cultura na centralidade de suas políticas 

públicas não deixaria de avaliar a efetividade de seus investimentos, realinhando o 

percurso de sua atuação à luz do movimento do próprio tempo. Uma visão dialética 

de que a cultura, como as relações sociais, estão em movimento transformando-se, 

reinventando-se. Em fins da década de 196051 o governo francês encomenda uma 

                                                 
50 Dados de 1985, a título de ilustração. 
 
51 Novamente, talvez por influência da ideologia política de Charles de Gaulle. 
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pesquisa à equipe do Sociólogo Pierre Bourdieu (apud POIRRIER; GENTIL, 2012, p. 

59), que chega a seguinte conclusão: 

 

A ação na oferta não pode substituir a ação, fundamental, na demanda e não 
pode ter uma função de facilitação ao reduzir a distância entre a oferta e a 
demanda, entre o nível cultural objetivo das obras ofertadas e o nível das 
aspirações (criado pela educação52). Se, por exemplo, a apresentação de 
obras de diferentes níveis parece capaz de atrair um público novo, um esforço 
para reduzir a dificuldade das obras apresentadas (isto é, baixar o nível da 
oferta) ao fornecer a todos os visitantes, e principalmente, à fração menos 
instruída dentre eles, uma ajuda indispensável para a contemplação pode 
sem dúvida fazer que aqueles que já vêm ao museu tenham acesso mais fácil 
e mais intenso às obras, mas não se deve esperar que essa ação baste para 
superar as resistências e as reticências inspiradas muitas vezes pelo 
sentimento de inaptidão e, a palavra não é forte demais, de indignação que 
sentem tão vivamente aqueles que jamais penetraram nesses elevados 
lugares da cultura por medo de se sentirem, ali, deslocados. 

 

A França é reconhecida pelo seu comprometimento com a cultura, sendo 

identificada positivamente como um modelo de nação que reforça a democracia 

cultural como fator de desenvolvimento, mantendo seu pesado investimento do fundo 

público nos orçamentos culturais. 

O contraponto desse modelo é o caso americano caracterizado essencialmente 

pela atuação do mercado e da filantropia privada sobre qualquer outra forma de 

financiamento às artes ou à cultura: 

 

Em setembro de 1965, o Congresso aprovou a proposta da administração 
Johnson de criação de uma Fundação Nacional para as Artes e Humanidades 
(National Foundation on the Arts and Humanities), comportando três 
instituições: o National Endowments for the Arts (NEA), o National 
Endowments for the Humanities (NEW) e o Federal Council for the Arts and 
Humanities. As primeiras dotações orçamentárias em favor desses órgãos 
datam do ano fiscal de 1966. (MICELI; GOUVEIA, 1985, p.67) 

 

A ideologia dominante se aproxima muito da mencionada ideia de setores 

criativos, mas também pela perspectiva liberal de Estado mínimo, que caracteriza a 

ideologia americana, para quem as prioridades do Estado devem se concentrar 

essencialmente na garantia da propriedade e da liberdade, mesmo que o 

entendimento desses dois fatores seja, igualmente restrito e controverso. De forma 

bastante resumida, pode-se afirmar que a atuação do Estado americano no que 

                                                 
52 Grifos nossos. 
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concerne à cultura se restringe ao investimento de recursos advindos de renúncia 

fiscal, abstendo-se o Estado de formular políticas: 

 

Antes de 1930, o governo norte-americano não demonstrou qualquer  
preocupação especial com as artes, afora algumas iniciativas isoladas. As 
artes eram consideradas um negócio elitista e por isso mesmo não deviam 
merecer o apoio público direto a que faziam jus outras áreas de política social 
consideradas prioritárias. Tal situação acabou se cristalizando também 
porque, entre outras razões, os grandes magnatas industriais e financeiros, 
detentores de sólidas fortunas acumuladas ao longo do século XIX, haviam 
instituídos seus próprios museus, orquestras sinfônicas e companhias de 
ópera nas grandes cidades, tendo logrado muitas vezes alguma forma de 
apoio das administrações locais em favor desses empreendimentos. 
(MICELI; GOUVEIA, 1985, p.71) 

 

A política cultural americana é reconhecida pela atuação das Fundações 

culturais privadas, vinculadas ou não a empresas e aos recursos destinados pelo 

Estado americano às mencionadas agências de fomento às artes, por meio das 

renúncias fiscais, sem no entanto, uma vinculação direta a uma política pública 

estabelecida e pactuada pela gestão pública, para uso desses recursos públicos. Um 

modelo bastante enxuto e diametralmente oposto ao perfil da atuação do Estado 

Francês na Cultura.  

E no entanto, a despeito das diferenças nas visões de Estado no que se refere 

à cultura, a participação desta no PIB é igualmente alta na França e nos EUA, se 

comparada aos demais países, mesmo os considerados desenvolvidos. Dados 

estatísticos locais informam que em 2014 a participação da Cultura no PIB francês foi 

de 6% (Fonte: Ministério da Cultura53), sendo que em 2012 a cultura contribuiu com 

4,3% do PIB americano (Fonte: US Bureau of Economic Analysis54). O Brasil trabalha 

com a meta de atingir os 4,5% até 2020 (PNC), sendo que em 2013 (Fonte: Firjan) o 

setor cultural participava com 2,6% do PIB do país, conforme dados divulgados pelo 

Ministério da Cultura55. 

O nosso objetivo é provocar uma reflexão a partir da ideia de que por trás de 

todo modelo de política subjaz uma concepção ideológica que a orienta guiando as 

                                                 
53 Divulgada em http://www.latribune.fr/actualites/economie/france/20140103trib000807739/la-culture-

contribue-sept-fois-plus-au-pib-que-l-industrie-automobile.html, acessada em 24/02/2016. 
 
54 Publicada em http://www.latimes.com/business/la-fi-arts-culture-gdp-20150112-story.html, 

acessada em 24/02/2016. 
 
55 Disponível em http://pnc.culturadigital.br/metas/45-de-participacao-do-setor-cultural-brasileiro-no-

produto-interno-bruto-pib/, acessada em 24/02/2014. 

http://www.latribune.fr/actualites/economie/france/20140103trib000807739/la-culture-contribue-sept-fois-plus-au-pib-que-l-industrie-automobile.html
http://www.latribune.fr/actualites/economie/france/20140103trib000807739/la-culture-contribue-sept-fois-plus-au-pib-que-l-industrie-automobile.html
http://www.latimes.com/business/la-fi-arts-culture-gdp-20150112-story.html
http://pnc.culturadigital.br/metas/45-de-participacao-do-setor-cultural-brasileiro-no-produto-interno-bruto-pib/
http://pnc.culturadigital.br/metas/45-de-participacao-do-setor-cultural-brasileiro-no-produto-interno-bruto-pib/
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suas ações em direções nem sempre condizentes com os objetivos que ser alcançar. 

Sendo um dos objetivos dessa pesquisa, a ser retomado adiante, o questionamento 

a respeito de qual seria a noção de cultura que norteia as políticas públicas 

implementadas pelo Brasil na contemporaneidade, sobretudo sob os auspícios da 

participação social. 

O quanto as perspectivas civilizatórias ou do mercantilistas têm influenciado 

um conjunto de posicionamentos dos órgãos da gestão pública e que outras ações, 

por outro lado, iriam na contramão dessas premissas ao permitir que um número 

ampliado de atores participem da cultura no país, consolidando a autonomia das 

políticas frente às instabilidades do campo cultural. Mas antes, apresentamos algumas 

dessas principais estratégias que ao longo do tempo consolidaram a atuação do 

Estado brasileiro na cultura. 

 

 

2.2 Políticas culturais no Brasil: panorama histórico 

 

 

Uma descrição histórica da gênese das políticas culturais brasileiras pode ser 

traçada a partir da observação de como determinadas forças sociais e políticas se 

relacionaram ao longo do tempo com a cultura no país. Sobretudo o contorno 

institucional constituído da relação entre intelectuais, artistas, a população de um 

modo geral e os segmentos institucionais públicos e privados, isto é, os governantes, 

legisladores, burocratas, empresários e mecenas atuantes no campo cultural, bem 

como as políticas por eles desenhadas e implementadas.  

Isto porque as condições sociais de florescimento do campo cultural por aqui 

apenas se deram de modo universalizado, na medida em que a população passa a 

ter um acesso mínimo ao campo cultural, onde a porta de entrada é a alfabetização. 

Não se deve negligenciar o fato de que, em fins do século XIX e início do século XX, 

o analfabetismo no país ainda era um dos maiores do mundo, atingindo 75% do 

conjunto de toda a população56, chegando a 90% dos residentes no meio rural, mesmo 

período em que éramos uma das últimas nações a abolir a escravidão. 

 

                                                 
56 Cf. CASTANHO, 1987, p.28. Apud: FERNANDES, 2012, p.64 
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Transformações expressivas no campo da cultura ocorrem entre o final do 
século XIX e as primeiras décadas do século XX – período que corresponde 
ao surgimento da indústria cultural e em que a lógica econômica passa a 
dominar também a produção cultural. Resulta daí a separação entre as 
chamadas “artes tradicionais”(teatro, música erudita, ópera, dança etc.) e a 
indústria cultural. (FERNANDES, 2012, p.52-53) 

 

É sobretudo a partir da alfabetização massiva da população como um projeto 

político de Estado, que a relação do brasileiro com os bens de cultura  começa a se 

alterar, já que em meio a uma população analfabeta, o acesso a esses bens estava 

restrito às elites econômicas. E mesmo que houvesse alguma conexão entre o Estado 

e os artistas (e essa relação, historicamente no mundo, sempre foi muito próxima), 

esta se dava pela via individual, centrada na figura do artista, configurando muito mais 

o perfil de um Estado mecenas, que propriamente fomentador da cultura e das artes 

como bens públicos.   

Portanto,  apenas a partir do momento em que a atuação do Estado deixa de 

estar centrada exclusivamente na figura do artista e passa a  se ocupar de questões 

que abrangiam a relação desta com a população é que se observam as primeiras 

políticas culturais no país. 

Em fins da década de 1920 e início dos anos de 1930 começa a ocorrer uma 

mudança do estilo de vida da população com a migração para os centros urbanos do 

país, principalmente para as cidades do Rio de Janeiro e de São Paulo57. É nessa 

transição que a demanda por educação começa a se intensificar e com ela a primeira 

possibilidade real que o país vivencia de existência – ainda que bastante incipiente –  

de um “mercado de bens simbólicos”. Um exemplo ilustrativo é o que ocorre com o 

mercado de edição de livros e consequente ampliação da possibilidade dos autores 

brasileiros terem suas obras mais amplamente  difundidas no país, uma vez que 

ampliam-se os leitores. Este período é o ponto de gatilho para que uma série de 

desdobramentos em relação à interferência do Estado no campo da cultura se 

consolide no país: 

 

No Brasil a cultura figurará nos textos constitucionais a partir de 1934, em 
capítulo dedicado à educação e cultura, cujas disposições referem-se à 
proteção das ciências, das artes e da cultura em geral. Em 1988  a 
Constituição fala pela primeira vez em direitos culturais. (FERNANDES, 2012, 
p.16) 

                                                 
57 Deste período datam também as primeiras universidades brasileiras, principalmente no Rio de 

Janeiro, em 1920 e em São Paulo, em 1934. 



98 

Quando a cultura sai do âmbito de um debate restrito aos círculos da elite 

modernista da década de 1920 (portanto do interior da sociedade civil) e passa a ser 

controlada, dirigida, organizada por um Estado interessado na alfabetização das 

massas, já que isto supostamente representaria a entrada do país na modernidade, 

tem-se o início do campo das políticas públicas de cultura no Brasil. 

 

A política cultural refere-se, então, à ação de organização da cultura – seja 
por parte do Estado (em seus diferentes níveis – federal, estadual e 
municipal) ou de particulares (instituições públicas ou privadas, empresas, 
organizações não-governamentais etc.). (FERNANDES, 2012, p.21) 

 

Desde que a cultura entra na pauta dos governos brasileiros até o estágio em 

que se encontra na atualidade, significativas transformações se sucederam, nas 

sociedades, nos governos e na forma de conceber e executar as políticas públicas.  

Especialmente se considerados fatores como o ambiente institucional da 

gestão pública no Brasil e no mundo, a rapidez e facilidade com que se pode 

estabelecer interações em escalas mundial e regionais entre os cidadãos, sob o signo 

da globalização vivida neste início de século, o papel da tecnologia como mediadora 

dessas trocas, a dicotomia entre o local e o global, entre outros fatores que não 

cessam de alterar os vínculos institucionais que o campo cultural vai tecendo ao longo 

das décadas recentes.  

O campo da cultura no Brasil é caracterizado, segundo alguns pesquisadores 

(CALABRE, 2009, RUBIM, 2008, BOTELHO, 2001), por um histórico de autoritarismos 

e descontinuidades desde seus momentos iniciais. Autoritarismos, não só porque o 

conjunto das ações mais significativas dos governos no campo da cultura pôde ser 

observado nos períodos não democráticos da história brasileira, quando desenvolveu-

se sob pesada restrição, mas também pela intencionalidade dos governos no tocante 

ao tema da cultura, quase sempre como provedores de conteúdo civilizatório ou ainda 

fundado em um patrimonialismo que não estabeleceu laços orgânicos com a 

população. O fantasma do dirigismo que ainda nos dias atuais faz-se sentir.  

E descontinuidades ao caracterizar-se por uma série de políticas fragmentadas 

que muito pouco avançaram na consolidação de um campo ainda bastante incipiente 

se comparadas à trajetória de outras políticas sociais no Brasil.  De fato, grande parte 

das instituições culturais brasileiras, que permanecem em atividade até a atualidade, 

foram concebidas com o propósito de construir a identidade nacional e civilizar o povo, 
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isto é, a cultura entendida não como um sistema de significações construído e 

compartilhado coletivamente, mas como símbolo de ilustração e civilidade, que 

deveria ser incutido como um valor aos incultos e incivilizados cidadãos brasileiros. 

Herança colonial presente na cultura institucional de diversos organismos culturais – 

públicos e privados – ainda hoje em atuação no Brasil. 

Soma-se a esse perfil de ações uma outra prática que esteve presente durante 

vários períodos na trajetória das políticas culturais no Brasil, que foi a presença da 

censura nos regimes não democráticos. A partir de 1930, período em que inauguram-

se as políticas culturais brasileiras, até a atualidade, passaram-se 84 anos dentre os 

quais uma parte significativa foi vivida pelo cidadão, o artista, o intelectual, entre outros 

agentes, sob regimes com muito pouca ou nenhuma liberdade de expressão, fato 

marcante na forma autoritária em que se configura a relação do Estado com a cultura 

no Brasil. 

As descontinuidades são principalmente observadas tendo em vista a 

instabilidade das políticas públicas de cultura, que criam e destroem instituições e 

políticas a cada novo ciclo eleitoral no país. O período denominado Estado Novo 

inaugura muito do que seria posteriormente descontinuado na consolidação da 

indústria cultural massivamente no país, assim como o período sob a ditadura militar 

alterou muito do que se tinha construído nos anos anteriores – criando e fortalecendo 

outras importantes políticas do campo, mas destruindo completamente outras já em 

fase de consolidação no país.  

Além do seu pior legado, qual seja a brutalidade da repressão e da censura à 

formas populares de organização da cultura no país, como os Centros Populares de 

Cultura, e à liberdade de expressão dos artistas e seus públicos, em geral. Num país 

em que a cultura popular é entendida sobretudo  como uma expressão da estagnação, 

do atraso, uma caricatura folclórica; as políticas culturais voltaram-se quase que 

exclusivamente à difusão das artes consagradas e em especial as de linguagem 

tradicional (onde deve-se entender tradição ocidental, europeia, burguesa e todas as 

implicações que esses recortes históricos carregam) e à defesa do patrimônio. 

Conforme destacou o sociólogo Sérgio Miceli, em sua importante análise comparativa 

do perfil das políticas culturais europeias: 

 

As definições alternativas do que se entende por política cultural em 
diferentes países, mesmo entre aqueles que apresentam níveis idênticos e 
homogêneos em termos de desenvolvimento econômico, social, político e 
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cultural, derivam, é claro, da história particular dessas sociedades, cujo saldo 
de lutas sociais está na raiz de uma presença mais ou menos abrangente do 
poder público como instância decisiva nos processos de regulação e 
intervenção no campo da produção cultural. (MICELI, 1985, p.11) 

 

A criação do Ministério da Cultura, em 1985, descontinua ou enfraquece uma 

série de outras políticas. O exemplo mais significativo é a Fundação Nacional das 

Artes – FUNARTE  (BOTELHO, 2000),  que teve seu papel político significativamente 

esvaziado com a institucionalização do MinC. Este por sua vez, já nasce 

institucionalmente frágil, sem verbas e sem funcionários, já que não mais vinculado a 

um Ministério forte e consolidado – o MEC58. A arquitetura institucional da cultura 

deixa de ser comandada por uma Secretaria fraca em um ministério forte alcançando 

o status de um Ministério que nasce fragilizado pelas condições materiais de sua 

gestão. 

A partir de uma análise mais detalhada das políticas implementadas no período 

compreendido entre a criação do Ministério da Cultura até a atualidade, término do 

primeiro governo da presidente Dilma Rousseff (2011 a 2014), é possível observar 

que as matrizes de prioridades do Estado ao longo desse tempo acompanharam a 

conjuntura política de um país periférico, dependente dos países capitalistas centrais 

e marcado pela forte herança colonial. 

É apenas a partir de 2003 que um movimento de aproximação dos órgãos de 

gestão da cultura com a população é posto em prática de forma mais abrangente 

(nacionalmente), no sentido não só de estimular e consolidar a institucionalização de 

formas de integração das agendas dos entes federativos (gestões municipais e 

estaduais de cultura) e dos agentes culturais (sociedade civil), como também de 

inclusão das culturas populares como agentes culturais estratégicos no país, para 

além dos artistas e das linguagens que historicamente gozam de maior prestígio junto 

aos membros das elites culturais do país. De fato ainda não é possível avaliar a 

efetividade desses instrumentos frente aos desafios de inclusão da maior parte da 

população, que permanece alijada do universo dos bens de cultura, passados 70 anos 

desses esforços iniciais.  

O que ora se observa é um esforço institucional, inclusive o forte investimento 

de recursos federais, em recomendar o fortalecimento de Conferências de Políticas, 

Planos Decenais e Conselhos Participativos que vêm sendo desenhados desde a 

                                                 
58 Conforme análise da pesquisadora Isaura Botelho, 2000. 
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última década como elementos estratégicos na estrutura dos Sistemas de Cultura e 

na institucionalização da participação da sociedade junto aos governos. A 

concretização dos sistemas seria a proposta de uma nova dinâmica na gestão das 

políticas públicas de Cultura, que acena com a possibilidade de eliminação da política 

de balcão e das ações de gabinete, pensadas para e pelo cidadão, mas sem a 

presença deste, tal como veremos adiante. 

A responsabilidade cultural do Estado, no Brasil, nem sempre refletiu um 

conjunto estruturado de projetos e/ou ações constituintes de um plano de 

desenvolvimento cultural para o país. Tampouco se traduziu na observância da 

garantia dos direitos culturais de forma universalizada a todos os brasileiros, isto é, 

nem sempre as políticas culturais priorizaram, em sua estratégia, a difusão da cultura 

como um patrimônio de todos os brasileiros. Importante destacar nessa breve análise 

que: 

 

No mundo ocidental moderno, o Estado começa a se imiscuir nos negócios 
culturais logo no Iluminismo. No pedaço ibero-americano que nos toca, ele 
se situou no centro da questão desde quando D. João VI fundou, num país 
de escravos e analfabetos, a Biblioteca Nacional. Naquele momento 
evidencia-se também que o Estado de tradição ibérica confere à cultura uma 
dimensão nitidamente patrimonialista, o que é perceptível já na ideia de que 
a primeira instituição cultural deva se formar em torno de um acervo de livros. 
(DORIA, 2003, p.16) 

 

Três momentos caracterizam o histórico do Estado no campo cultural no Brasil, 

que nem sempre se configuraram como políticas em seu sentido específico de um 

fazer estruturado, presente na agenda política de um determinado governante ou 

partido, pautando ações concretas etc; porém destacam-se59 esses momentos como 

práticas efetivas de inaugurações da ação do Estado no campo: a) o 

“apadrinhamento” de artistas característico do Brasil Império, no século XIX, b) as 

ações da iniciante autonomia da República Velha, no início do século XX e c) as 

políticas estruturadas principalmente no Estado Novo, quando se criam as primeiras 

instituições com objetivo especificamente vinculado à promoção universalizada da 

cultura ao conjunto da população brasileira.  

Em linhas gerais, quando se discute política pública de cultura no Brasil, o 

marco temporal de início dessa reflexão é o Estado Novo (1937 a 1945), sob o governo 

                                                 
59 Conforme ODDONE, N., ROSA, F.G.M.G.  Políticas públicas para o livro, leitura e biblioteca. CI. 

Inf., Brasília, v. 35, n. 3, p. 183-193, set./dez. 2006. 
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do então presidente da república, Getúlio Vargas60, quando foram implementadas as 

primeiras políticas públicas de cultura de perfil nacional. Isto considerando que data 

de 1930 a criação do Ministério da Educação e Saúde Pública - MES (chefiado por 

Francisco Campos) e de 1931 o Conselho Nacional de Educação, com o objetivo de 

“elevar o nível da cultura brasileira” (CALABRE, 2009 p.17). Era a primeira vez que o 

tema da cultura entrava na pauta do MES. 

Desse período, destaca-se ainda a presença do ministro Gustavo Capanema, 

o ministro que mais tempo ficou no cargo em toda a história do Brasil, permanecendo 

pelo período de onze anos à frente do Ministério da Educação e Saúde Pública (1934 

a 1945), e de seu time de intelectuais por meio dos quais a maior parte das políticas 

da época foi concebida e implementada, entre eles seu Chefe de Gabinete Carlos 

Drummond de Andrade, Mário de Andrade, Candido Portinari, Manuel Bandeira, 

Heitor Villa-Lobos, Cecília Meirelles, Lúcio Costa, Vinicius de Morais, Afonso Arinos 

de Melo Franco, Rodrigo Melo Franco de Andrade e muitos outros intelectuais 

modernistas da época. 

O período imediatamente seguinte, democrático, sob o governo do Presidente 

Eurico Gaspar Dutra, pelo Partido Social Democrático (1946 a 1951), é considerado 

como um período de desenvolvimento da área cultural pela iniciativa privada, 

fortalecida pela atuação/omissão do Estado, principalmente no tocante ao 

crescimento dos meios de comunicação de massa61, da chamada indústria cultural.  

Datam deste período, por exemplo, a TV Tupi, fundada em 18 de setembro de 

1950, por Assis Chateaubriand, do Grupo Diários Associados e a inauguração da Cia 

Cinematográfica Vera Cruz, fechada em 1954. Sobre o período, cabe uma digressão, 

destacada pelo escritor e ex-presidente da FUNARTE (1995 a 2003), Márcio Souza: 

 

O Estado brasileiro, ao ignorar a imagem, fosse ela fixa ou em movimento, 
não deu à sociedade nacional mecanismo de defesa em relação à cultura de 
massas, permitindo que a partir dos anos 70 a televisão se tornasse 
hegemônica e praticamente a única forma de cultura nacionalmente acessível 
às massas. (SOUZA, 2000, p.35)  

 

                                                 
60 Getúlio Vargas assume o governo provisório em 1930 até 1934, constitucional até 1937 e ditatorial 

até 1945. 
 
61 A periodização aqui exposta teve como base os artigos do texto: RUBIM, A.A e BARBALHO, A. 

(orgs.), 2007 e CALABRE, 2009. 
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De 1951 a 1954, tem-se o segundo mandato de Getúlio Vargas na presidência 

da República, agora como presidente eleito por voto direto; seguido pelo período de 

1956 a 196162, com a gestão de Juscelino Kubitscheck; período marcado pelo Plano 

Nacional de Desenvolvimento do país e pelo célebre lema "Cinquenta anos em cinco" 

e de 1961 a 1964, o governo de João Goulart. O período de 1951 a 1964 é visto como 

um período de consolidação e manutenção das instituições culturais criadas no 

período anterior (Estado Novo), sem grandes e/ou ousados investimentos por parte 

do Estado no campo da cultura brasileira. 

A partir de 1964 e até 1985, nos  vinte e um anos em que o país esteve sob a 

ditadura militar, consolida-se a institucionalização da atuação do Estado na produção 

artístico-cultural. É nesse período que as questões relativas à cultura ganham maior 

importância no planejamento público, aproximando-se das noções com as quais se 

opera na atualidade. Datam destas décadas a criação do Conselho Nacional de 

Cultura (1966), do Departamento de Ações Culturais (1970), do Plano de Ação 

Cultural (1973), a realização da primeira reunião nacional dos conselhos de cultura 

visando à articulação do Plano Nacional de Cultura (1968) – na ocasião a maioria dos 

conselhos estaduais estava em processo de instalação, o que pode ser considerado 

um primeiro passo para a criação de um Sistema Nacional de Cultura. Em 1971 o país 

já contava com 22 Conselhos Estaduais de Cultura. Um aporte significativo de 

investimento público em Cultura no Brasil, cujos resultados denotam um período de 

fortalecimento institucional do campo no país: 

 

Na gestão de Rubem Ludwig, em 1981, é criada a Secretaria de Cultura, 
inicialmente chefiada pelo intelectual e protetor do patrimônio histórico 
brasileiro, Aloísio de Magalhães. É aprovado no mesmo ano o documento 
intitulado “Diretrizes para Operacionalização da Política Cultural do MEC” que 
avançava na proposta de lançar uma política cultural ministerial inspirada em 
recomendações da Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência 
e Cultura (Unesco). (MENDES, 2015, p.45) 

 

Importantíssimo registrar que o avanço percebido em relação à organização da 

política cultural no país no período, de forma alguma justifica a extrema violência que 

por todos os outros ângulos caracteriza aqueles anos.  Principalmente, as restrições 

à liberdade de expressão, censura direta aos artistas e agentes culturais e a brutal 

                                                 
62 Pode-se dizer que o período de agosto de 1954 a dezembro de 1955 não foi representativo de 

avanços na formulação de políticas significativas no campo da cultura.  Tendo sido presidentes da 
república, neste curto período, Café Filho, Carlos Luz e Nereu Ramos. 
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violência com que as ideias (e as pessoas) eram reprimidas então – período em que 

muitos cidadãos foram silenciados e inúmeros brutalmente desapareceram em virtude 

as repressões políticas e ideológicas então vigentes. De forma que, num plano macro-

político da história da cultura brasileira, sob nenhum aspecto, o período pode ser 

caracterizado como um avanço na história do país. 

Após a abertura democrática, inaugurada com a eleição – indireta – do 

presidente José Sarney, que ocupou o cargo de 1985 a 1990, com a morte do 

presidente eleito e nunca executor do cargo Tancredo Neves, têm-se como marcos 

principais no campo das políticas públicas de cultura: (i) a criação do Ministério da 

Cultura, em 15 de março de 1985, cujas atribuições eram anteriormente de autoridade 

do Ministério da Educação, e tendo sob suas ações diretas as letras, artes, folclore e 

outras formas de expressão da cultura nacional, além do patrimônio histórico, 

arqueológico, artístico e cultural do Brasil e (ii) a criação da primeira lei de incentivos 

fiscais para promoção “privada” de investimento em cultura no Brasil.  

Reconhecida como Lei Sarney, a Lei no.7505 de 2 de junho de 1986, inaugura 

uma forma alternativa de promoção da cultura. Marcante e controversa, dividindo 

opiniões e argumentos, a atuação privada no fomento à cultura no país tem sido desde 

então objeto de intermináveis discussões entre os agentes da cena cultural brasileira, 

públicos e privados. O mecanismo funciona sob a lógica da aplicação de recursos 

pelas empresas a iniciativas que se comprometem a prestar contas dos recursos 

aplicados em projetos culturais chancelados pelo poder público. Na prática consolida-

se um circuito privado com recursos 100% públicos (advindos de renúncia fiscal), 

cujos interesses privados inviabilizam que tais recursos cheguem a um número 

ampliado de iniciativas. 

O próximo período de análise, dos anos compreendidos entre 1990 a 1992, 

com o governo de Fernando Collor de Mello (cujo mandato foi interrompido em outubro 

de 1992 pelo primeiro processo de impeachment da política brasileira) e 1993 a 1995, 

sob a gestão do vice-presidente, então ocupante do cargo, Itamar Franco, é marcado 

pelo desmonte e a quase que simultânea reconstrução das políticas públicas de 

cultura então em execução pelas instituições vigentes em âmbito federal à época.  

Num curto período de cinco anos, verificam-se ações tão marcantes quanto a 

extinção do Ministério da Cultura, em 1990 (dentro do contexto de desmonte do 

Estado e introdução da estratégia neoliberal implementado por Fernando Collor, entre 

os anos de 1990 e 1991 não há registro de nenhuma ação governamental na área da 
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cultura) e, por outro lado, o “empoderamento” da Lei Federal de Incentivo à Cultura, 

em dezembro de 1991. Mecanismo, desde então e até hoje, reconhecido como o mais 

poderoso, presente e marcante na política de cultura do Brasil; popularizada como Lei 

Rouanet, em referência ao então Ministro da Cultura, Sérgio Paulo Rouanet (1991 a 

1992). Na síntese da pesquisadora Helen Miranda Mendes (2015, p.200) o período 

foi de esvaziamento da nascente estratégia de 1985: 

 

Representado por um Ministério instável e sem uma política cultural clara e 
articulada com suas instituições associadas, o campo cultural caiu 
rapidamente com dois golpes em forma de Medidas Provisórias. E, em um 
dia se dissolvia o próprio Ministério e diversas instituições: Fundação Cultural 
Palmares (FCP); Fundação Nacional Pró-Memória (Pró-Memória); a 
Distribuidora de Filmes S.A. (Embrafilmes); Fundação Nacional das Artes 
(Funarte); Fundação Nacional de Artes Cênicas (Fundacen) e Fundação do 
Cinema Brasileiro (FCB). No lugar das três últimas, a promessa era criar uma 
estrutura compacta e mais ágil ligada diretamente à Presidência da 
República, o Instituto Brasileiro de Arte e Cultura. A multiplicidade própria da 
cultura, que demanda um planejamento cuidadoso e atento em todas as 
etapas dos bens culturais fora solapada não só pela extinção dos órgãos 
federais de cultura, mas também pela falta de propostas e suposta ausência 
de política cultural que na verdade acobertava o fato de que a política cultural 
passava a ser regida pelo mercado. 

 

O penúltimo período desse recorte histórico será aquele compreendido entre 

os anos de 1995 a 2003, em que o Brasil teve como presidente o sociólogo e 

intelectual de reconhecimento internacional, Fernando Henrique Cardoso. Trata-se de 

um período marcado pela orientação neoliberal e de privatização do Estado, em que 

o Ministério da Cultura esteve sob a gestão do cientista político Francisco Weffort, 

sendo um momento de consagração da atuação da iniciativa privada nas questões de 

cultura no Brasil.  

Em síntese, a estratégia marcante consolidada pelo Estado no período, 

caracteriza-se pelo fortalecimento do investimento de recursos públicos, advindos de 

tributos devidos ao Estado, por uma ótica privada (com objetivos privados das 

empresas) na Cultura. Conforme destacamos, em linhas gerais, o Estado abre mão 

de gerir seus próprios recursos em prol da cultura, delegando às empresas a escolha 

estratégica da aplicação de tais recursos. Um período de fortalecimento e 

consolidação da Lei Federal de Incentivo à Cultura. 

 

O setor de cultura esteve inscrito no Ministério de Educação e Saúde (1930) 
até passar a compor o Ministério de Educação e Cultura, em 1953. Foram 
precisos mais 32 anos para a independência e autonomia da cultura em um 
ministério singular (1985) e sua implementação foi deveras complicada. A sua 
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implantação durante os governos Sarney (1985 – 1989), Collor (1990 – 1992) 
e Itamar (1992 – 1993) é um exemplo contundente desta tradição de 
instabilidade: criado em 1985; desmantelado por Collor e transformado em 
secretaria em 1990; novamente recriado em 1993 por Itamar Franco. Além 
disto, foram dez dirigentes responsáveis pelos órgãos nacionais de cultura 
em dez anos (1985 – 1994). (RUBIM, 2008) 

 

O pesquisador das políticas culturais no Brasil Albino Rubim (2012, p.14) 

destaca que a trajetória das políticas culturais no mundo contemporâneo derivam 

principalmente de três experiências – todas vindas da Europa ocidental, como de resto 

as principais análises ocidentais a respeito do papel do Estado no que concerne aos 

assuntos culturais: 

 

(...) as iniciativas político-culturais da Segunda República espanhola nos anos 
30 do século passado; a instituição do Arts Council na Inglaterra  na década 
de quarenta e a criação do Ministério de Assuntos Culturais na França, em 
1959. 

 

No Brasil, conforme indicado anteriormente, as análises vão ao encontro dessa 

conjuntura internacional, na medida em que datam de 1934 as nossas principais 

inaugurações no tocante à atuação institucionalizada do Estado na cultura brasileira, 

a partir das ações desencadeadas pelo governo federal com a criação do Ministério 

da Educação e Saúde Pública. Mas é especialmente a partir da criação de uma pasta 

exclusiva, o Ministério da Cultura (MinC), em 1985, que se pode analisar com mais 

precisão os efeitos das principais decisões tomadas até então, sob o campo cultural. 

O MinC começa a atuar partir de 1985 com a seguinte composição: Conselho 

Federal de Cultura, Conselho Nacional do Direito Autoral, Conselho Nacional de 

Cinema, Secretaria da Cultura, Embrafilme, FUNARTE, Fundação Nacional Pró-

Memória, Fundação Casa de Rui Barbosa e Fundação Joaquim Nabuco.  Nasce a 

partir da mobilização dos Secretários Estaduais de Cultura63, incentivados 

principalmente pelo deputado mineiro José Aparecido de Oliveira, que viria a ser o 

primeiro Ministro da Cultura do país, ainda que por pouco mais de sessenta dias. 

Dentre os três momentos históricos destacados nesta pesquisa, o primeiro 

deles, de institucionalização da pasta da cultura, é marcado principalmente pela 

alternância dos gestores, uma fragilidade institucional que logo na estreia dificulta a 

estruturação do campo das políticas, frente às demais políticas sociais no Brasil. 

                                                 
63 A criação do Fórum Nacional de Secretários Estaduais de Cultura, em 1983, foi peça fundamental 

para a posterior criação do MinC, em 1985. 
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Foram dez ministros em dez anos: cinco durante o mandato do presidente José 

Sarney (1985 a 1990), dois nos dois anos da gestão de Fernando Collor de Mello 

(1991 e 1992) e três nos dois anos de governo do presidente Itamar Franco (1993 e 

1994). 

Nessa primeira década, o Ministério foi criado; descontinuado transformando-

se em Secretaria ligada à Presidência da República, no governo de Fernando Collor 

de Mello, a primeira e desastrosa estratégia de adoção de uma política neoliberal em 

âmbito nacional; e por fim, novamente criado, a partir de 1993, simultaneamente no  

mesmo período em que é substancialmente esvaziado, a partir da ascensão da 

primeira lei de incentivos fiscais para a cultura, quando se transfere para as empresas 

privadas a gestão dos maiores volumes de recursos (públicos) investidos na cultura 

do país. 

Em meio a essa crise institucional, importantes instituições são extintas – 

FUNARTE, Fundação Nacional de Artes Cênicas, Fundação do Cinema Brasileiro, 

Fundação Nacional Pró-Memória, Fundação Nacional Pró-Leitura e Embrafilme – para 

dar lugar a outras que jamais viriam a se consolidar, como o Instituto Brasileiro de Arte 

e Cultura – IBAC (que a partir de 1994 volta a se chamar FUNARTE) e o Instituto 

Brasileiro do Patrimônio Cultural (IBPC).  

 No ano de 1991 assume a Secretaria de Cultura o diplomata Sérgio Paulo 

Rouanet, que no mesmo ano institui o Programa Nacional de Incentivo à Cultura, ou 

Lei Rouanet como ficou conhecida, em substituição à extinta Lei Sarney. Em 1993, 

IBAC e IBPC são extintos, FUNARTE e IPHAN recriados. Mesmo ano em que é 

provada a Lei do Audiovisual (que garantia 100% de incentivo fiscal a investidores 

privados), possibilitando a chamada retomada do cinema brasileiro depois da crise do 

fechamento da Embrafilme e é também nesse período que se realiza uma primeira 

Conferência Nacional de Cultura, organizada pela sociedade civil, criada para ser um 

fórum permanente, mas que não teve continuidade. E que alguns pesquisadores 

refutam em caracterizá-la como conferência, no sentido empregado na atualidade 

(convocada pelo governo por meio de um processo transparente de convocação, 

amplo, com encaminhamento de propostas debatidas e votadas em plenárias por 

delegados etc.). 

É nesse período, como já se afirmou, que se criou os mecanismos que de forma 

mais bem estruturada bloquearam – e continuam a fazê-lo até os dias de hoje – as 

possibilidades de surgimento de um modelo de gestão que pudesse romper com a 
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concentração dos recursos públicos nas mãos de poucos agentes de cultura no país. 

É aí que se sedimenta a estrutura do edifício que abrigaria a política de cultura 

brasileira nos vinte anos subsequentes. 

A partir de 1995, quando a pasta é assumida pelo Ministro Francisco Weffort, 

que permaneceria na gestão da cultura do país durante os oito anos em que perdurou 

as duas gestões do presidente Fernando Henrique Cardoso, a estratégia neoliberal 

que começou a se fortalecer em 1991 se aprofunda e se consolida no país.  

Se por um lado a alternância de gestores dos anos anteriores caracterizou um 

período de instabilidade institucional da cultura no país, o esvaziamento do papel do 

Estado na formulação das políticas, com a abertura do cofre público às estratégias 

formuladas pelos departamentos de marketing das empresas, tornada realidade a 

partir da consolidação da Lei Federal de Incentivo à Cultura, contribuiu para que o 

esvaziamento do papel do MinC fosse ainda maior. Vivia-se o triunfo da ideia de que, 

de fato, a cultura é um bom negócio: 

 

Por isso o investimento privado64 em cultura é um poderoso parceiro do 
Estado no desenvolvimento econômico e social. Experiências conhecidas de 
empresas que investem com regularidade em atividades culturais 
comprovam o retorno satisfatório desse tipo de marketing, tanto em termos 
institucionais como, em alguns casos, inclusive na alavancagem de produtos. 
(MinC, 1995, p.7) 

 

Em 2003, a forma como as políticas públicas são geridas começa a se 

modificar. Percebe-se claramente a estratégia de retomada do papel do Estado como 

formulador das políticas públicas de cultura no país. Fato principalmente comprovado 

pelo aumento gradual do orçamento destinado à cultura, quando busca-se 

especialmente fazer frente ao valor anualmente investido via lei federal de incentivo à 

cultura e pela imediata reestruturação administrativa do Ministério, descentralizando 

a sua atuação fisicamente pelas regiões do país. 

São esses três momentos – primeiramente a articulação em torno da criação 

de um Ministério institucionalmente fraco, o que explica (sem justificar) a alternância 

tão frequente de gestores na pasta; em seguida a consolidação da estratégia 

neoliberal de esvaziamento do papel do Estado que se instaura no Brasil, não apenas 

na Cultura, mas como direcionamento político em geral, e por fim, a retomada do papel 

do Estado como formulador de políticas públicas, vigente hoje na gestão federal – que 

                                                 
64 Grifos nossos. 
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concentram e explicam a conjuntura política na qual atualmente se consolidam os 

Sistemas de Cultura no país. 

 

A igualdade formal de acesso às decisões não resolve os problemas 
colocados pelas desigualdades reais, atuantes no mundo social. (...) Mas é 
preciso entender que existem diferentes potenciais de apropriação dos 
espaços de participação política, regulados pelas assimetrias sociais. E que 
essas assimetrias impactam a produção de preferências. (MIGUEL, 2014) 

 

Um esforço de análise sobre os efeitos do que tem sido a ênfase da gestão 

pública da cultura na atualidade requer que se considere as nuances do ingresso dos 

agentes culturais na arena de negociações sobre as políticas públicas de cultura, em 

especial a partir das práticas estimuladas na criação dos Sistemas de Cultura65 em 

todo o país. Considerar que a estruturação de modelos participativos, resolveria os 

problemas cristalizados na gestão pública da cultura nos últimos oitenta anos (ou 

mesmo nos últimos trinta a partir da criação do MinC), seria negligenciar que existem 

desigualdades reais ainda presentes na sociedade brasileira e que a 

institucionalização desses mecanismos deve ser entendida como um processo e não 

um fim em si mesma.  

Enfim, na última década têm-se percebido a ênfase e intensificação na 

retomada de uma atuação forte do Estado no campo cultural brasileiro, tendo em vista 

o aumento no número de políticas implementadas, ações executadas e mesmo as 

novas instituições estimuladas pelo governo federal no sentido de fazer cumprir os 

direitos culturais dos brasileiros. Um caminho que tem mostrado, mesmo que com 

diferentes intensidades, uma renovação no campo.   

 

 

2.3 A gestão do Partido dos Trabalhadores na escala federal e a introdução do 

pressuposto participativo no planejamento das políticas culturais 

 

 

As principais políticas culturais formuladas no período iniciado no governo do 

presidente Luís Inácio Lula da Silva (2003 a 2006, primeiro mandato e 2007 a 2010, 

segundo); englobando ainda a primeira gestão da presidente Dilma Rousseff (2011 a 

                                                 
65 Modelo de gestão compartilhada entre os entes federativos públicos nas três instâncias, e a 

sociedade, que norteia a política cultural no país (Federal, Estaduais e Municipais). 
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2014), supostamente uma continuidade natural das políticas implementadas nos dois 

primeiros mandatos, tendo em vista se tratar da mesma agremiação partidária, são 

um ponto de inflexão na forma institucional da cultura no país. É ponto presente em 

todas as comunicações do MinC desde 2003 o enfoque às questões da cultura pela 

perspectiva antropológica, priorizando principalmente uma ampliação da atuação do 

Estado em prol da promoção e garantia da cultura como um direito universal.  

Os mandatos do PT à frente da Presidência da República no Brasil, a partir de 

janeiro de 2003 representam, indiscutivelmente, um novo momento nesse campo, no 

Brasil, não apenas pelo perfil da orientação subjacente às políticas implementadas 

desde então, às quais retomaremos abaixo, como também sob a perspectiva do 

investimento orçamentário da pasta. Um período, que em síntese, deve ser 

caracterizado pela ostensiva ampliação da participação da sociedade na formulação 

das políticas culturais e pela retomada do papel de formulador de políticas pelo 

Estado, ainda que antigas tradições não tenham sido completamente desmontadas, 

no campo cultural. 

Estiveram à frente da pasta da Cultura no período compreendido entre 2003 a 

2014 (recorte temporal limite dessa pesquisa) os seguintes ministros: o cantor e 

compositor baiano Gilberto Gil (2003 a 2008) e o também baiano e economista,  João 

Luiz Silva (Juca) Ferreira (2008 a 2010), nos governos do presidente Luís Inácio Lula 

da Silva. A cantora e compositora paulistana, Anna Buarque de Hollanda (2011 a 

2012), cuja trajetória profissional se consolidou sobretudo na burocracia da 

FUNARTE, e a sexóloga e política também paulistana, Marta Suplicy (2012 até 2014), 

na primeira gestão da presidente Dilma Rousseff.  

Ainda que se trate do mesmo partido a comandar a estratégia da política 

cultural dos doze anos analisados, diferentes visões imprimiram variados graus de 

intensidade a um dos objetivos expressos no Programa de Governo de 2002, 

traduzido especialmente na ênfase em abrir a máquina pública à participação social, 

especialmente no tocante à formulação e acompanhamento das políticas públicas: 

 

A radicalização do processo democrático no Brasil deve ser entendida como 
um grande movimento cultural que vai além da adoção de medidas de 
democracia econômica e social e da realização de reformas políticas. 
Iniciativas no plano da cultura permitirão ao povo brasileiro expressar e 
valorizar suas identidades e experiências regionais, sociais, étnicas e 
apropriar-se dos frutos da civilização em toda a sua diversidade. (PARTIDO 
DOS TRABALHADORES, 2002, p.4) 
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O compromisso firmado em 2002, no Programa de Governo do Partido dos 

Trabalhadores, apresentado à sociedade no documento denominado “A Imaginação 

a serviço do Brasil” (étnicas e apropriar-se dos frutos da civilização em toda a sua 

diversidade. (PARTIDO DOS TRABALHADORES, 2002, p.9), apresentava então os 

seis enfoques principais da política de cultura a ser construída: 

 

Cultura como Política de Estado66 – Planejamento das Políticas Públicas 

de Cultura como direito básico e permanente do cidadão; instituição de 

Políticas Públicas de Cultura de longo prazo, para além das contingências 

dos governos; políticas de cultura voltadas para as novas gerações frente a 

um novo Projeto Nacional; afirmação das identidades regionais e étnico-

culturais. Economia da Cultura – Cultura como fator de desenvolvimento 

humano; geração de emprego e renda; fator de inclusão social; financiamento 

das Políticas Públicas de Cultura: fundos públicos; leis de incentivo fiscal; 

proposta de ampliação das linhas de crédito das agências financeiras 

públicas à produção e difusão cultural. Gestão Democrática – Concepção e 

estrutura do Ministério da Cultura/MinC; descentralização político-

administrativa; regionalização das Políticas Públicas de Cultura; mecanismos 

de participação popular; conselhos; implantação de um “Sistema Nacional de 

Política Cultural”; ampliação do orçamento do MinC compatível com as suas 

tarefas constitucionais. Direito à Memória – Salvamento emergencial dos 

acervos; redefinição dos instrumentos e das políticas de preservação do 

patrimônio material e imaterial, inclusive a memória das lutas sociais dos 

vários segmentos formadores da sociedade brasileira; Projeto Monumenta 

(BID); política de museus e arquivos. Cultura e Comunicação – Novos 

critérios de relação com as grandes cadeias de entretenimento; Conselho 

Nacional de Comunicação Social; redes públicas de TV; estímulo à produção 

e difusão cultural regional; afirmação da identidade nacional por meio das 

identidades culturais regionais; respeito à diversidade étnico-cultural. 

Transversalidades das Políticas Públicas de Cultura – Planejamento das 

Políticas Públicas de Cultura entendidas como direito básico do cidadão e 

sua relação com as políticas sociais numa sociedade fraturada: educação, 

ciência e tecnologia, comunicação, esporte, políticas ambientais e turismo. 

 

Por um lado, as duas primeiras gestões, no período de 2003 a 2010 trataram 

de construir políticas bastante arrojadas e ambiciosas em um ambiente institucional 

ainda frágil, o que talvez tenha sido a principal razão para que o período posterior seja 

identificado como um período em que o Ministério desacelera na implementação das 

ações, observando-se que uma das políticas de maior impacto, o Programa Cultura 

Viva, do qual trataremos adiante, é quase que totalmente descontinuada.  

A partir de 2003 podem ser percebidas ações que denotam o esforço dos 

gestores do Ministério da Cultura pela ampliação do papel do Estado na vida cultural 

                                                 
66 Grifos dos autores. 
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brasileira. Trata-se de um período de consolidação institucional que inaugura uma 

inovação democrática na forma de gestão pública da cultura que, diferentemente da 

gestão anterior, que priorizou sobretudo a atuação empresarial, vem ampliando a 

presença do Estado em todo o país, especialmente ao trazer para a arena decisória 

das políticas a participação da sociedade civil, de forma bastante intensa. Este, do 

ponto de vista desta pesquisa, talvez tenha sido o ponto de inflexão no perfil de 

atuação do Ministério da Cultura desde a sua criação, em 1985, apenas comparado, 

em termos de institucionalização de políticas culturais à década de 1930 no país.  

Em 2003, tão logo o novo partido assume o governo, é aprovada pelo 

presidente da república a reestruturação do MinC (por meio do decreto presidencial 

4.805, de 12/08/2003) e uma ampla reforma administrativa é realizada. Além da 

contratações de pessoal técnico, por meio do primeiro concurso público para ingresso 

de servidores da cultura já realizado no Brasil; a descentralização física da estrutura 

permitiu que o Ministério estivesse presente em todas as regiões do país através das 

Representações Regionais, que têm como objetivo, entre outros, “subsidiar o 

Ministério na formulação e avaliação de suas políticas, programas, projetos e 

ações”67. Além disso o organograma foi todo reestruturado com o objetivo de dar mais 

organicidade às ações  e políticas a serem implementadas na sequência. Para ilustrar 

o momento de avanço que se registrava então, o documento-síntese dos resultados 

da primeira gestão de governo do Partido dos Trabalhadores  (2003-2006) à frente da 

pasta da cultura destacava que: 

 

A gestão conseguiu realizar uma  reforma administrativa significativa, embora 
restrita – dadas as condições a que está submetido todo governo – mas ainda 
assim, profunda. Toda a reorganização institucional foi coordenada por uma 
visão estratégica de transversalidade para dotar o Estado de um 
equipamento que tenha coerência em suas ações. Temas e áreas da cultura 
ganharam maior consistência com o amparo de secretarias, fundações, 
institutos e agências, assegurando um funcionamento mais sistêmico e 
integrado. (MINC, 2006, p.17) 

 

Do ponto de vista orçamentário, a primeira gestão desse período, em 2003 sob 

o comando do ministro Gilberto Gil, recebe um orçamento de 398 milhões de reais da 

gestão anterior, do presidente Fernando Henrique Cardoso e entrega à gestão da 

                                                 
67 Conforme decreto 7.743|2012, disponível em: http://www.cultura.gov.br/representacoes-regionais, 

acessado em 23/5/2014. Atualmente são 8 as representações regionais do MinC em 
funcionamento: SP (São Paulo), RJ/ES (Rio de Janeiro), MG (Belo Horizonte), NE (Recife), Sul 
(Porto Alegre), Norte (Belém do Pará), BA (Salvador) e DF (Brasília). 

http://www.cultura.gov.br/representacoes-regionais
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presidente Dilma Rousseff, oito anos depois, em 2011, um orçamento de 2,1 bilhões 

de reais68. Para 2014, foram previstos 3,2 bilhões, um pouco menos que os 3,5 bilhões 

do orçamento de 2013. Em 2012 o orçamento foi de 2,1 bilhões de reais, de acordo 

com informação divulgada no portal do Orçamento da União69. A gestão que se inicia 

em 2003, de fato, alça a pasta da cultura a um novo patamar no conjunto das demais 

pastas da gestão pública federal, ainda que muito aquém do orçamento necessário à 

implementação de políticas tão arrojadas quanto as que foram pactuadas junto à 

sociedade desde então. Neste sentido, as flutuações conjunturais pelas quais as 

gestões dos governos do PT passaram desde 2003 se fizeram refletir fortemente na 

gestão da cultura no país. 

Quanto à ampliação dos recursos para a cultura, a despeito do orçamento do 

MinC continuar70 sendo um dos menores na estrutura do poder executivo, maior 

apenas que os orçamentos dos ministérios: do Esporte (3,3bi), do Desenvolvimento, 

Indústria e Comércio Exterior (2,7bi), do Turismo (2,7bi), de Relações Exteriores 

(2,2bi) e de Pesca e Aquicultura (0,63bi); é inegável o esforço das gestões do Partido 

dos Trabalhadores em tentar cumprir o objetivo exposto no programa de campanha 

de outubro de 2002, de ampliar a atuação do Estado no campo cultural, agregando o 

componente do planejamento à gestão cultural e ampliando o orçamento da pasta. 

Data ainda desse primeiro ano de governo a Proposta de Emenda 

Constitucional número 150 (PEC 150), apresentada pelo Deputado Paulo Rocha 

(PT/PA) na Câmara dos Deputados em 30 de setembro de 2003. A PEC 150 prevê a 

garantia de um piso constitucional anual de  2% do orçamento federal, 1,5% dos 

estados e 1% dos municípios, advindos de receitas resultantes de impostos, dispondo 

que sejam aplicados diretamente na área da cultura nas respectivas instâncias de 

governo. Está em tramitação há dez anos no congresso nacional. Para os agentes 

culturais a ampliação dos recursos implicaria, por consequência, a possibilidade de 

consolidação das políticas públicas formuladas pelos órgãos gestores de cultura no 

país e a consequente universalização dos direitos culturais da população brasileira. A 

PEC 150 vem sendo demandada como uma prioridade do setor, por agentes culturais, 

                                                 
68 Conforme MINC, 2010, p.13. 
 
69 Divulgada pelo Portal G1 em : http://g1.globo.com/politica/noticia/2013/04/saiba-como-variou-o-

orcamento-dos-ministerios-entre-2012-e-2013.html, acessada em 21/01/2016. 
 
70 Foi tomado como referencia o orçamento de 2013. 

http://g1.globo.com/politica/noticia/2013/04/saiba-como-variou-o-orcamento-dos-ministerios-entre-2012-e-2013.html
http://g1.globo.com/politica/noticia/2013/04/saiba-como-variou-o-orcamento-dos-ministerios-entre-2012-e-2013.html
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em todas as Conferências de Cultura, desde que foi proposta no Congresso Nacional, 

em 2003. 

Destaca-se ainda, como um efeito das inaugurações implementadas nessas 

gestões, a incorporação de uma série de conceitos agora fartamente vocalizados por 

atores sociais engajados no processo de construção da política cultural do país,  e 

que antes não figuravam o vocabulário do campo. Torna-se desde então, de uma certa 

forma comum a esses atores, a incorporação de um jargão pautado por uma 

concepção de cultura que o Ministério da Cultura passou a denominar “Cultura em 

três dimensões”, um discurso amplamente internalizado pelos agentes culturais e que 

passou a ser evocado como um axioma do campo. Quem explica do que se tratam 

essas dimensões é o Ministro Juca Ferreira, em documento homônimo, publicado pelo 

MinC ao término das duas gestões de 2003 e 2007: 

 

As políticas do MinC partiram de uma visão da cultura em três dimensões, 
que sobrepostas construíram seu eixo norteador. (...) A dimensão 
simbólica71 é aquela do “cultivo” (na raiz da palavra “cultura”) das infinitas 
possibilidades de criação expressas nas práticas sociais, nos modos de vida 
e nas visões de mundo. (...) A dimensão cidadã consiste no reconhecimento 
do acesso à cultura como um direito, bem como de sua importância para a 
qualidade de vida e a autoestima de cada um. (...) Na dimensão econômica, 
inscreve-se  o potencial da cultura como vetor do desenvolvimento . Trata-se 
de dar asas a uma importante fonte geradora de trabalho e renda, que tem 
muito a contribuir para o crescimento da economia brasileira. (MINC, 2010, 
p.8) 

 

Um outro ponto de inflexão, no que concerne à essa recente inclusão de novos 

atores nas políticas públicas de cultura no país, se deve à criação e implementação 

do Programa Cultura Viva, por meio das Portarias 156, de 06 de julho de 2004 e 82, 

de 18 de maio de 2005: 

 

O Programa Nacional de Cultura, Educação e Cidadania - Cultura Viva foi 
criado e regulamentado por meio das portarias nº 156, de 06 de julho de 2004 
e n° 82, de 18 de maio de 2005 do Ministério da Cultura. Surgiu para estimular 
e fortalecer no país rede de criação e gestão cultural, tendo como base os 
Pontos de Cultura. Inicialmente, o Cultura Viva era formado por cinco ações: 
Pontos de Cultura (convênios), Escola Viva, Griôs, Cultura Digital, Cultura e 
Saúde, sendo todas as atividades vinculadas aos Pontos de Cultura72. 

 

                                                 
71 Grifos dos autores. 
 
72 Disponível em: http://www.cultura.gov.br/cultura-viva1, acessado em 23/5/2014. 

http://www.cultura.gov.br/cultura-viva1


115 

O Programa Cultura Viva foi a primeira grande ação nacional de fomento à 

cultura implementada em ampla escala no país e tendo como protagonistas prioritários 

da ação os agentes culturais oriundos das culturas populares e das periferias do país. 

Trata-se de uma rede de criação e gestão cultural capilarizada em milhares de 

municípios em todo o território nacional, cuja ação principal são os Pontos de Cultura. 

O objetivo de contribuir para a infraestrutura existente de organizações e grupos já 

estabelecidos em todo o país aparece claramente expresso no primeiro documento 

publicado sobre o Programa, pelo MinC (2005, p.18): 

 

O papel do Ministério da Cultura é o de agregar recursos e novas 
capacidades a projetos e instalações já existentes, oferecendo equipamentos 
que amplifiquem as possibilidades do fazer artístico e recursos para uma 
ação contínua junto às comunidades. 

 

Na prática, o Programa prevê a transferência de recursos para a sociedade civil 

que já está organizada e engajada na produção cultural do país. A extraordinária 

novidade do Programa reside justamente no fato de que a transferência de recursos, 

mesmo que um montante pequeno, se comparado aos valore investidos em projetos 

via Lei Federal de Incentivo à Cultura,  passa a alcançar “pontos” quase adormecidos 

pelo distanciamento da estrutura formal, institucional da política pública e alcança-los, 

fazendo-os emergir como atores centrais para o alcance do objetivo de ampliação da 

política cultural no país: 

 

O Ponto de Cultura é a ação prioritária do Programa Cultura Viva e articula 
todas as suas demais ações. Ele é a referência de uma rede horizontal de 
articulação, recepção e disseminação de iniciativas e vontades criadoras. 
Uma pequena marca, um sinal, um ponto sem gradação hierárquica, um 
ponto de apoio, uma alavanca para um novo processo social e cultural. Como 
um mediador na relação entre Estado e sociedade, e dentro da rede, o Ponto 
de Cultura agrega agentes culturais que articulam e impulsionam um conjunto 
de ações em suas comunidades, e destas entre si. (MINC, 2005, p.20) 

 

Já no primeiro convênio firmado em 2004, cem instituições são credenciadas 

como Pontos de Cultura, passando a integrar o que futuramente seria denominada 

Rede de Pontos de Cultura. Ao término de 2006, após a realização de quatro editais 

pelo Ministério da Cultura, essa rede já era composta de milhares de Pontos, 

Pontinhos, Pontões (agrupamento de vários Pontos de Cultura), Redes de Pontos de 

Cultura etc., movimentando a cultura no país por meio de uma política de inserção 

social de atores antes invisibilizados pelos circuitos da indústria cultural brasileira.  
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Isto porque, era transparente a clara opção do MinC em ter como critério de 

seleção dessas iniciativas, aquelas que estivessem voltadas, prioritariamente para 

estudantes da rede pública de ensino; adolescentes e jovens adultos em situação de 

vulnerabilidade social; populações de baixa renda, habitando áreas com precária 

oferta de serviços públicos e de cultura, tanto nos grandes centros urbanos, como nos 

pequenos municípios; habitantes de regiões e municípios com grande relevância para 

a preservação do patrimônio histórico, cultural e ambiental; habitantes de 

comunidades indígenas, quilombolas e rurais; portadores de deficiência; gays, 

lésbicas, transgêneros, bissexuais etc., como pode ser observado nos editais de 

chamada pública. 

Destacamos essas ações como as mais estruturantes dessas duas primeiras 

gestões do MinC sob o governo do Partido dos Trabalhadores, no sentido de 

constituírem-se, em conjunto, como um marco na democratização das políticas de 

cultura no país. Em resumo, a reestruturação administrativa do Ministério da Cultura, 

inserindo a cultura do planejamento como uma prática a ser implementada no campo; 

a realização das  Conferências Nacionais de Cultura em 2005, 2010 e 2013; a 

aprovação do Plano Nacional de Cultura em 2010 e do Sistema Nacional de Cultura 

em 2012 (com a forte ênfase na constituição e fortalecimento dos conselhos de 

políticas públicas em todo o país) e a criação do Programa Cultura Viva em 2004, com 

sua ação principal de fortalecimento de Pontos de Cultura, são, em nossa visão os 

pontos prioritários no entendimento de que a gestão iniciada em 2003 inaugura um 

novo momento nas políticas públicas de cultura no Brasil.  

Sem negligenciar, contudo, que o principal mecanismo de investimento de 

recursos ainda permanece predominantemente concentrado, política e regionalmente, 

uma vez que a reformulação da Lei Rouanet, embora discutida com a população 

desde o início da primeira gestão, em 2003, ainda não foi concretizada, permanece 

inalterada, blindada pelo uso restrito que dela fazem alguns atores do campo. 

 

As inúmeras leis de incentivo à cultura, através da renúncia fiscal do Estado, 
podem, se imaginadas dentro de um ideário estatal, ter efeitos perversos, 
pois terminam por colocar o poder de decisão sobre o uso de recursos 
majoritariamente públicos – posto que nessas leis os percentuais de recursos 
públicos sempre estão em proporções maiores que das empresas – sobre o 
controle privado. (RUBIM, 2007, p.7) 
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Esse período, em nossa avaliação, embora tendo o Partido dos Trabalhadores 

à frente do governo, não foi um período homogêneo no tocante à implementação das 

políticas culturais, mesmo em âmbito federal, na medida em que analisamos a 

fragilidade mesmo dessas políticas estruturantes do período. Há ainda, um longo 

caminho a percorrer até que se atinja um cenário mais favorável à cultura, no tocante 

ao investimento dos recursos públicos do país e principalmente uma cultura política 

que enterre definitivamente as tristes tradições da política cultural brasileira73. O 

descontentamento dos agentes culturais nesse sentido, expresso enfaticamente nas 

resoluções aprovadas na plenária final da III Conferência Nacional de Cultura de 2013, 

transparece, sobretudo, na percepção desses agentes da falta de ênfase do poder 

executivo em articular a aprovação da Proposta de Emenda Constitucional 150: 

 

A política de financiamento foi esquecida e desconsiderada de modo 
preocupante. Hoje as leis de incentivo representam cerca de 80% do 
financiamento do Estado Nacional para a cultura no Brasil e o FNC perfaz 
apenas aproximadamente 20% do financiamento. Esta composição da 
política de financiamento, que sintomaticamente permaneceu sem mudanças 
nos últimos 12 anos, coloca em perigo as políticas para a diversidade cultural, 
implantadas desde 2003, e inviabiliza o desenvolvimento do SNC, que não 
pode prescindir de recursos públicos federais, dentre outros, para a sua 
construção. (RUBIM, 2015, p.21) 

 

É, sobretudo quanto à institucionalização da participação popular nas políticas 

públicas de cultura que se observam os avanços mais significativos no tocante à 

inauguração de uma agenda democrática de ampliação da esfera pública de 

deliberações nesse campo, simbolicamente aglutinado nesse período inaugural. 

Ainda que não seja possível evidenciar se os entraves à superação das principais 

dificuldades de consolidação da cultura como um campo relevante no conjunto das 

políticas sociais foram vencidos: 

 

O desmonte do balcão de negócios só se completa com a qualificação dos 
agentes culturais, fazendo com que o sistema se auto regule por meio da 
incorporação e adesão aos procedimentos transparentes, impessoais e 
democráticos e dos critérios que dão especificidade às políticas públicas. 
(MINC, 2006, p.16) 

 

A aprovação do Plano Nacional de Cultura em 2011 e a criação do Sistema 

Nacional de Cultura, aprovado em 2012 pelo congresso nacional, configuram os 

                                                 
73 Que na visão do pesquisador Albino Rubim (2015, p.9) são: ausências, autoritarismos e 

instabilidades. 
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marcos legais mais importantes dessa inovação democrática no campo da cultura no 

país. O Sistema Nacional de Cultura, objeto desta pesquisa, é descrito pelo Ministério 

da Cultura (MINC, 2011, p.42) como: 

 

O Sistema Nacional de Cultura é um modelo de gestão e promoção conjunta 
de políticas públicas de cultura, pactuadas entre os entes da federação e a 
sociedade civil, que tem como órgão gestor e coordenador o Ministério da 
Cultura em âmbito nacional, as secretarias estaduais/distrital e municipais de 
cultura ou equivalentes em seu âmbito de atuação, configurando, desse 
modo, a direção em cada esfera de governo. Trata-se, portanto, de um novo 
paradigma de gestão pública da cultura no Brasil, que tem como essência a 
coordenação e cooperação intergovernamental com vistas à obtenção de 
economicidade, eficiência, eficácia, equidade e efetividade na aplicação dos 
recursos públicos. O SNC é integrado pelos sistemas municipais, estaduais 
e distrital de cultura, e pelos sistemas setoriais que foram e serão criados. 

 

E tem como elementos constitutivos a serem institucionalizados em todas as 

esferas de gestão pública das políticas culturais no país: 

 

Órgãos Gestores da Cultura, Conselhos de Política Cultural, Conferências de 
Cultura, Planos de Cultura, Sistemas de Financiamento à Cultura, Sistemas 
Setoriais de Cultura (quando pertinente), Comissões Intergestores Tripartite 
e Bipartites, Sistemas de Informações e Indicadores Culturais e Programa 
Nacional de Formação na Área da Cultura. (MINC, 2011, p.42) 

 

O esforço inicial de consolidação dos sistemas se deteve no apoio à criação do 

chamado CPF da cultura, que enfatiza a constituição imediata de Conselhos, Planos 

e Fundos em todo o país pelas instâncias de governo que aderirem ao Sistema 

Nacional. Além do estabelecimento de uma agenda ordinária de Conferências de 

Políticas. Esse sistema é o arcabouço jurídico da atuação integrada entre o poder 

público nas três esferas de governo e destes com a sociedade. É ele a arquitetura 

institucional que institucionaliza desde então a participação popular no ambiente 

decisório da cultura no país. 

A institucionalização desses sistemas, sobretudo nas instâncias sub-nacionais 

de governo, assumiu clivagens políticas, históricas e institucionais diversas em função 

do estoque de capital social74 acumulado por grupos e/ou atores sociais implicados 

na construção de uma estrutura arrojada como a prevista nesses sistemas. Os 

conflitos de classe, as relações de poder e especialmente as disposições sociais são 

                                                 
74 O conceito de capital social aqui é empregado no sentido em que sublinhou Pierre Bourdieu (2002, 

p.66), para quem tal tipo de capital consistiria, em resumo, na rede de relações sociais que constitui 
uma das riquezas essenciais dos dominantes.   
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ativos político-sociais  por meio dos quais os atores sociais fazem valer seus 

interesses – e estes transparecem com mais clareza quanto mais plurais são os 

espaços de construção das políticas75. Atualmente76, 100% das gestões estaduais de 

cultura do país aderiram ao SNC e estão em alguma etapa da institucionalização de 

seus elementos constitutivos, por meio da aprovação de legislações locais. No tocante 

aos municípios 42% dos 5.570 municípios (precisamente 2.327 cidades) formalizaram 

tal adesão, sendo: 32% da região sudeste, 41% da Sul, 45% da Centro-oeste, 48% 

da Nordeste e 51% da norte em um movimento que começa a tomar todo o país. 

É certo que ainda é muito cedo para avaliar o impacto das ações dessa última 

década no campo da cultura no Brasil, qualquer que seja a perspectiva de análise, 

tendo em vista que os acontecimentos ainda se desenrolam no ambiente institucional 

da gestão pública, tanto nos níveis municipais e estaduais, quanto em nível federal. 

As análises dessa pesquisa se detiveram no intercurso dessas inaugurações, 

lançando um olhar sobre dilemas e paradoxos de um processo de ação coletiva 

histórico no campo cultural no país, sem desconsiderar as fragilidades inerentes aos 

processos quando em fase embrionária, sobretudo em processos que demandam 

mudança na cultura política de nossas estruturas sociais:  

 

Se a política democrática corresponde a uma sociedade democrática  e se 
no Brasil a sociedade é autoritária, hierárquica, vertical, oligárquica, 
polarizada entre a carência e o privilégio, só será possível dar continuidade a 
uma política democrática enfrentando essa estrutura social. A ideia de 
inclusão social não é suficiente para derrubar essa polarização. Esta só pode 
ser enfrentada se o privilégio for enfrentado. (...) uma política de cidadania 
cultural capaz de desmontar o imaginário autoritário, quebrando o monopólio 
da classe dominante sobre a esfera dos bens simbólicos e sua difusão e 
conservação por meio da classe média. (CHAUÍ, 2013, p.132-133) 

 

Os espaços que ora passam a se configurar segundo as novas “regras do jogo” 

nas políticas públicas de cultura por certo ainda precisam ser observados a uma certa 

distância temporal, de forma que permita a reflexão crítica sobre a densidade 

institucional desses mecanismos no conjunto das políticas culturais do país. Primeiro 

sobre as suas reais capacidades de se concretizarem como avanços no plano político, 

                                                 
75 Conforme poderá ser observado especialmente no capítulo onde será tratado em mais detalhes o 

processo de implementação do Sistema Estadual de Cultura do Rio de Janeiro. 
 
76 Dados de maio de 2014, conforme informações disponíveis no Blog do SNC, do MinC, em: 

http://www.cultura.gov.br/snc/situacao-dos-estados-e-municipios, acessado em 23/5/2014. 

http://www.cultura.gov.br/snc/situacao-dos-estados-e-municipios
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estáveis em sua institucionalidade, e só então sobre a dimensão de sua efetividade 

enquanto instrumentos de inovação na gestão de políticas públicas. 

O sucesso da implementação de mecanismos participativos nas políticas 

públicas costuma ser indicado como o resultado bem sucedido da conjugação de três 

fatores (AVRITZER, 2011): (i) a vontade política dos governos na implementação 

desses mecanismos, (ii) a existência de arranjos institucionais democráticos de 

deliberação pública e (iii) o efetivo engajamento da sociedade civil nas questões 

relativas à vida pública.  É na sinergia e convergência desses fatores que a 

possibilidade de consolidação de uma cultura política mais democrática vem sendo 

experimentada em alguns campos das políticas sociais. 

A democracia participativa não deveria ser entendida apenas como um arranjo 

institucional inovador, mas antes como uma conjugação de disposições onde cada um 

desses elementos são cruciais para que o modelo logre êxito. Assim, não basta que 

regras e instituições sejam criadas, sem que o cidadão assuma o compromisso do 

engajamento cívico, ou que os governantes que as criaram, de fato, não as internalize 

na racionalidade burocrática da administração pública, o que demanda um aumento 

substancial do investimento público no fortalecimento institucional de tais estruturas. 

Por fim, não basta que os atores políticos desse processo se engajem no movimento 

de ampliação da política, se as instituições e regras adequadas não forem 

experimentadas, avaliadas e aprimoradas continuamente no ciclo da política. Nesse 

sentido as instituições culturais no Brasil ainda carecem de um certo nível de solidez 

capaz de assegurarem o seu papel nos processos de formulação políticas culturais 

brasileiras de modo continuado. 

O que pode ser observado na primeira gestão da Presidente Dilma Rousseff é 

uma desaceleração no ritmo em que políticas tão arrojadas quanto as destacadas no 

período compreendido entre os anos de 2003 a 2010 são debatidas e implementadas 

no país. Se por um lado, a principal política analisada nesta pesquisa (a 

implementação dos Sistemas de Cultura e o debate em torno do Sistema Nacional de 

Cultura) se concretiza, de fato, na gestão da presidente Rousseff, por outro, toda uma 

série de Programas e ações são paralisados ou continuadas em dimensões menos 

ambiciosas que no período anterior. Isto é, por um lado: 

 

Em 2012, foram dados dois passos fundamentais para a efetiva 
institucionalização do SNC: o encaminhamento à Presidência da República, 
para posterior envio ao Congresso Nacional, do Projeto de Lei do Sistema 
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Nacional de Cultura e a aprovação e promulgação pelo Congresso Nacional 
da Emenda Constitucional n° 71/2012, que introduz o Sistema Nacional de 
Cultura na Constituição Federal. Também no mesmo ano, iniciou-se o reforço 
do apoio técnico da SAI [Secretaria de Articulação Institucional] à elaboração 
dos planos estaduais e municipais de cultura no sentido de disseminar as 
bases do Sistema nestes dois níveis da Federação. (BARBALHO, 2015, p.59) 

 

Por outro, as descontinuidades do período expõem a fragilidade a que a 

institucionalização da participação popular nas políticas de cultura ainda está 

submetida:  

 

Não foram até hoje devidamente equacionados os dilemas decorrentes da 
necessária democratização do Estado para possibilitar a relação republicana 
e substantiva com as comunidades estimuladas a participar e reconhecidas 
como Pontos de Cultura. O lugar estratégico do Cultura Viva na ampliação da 
base social do Ministério nunca foi devidamente compreendido pelas gestões 
de Ana de Hollanda e Marta Suplicy. O programa quase entrou em colapso, 
com evidentes riscos de retrocesso. (RUBIM, 2015, p.25) 

 

Com flagrantes instabilidades, inclusive no tocante à organicidade com que ser 

quer trabalhar a cultura no país: 

 

O PNC e o SNC continuaram sendo trabalhados em lugares institucionais 
distintos no Ministério, com ritmos de implantação diferenciados e 
desarticulados. Tal desconexão institucional e temporal afetou o 
desenvolvimento necessariamente combinado destas duas dimensões 
estruturantes. O desenvolvimento sincronizado deles torna-se condição para 
colocar as políticas culturais nacionais em outro horizonte (de estabilidade) 
no país. (RUBIM, 2015, p.20) 

 

Além disso, constata-se o retorno do fantasma da alternância frequente de 

gestores na pasta; e a consequente descontinuidade de políticas que tal fragilidade 

representaria,  torna-se realidade na medida em que na primeira gestão duas 

ministras alternam-se na cultura, sem que nenhuma delas acresça capital simbólico 

necessário ao aumento do prestígio do Ministério na gestão Dilma Rousseff: 

 

Uma importante marca da gestão do presidente Lula foi a da ampliação dos 
canais de comunicação e de participação de sociedade civil no governo, ou 
seja, um processo de construção de uma nova lógica de administração 
pública que alguns especialistas vêm chamando de política pública societal. 
(...) Ao longo dos primeiros quatro anos de gestão da presidenta Dilma, houve 
a perda da centralidade do processo participativo, assim como foram 
retomadas (ou reaplicadas) algumas das premissas da lógica gerencial. Tais 
procedimentos ficam muito evidentes na gestão das duas ministras. 
(CALABRE, 2015, p.42-43) 
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Além da alternância das titulares da pasta em períodos inferiores a dois anos, 

a alta rotatividade de postos estratégicos na gestão do Ministério imobiliza e 

descontinua ações exitosas no âmbito do fortalecimento institucional da cultura no 

país. No período da primeira gestão Dilma Rousseff (2011 – 2014) há uma verdadeira 

dança das cadeiras na Secretaria Executiva do MinC, fragilizando a equipe dirigente 

e atrasando o andamento da pauta da cultura no país. 

É nesse sentido que o período pós 2011 é encarado por agentes do setor como 

uma grande frustação, no que se refere às expectativas  de continuidade da política 

inaugurada em 2003. Dificuldades que já se fazem notar quando do episódio da 

dificuldade e indefinição do nome que ocuparia a pasta a partir de 2011, sendo que 

as primeiras medidas da recém empossada ministra Anna de Hollanda são altamente 

impopulares e em direção e propósito contrários aos que preconizava as gestões 

anteriores. Sobretudo, nos episódios mais emblemáticos do que se refere aos direitos 

autorais e à cultura digital, temas caros às gestões anteriores.  A retirada imediata da 

licença Creative Commons77 do portal institucional do MinC e a proposta “revisão da 

revisão” da Lei dos Direitos Autorais, causaram, de fato, grande desgaste inicial à 

ministra, que encontra o Projeto de Lei já amplamente debatido e, inclusive, submetido 

a consulta pública em 2010 e revisto depois disso.  A pesquisadora Lia Calabre relata 

que:  

 

Quando o texto estava sendo finalizado, a ministra comunicou que haveria 
uma revisão da revisão, pois o que havia sido proposto e as respectivas 
alterações, segundo sua equipe, não contemplavam os diversos setores 
abrangidos pela lei. Nesse meio tempo, a ministra também havia se envolvido 
em uma polêmica sobre a CPI que investigava o Escritório Central de 
Arrecadação e Distribuição, mais conhecido como ECAD, responsável por 
arrecadar e distribuir direitos autorais e objeto de muitas reclamações por 
parte dos artistas. (CALABRE, 2015, p.37-38) 

 

Um outro ponto controverso da atuação do Ministério no período se dá no 

simbolismo das ações que culminaram com a publicação da portaria no. 118 de 30 de 

                                                 
77 Obras sob licença CC são protegidas pelas leis aplicáveis de copyright. Isso permite que as 

licenças Creative Commons sejam aplicadas a todo e qualquer trabalho protegido por lei de direito 
autoral, tais como: livros, peças, filmes, músicas, artigos, fotografias, blogs e websites.Entretanto, a 
licença não deve modificar os direitos do fair use ou fair dealing ou exercer restrições que violem as 
exceções dos direitos autorais. Além disso, as licenças Creative Commons são não-exclusivas e 
irrevogáveis. Qualquer obra ou cópias da obra obtidos sob uma licença Creative Commons deve 
continuar a ser usado sob essa licença. No caso de obras protegidas por múltiplas licenças Creative 
Commons, o usuário pode optar por qualquer uma. Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/ 
Licenças_Creative_Commons, acessado em 5/2/16. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/%20Licenças_Creative_Commons
https://pt.wikipedia.org/wiki/%20Licenças_Creative_Commons
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dezembro de 2013, que regula o “redesenho” do Programa Cultura Viva, que já vinha 

sofrendo com os problemas de fragilidade institucional de sua arquitetura – 

especialmente pelo fato do repasse das verbas públicas a grupos e instituições que 

não tinha estrutura material para a prestação de contas desses recursos entre outros 

entraves – desde o fim da segunda gestão do presidente Lula da Silva. Um dos 

programas mais bem sucedidos na capilaridade e efetividade de seu propósito sofre 

uma descontinuidade marcante no período pós-2011 deixando um vácuo no que se 

refere a inclusão de novos atores nas políticas culturais no país. Além disso, o suposto 

pacto federativo concertado nos demais âmbitos da gestão pública da cultura é 

flagrantemente posto à parte, tendo em vista que o Ministério não inclui – inicialmente 

– os demais entes de governo no debate desse redesenho.  

A despeito do avanço simbólico representado pela Lei 13.018 de 22 de julho 

de 2014, que institui a Política Nacional de Cultura Viva (Lei do Cultura Viva, como 

ficou conhecida), até hoje o Programa não retomou o ritmo dos avanços conquistados 

nos momentos iniciais de sua implementação, no que se refere ao descentralização 

do investimento de recursos públicos a um maior número possível de atores/agentes 

de cultura no país. Inclusive a estrutura da gestão pública ainda não tem a estatura 

que uma política dessa dimensão requer do Estado. 

Importante destacar que o período 2011-2014 não foi um período “congelado” 

no tempo da política de cultura no Brasil. Se por um lado o fantasma da 

descontinuidade volta a rondar o campo cultural, avanços importantes foram 

conquistados, mesmo que a despeito de uma suposta desaceleração no ritmo das 

ações. Nesse sentido, podem ser mencionadas ações estruturais importantes, tais 

como a reaproximação entre Cultura e Educação, retomada pela Ministra Anna de 

Hollanda, no âmbito de Programas e ações conjuntos entre MinC e MEC. Ações que 

demandaram, inclusive, um consequente reforço na estrutura de gestão do MinC para 

que essas fossem planejadas e executadas.  

Além dessas importantes estratégias, o período deve ser caracterizado pelo 

destravamento de pautas da cultura estagnadas há anos no Legislativo, cuja 

desobstrução deve ser creditada ao prestígio parlamentar da ministra Marta Suplicy. 

Na gestão Suplicy foram aprovados o Vale-Cultura (Lei 12761 de 27 de dezembro de 

2012), a mencionada Lei do Cultura Viva (Lei 13018 de 22 de julho de 2014), a nova 

Lei do ECAD (que dispõe sobre os Direitos Autorais, Lei 12853 de 14 de agosto de 

2013), o Marco Civil da Internet (Lei 12965 de 23 de abril de 2014) e a PEC da Música 
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(Emenda Constitucional no. 75 de 15 de outubro de 2013). Todos esses marcos 

regulatórios avançam no sentido de institucionalizar um debate democrático sobre 

aspectos inerentes à diversidade e aos direitos culturais no Brasil. 

E por fim, cumpre destacar aquela que vem sendo a marca da gestão da cultura 

no primeiro governo da presidente Dilma Rousseff, que é o fortalecimento, de fato, 

das ações de institucionalização do SNC, por meio do Programa de Fortalecimento 

dos Órgãos Gestores de Cultura, para apoio na criação dos Sistemas, a edição do 

Guia de Estruturação dos Sistemas, ambos em 2011 e o primeiro Edital do SNC em 

2013.  Medidas que, se não garantem a regularidade dos processos dos sistemas de 

cultura, aprofundam o desgaste político que seria o desmonte de todo o acúmulo 

sociopolítico em torno da atuação integrada dos entes federativos de gestão pública 

da cultura no Brasil. 

Esses dois capítulos iniciais de exposição da pesquisa, trataram de 

problematizar de que forma a ampliação da participação social nas políticas públicas 

pode se configurar como uma experiência contra-hegemônica de inclusão de novos 

atores no campo das políticas. Atores que na perspectiva participativa democrática 

passariam a se constituir como sujeitos das formulações do Estado e não, como 

historicamente vêm sendo tratados, como objeto de políticas civilizatórias que 

desconsideram suas subjetividades. O objetivo desse trabalho, ao costurar essas 

ideias em um mesmo plano de análise é tentar entender de que forma a experiência 

histórica brasileira, no campo democrático, abre espaço para a real possibilidade de 

concretização de um ambiente institucional mais diverso e inclusivo.  

A partir de um panorama muito geral das características mais centrais do 

corpus histórico que constitui a trajetória brasileira do investimento público no campo 

cultural, tratou-se de demonstrar aspectos que permitem reconstituir a engrenagem 

na qual foram se assentando as práticas e as relações a partir das quais os atores 

sociais se organizaram no campo cultural, no Brasil. Especialmente no tocante à 

experimentação democrática por um número ampliado de cidadãos brasileiros, é 

interessante notar a quase nulidade de ações continuadas que permitissem um 

acúmulo crítico de engajamento cívico em torno de questões centrais no que diz 

respeito ao desenvolvimento cultural brasileiro. Dessa forma, toda e qualquer 

experiência nesse sentido, ainda permanece embrionário, haja visto o histórico de 

descontinuidades característico do campo. 
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Retomando o que sublinhou o francês Jacques Rigaud78, no fragmento 

destacado neste texto; o objetivo da política cultural é realizar a República, ou seja, 

dar a todos, através de um acesso realmente igual às obras do espírito, a possibilidade 

de formar uma consciência cidadã em sua plenitude. Durante muito tempo, dar acesso 

era entendido pelos agentes da burocracia do Estado essencialmente pelo viés da 

promoção do encontro entre as obras de arte e o público, negligenciando o potencial 

contra-hegemônico da participação em escolhas muito mais centrais que a 

capilaridade da disponibilidade de equipamentos culturais. Conforme comprova a 

experiência francesa no tema79,  maior facilidade de acesso à oferta artística  não 

pode por si só contrapor-se aos elos entre a estratificação social e distribuição de 

práticas culturais.  

Desse modo, buscamos destacar que o papel do Estado em sua relação com 

estratos da população, pode ser mais ou menos inclusivo, no ambiente democrático, 

na razão diretamente proporcional à diversidade de atores que envolve em seus 

processos, uma experiência muito pouco vivenciada pelo cidadão brasileiro. A 

trajetória da política pública brasileira no campo da cultura, especificamente nos temas 

objeto dessa pesquisa, apresenta um potencial imenso de reconfiguração das forças 

sociais no interior do próprio Estado.  

E é exatamente pelo potencial de indução de uma nova hegemonia, que 

inclusive extrapole o próprio campo, que propusemos a análise dos mecanismos de 

participação, não apenas como uma inovação no tocante aos métodos e práticas da 

administração pública, mas como um indutor do aprofundamento da própria 

democracia no país. Neste sentido, o campo cultural se apresenta como um locus 

adequado à essa experimentação, justamente por que a cultura, além do componente 

das artes e do conhecimento produzido coletivamente por uma sociedade, é da ordem 

das relações que essa sociedade escolhe fomentar entre seus indivíduos. É a cultura 

partilhada e estimulada nesse tempo atual que sedimenta as relações desiguais entre 

os indivíduos. 

A experiência da última década (anos 2000), se comparada ao perfil de ação 

da administração pública no campo da cultura nos setenta anos anteriores (década 

                                                 
78 Jacques Rigaud (1932 – 2012) foi importante intelectual da política cultural na França durante mais 

de 50 anos, deixando como legado um importante pensamento crítico sobre o tema, não só no país 
como internacionalmente. 

 
79 URFALINO, 2015. 



126 

entre 1930 e 1990), conforme destacamos no escopo desta pesquisa, trouxe 

elementos que permitiram inaugurar uma cultura política de modo novo, mais direta, 

mais ativa e mais capilarizada na sociedade, na medida em que passou a ter como 

interlocutora a própria sociedade civil e não apenas as classes artísticas do país. De 

modo que ao ampliar os canais de acesso ao Estado, as políticas públicas recentes 

abriram o precedente para que novos atores, com novas demandas pudessem ocupar 

o espaço do Estado, antes restrito à classe artística burguesa do país.  

Por outro lado, se não é possível afirmar80 que este novo perfil de atuação da 

administração pública no campo cultural se configura como uma alteração na 

correlação de forças no interior do Estado (representatividade da sociedade política) 

configura, de fato, a possibilidade de vislumbre de uma contra-hegemonia. Que pode 

ser enfraquecida e descontinuada a qualquer momento, mas que estará doravante, 

presente na historiografia do campo cultural como a década em que milhares de 

indivíduos participaram ativamente da definição das diretrizes que norteariam a 

política cultural no país. Mesmo que toda a estrutura institucional ainda recente seja 

descontinuada, o fato de ter existido uma política nacional como o Programa Cultura 

Viva, ou como o Conselho Nacional de Política Cultural nas bases atuais, é marca 

indelével de que novas hegemonias podem emergir em contextos que as propiciem. 

A participação social foi o componente de transição entre o novo e o arcaico na 

política cultural brasileira. Ao permitir a entrada de novos atores em cena, as 

instituições culturais no país foram atualizadas em trinta anos se considerarmos que 

as práticas ora implementadas no Brasil, tiveram as primeiras intercorrências na 

década de 1970, em países como a França e a Inglaterra, como pro exemplo, o debate 

em torno da ideia da Democracia Cultural, por exemplo (URFALINO, 2015). 

                                                 
80 E nem foi esse o objetivo desta pesquisa, inclusive em razão da impossibilidade de garantir um 

distanciamento histórico que validasse qualquer assertiva nessa direção. 



127 

3 POLÍTICAS CULTURAIS NO ESTADO DO RJ 

 

 

Este capítulo aborda aspectos históricos dos fatos que se sucederam desde a 

fusão entre o Estado da Guanabara e o Estado do Rio de Janeiro e que, desde 1975 

caracterizam a cultura, a política e as políticas da cultura fluminense, com destaque 

para as escolhas da administração pública estadual fluminense no campo cultural e 

que sedimentaram um tipo de relação bastante peculiar entre gestores públicos, os 

atores ativos do campo, bem como a população do estado. 

Nesse sentido, abordou-se o histórico sob três aspectos centrais: uma 

caracterização mais geral da administração estadual, suas instituições e prioridades, 

entendendo o conjunto das políticas públicas como as escolhas que mais refletiam a 

conformação política de determinada conjuntura; um traço específico das políticas 

culturais desenvolvidas após 1975 e até 2015, correndo o risco de cometer algum 

anacronismo, tendo em vista que vários aspectos caros às políticas culturais 

contemporâneas não configuram lacunas nas estratégias elencadas neste capítulo, 

considerando que o próprio campo avançou sobremaneira nas últimas três décadas, 

não apenas em âmbito nacional, com a criação do Ministério da Cultura, em 1985, 

como também internacionalmente, a partir de uma série de entendimentos ratificados 

como parâmetros do direito universal à cultura e à diversidade.  

Por fim, uma parte em que completamos o esforço de caracterização do tempo 

presente, considerando como o campo cultural fluminense está dotado, institucional e 

politicamente na atualidade, frente aos desafios da contemporaneidade, e 

caracterizando os ganhos (ou perdas) institucionais que se pode vislumbrar com a 

estruturação do Sistema Estadual de Cultura no estado, os impactos que a dinâmica 

dos debates sobre as políticas culturais suscitaram etc. Essa caracterização 

introdutória tem o objetivo de apresentar argumentos que possibilitem a última parte 

desta pesquisa, qual seja a análise do processo de criação do Sistema Estadual de 

Cultura do Rio de Janeiro, conseguinte a um histórico de políticas implementadas ao 

longo de 40 anos no estado que marcaram o modo como os atores, públicos atuam 

desde então.  
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3.1 Política e Cultura no estado do Rio de Janeiro 

 

 

O estado do RJ é composto por 92 municípios, distribuídos em 8 regiões 

administrativas81, com uma população estimada de 16,5 milhões de habitantes, em 

43,7 mil km2 de extensão territorial. Descontado o período de início do século XVI, 

quando ocorreram as tensões mais combativas pela disputa terra, principalmente 

entre os colonizadores europeus e os índios Tupinambás e Goitacás que viviam nesse 

território (Capitanias de São Tomé e São Vicente), o RJ viveu sucessivas ondas de 

prestígio político em relação a outras regiões, ao longo de um período considerável 

de sua história. O século XVII é caracterizado como um período de grande 

prosperidade comercial, culminando com a criação da Casa da Moeda do Brasil.   

Com a vinda da coroa portuguesa para o Brasil, esse prestígio foi ampliado 

sobremaneira. Os séculos XVIII e XIX registram enormes investimentos na 

estruturação urbana da capital e de algumas outras cidades em menor proporção, e 

tem seu ápice com a criação da Província do RJ, que passou a ser administrada 

diretamente pelo Ministro do Reino Português. Este, mesmo após a independência 

brasileira, continuou a atuar  a partir de terras fluminenses para todo o país, como 

Ministro e Secretário de Estado dos Negócios do Império. 

Essa situação apenas começa a ser alterada em fins do período imperial, com 

a decadência do poder cafeeiro do estado. Durante a Primeira República a capital 

passa inicialmente a Petrópolis e o estado passa por um período conturbado, mesmo 

no início da década de 1930, com a chegada de Getúlio Vargas ao poder. É apenas 

em 1937, que a alternância administrativa no estado começa a ser menos frequente, 

com a gestão de Ernani do Amaral Peixoto, genro de Getúlio Vargas. Período em que 

o estado retoma parte da projeção nacional que detinha em seus tempos áureos. 

Sendo que essa centralidade passa a ser fundamental durante os anos da ditadura 

militar brasileira, duramente combatida pela resistência que se configurou entre 

intelectuais, artistas, políticos etc., importantes personagens na história do país.  

Assumimos que mesmo uma breve caracterização das políticas públicas de 

cultura no estado do Rio de Janeiro deve ser precedida por uma análise do contexto 

político do próprio estado e dos desdobramentos iniciais da articulação que inaugurou 

                                                 
81 São elas: Metropolitana, Baixadas Litorâneas, Costa Verde, Serrana, Médio Paraíba, Centro-sul, 

Norte e Noroeste. 
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uma nova etapa no cenário político da região, após a fusão. Dois eventos contribuíram 

como pontos de inflexão na história política fluminense recente (século XX): a ida da 

capital federal oficialmente para Brasília, em 1960 e a fusão dos estados da 

Guanabara e do Rio de Janeiro, cuja capital passa a ser a cidade do Rio de Janeiro, 

em 1974, passando a vigorar oficialmente em 1975. Um processo articulado de 

esvaziamento político e cultural que perduraria na capital carioca durante as décadas 

seguintes. 

Esta pesquisa se detém, na análise das articulações para a criação do Sistema 

Estadual de Cultura assentadas em um contexto geral em que as políticas públicas 

de cultura vêm sendo desenvolvidas nesses últimos 40 anos, após a fusão dos dois 

estados, decretada em 1974, pelo então presidente Emílio Garrastazu Médici e 

implementada a partir de 1975, durante o período em que o país vivia sob uma 

ditadura militar: 

 

A fusão e o desejo de transformar o Rio em “um município como outro 
qualquer” aprofundavam a política de esvaziamento da cidade [do Rio de 
Janeiro] como tradicional vitrina do país. O processo de municipalização, que 
implicou a subordinação do poder local ao governo do estado e a irracional 
redistribuição dos bens e serviços da ex-Guanabara (o estádio do Maracanã 
e o Theatro Municipal ficaram, por exemplo, sob a responsabilidade da 
administração estadual), expressa as contradições do projeto da fusão, ao 
querer tirar da antiga capital a simbologia de cartão postal do país, mas ao 
mesmo tempo concebê-la como um dínamo incubido de levar energia para o 
novo estado. (MORAES, 2006, p.179) 

 

Isto é, o processo de fusão deve ser observado de um duplo ponto de vista em 

que as circunstâncias devem ser analisadas pelo lado de um estado que nasce com 

a incumbência de promover regiões inteiras historicamente atrasadas, no que se 

refere às estratégias de desenvolvimento implementadas pelas gestões públicas; mas 

igualmente pelo viés municipal, uma questão localizada na capital, que deveria ser 

neutralizada em seu prestígio político, frente às demais cidades do país, de acordo 

com os interesses político-partidários de então.  

As contradições as quais a pesquisadora menciona se dão nos variados 

interesses envolvidos no processo que culminou com a fusão da Guanabara com o 

estado do Rio de Janeiro. Na visão das elites empresariais cariocas a fusão era uma 

alternativa desejável, conforme depoimento do então diretor da Federação das 

Indústrias do Estado da Guanabara (atual Federação das Indústrias do Estado do RJ 

– FIRJAN), Arthur João Donato: 
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A ideia de um Rio de Janeiro unificado, capaz de abrigar um desenvolvimento 
industrial que, a partir da Guanabara, se derramaria para todo o estado, 
sempre teve o apoio do Simonsen [Ministro da Fazenda, na gestão do 
Presidente Geisel], que várias vezes se pronunciou favoravelmente. 
(MORAES, 2006, p.169) 

 

Na visão menos economicista, de ordem das disputas político-partidárias 

correntes à época, no entanto, enumeram-se outros motivos, de diferentes vieses, 

como vetores para que a fusão dos dois estados fosse levada a termo: 

 

Desde a década de 1970, tanto no senso comum quanto entre os políticos de 
oposição ao regime militar, consolidou-se a interpretação segundo a qual a 
fusão teria como objetivo maior domesticar a seção carioca do Movimento 
Democrático Brasileiro (MDB). (...) Sendo a Guanabara o único estado da 
federação governado pela oposição, era preciso diluir a força eleitoral do 
partido de oposição. A fusão com o estado do Rio, governado pela Arena, 
seria certamente o caminho mais seguro para alcançar esse resultado. 
(MORAES, 2006, p. 166) 

 

A despeito dessas tentativas de caracterização dos interesses em jogo no 

processo da fusão, o fato é que este novo estado agora composto  de suas duas 

partes – uma capital rica e cosmopolita, que sempre desfrutou do título de capital 

cultural do país e um interior esvaziado politicamente e empobrecido economicamente 

– não cumpriu as expectativas que se depositaram então, no curso imediato da 

construção do novo estado. 

 

O fato de não ter sido atingida a principal meta do projeto da fusão – criar um 
novo estado do Rio como pólo econômico dinâmico, dotado de força política 
e capaz de estabelecer um equilíbrio federativo diferenciado, e, 
paralelamente, construir uma nova identidade política e cultural para este 
ente – produz até hoje um sentimento de perda e insatisfação.  A eterna 
busca de uma idade de ouro, localizada ora na época do Rio-capital, ora na 
época da cidade-estado, é o indício de laços identitários frágeis e de uma 
memória dividida, aspectos que marcam a trajetória das duas partes que 
compõem o atual estado. (MORAES, 2006, p.198) 

 

Portanto, esse momento da fusão entre os estados da Guanabara e do RJ, do 

ponto de vista de vários pesquisadores (MORAES, 2006, LINHARES, 2007 e 

RIBEIRO, 2000) do tema, é um momento em que um traço do que continuaria a existir 

futuramente nas práticas da gestão pública estadual, já estava posto: o interesse 

central da fusão não partiu de um movimento político de maiores proporções, que 

envolvesse o debate de uma diversidade de atores de diferentes visões e que tivesse 

considerado a opinião pública  na tomada de decisão. Pelo contrário, a medida é 
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identificada como mais um exemplo de arbitrariedade impetrado pelo Presidente 

Geisel, que como representante do período não democrático vivenciado então, agiu 

de acordo com o espírito daqueles dias, determinando em decreto, que a partir de 

1975 os dois estados seriam um só. Em resumo, os defensores da fusão apostavam 

no desenvolvimento regional, na possibilidade de enfraquecer correntes políticas de 

ordem diversa dos militares, e os críticos viam nela apenas mais uma manobra da 

ditadura. 

É preciso registrar que no momento em que o estado se consolida, o país ainda 

vive sob o regime de uma das mais pesadas ditaduras militares pelas quais o 

continente latino-americano passou no século XX. A ditadura empresarial militar 

brasileira teve características próprias bastante peculiares em relação ao processo 

vivenciado em outros países do bloco, justamente por contar com o apoio e o 

engajamento fortíssimo das lideranças empresariais que viam no apoio dos militares, 

importantes alianças na garantia de seus interesses, como o acesso facilitado aos 

recursos públicos, a possibilidade de frear o aprofundamento dos direitos trabalhistas 

em debate em todo o mundo, no que se consolidava como estado de bem-estar etc. 

O governo Geisel marca o início da abertura política que viria a se intensificar 

cinco anos depois, com a escolha do General João Figueiredo, para seu sucessor na 

Presidência da República; governando a partir de 1979, e se consolidar com o governo 

iniciado em 1985, que nomeou presidente o mineiro Tancredo Neves. De modo que 

1975 é um ano emblemático para o país, que embora começasse a vivenciar a 

abertura, ainda era duramente reprimido pela brutalidade da violência impetrada pelos 

militares. A nós cabe nunca esquecer que aquele foi o ano em que “suicidaram” o 

jornalista, diretor da TV Cultura de SP, Vladimir Herzog, por suspeitas de ligações com 

o PCB. Geisel combinou medidas liberalizantes com medidas repressivas. Suspendeu 

a censura aos jornais e autorizou uma forte repressão ao PCB. Assim, a abertura 

seguia lenta, gradual e insegura, pois a linha dura se manteve como uma contínua 

ameaça de retrocesso até o fim do governo Figueiredo (FAUSTO, 2006, p.271). 

Conforme pode ser observado a seguir, no Quadro 1, no espaço temporal de 

10 gestões, o RJ, após a fusão até os dias atuais, teve 15 governadores. É importante 

observar que 2 dos 15 governadores não foram eleitos democraticamente, já que os 

dois mandatos, imediatamente após a fusão, se deram ainda sob o período ditatorial; 

2 deles foram presos por corrupção neste ano de 2016 e no período, apenas 1 mulher 

foi eleita para o cargo maior de comando do estado, pelo Partido Socialista Brasileiro, 
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até o momento o estado do Rio de Janeiro  nunca foi governado por um negro82. Esses 

dados denotam o quão restrito e pouco diverso é o perfil dos que ocuparam o posto 

máximo da gestão pública no estado, desde a fusão. 

Existe um dado ainda mais preocupante em termos da diversidade política 

fluminense: 40% de todos os políticos que já estiveram a frente do governo no estado 

pertenciam ao Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB), que está há uma 

década no poder, desde 2007, depois de um histórico de 16 anos entre as décadas 

de 1980 e 1990. Conforme noticiou o jornal argentino El País83, em 2015: 

 

Existe um Estado brasileiro onde um mesmo partido está no comando do 
Governo, da prefeitura e das presidências da Assembleia Legislativa e da 
Câmara Municipal — além de ter as maiores bancadas nas duas casas. É um 
Estado onde os principais partidos políticos do país, como o PT e o PSDB, 
não apitam, porque são nanicos. Este é o Rio de Janeiro do PMDB, ou 
‘peemedebebistão’. 

 

Esse cenário não deixa dúvidas sobre quais são os direcionadores das políticas 

implementadas nos últimos anos. Uma clara estratégia de favorecimentos privados, 

permanência no poder, desmonte das instituições públicas, privatizações obscuras e 

toda uma série de arbitrariedades cometidas a reboque do interesse público. O saldo 

da última década está sendo percebido desde o ano de 2015, quando teve início uma 

das maiores crises pela qual já passou, culminando com a decretação de estado de 

calamidade pública em 2016, em razão da grave situação financeira do estado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
82 Durante o período entre abril de 2003 e janeiro de 2004, a vice-governadora eleita, Benedita da 

Silva, mulher, negra, filiada ao Partido dos Trabalhadores comandou o governo estadual 
interinamente.  

 
83 “PMDB conta com um ‘círculo virtuoso’ no Rio de Janeiro”, 26/02/2015. Disponível em: 

http://brasil.elpais.com/brasil/2015/02/23/politica/1424706145_134724.html, acessado em 
5/02/2017. 

http://brasil.elpais.com/tag/rio_de_janeiro/a/
http://brasil.elpais.com/tag/pt_partido_trabajadores_brasil/a/
http://brasil.elpais.com/tag/psdb_partido_social_democracia_brasilena/a/
http://brasil.elpais.com/brasil/2015/02/23/politica/1424706145_134724.html
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Quadro 1 – Governadores do Estado do Rio de Janeiro Pós-fusão   
GOVERNADOR MANDATO PARTIDO OBS 

1 
Floriano Peixoto 
Faria Lima 

15 de março 
de 1975 

15 de março 
de 1979 

Aliança 
Renovadora 
Nacional 

Governador 
nomeado 

2 
Antônio de Pádua 
Chagas Freitas 

15 de março 
de 1979 

15 de março 
de 1983 

Movimento 
Democrático 
Brasileiro 

Governador 
eleito 
indiretamente 

3 Leonel Brizola 
15 de março 
de 1983 

15 de março 
de 1987 

Partido 
Democrático 
Trabalhista 

Governador 
eleito 

4 Moreira Franco 
15 de março 
de 1987 

15 de março 
de 1991 

Partido do 
Movimento 
Democrático 
Brasileiro 

Governador 
eleito 

5 Leonel Brizola 
15 de março 
de 1991 

2 de abril de 
1994 

Partido 
Democrático 
Trabalhista 

Governador 
eleito que 
renunciou ao 
mandato 

6 Nilo Batista 
2 de abril de 
1994 

1 de janeiro de 
1995 

Partido 
Democrático 
Trabalhista 

Vice-
governador 
eleito 

7 Marcello Alencar 
1 de janeiro de 
1995 

1 de janeiro de 
1999 

Partido da 
Social 
Democracia 
Brasileira 

Governador 
eleito 

8 
 

Anthony Garotinho 
1 de janeiro de 
1999 

6 de abril de 
2002 

Partido 
Democrático 
Trabalhista 

Governador 
eleito que 
renunciou ao 
mandato 

Partido 
Socialista 
Brasileiro 

9 Benedita da Silva 
6 de abril de 
2002 

1 de janeiro de 
2003 

Partido dos 
Trabalhadores 

Vice-
governadora 
eleita 

10 Rosinha Garotinho 
1 de janeiro de 
2003 

1 de janeiro de 
2007 

Partido 
Socialista 
Brasileiro 

Governadora 
eleita 

11 
Sérgio Cabral 
Filho 

1 de janeiro de 
2007 

1 de janeiro de 
2011 

Partido do 
Movimento 
Democrático 
Brasileiro 

Governador 
eleito 

12 
Sérgio Cabral 
Filho 

1 de janeiro de 
2011 

3 de abril de 
2014 

Partido do 
Movimento 
Democrático 
Brasileiro 

Governador 
reeleito que 
renunciou ao 
mandato 

13 
Luiz Fernando 
Pezão 

3 de abril de 
2014 

1 de janeiro de 
2015 

Partido do 
Movimento 
Democrático 
Brasileiro 

Vice-
governador 
eleito 

14 
Luiz Fernando 
Pezão 

1 de janeiro de 
2015 

Atual 

Partido do 
Movimento 
Democrático 
Brasileiro 

Governador 
reeleito 

15 
Francisco 
Dornelles 

28 de março 
de 2016 

31 de outubro 
de 2016 

Partido 
Progressista 

Governador 
interino 

Fonte: Arquivo Público do Estado do RJ 
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Mesmo a despeito de todo um discurso modernizante da última década, em 

virtude dos investimentos iniciais realizados pelo Governador Sérgio Cabral no estado, 

em sua primeira gestão, o estado do Rio de Janeiro se encontra em situação 

deplorável, neste ano de 2017. O PMDB, a despeito da impopularidade da última 

gestão do governador Sergio Cabral Filho, conseguiu fazer o seu sucessor no estado, 

agravando ainda mais a situação para o conjunto da população, de um modo geral. 

Inclusive servidores públicos estaduais, que amargam a instabilidade do 

funcionalismo público. Situação que já vinha se agravando desde o ano de 2015, 

quando investimentos altíssimos foram canalizados para os grandes eventos 

realizados na cidade do Rio de Janeiro (Jornada Mundial da Juventude, em 2013, 

Copa do Mundo em 2014, Jogos Olímpicos, em 2016) e que contou com parcerias 

nas três esferas de governo; por outro lado registrou-se uma queda na arrecadação 

dos royalties de Petróleo da ordem de 25% em comparação com o ano anterior; soma-

se a esses fatores a política adotada pelo governo estadual de concessão de 

incentivos ficais às empresas no estado, impactando ainda mais a arrecadação por 

meio de tributos, entre outros fatores, uma conta que não fechou. 

É importante destacar que as escolhas feitas pelos governos em vultosos 

investimentos, como os Jogos Pan Americanos (2007), as duas reformas do estádio 

do Maracanã realizadas no período, organização da Jornada Mundial da Juventude 

(2013),  realização da Copa do Mundo (2014) e das Olimpíadas (2016), entre muitos 

outros investimentos que no momento de crise atual deixam nítido o caráter eleitoreiro 

dessa estratégia, colaborando com o escamoteamento de toda uma situação artificial 

criada no estado, especialmente na gestão iniciada em 2007. 

Se por um lado o argumento de alguns analistas foi de euforia em relação às 

possibilidades que se abriam ao estado devido ao alinhamento, inédito na política 

fluminense, entre as três esferas de governo, desde que o Partido dos Trabalhadores 

assume a gestão federal e passa a se configurar uma aliança entre a capital carioca, 

o governo do estado e a gestão federal, contribuindo com a atração de recursos 

federais (em programas como por exemplo o Programa de Aceleração do 

Crescimento, o investimento nos já nomeados projetos Olímpicos, a Copa e os Jogos 

Pan Americanos etc); por outro, esse alinhamento acirrou ainda mais o autoritarismo 

em relação a todo o investimento concretizado nos últimos anos. 

O referencial central, como será tratado na seção a seguir, dos governos do 

PMDB no contexto fluminense, em todos esses anos, foi a reprodução de um Estado 
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autoritário, corrupto, neoliberal e cujo objetivo principal era a auto-reprodução do 

poder em todas as áreas de políticas. Especial e nefastamente na esfera legislativa, 

que durante o período manteve-se subordinada às estratégias do poder executivo em 

todos os seus  pleitos, inviabilizando a democracia no estado. 

 

 

3.2 Políticas públicas de Cultura no Estado do Rio de Janeiro 

 

 

Na sequência da fusão entre os estados do Rio de Janeiro e da Guanabara, e 

com o funcionamento da estrutura do novo estado do Rio de Janeiro, em 1975, é 

criada a Secretaria Estadual de Educação e Cultura do Estado do Rio de Janeiro, por 

meio do Decreto nº 06 de 15 de março de 1975. Um órgão da administração pública 

estadual que nasce com a missão institucional de coordenar as políticas públicas de 

Educação e Cultura em todo o território fluminense.  

Nesses últimos quarenta anos, o estado do Rio de Janeiro (ERJ) foi governado 

por quinze governadores em dez gestões estaduais, sendo que a pasta da cultura foi 

comandada por 24 gestores no mesmo período – uma média de mais de dois 

secretários de cultura, por gestão no estado – conforme apresentado no quadro-

síntese a seguir. Toda essa alternância acabou por consolidar um cenário de 

fragmentação e instabilidade das políticas culturais no território fluminense, marcado 

pelos baixos orçamentos, a precariedade nas estruturas dos órgãos de gestão pública 

da cultura no próprio estado e igualmente nos municípios e a pouca qualificação 

desses gestores para o desempenho de suas funções.  

A despeito de algumas gestões mais emblemáticas, como a do antropólogo 

mineiro Darcy Ribeiro no início da década de 1980 (precisamente entre 1983 e 1986), 

criador da política de implementação de escolas públicas em período integral em todo 

o estado, quando a Secretaria ainda aglutinava as pastas de Ciência e Cultura, em 

resumo,  as políticas culturais estiveram mais predominantemente  voltadas à capital 

do estado, onde se localizam todos os equipamentos culturais geridos pela 

administração estadual.  

E mesmo sendo a capital, privilegiada nas políticas desenvolvidas pelo órgão 

gestor estadual de cultura, não se registram no período ações mais arrojadas no 

sentido de consolidação institucional do órgão estadual, para o qual, por exemplo; até 
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a presente data, não foi realizado um concurso público para provimento de quadro 

funcional qualificado com as funções de gestão da cultura, ou instituído um percentual 

orçamentário condizente com a dimensão da cultura para o desenvolvimento do 

estado.  
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Quadro 2 – Governadores e Secretários de Cultura do Estado do Rio de Janeiro Pós-fusão 
 

ANO 

 

GOVERNADOR SECRETÁRIO ÓRGÃO PERÍODO 

1975 Floriano Faria Lima Myrthes de Lucas Wenzel Secretaria de Educação e Cultura 1/1/75 – 13/3/79 

1979 
Antônio de Pádua Chagas 

Freitas 
Arnaldo Niskier Secretaria de Educação e Cultura 14/3/79 – 18/3/83 

1983 Leonel de Moura Brizola Darcy Ribeiro Sec. Extraordinária de Ciência e Cultura 19/3/83  29/11/83 

1984 Leonel de Moura Brizola Darcy Ribeiro Secretaria de Ciência e Cultura 30/11/83 13/5/86 

1986 Leonel de Moura Brizola 
Edmundo Ferrão Moniz de Aragão 

(interino) 
Secretaria de Ciência e Cultura 11/6/86 – 14/3/87 

1987 Leonel de Moura Brizola Edmundo Ferrão Moniz de Aragão (titular) Secretaria de Ciência e Cultura 11/6/86 – 14/3/87 

1987 Wellington Moreira Franco Eduardo Matos Portela Secretaria Estadual de Cultura 15/3/87 – 9/2/88 

1988 Wellington Moreira Franco José Carlos Barbosa de Oliveira (interino) Secretaria Estadual de Cultura 9/2/88 – 9/3/88 

1988 Wellington Moreira Franco Raphael Hermeto de A. Magalhães Secretaria Estadual de Cultura 9/3/88 – 13/6/88 

1988 Wellington Moreira Franco Raphael Hermeto de A. Magalhães 
Secretaria Estadual de Educação e 

Cultura 
13/6/88 20/11/88 

1988 Wellington Moreira Franco Fátima Cunha Ferreira Pinto 
Secretaria Estadual de Educação e 

Cultura 
21/11/88  30/9/89 

1989 Wellington Moreira Franco Aspásia Brasileiro Alcântara de Camargo Secretaria Estadual de Cultura 30/9/89 – 14/3/91 

1991 Leonel de Moura Brizola Márcio Pereira Gomes (interino) Secretaria Estadual de Cultura 15/3/91 – 4/4/91 

1991 Leonel de Moura Brizola Edmundo Ferrão Moniz de Aragão Secretaria Estadual de Cultura 5/4/91 – 6/4/94 

1994 Nilo Batista Ângela Maria Rodrigues Leal Secretaria Estadual de Cultura 11/4/94 – 1/1/95 
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1995 Marcello Nunes Alencar Leonel Kaz 
Secretaria Estadual de Cultura e 

Esporte 
1/1/95 – 6/2/98 

1998 Marcello Nunes Alencar Lélia Maria Bastos Fraga 
Secretaria Estadual de Cultura e 

Esporte 
6/2/98 – 31/12/98 

1999 Anthony Garotinho Adriano José de Aquino Secretaria Estadual de Cultura 1/1/99 – 7/10/99 

1999 Anthony Garotinho João Carlos de Almeida Sampaio Secretaria Estadual de Cultura 7/10/99 – 17/2/00 

2000 Anthony Garotinho Adriano José de Aquino Secretaria Estadual de Cultura 18/2/00 – 14/2/01 

2001 Anthony Garotinho Helena Maria Porto Severo da Costa Secretaria Estadual de Cultura 11/4/01 – 5/4/02 

2002 Benedita da Silva Antônio Carlos Grassi Secretaria Estadual de Cultura 6/4/02 – 31/12/02 

2003 Rosinha Garotinho Helena Maria Porto Severo da Costa Secretaria Estadual de Cultura 1/1/03 – 1/1/04 

2004 Rosinha Garotinho Arnaldo Niskier Secretaria Estadual de Cultura 1/1/04 – 31/3/06 

2006 Rosinha Garotinho Osvaldo Alves Pereira (Noca da Portela) Secretaria Estadual de Cultura 1/4/06 – 31/12/06 

2006 Sérgio Cabral Filho Luiz Paulo Fernandez Conde Secretaria de Estado de Cultura do RJ 1/1/07 – 28/8/07 

2007 Sérgio Cabral Filho Adriana Scorzelli Rattes Secretaria de Estado de Cultura do RJ 29/8/07 31/12/10 

2010 Sérgio Cabral Filho Adriana Scorzelli Rattes Secretaria de Estado de Cultura do RJ 1/1/11 – 3/4/14 

2014 
Luiz Fernando de Souza 

(Pezão) 
Adriana Scorzelli Rattes Secretaria de Estado de Cultura do RJ 4/4/14 – 30/11/14 

Fonte: Secretaria de Estado de Cultura do RJ 
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A Lei de incentivo à cultura estadual fluminense – uma renúncia fiscal que o 

estado faz em prol da alavancagem do investimento de recursos das empresas em 

projetos culturais e que tem sido o principal instrumento de financiamento à cultura no 

estado – foi criada em 199284 no movimento iniciado em todo o Brasil, pela pioneira 

Lei criada pelo estado de São Paulo, em 1990 (também conhecida como Lei 

Mendonça, a lei de incentivo à cultura de SP, Lei 10.923, data de 30/12/1990) e pela 

Lei Federal de Incentivo à Cultura, também conhecida como Lei Rouanet (Lei  8.313, 

de 23/12/1991). A despeito de a Lei ter sido criada nesse período, ela apenas teve um 

incremento de arrecadação de recursos para projetos culturais quinze anos depois – 

na atual gestão iniciada em 2007, quando a Lei salta de 60 milhões de reais investidos 

em 2008, para 127,4 em 201285, quando o orçamento total da pasta foi de 150,7 

milhões de reais. 

A primeira Secretária nomeada para a pasta é a educadora niteroiense Myrthes 

de Lucas Wenzel. Compondo a atuação direta da SEC, como parte da estrutura 

central da administração estadual da cultura (uma parte significativamente maior da 

estrutura era direcionada aos assuntos da educação), são criados: o conselho 

Estadual de Cultura, um dos órgãos colegiados da SEC; o Departamento de Cultura, 

como órgão de apoio técnico; além da Rede Estadual de Cultura, na estrutura local, 

atuando nos municípios, sendo que diretamente vinculada ao organograma da SEC: 

 

Art. 11 - Ao Departamento de Cultura compete orientar, supervisionar, 
coordenar e integrar os órgãos incumbidos da implementação e execução de 
atividades, programas e projetos culturais; zelar pelo cumprimento da 
legislação aplicável aos assuntos culturais e pela observância das normas 
emanadas dos órgãos superiores da Secretaria de Estado de Educação e 
Cultura, assim como exercer, na forma de delegação específica, a supervisão 
dos órgãos culturais vinculados à Secretaria. (DECRETO N.º 6 DE 15 DE 
MARÇO DE 1975). 

 

Ainda como parte do núcleo estratégico de administração pública da cultura no 

estado, é criada, em 1979, a Fundação Anita Mantuano de Artes do Estado do Rio de 

                                                 
84 Conforme informado pela Secretaria de Estado de Cultura do RJ: “A Lei Estadual de Incentivo à 

Cultura é um mecanismo de fomento que dispõe sobre concessão de benefício fiscal para 
realização de projetos culturais. Criada em 1992, permite que empresas, contribuintes de ICMS no 
Rio de Janeiro, patrocinem a produção cultural utilizando o incentivo fiscal concedido pelo Estado.” 
Disponível em: http://www.cultura.rj.gov.br/leidoincentivo/oqueealeiestadualdeincentivoacultura.php, 
acessado em 23/6/2014.  

 
85 Informações disponíveis em: http://www.cultura.rj.gov.br/leidoincentivo/docsli/dados_da_ 

lei_de_incentivo_14082013_revisado.pdf, acessada em 23/6/2014. 

http://www.cultura.rj.gov.br/leidoincentivo/oqueealeiestadualdeincentivoacultura.php
http://www.cultura.rj.gov.br/leidoincentivo/docsli/dados_da_%20lei_de_incentivo_14082013_revisado.pdf
http://www.cultura.rj.gov.br/leidoincentivo/docsli/dados_da_%20lei_de_incentivo_14082013_revisado.pdf
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Janeiro (FUNARJ), já na gestão do segundo Secretário de Educação e Cultura do 

estado, o jornalista e escritor Arnaldo Niskier, que destacou como os dois principais 

instrumentos executivos da SEC, à época, o Departamento de Cultura e a FUNARJ 

(NISKIER, 1983, p.67). Em depoimento a respeito de sua experiência na gestão da 

SEC, Arnaldo Niskier sublinha que a partir da vivência acumulada pelo primeiro 

governo Chagas Freitas86, procurou: 

 

(...) na Secretaria de Educação e Cultura dar sequência e amplitude maior – 
como a nova realidade do estado exigia – a um trabalho iniciado naquela 
época e que, já então, partia do pressuposto de que a cultura é um agente 
ativo de todo e qualquer processo de desenvolvimento conjugado do homem 
e de que era necessário descentralizar87 a informação e a produção cultural, 
a fim de permitir a sua absorção por todas as camadas da sociedade. 
(NISKIER, 1983, p.71) 

 

As duas primeiras gestões da pasta recém-criada aglutinavam as funções de 

gestão da Cultura e da Educação, motivo pelo qual a estratégia das políticas de cultura 

muitas vezes estão diluídas nas prioridades da educação. De modo que as principais 

referências em termos de resultados das políticas nessa época são relacionadas ao 

campo da educação pública e muito pouco em relação à Cultura, mesmo que 

conceitualmente a estratégia esteja invertida, se pensarmos a educação como uma 

orientação cultural de determinada sociedade. E mesmo em se tratando 

explicitamente do que se refere às ações culturais, a dicotomia entre uma capital 

culturalmente desenvolvida e um interior atrasado se mantém no discurso dos 

gestores, que viam nas suas mãos uma oportunidade “catequizante” de levar cultura 

aos rincões do estado, mesmo em pleno século XX: 

 

Tentamos, então, uma política cultural flexível e de amplo espectro, orientada 
e coordenada pela Secretaria de Estado de Educação e Cultura e executada 
pelos seus principais instrumentos: o Departamento de Cultura da SEEC e a 
FUNARJ. (...) Ao tomar posse, em 1979, senti que havia um descompasso 
entre a fama e a realidade, vivia-se mais de tradição do que de fatos 
concretos. Apressei-me a costurar um projeto cultural que, ao longo de 4 
anos, foi simplesmente desenvolvido, com a preocupação dominante de 
contemplar todas as camadas da nossa sociedade sem distinções ou 
restrições, indo desde a sofisticação permanente de tudo aquilo que se passa 
dentro do Teatro Municipal até os distritos mais longínquos, onde 
incentivamos o encontro de bandas ou as manifestações de folclore local. 
(NISKIER, 1983, p.67-68) 

                                                 
86 Antônio de Pádua Chagas Freitas governou o estado da Guanabara no período 1971 a 1975 e 

depois da fusão, no período 1979 a 1983. 
 
87 Grifos nossos. 
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Essa visão dicotômica da Cultura do Teatro Municipal e a Cultura dos folclores 

locais deu o tom desde sempre nas políticas públicas de cultura criadas pelo órgão 

gestor do estado, não sendo verificada nesse período inaugural ações de circulação 

de expressões de cultura nas diversas regiões fluminenses, tampouco a preocupação 

em dotar essas regiões de equipamentos da mesma qualidade de um Teatro 

Municipal, como no fragmento destacado.  

A terceira gestão do estado foi a do intelectual, sociólogo e ex-Ministro da 

Educação Darcy Ribeiro, no início dos anos de 1980. Embora tendo sido um período 

bastante exitoso em relação aos resultados importantíssimos conquistados no 

intercurso dos três anos em que Darcy esteve à frente da pasta no RJ, mais uma vez 

a cultura, como um campo estruturado e com as suas particularidades e disputas, 

esteve secundarizada pelos desafios estritamente relacionados à Educação Pública e 

às Ciências: em março de 1982 Darcy Ribeiro foi lançado candidato a vice-governador 

do Rio de Janeiro na legenda do PDT, na chapa vitoriosa de Leonel Brizola.  

Empossado como vice-governador, acumulou ainda o cargo de Secretário 

Estadual de Ciência e Cultura, além de coordenar o Programa Especial de Educação, 

cuja principal meta era a implantação dos centros integrados de Educação Pública 

(CIEPs)88. No campo da cultura, registram-se as seguintes realizações de Darcy, que 

embora de inquestionável relevância histórica para a cultura do estado, não 

ultrapassaram as fronteiras da capital: 

 

Formulou e coordenou a construção do Sambódromo, a criação da Casa 
França-Brasil e da Casa de Cultura Laura Alvim, bem como a reforma e o 
tombamento da Fundição Progresso, transformada em espaço cultural. No 
campo da preservação, promoveu o maior número de tombamentos de toda 
a história do Instituto de Preservação Estadual, incluindo aí bens móveis, 
imóveis e espaços naturais. O projeto mais ambicioso, no entanto, e ao qual 
a figura de ambos – Leonel Brizola e Darcy Ribeiro - ficaria definitivamente 
associada foi a criação dos Centros Integrados de Educação Pública 
(CIEPS). Ao todo, as duas gestões em que atuaram (1983-1986; 1991-1994) 
deixaram 506 escolas projetadas por Oscar Niemeyer.89 

 

É na gestão do governador Wellington Moreira Franco que a pasta da Cultura 

passa a ter um órgão exclusivo para a formulação de suas políticas e ações, que 

                                                 
88 Fonte CPDOC/FGV. Disponível em: http://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/JK/biografias/ 

darcy_ribeiro, acessada em 6/1/17.  
 
89 Fonte Fundação Darcy Ribeiro. Disponível em: http://www.fundar.org.br/fundacao/abre.php? 

abre=46, acessado em 6/1/17. 

http://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/JK/biografias/darcy_ribeiro
http://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/JK/biografias/darcy_ribeiro
http://www.fundar.org.br/fundacao/abre.php?%20abre=46
http://www.fundar.org.br/fundacao/abre.php?%20abre=46
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passa a se chamar, pela primeira vez no estado, Secretaria Estadual de Cultura do 

RJ. Isto se dá em um período em que as políticas desse campo, de um modo geral, 

no Brasil passam a contar com uma infra-estrutura institucional mais direcionada ao 

desenho de estratégias que avancem no desenvolvimento do campo. Sobretudo, com 

a criação do Ministério da Cultura e a mobilização em rede dos gestores estaduais de 

cultura no Fórum que foi o principal articulador da pasta. Da mesma forma, o contexto 

fluminense acompanhava os movimentos nacionais.  

O final da década de 1980 registra ainda, como importante iniciativa no campo 

das políticas culturais no estado, a criação do Fórum Estadual dos Secretários 

Municipais de Cultura. O Fórum foi uma iniciativa dos gestores municipais, 

coordenado pela SEC-RJ, cuja primeira reunião aconteceu em 1987, em Itaipava, 

distrito do município de Petrópolis, durante a gestão do Secretário Eduardo Portela. 

Tinha como objetivos prioritários a troca de experiências exitosas entre os gestores 

municipais, bem como o empoderamento municipal nos assuntos que se referiam ao 

desenvolvimento cultural no estado. Essa iniciativa não logrou uma longevidade muito 

significativa, não persistindo a um período posterior ao início da década de 1990, 

quando do término da gestão do governador Leonel Brizola, em 1994. Uma perda 

significativa em termos de possibilidades de construção endógena do debate em torno 

das questões de promoção da cultura e do desenvolvimento dos municípios por eles 

mesmos, para além da capital. 

Importante destacar que essa foi uma primeira experiência autogetionária, 

participativa e estruturada, criada para pensar o desenvolvimento cultural no estado a 

partir de uma perspectiva que valoriza o interior, partindo de um conjunto de questões 

descentralizadas nas diversas regiões do estado como a descentralização dos 

equipamentos culturais, a circulação das expressões artísticas e a disseminação de 

boas práticas de gestão pública. Mas também de compartilhamento de soluções e 

planejamento de uma atuação que poderia vir a ser conjunta, na medida em que uma 

quantidade significativa de cidades do interior do estado vivenciavam a mesma 

realidade institucional90.  

                                                 
90 Infelizmente o período em que o fórum se reuniu com uma pauta e uma agenda definidas entre os 

gestores que o compunham, não foi documentado e publicizado com a devida importância que a 
iniciativa deveria ter sido registrada, em especial pelo ineditismo da ação no estado do Rio de 
Janeiro. Todas as referências ao Fórum Estadual dos Secretários Municipais de Cultura do RJ 
constantes desta pesquisa foram feitas com base do extenso e variado material a que tive acesso 
(Atas, notícias de jornal, vídeos institucionais, entrevistas aos demais Secretários municipais etc) e 
que compõe o acervo particular de um dos gestores que organizou o fórum à época, Ex Secretário 
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Um dos aspectos em que a atuação da gestão estadual melhor teria atuado 

seria, de fato, na indução desse debate. Fomentar as soluções compartilhadas para 

problemas comuns empoderando os atores locais, teria sido uma experiência, de fato, 

exitosa. 

Não existem registros publicados de análises, ou mesmo histórico da trajetória 

do Fórum, apenas depoimentos dos gestores envolvidos à época na estruturação das 

ações desse grupo, que, embora tendo se reunido por pouco tempo, no plano das 

ideias, avançou nos diagnósticos e principalmente em uma interlocução horizontal 

com outros gestores no sentido de pensar soluções para as deficiências do interior. 

Durante o período de levantamento de informações para este trabalho (2016) 

entrevistamos alguns desses gestores, para os quais o Fórum representou uma 

iniciativa de vanguarda, que contribuiu muito para a reflexão sobre a situação da 

cultura fora da capital do estado. Sobretudo a situação dos equipamentos culturais 

públicos. 

Uma versão posterior foi recriada, por outros atores,  em 2001, com o nome de 

Comissão Estadual dos Gestores de Cultura do RJ – COMCULTURA, e com foco no 

fortalecimento dos gestores, tendo em vista a fragilidade de suas formações para gerir 

uma pasta que àquela época já demandava um conjunto de conhecimentos 

específicos sobre o setor, cujas temáticas se configurariam cada vez mais complexas. 

 

A Comissão Estadual dos Gestores de Cultura – RJ / COMCULTURA, 
fundada em 02 de agosto de 2001, com Sede na Cidade de Friburgo, é uma 
Rede Estadual, sem fins lucrativos, que reúne os gestores de cultura atuantes 
nos Municípios Fluminense, com foro em todo Estado do Rio de Janeiro. Sua 
primeira sede oficial foi na cidade de Vassouras, sendo ali registrados  seus 
Estatutos e primeira composição, reunindo gestores e trabalhadores culturais 
fundadores da idéia de buscar novas alternativas de construção para políticas 
públicas de cultura, em rede. Sua organização  acontece em função da 
mobilização de vários  gestores de cultura  fluminenses  em busca de novo 
olhar e dimensão para cultura, com  proposta  de estabelecer  permanente  
debate, reflexão e capacitação das pessoas no setor.91. 

 

A COMCULTURA se reuniu por mais de uma década e se configurou como um 

espaço relevante de formação e compartilhamento de conhecimentos dos gestores 

municipais do estado. Posteriormente constituída como um Ponto de Cultura 

                                                 
Municipal de Cultura de Petrópolis, Sr. Fernando Portella, também ex Subsecretário de Cultura do 
Estado do RJ, na gestão da Secretária Aspásia Camargo, e um dos entrevistados dessa tese. 

 
91 Disponível em: http://comculturarj.blogspot.com.br/p/comcultura.html, acessado em 15/1/2017. 

http://comculturarj.blogspot.com.br/p/comcultura.html
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(associação civil sem fins lucrativos), recebeu inúmeros apoios do Governo do Estado 

do RJ para a consecução de suas atividades, especialmente da Universidade do 

Estado do Rio de Janeiro, UERJ e seu corpo técnico. 

Durante a década de 1990, o estado do Rio de Janeiro teve nada menos que 

sete secretários de cultura à frente da pasta. Durante a gestão do governador Marcello 

Alencar (1995 a 1998), a pasta acumulou a gestão da política de Esportes, voltando a 

controlar apenas a cultura na gestão de Anthony Garotinho. Nesse período, e até a 

metade da década seguinte (2006), a pasta foi comandada por uma sucessão de 

gestores oriundos da intelectualidade e mesmo expoentes da cultura fluminense e 

sobretudo carioca. 

No que se refere a inovações no planejamento da cultura, não se registram 

políticas (programas ou ações) que tenham persistido desde a época até os dias 

atuais. Até então, as políticas culturais vinham sendo pensadas com o forte viés de 

gestão de equipamentos culturais, em menor quantidade a difusão das expressões 

culturais locais em circuitos estreitos entre as cidades, nas próprias regiões, além da 

prática recorrente de articulação para que atores políticos de uma mesma corrente 

partidária tivessem espaço na máquina pública.  É corrente a prática, nos municípios 

fluminenses, de um rodízio a cada dois anos nas pastas de cultura locais, com objetivo 

de contemplar com um cargo público todos os atores engajados nas campanhas 

majoritárias das cidades do estado do RJ. Razão pela qual o diálogo da gestão 

estadual com os municípios nunca foi uma prática frequente, estruturada e 

permanente, especialmente nos casos em que o partido (ou coligação) do governador 

do estado não coincidia com o partido no poder nas esferas municipais. 

Em nossas investigações, no período de desenvolvimento desta pesquisa 

dentro da SEC-RJ (2012 a 2014), com frequência registramos, por parte do corpo 

técnico da Secretaria (sobretudo os técnicos oriundos de outras secretarias, e que 

compunham o quadro de funcionários públicos com estabilidade e mais tempo de 

atuação no funcionalismo), um certo otimismo de que pela primeira vez após muitos 

anos, a SEC-RJ se abria ao interior, estabelecia um canal mais frequente com as 

prefeituras do estado e ia mais, de fato, com as suas várias equipes aos municípios e 

regiões de todo o estado.  

O que de fato passou a ocorrer com mais frequência  a partir de 2006, na gestão 

do Secretário Luiz Paulo Conde, quando a SEC-RJ tem um aumento de orçamento e 

redirecionamento de suas políticas, o que creditamos igualmente ao cenário político 
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que o país vivenciava, sobretudo com o impulso das políticas de desenvolvimento 

cultural provocado pelo Ministério da Cultura, nas gestões do Partido dos 

Trabalhadores. 

O período anterior à gestão iniciada em 2007 pode ser caracterizado como um 

período de muito poucas inaugurações, no que diz respeito ao fortalecimento 

institucional da cultura, por parte do poder público fluminense. Inúmeras ações 

aconteceram nesse período, porém uma parte significativa continuou sendo realizada 

pelas instâncias municipal e federal de gestão cultural no país e na capital do estado, 

que possui mais equipamentos culturais públicos que a instância estadual; pela 

sociedade civil, que vivenciou a partir de 2003 profundas transformações na forma de 

interagir com o Estado no campo cultural, com as políticas de introdução do 

pressuposto participativo na cultura e, invariavelmente, pelo mercado, cujas 

instituições, ao término desse período, recebem uma injeção ainda maior de recursos 

que as ações de caráter público no interior da política cultural fluminense.  

É importante, no entanto, destacar o caráter conjuntural desses arranjos, pois 

muito do que aconteceu, no período, é reflexo do conjunto de questões que estiveram 

postas à época. Somado ao fato de que os governos não eram historicamente 

vinculados a nenhuma corrente progressista, engajada com a causa pública; não 

foram implementadas ações que pudessem ser reconhecidas como uma mudança de 

patamar na forma de gerir a política cultural.  Esse ponto de inflexão vem apenas na 

gestão iniciada em 2007, que veremos mais adiante, que não apenas alçou a SEC a 

um novo patamar no conjunto das demais pastas do governo do estado do RJ, como 

aprofundou ainda mais o modelo neoliberal privatista, clientelista e autoritário. Uma 

clara demonstração de que o aumento de orçamento não deve ser perseguido como 

um fim em si, sob a pena de que o caráter democrático das ações seja preterido, 

mesmo num cenário de suposto fortalecimento institucional pela injeção de recursos.  

 

 

3.3 O campo cultural fluminense hoje 

 

 

O governador Sérgio Cabral Filho assumiu o governo do estado do Rio de 

Janeiro em 2007, no início daquele ano nomeia como seu Secretário de Estado de 

Cultura o arquiteto Luiz Paulo Conde, reconhecido intelectual e político brasileiro, ex-
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prefeito da capital fluminense no período entre 1997 e 2000. Idealizador de 

importantes projetos urbanísticos que marcaram a cidade do Rio, como Rio-Cidade e 

Favela-Bairro, Conde permanece no cargo apenas por 8 meses, quando passa a 

presidir a Cia Furnas Centrais Elétricas. Antes de sair, porém, dá início a um processo 

de mudanças que viria a ser intensificado nos anos seguintes: o estabelecimento de 

um canal cada vez mais fortalecido de diálogo entre a gestão da Secretaria de Estado 

de Cultura, na capital do estado e os 92 municípios que o compõem. Cumpre registrar 

que tal feito apenas se consolida tendo em vista o acréscimo de orçamento feito nas 

duas gestões de Sérgio Cabral Filho para a pasta da cultura. Isto porque a SEC, 

anteriormente a 2007 não contava com recursos humanos ou financeiros que 

permitissem o desenvolvimento de ações capilarizadas em todas as regiões 

fluminenses, tal como cada vez mais frequentes a partir de então. 

No último quadrimestre de 2007, assume o comando da SEC-RJ a empresária 

do setor audiovisual92, Adriana Scorzelli Rattes. É nesse momento que tem início um 

conjunto de mudanças que nos 7 anos seguintes marcarão o que podemos denominar 

como a segunda fase da gestão das políticas culturais no estado. Na fala da 

Secretária, em 2012, por ocasião da apresentação do Plano Estadual de Cultura, em 

documento publicado pela SEC-RJ, é destacado, a respeito das iniciativas 

estruturantes que vinham sendo planejadas pela nova Secretária, que elas: 

 

(...) vêm sendo implementadas desde o início da nossa gestão à frente desta 
Secretaria, tais como: (i) criação de condições básicas de infraestrutura 
organizacional, material e de recursos humanos para o efetivo funcionamento 
da Secretaria; (ii) ampliação dos investimentos na cultura; (iii) reforma e 
construção de novos equipamentos culturais no estado; (iv) adoção de 
mecanismos mais democráticos e transparentes de liberação de recursos, 
como os editais de fomento; (v) estabelecimento de uma nova relação com 
as prefeituras do estado e com os agentes culturais da sociedade, baseada 
no diálogo e na cooperação; e (vi) estreita cooperação com o Ministério da 
Cultura93. 

 

Adriana Rattes assume a Secretaria com um orçamento anual de R$ 77 

milhões de reais, e finaliza a gestão com mais de R$130milhões, sendo que em 2011, 

ano de maior investimento, o orçamento executado foi de R$ 170 milhões, não 

                                                 
92 Filha de um importante aliado político de Cabral, quadro histórico do PMDB, prefeito por três vezes 

da cidade de Petrópolis, Deputado Estadual do RJ, o Advogado Paulo Rattes. 
 
93 Um Plano para a nossa cultura! Disponível em: http://www.rj.gov.br/web/sec/exibeconteudo?article-

id=1371949, acessado em 15/1/2017. 

http://www.rj.gov.br/web/sec/exibeconteudo?article-id=1371949
http://www.rj.gov.br/web/sec/exibeconteudo?article-id=1371949
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contabilizados nesses montantes os recursos investidos pelo Governo Federal e os 

recursos públicos advindos  da renúncia fiscal investidos na cultura, no período (ICMS 

do estado): 

 

Temos uma história cultural muito forte no estado. Antigamente, o Rio ficava 
em sétimo lugar em relação aos investimentos no setor da cultura. Perdíamos 
para estados como Amazonas e Pará. Hoje, tudo mudou - finalizou Adriana 
Rattes94. 

 

E não apenas no montante, mas sobretudo na forma, no sentido de que uma 

parte desses recursos foi, de fato, utilizada no fortalecimento regional da cultura no 

estado, sendo aplicada em municípios de fora da capital. Uma política que representa 

apenas um início, bastante tímido no que se refere a pensar o orçamento do estado 

de forma descentralizada, autonomizando e fortalecendo a interiorização das políticas 

públicas de cultura, mas que instaura uma nova lógica de financiamento: 

 

Inédito no Estado do Rio de Janeiro, o Programa de Apoio ao 
Desenvolvimento Cultural dos Municípios (PADEC) tem como meta repassar 
os recursos às prefeituras do estado (exceto ao município do Rio de Janeiro) 
para a execução de projetos municipais estruturantes na área da cultura. O 
PADEC conta com as seguintes linhas de apoio: qualificar a gestão pública 
da cultura, recuperar e conservar o patrimônio, fortalecer a identidade cultural 
local e melhorar a infraestrutura para a cultura. Outro programa inédito no 
Brasil e que será realizado no Estado do Rio ainda este ano é a implantação 
das Incubadoras de Empreendimentos das Indústrias Criativas do Estado do 
Rio de Janeiro. Esta iniciativa contará com a parceria das secretarias de 
Ciência e Tecnologia, de Desenvolvimento Econômico, Energia, Indústrias e 
Serviços, entre outros empreendedores. Adriana Rattes também comemorou 
o sucesso do Circuito Estadual das Artes. O objetivo da iniciativa é facilitar o 
acesso do espectador fluminense ao consumo cultural de espetáculos de 
qualidade e excelência artísticas, bem como ampliar o mercado de trabalho 
para artistas, técnicos e produtores e divulgar o potencial dos equipamentos 
culturais dos municípios do estado. A secretária divulgou que em 2009, esta 
ação aconteceu em 26 municípios, com 152 apresentações para um público 
de 22 mil pessoas. Para este ano, a estimativa é que o Circuito tenha 280 
apresentações em 30 municípios, atingindo público de 55 mil pessoas. Até o 
fim deste ano, a secretaria investirá mais de R$ 2,5 milhões no projeto95. 

 

Nesse período a SEC implementou a rede de bibliotecas parque (orçamento 

gerido pelo gabinete do governador) e executou uma série de reformas (algumas 

inconclusas até o fim de sua gestão) nos equipamentos do Estado: 

                                                 
94 Fonte: Governo do Estado do RJ, Disponível em:  http://www.rj.gov.br/web/sec/exibeconteudo? 

article-id=172750, acessado em 20/1/2017. 
 
95 Depoimento de janeiro de 2010, Disponível em: http://www.rj.gov.br/web/sec/exibeconteudo?article-

id=172750, acessado em 20/1/2017. 

http://www.rj.gov.br/web/sec/exibeconteudo?%20article-id=172750
http://www.rj.gov.br/web/sec/exibeconteudo?%20article-id=172750
http://www.rj.gov.br/web/sec/exibeconteudo?article-id=172750
http://www.rj.gov.br/web/sec/exibeconteudo?article-id=172750
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Entre os equipamentos vinculados à Secretaria de Cultura, encontram-se96 
em obras a Biblioteca Pública do Estado, localizada no centro do Rio, cuja 
reforma está orçada em R$ 28 milhões; a Biblioteca Estadual de Niterói, no 
valor de R$ 2,3 milhões; a Biblioteca Parque de Manguinhos, com obras 
orçadas em R$ 15 milhões; a Biblioteca da Rocinha, R$ 7,2 milhões; e a 
Biblioteca do Complexo do Alemão, cuja obra receberá investimentos de R$ 
4, 4 milhões (…) todos os equipamentos terão um papel muito importante na 
transformação da cultura do Estado do Rio de Janeiro. Com o objetivo de 
recuperar o patrimônio carioca, o programa Preservando a Cultura investe na 
obra do Theatro Municipal, orçada em R$ 82, 4 milhões. No Museu da 
Imagem e do Som (MIS) são investidos R$ 70 milhões; na Casa França-
Brasil, cerca de R$ 4, 3 milhões; no Teatro João Caetano o valor é de R$ 1, 
8 milhão; e no Centro Cultural Casimiro de Abreu, na Região das Baixadas 
Litorâneas, são investidos R$ 343 mil.   

 

Além da infraestrutura física dos equipamentos culturais, conforme destacado 

acima, a Secretária Adriana Rattes reformulou toda a infraestrutura organizacional, 

material e de recursos humanos para um melhor funcionamento da Secretaria. 

Reorganizando as superintendências por áreas fins, setores da cultura, além de ter 

sido incansável defensora da realização de um concurso para a pasta da cultura, já 

que o estado nunca realizou um concurso nessa área e a fragilidade nas contratações 

acaba se traduzindo na própria fragilidade institucional da SEC, dependente de um 

orçamento incerto para investimento em recursos humanos, a cada gestão.  

O concurso nunca foi aprovado pelo governador e a SEC continua sem contar 

com um corpo permanente de técnicos e especialistas no campo cultural ou mesmo 

na administração pública, sendo que todos os seus colaboradores são contratados 

pontualmente a cada gestão (os empregados reconhecidos como extra-quadros), 

prática que não apenas impacta significativamente a construção de séries históricas 

dos Programas e ações realizadas entre as sucessivas gestões, como abre brecha 

para que processos seletivos subjetivos e muito pouco transparentes tenham espaço 

no interior da administração pública, resultando, por vezes, no baixo resultado das 

gestões públicas97, uma prática bastante comum nesse governo. Durante sua gestão 

Adriana demonstrou sensibilidade para o tema, embora muito poucos avanços tenham 

sido registrados nesse sentido: 

 

                                                 
96 Depoimento de janeiro de 2010, Disponível em: http://www.rj.gov.br/web/sec/exibeconteudo? 

article-id=172750, acessado em 20/1/2017. 
 
97 Por paradoxal que seja, essa é uma prática que seguidores da visão neoliberal, principal 

fomentadora do enfraquecimento do Estado, valem-se em todas as oportunidades que têm de 
propor ainda mais encolhimento do Estado e mais espaço para o mercado e a mercantilização de 
tudo. 

http://www.rj.gov.br/web/sec/exibeconteudo?%20article-id=172750
http://www.rj.gov.br/web/sec/exibeconteudo?%20article-id=172750
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Cabe ao poder público propiciar melhores condições para que o processo 
social de criação e fruição de nossa cultura seja o mais rico e diverso possível. 
No entanto, na maioria dos municípios do estado constata-se um quadro 
ainda de carências na gestão pública da cultura, com pouquíssimos recursos 
humanos, financeiros e materiais, baixa institucionalidade (poucos municípios 
têm secretaria exclusiva de cultura), planejamento inexistente, servidores em 
quantidade insuficiente e sem a formação necessária, falta de equipamentos 
culturais, sem falar na pouca participação de agentes culturais e artistas 
locais na gestão da cultura98. 

 

Entre 2007 e 2014, a SEC-RJ teve extraordinária performance na alavancagem 

dos recursos via incentivos fiscais, oriundos da renúncia que o governo do estado faz 

de parte do valor a ser arrecadado com o imposto sobre circulação de mercadorias e 

serviços (ICMS). A equipe gestora da Lei de Incentivo (foi criada uma 

Superintendência da Lei de Incentivo, denominada Suplei) dinamizou o mecanismo 

por meio de várias estratégias, atraindo como parte participante desse investimento, 

empresas privadas do estado no financiamento de projetos e ações culturais. Em 

2008, primeiro ano dessa nova estratégia, foram investidos 72 milhões de reais em 

projetos aprovados e chancelados pela SEC-RJ, sendo que ao término da gestão, 

esse valor alcançou a soma de R$103,5, tendo atingido a soma de R$141 milhões no 

ano de 2013, portanto dobrando o montante de uso de incentivos fiscais em projetos 

culturais fluminenses. 

Importante destacar que os mesmos vícios que esse mecanismo apresenta em 

escala federal, podem ser observados no âmbito do estado, já que aqui também pode 

ser identificada uma forte concentração regional em projetos oriundos da capital do 

estado, que são os que mais recebem financiamento, um conjunto de mesmos 

produtores e artistas que recorrentemente acessam as fontes das empresas, a 

dificuldade de patrocínio de projetos do interior do estado, sobretudo os municípios 

mais carentes em termos de infra-estrutura instalada para a captação de 

oportunidades, além de um mesmo conjunto de linguagens, eleitas pelos 

departamentos de marketing das empresas como as que melhor comunicam suas 

marcas e estratégias. O ponto positivo é que o mecanismo estadual não prevê 

nenhuma hipótese em que a empresa privada não coparticipe do financiamento com 

uma contrapartida própria de investimento de recursos, o que não é observado no 

caso federal. 

                                                 
98 Um Plano para a nossa cultura! Disponível em: http://www.rj.gov.br/web/sec/exibeconteudo? article-

id=1371949, acessado em 20/1/2017. 

http://www.rj.gov.br/web/sec/exibeconteudo?article-id=1371949
http://www.rj.gov.br/web/sec/exibeconteudo?article-id=1371949
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Além do incremento de orçamento do tesouro nas ações e o considerável 

aumento na utilização da renúncia fiscal do ICMS, uma outra política foi inaugurada 

por essa gestão, devendo ser registrada como um dos êxitos desse período: a política 

de editais. Inaugurada na gestão de Adriana Rattes, teve o seu momento máximo 

quando em 2011 a Secretária, acompanhada em evento público pelo próprio 

Governador do Estado, lança um edital multissetorial num valor de mais da metade 

do orçamento da SEC para aquele ano: 

 

A Secretaria de Estado de Cultura (SEC) anunciou nesta quinta-feira, 11 de 
agosto, seu maior e mais abrangente pacote de editais. São, ao todo, R$ 
40.900.000,00, distribuídos em mais de 40 diferentes Chamadas Públicas. 
Este é o maior investimento direto em cultura realizado de uma só vez pelo 
Governo do Rio de Janeiro99. 

 

Há que se registrar que o modelo de atuação por meio de editais é um 

mecanismo que vem aos poucos mudando positivamente o modus operandi dos 

órgãos públicos no campo cultural, fortemente impulsionado pela prática adotada pelo 

Ministério da Cultura, desde a gestão do Ministro Gilberto Gil, iniciada em 2003, e 

mantida nas gestões posteriores, até 2015. 

Trata-se de um modelo que bate de frente na prática clientelista e muito pouco 

transparente da política de balcão, em que os recursos públicos são “distribuídos” a 

partir de critérios de escolha pessoalizados, de favorecimento seletivo, sem uma 

estratégia política republicana ou uma perspectiva de desenvolvimento do setor, onde 

quem tem mais proximidade com o poder, logra mais êxito no acesso aos recursos 

públicos. Por meio de um edital público, qualquer grupo cultural fica sabendo as regras 

de acesso a determinado recurso, bem como os critérios que nortearão o processo de 

seleção daqueles que estarão aptos ou não a conveniar com o poder público100.  

Essa forma, ignora as assimetrias de acesso à informação, ou mesmo de 

capacidade técnica instalada para o cumprimento da burocracia de contratação 

estatal. Porém, tal como a democracia, ainda é a melhor até o momento em termos 

de possibilidades de garantia da diversidade, além de permitir que ao longo de um 

                                                 
99 Fonte: Governo do Estado do Rio de Janeiro – 12/8/2011. Disponível em: http://www.rj.gov.br/web/ 

sec/exibeconteudo?article-id=573936, acessado em 20/1/2017. 
 
100 Esse modelo, claro, expôs ainda mais as deficiências técnicas de boa parte de produtores, 

gestores e toda sorte de agentes atuantes no campo da cultura, levando as gestões públicas a 
atuarem também na formação desses agentes, com o objetivo de democratizar o acesso a essas 
fontes de recursos. 

http://www.rj.gov.br/web/%20sec/exibeconteudo?article-id=573936
http://www.rj.gov.br/web/%20sec/exibeconteudo?article-id=573936
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determinado período seja possível avaliar se as práticas e estratégias adotadas pelas 

gestões públicas, no cumprimento de um mandato que pressupõe algum avanço, 

estão sendo efetivas ao desenvolvimento daquele campo; na medida em que se 

constitui de modo transparente, com objetivos e escolhas claros, permitindo assim o 

monitoramento de sua efetividade. 

Essas duas gestões da SEC-RJ em análise entram para a história da cultura 

fluminense como a primeira experiência de atuação por meio de parcerias público-

privadas na gestão direta da cultura. Referimo-nos às parcerias oficializadas através 

de convênios com Organizações Sociais, à semelhança do modelo experimentado no 

Estado de SP, há quase duas décadas. De acordo com esse modelo, o Estado 

repassa os recursos, define os objetivos101 e uma empresa de direito privado executa 

a gestão de equipamentos e políticas culturais, outrora sob responsabilidade exclusiva 

da administração pública, observando os objetivos e metas estabelecidos por esta. 

Conforme esclarece o modelo adotado pelo estado de São Paulo: 

 

A figura institucional da organização social (OS) foi criada no Brasil em 1998, 
por meio da Lei Federal nº 9.637, com o intuito de viabilizar a execução de 
atividades não exclusivas do Estado por organizações da sociedade civil. 
Essa lei estabelece que o Executivo pode qualificar como organização social 
pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, cujas atividades sejam 
dirigidas ao ensino, à pesquisa científica, ao desenvolvimento tecnológico, à 
proteção e preservação do meio ambiente, à cultura e à saúde. A entidade 
qualificada como organização social pode concorrer em convocações 
públicas para o recebimento de dotações orçamentárias, permissões de uso 
de bens móveis ou imóveis e isenções fiscais para a execução de ações 
pactuadas no Contrato de Gestão – instrumento que rege a parceria entre o 
Estado e a organização social. (GOVERNO DO ESTADO DE SP102)  

 

Podem qualificar-se como OS associações sem fins lucrativos e de direito 

privado estabelecidas de acordo com o que regulamenta cada legislação local: 

 

                                                 
101 Grifamos esse trecho porque, na prática, o que se observa no contexto fluminense é que esses 

objetivos estabelecidos como metas para as OS quase nunca são cumpridos, inspecionados e 
avaliados pelo órgão gestor, uma característica histórica da administração pública no Brasil; e além 
disso, quase nunca dialogam com outras políticas e estratégias pactuadas com a sociedade. Um 
exemplo, observado no contexto fluminense é que paralelamente ao debate de criação do plano 
Estadual de Cultura a SEC-RJ construía um conjunto de objetivos, metas e indicadores para os 
principais equipamentos de cultura sob a gestão estadual, indo claramente de encontro com a 
premissa de construção participativa de uma política de desenvolvimento cultural de médio e longo 
prazo para o estado. 

 
102 Fonte: Governo do Estado de SP. Disponível em: http://www.transparenciacultura.sp.gov.br/ 

organizacoes-sociais-de-cultura/o-que-sao/, acessado em 22/1/2017. 
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No Estado de São Paulo, a qualificação de entidade como organização social 
foi regulamentada pela Lei Complementar nº 846/1998, originalmente para 
atividades dirigidas à saúde e à cultura. A abrangência do modelo foi 
ampliada com a Lei Complementar nº 1.243/2014, ao estabelecer que o título 
de organização social pode ser outorgado pela Administração Pública a 
entidade privada sem fins lucrativos que realize atividades dirigidas à saúde, 
à cultura, ao esporte, ao atendimento ou promoção dos direitos das pessoas 
com deficiência, ao atendimento ou promoção dos direitos de crianças e 
adolescentes, à proteção e conservação do meio ambiente e à promoção de 
investimentos, de competitividade e de desenvolvimento. (GOVERNO DO 

ESTADO DE SP)  

 

No estado de São Paulo: 

 

As organizações sociais de cultura são instituições não-governamentais, 
associações ou fundações de direito privado e sem fins lucrativos que atuam 
na área cultural, qualificadas a partir de critérios definidos em lei para atuar 
em parceria com o governo do Estado, por meio da Secretaria da Cultura, na 
gestão de seus programas culturais, equipamentos e grupos artísticos. A 
Secretaria da Cultura do Governo do Estado vem adotando esse modelo de 
gestão em parceria com organizações sociais de cultura desde 2004103. 

 

Aqui no Rio de Janeiro, no campo da cultura, a Lei que permite esse modelo 

de gestão data de 2009 – Lei 5.498 de 7/7/2009, portanto, mesmo período em que o 

Sistema Estadual de Cultura tem início na gestão da Secretária Adriana Rattes. Mas 

a articulação para que esse modelo fosse regulamentado no estado seguiu em 

profundo embate e em contrariedade com a vontade de parte da classe artística e 

cultural fluminense.  

A justificativa para a sua proposição, conforme pontuou a Secretaria de Estado 

de Cultura do RJ mediante a aprovação da Lei, e de posse de um diagnóstico 

preocupante sobre as condições gerais de funcionamento dos equipamentos públicos 

estaduais, era de que: 

 

A burocracia dos atuais [2010] mecanismos que caracterizam a 
administração estatal, que as instituições culturais têm que enfrentar, 
inviabiliza a adoção de práticas de gestão verdadeiramente compatíveis com 
a especificidade e o dinamismo da atividade cultural. Isso enfraquece a 
atuação do Poder Público em prejuízo do atendimento às demandas da 
sociedade. A manutenção do modelo atual gera mais um problema para a 
gestão, qual seja, a existência de estruturas paralelas como as Associações 
de Amigos. Elas foram criadas na tentativa de suprir as dificuldades da 
burocracia estatal, mas prestam serviços sem adequada orientação do Poder 
Público, sem o devido controle e fiscalização dos seus recursos e, portanto, 
sem a necessária transparência à sociedade104. 

                                                 
103 Idem. 
 
104 Disponível em www.cultura.rj.gov.br/os.pps, acessado em 15/01/2010. 

http://www.cultura.rj.gov.br/os.pps
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Existem muitas considerações a serem feitas sobre a concepção desse modelo 

de gestão, que não apenas não trabalhou com a possibilidade de  conduzir um amplo 

debate sobre as condições em que opera a máquina pública, mas em seu lugar propôs 

uma gambiarra jurídica que tenta encaminhar soluções de curto prazo sem enfrentar 

problemas históricos, bem como construiu um novo modelo de investimento do 

recurso público, ainda mais frágil dos pontos de vista jurídico e político. Na medida em 

que abre espaço para que, em caráter de exceção, “A qualquer tempo, o órgão 

supervisor e a organização social poderão, de comum acordo, rever o termos do 

contrato de gestão, desde que devidamente justificado e preservado o interesse 

público” (Art.47), parece-nos que o interesse público nesse momento já não é a 

prioridade perseguida pelo gestor ou pelo órgão. Flexibilizar metas e objetivos 

previamente acordados não nos parece uma forma arrojada de conduzir a gestão 

pública. 

Na prática, foram extintas as Fundações que geriam a Casa França-Brasil e o 

Museu da Imagem e do Som (MIS), bem como a FUNARTE, e foram firmados 

contratos de gestão com organizações qualificadas como OS pra a Casa França-

Brasil, a Escola de Artes Visuais – EAV (Parque Lage), o MIS e toda a rede de 

Bibliotecas Parque, sendo que em março de 2016 o contrato com a EAV foi rescindido 

pela SEC-RJ num imbróglio que culminou num impasse jurídico: a SEC-RJ se viu 

obrigada a cobrar da Organização Ocas o cumprimento das cláusulas do contrato de 

gestão da escola e esta se viu compelida a descumpri-las tendo em vista o longo 

atraso no repasse das verbas previstas em contrato para a gestão do espaço. Esse é 

um claro exemplo de que o modelo é frágil sob todos os aspectos e principalmente o 

político. 

Ainda no que se refere às grandes marcas desse governo, registra-se a 

implementação da rede de bibliotecas-parque, um conceito absolutamente novo no 

que se refere a equipamentos culturais públicos e de qualidade para a população. 

 

Inspirada nas bibliotecas-parque de Medelín e Bogotá, na Colômbia, a 
Biblioteca Parque de Manguinhos, inaugurada em abril de 2010, é a primeira 
de uma série de espaços criados, em áreas de risco, para oferecer aos 
usuários acesso imediato e fácil à informação. Dessa forma, criam um 
ambiente de convivência e convergência na comunidade, contribuindo para a 
diminuição da violência e para a inclusão social.  A Biblioteca Parque de 
Niterói é a segunda da rede de Bibliotecas Parque que a Secretaria de Estado 
de Cultura do Rio de Janeiro (SEC) vem implementando. Após cuidadosa 
obra de restauração, a BPN foi reinaugurada em julho de 2011 e 
transformada num espaço pautado pelo livre acesso de informação. A 
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Biblioteca Parque da Rocinha, inaugurada em junho de 2012 e, assim como 
a Biblioteca Parque de Manguinhos vinculada ao PAC, oferece entre outros 
serviços, acesso livre às estantes, empréstimo domiciliar, acesso gratuito à 
internet e atividades para crianças e jovens. Entre os setores, CDteca e 
DVDteca, Jardim de Leitura e Sala Multiuso. Em abril de 2014, seguindo os 
mesmos padrões das bibliotecas parque de Manguinhos, Rocinha e Niterói, 
foi reaberta a Biblioteca Parque Estadual, que passa a ser a matriz da rede 
de Bibliotecas Parque que o Governo do Rio de Janeiro está implantando no 
estado. A nova BPE pretende ser um polo de atividades culturais, informação 
e lazer acessível a todos, sem restrição de idade, região de domicílio ou nível 
de formação105. 

 

Essa experiência extrapolou todas as expectativas de público historicamente 

verificadas em equipamentos semelhantes, geridos pelo poder público, justamente por 

se constituir a partir de um conjunto de premissas totalmente voltadas à difusão da 

cultura em ambientes onde a cultura é imposta como um signo de distinção 

colonizador dos gostos. A BPE, mencionada na apresentação que a SEC-RJ faz do 

Programa, desde que foi implementada no coração do centro da cidade do Rio de 

Janeiro superou todos os recordes de público estimados para o espaço. O projeto 

recebeu investimentos diretamente vinculados ao gabinete do governador do estado 

e foi coordenado pela equipe da Secretária Adriana Rattes, em especial a 

Superintendência do Livro e da Leitura, criada nessa gestão. 

No momento em que esta tese é finalizada, em janeiro de 2017, a SEC-RJ 

oficializa a notícia de que as Bibliotecas-parque serão fechadas em virtude da crise 

de falta de recursos pela qual passa o governo do estado do Rio de Janeiro, tendo em 

vista que a solução temporária em que a Prefeitura do Rio assumiu o custo das 

bibliotecas seria descontinuada com o início da nova gestão municipal, em 2017. Uma 

vez mais ratificamos a fragilidade do contrato de gestão por OS, que tinha como uma 

das metas acordadas com a SEC alavancar recursos próprios para o funcionamento 

dos equipamentos culturais, mas que na prática funcionou apenas como mais uma 

modalidade de terceirização ou privatização do Estado, resguardado o risco zero do 

processo, já que a OS gestora em momento nenhum foi penalizada pelo não 

cumprimento de uma das metas do contrato de gestão. A SEC-RJ não a penalizou 

por isso e mediante a descontinuidade dos repasses, a solução amigavelmente 

conduzida por ambas as partes foi o fechamento da biblioteca. 

                                                 
105 Bibliotecas Parque, disponível em: http://www.cultura.rj.gov.br/apresentacao-projeto/bibliotecas-

parque, acessado em 28/01/2017. 

http://www.cultura.rj.gov.br/apresentacao-projeto/bibliotecas-parque
http://www.cultura.rj.gov.br/apresentacao-projeto/bibliotecas-parque
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Esses episódios são a marca registrada das duas gestões analisadas neste 

trabalho, um período impossível de ser analisado apenas de uma perspectiva, sob a 

pena de não captar a totalidade. Nessas duas gestões, a cultura como um campo 

estruturado, no âmbito do estado do Rio de Janeiro passa por aquilo que poderia ser 

definido como uma modernização conservadora106. Isto é, um período em que 

aconteceram mudanças fundamentais nos processos de construção de políticas 

públicas da cultura, na forma como o campo se estrutura e se desenvolve, na 

visibilidade das questões, antes exclusivas de um grupo muito restrito de artistas 

consagrados, para uma realidade em que é impossível não considerar a população 

na formulação das políticas como um ator fundamental da política, mas que, 

inevitavelmente, não abalou as superestruturas do Estado ou foi capaz de inverter a 

correlação de forças entre os detentores do poder político e a população. Alterou mas 

não inverteu. Alterou, porque segmentos antes sem peso nessa correlação passaram 

a estar presentes e a não poderem mais ser ignorados, Mas não alterou 

significativamente, porque esses novos segmentos não obtiveram pesos e posições 

que os possibilitasse disputar mais incisivamente o sentido da política.  

Uma espécie de revolução passiva que põe a nu o quanto se pode mudar sem 

avançar no que concerne às questões centrais, que continuam intocadas, sob a capa 

de uma suposta condição mais arrojada e mais moderna de construir políticas 

públicas, mas que na realidade continua escamoteando o descaso com os direitos 

sociais, a garantia do acesso à cultura e o reconhecimento da diversidade cultural 

como uma premissa. 

                                                 
106 De acordo com os economistas Murilo José de Souza Pires e Pedro Ramos: “O termo 

modernização conservadora foi cunhado primeiramente por Moore Junior (1975) para analisar as 
revoluções burguesas que aconteceram na Alemanha e no Japão na passagem das economias pré-
industriais para as economias capitalistas e industriais”, referindo-se ao “pacto político tecido entre 
as elites dominantes [que] condicionou o desenvolvimento capitalista nestes países, conduzindo-os 
para regimes políticos autocráticos e totalitários.”  (PIRES; RAMOS, 2009, p.412) 
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4 O SISTEMA ESTADUAL DE CULTURA DO RJ – SIECRJ 

 

 

4.1 Bases conceituais do Sistema Estadual de Cultura do RJ 

 

 

A organização da cultura em sistemas que possibilitassem a integração de 

entes da administração pública, no campo cultural, nas três esferas de governo e 

destes com a população de um modo geral e não apenas as classes artísticas, como 

vimos anteriormente, começou a ser mais amplamente debatida na I Conferência 

Nacional de Cultura, realizada em 2005, a primeira conferência do campo cultural 

realizada no país. Como um desdobramento do plano de governo do Partido dos 

Trabalhadores de 2002, essa Conferência tornou-se o direcionador de diversas ações 

para que o modelo se concretizasse nacionalmente como instrumento de gestão e de 

organização das políticas públicas de cultura em diversos municípios e estados no 

território brasileiro. 

Conforme apresentado anteriormente, o SNC tem como pilares o tripé 

Participação (Conselhos, Conferências, Comissões Bipartites e Tripartites), 

Planejamento (Planos Regionais, Setoriais) e Financiamento (Fundos e Leis de 

Incentivo). É baseado nesses instrumentos e mecanismos que pretendeu, desde o 

início da articulação para que se tornasse uma realidade na gestão pública da cultura, 

estabelecer uma nova dinâmica de interação entre o Estado e a sociedade civil, 

visando ao desenvolvimento cultural do país e à redução das assimetrias na garantia 

dos direitos culturais, integrantes do quadro maior dos direitos sociais. 

Embora os Planos de Cultura sejam um dos instrumentos de gestão dos 

Sistemas de Cultura, na prática, eles foram os primeiros mecanismos  a iniciar uma 

escuta qualificada107 junto à população para o fortalecimento do modelo, de modo que 

inicialmente foi a proposta de construção desses planejamentos que induziu o debate 

nacional em torno da constituição de uma rede sistêmica. O mesmo viria a ocorrer nas 

gestões públicas que aderiram ao SNC em outras esferas da administração pública, 

                                                 
107 Entre 2003 e 2005 foi realizado o conjunto de seminários “Cultura para Todos” em todo o país. 

Durante esses encontros uma equipe do MinC coletava, debatia e sistematizava os tópicos em torno 
dos temas que, inicialmente, comporiam o Plano Nacional de Cultura. 
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inclusive no estado do Rio de Janeiro, sendo a construção dos Planos o processo 

indutor central dos Sistemas. 

Naquele momento, inicial, em que os sistemas começavam a ser 

implementados em todo o território nacional, a recomendação do Ministério da Cultura 

(2011, p.42) para as gestões sub-nacionais era a de que os Sistemas de Cultura 

fossem constituídos de: 

 

Órgãos Gestores da Cultura, Conselhos de Política Cultural, Conferências de 
Cultura, Planos de Cultura, Sistemas de Financiamento à Cultura, Sistemas 
Setoriais de Cultura (quando pertinente), Comissões Intergestores Tripartites 
e Bipartites, Sistemas de Informações e Indicadores Culturais e Programa 
Nacional de Formação na Área da Cultura.  

 

Sendo que o esforço inicial de credenciamento de Sistemas estaduais e 

municipais junto ao Sistema nacional se concentrou na estruturação de órgãos 

exclusivos de gestão da cultura em municípios com mais de 500 mil habitantes, além 

de recomendar a criação de uma estrutura administrativa para a cultura em todos os 

estados da federação; na constituição de Conselhos paritários deliberativos em que a 

sociedade civil tivesse assento, na criação dos Planos e dos Fundos de Cultura, 

prioritariamente. Estes últimos, inclusive, fortemente induzidos com a promessa de 

que repasses fundo a fundo (do fundo nacional para os estaduais e municipais) seriam 

frequentes e na relação direta da robustez do Sistema Nacional, isto é, quanto mais 

adesões dos entes federativos, mais recursos seriam repassados pelo governo 

federal, uma realidade que não chegou a se configurar, até o momento de 

estruturação desta tese.  

Em relação a todos esses instrumentos (Órgão Gestor de Cultura, Conselho, 

Conferência de Política, Financiamento Cultural, Comissões Intergestores, Sistemas 

de Informações e Indicadores, Programas de Formação e Planos de Cultura), a 

situação do estado do Rio de Janeiro em 2009, quando o Sistema fluminense 

começou a ser criado, era a que descreveremos a seguir.  

No contexto fluminense, esse movimento teve início no final de 2009, quando 

pela primeira vez o órgão gestor de cultura estadual (SEC-RJ) propôs a construção 

de um “novo paradigma da gestão da cultura no estado do Rio de Janeiro”108, palavras 

da própria secretária de Estado de Cultura, Adriana Rattes. Tratava-se de um 

                                                 
108 “Um Plano para a Nossa Cultura”, Disponível em: http://www.cultura.rj.gov.br/apresentacao-

projeto/plano-estadual-de-cultura, acessado em 12/09/2016. 

http://www.cultura.rj.gov.br/apresentacao-projeto/plano-estadual-de-cultura
http://www.cultura.rj.gov.br/apresentacao-projeto/plano-estadual-de-cultura
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movimento institucional orientado à construção de políticas culturais participativas, 

abertas e de longo prazo, sujeitas a revisões periódicas, não restritas à classe 

artística, contando com o protagonismo da população e em conjunto com todos os 

municípios do estado do Rio de Janeiro. Algo até então nunca experimentado, numa 

escala de envolvimento estadual no contexto fluminense, isto porque pretendia 

incorporar as recomendações de agentes culturais de todas as 92 cidades do estado. 

Desde então, essa dinâmica sofreu avanços importantes, naquele que vem a 

ser um dos principais efeitos desse movimento, qual seja ampliar, de fato, o número 

de interlocutores e segmentos representados, bem como a quantidade de canais de 

interlocução entre as partes interessadas nas políticas públicas de cultura, num 

movimento claro de arejamento e democratização da gestão pública, ainda que formal 

e incipiente.  

No tocante à consolidação das estruturas públicas de gestão da cultura, tal 

como preconizaram as recomendações do governo federal em torno da construção 

dos sistemas, o órgão de cultura estadual do Rio de Janeiro gozava, em 2009, de um 

importante prestígio junto à governadoria fluminense, quando a pasta contou com 

acréscimos substantivos de orçamento e pessoal, sob a gestão da Secretária Adriana 

Rattes. Sem mencionar o montante investido em projetos específicos de 

reestruturação da rede de equipamentos culturais fluminenses, como o Programa de 

Bibliotecas Parques, a reestruturação do Museu da Imagem e do Som, da Sala Cecília 

Meireles e do Próprio Theatro Municipal, alguns desses com recursos administrados 

pelo próprio gabinete do governador do estado.  

Do ponto de vista da organização funcional do órgão para a estruturação de 

uma política arrojada como o SIEC-RJ, registra-se que durante os cinco anos (2010 a 

2015) em que o Sistema e o Plano Estadual de Cultura do RJ estiveram em fase de 

construção e de debates públicos, em dois deles nenhuma ação foi realizada, por 

questões internas de descontinuidades na estrutura técnica do órgão estadual gestor 

de cultura, ou mesmo de alteração nas prioridades da pasta com outros projetos, 

então em andamento no estado, como por exemplo a aprovação da Lei que institui a 

gestão por Organizações Sociais (OS) nos equipamentos públicos de cultura do 

estado, uma articulação que consumiu muita energia no período em que o modelo foi 

implementado pela primeira vez no estado.  

Essas lacunas terminaram por acarretar uma desmobilização dos atores 

sociais envolvidos, além de uma perda substantiva nos esforços de estabelecimento 
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de uma metodologia que cumprisse o objetivo proposto. Como no caso, a construção 

do Plano Estadual de Cultura, cujas escutas para diagnóstico territorial tiveram que 

ser parcialmente refeitas num momento subsequente à mobilização inicial, em 

algumas audiências e reuniões, impactando fortemente na consolidação de uma 

prática participativa no campo, acarretando um desgaste político, que é sempre uma 

constante no campo. 

Essa metodologia de construção de uma sólida rede de sistemas de cultura, 

que interconecta todas as instâncias da administração pública no país e a sociedade, 

preconiza a criação e o fortalecimento de órgãos da gestão pública capazes de 

articular politicamente a criação dos sistemas e atuar no suporte técnico 

especializado, para que toda a rede de atores seja envolvida. Algo que no período 

mencionado funcionou de modo irregular e inconstante na SEC, com períodos de forte 

engajamento do órgão no fortalecimento da política federal e outros sem que se 

registrasse um protagonismo esperado do estado cuja capital detém o título de capital 

cultural do país, no imaginário nacional.  

Durante o tempo em que o Sistema esteve em debate no estado, uma série de 

parcerias foram firmadas com o objetivo de fortalecer a capacidade técnica da SEC 

estruturar o SIEC-RJ e, no entanto, muito poucas ações foram envidadas no sentido 

de cobrar do órgão um posicionamento politicamente coerente com a população no 

que concerne ao seu papel nesse processo da política. 

O processo de criação do Sistema – que no caso foi marcado pelo início dos 

debates do Plano Estadual de Cultura, tal como o ocorrido em âmbito federal – foi 

lançado oficialmente em dezembro de 2009. Durante todo o ano de 2010 uma série 

de escutas foram realizadas em todo o estado, mobilizando a sociedade em 

seminários municipais que viabilizassem diagnósticos prévios, construídos 

coletivamente, num processo inédito de escuta popular com essa envergadura. 

Porém, por questões internas de alternâncias de gestores técnicos na estrutura da 

SEC109, esse processo foi descontinuado no ano de 2011, de modo que toda a 

mobilização iniciada, conforme mencionado, ficasse duramente fragilizada.  

                                                 
109 O gestor que assumiu a área técnica responsável pela mobilização do Plano não realizou 

nenhuma ação desse “Programa” no período em que esteve à frente dessa área (Superintendência 
de Diversidade e Cultura) na SEC, de modo que no ano seguinte, a criação do Plano passou 
novamente à Assessoria de Estudos e Pesquisas.   
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A construção do Plano seguiu as mesmas recomendações feitas em âmbito 

federal para a elaboração do PNC e, três anos após iniciada a articulação para a 

construção participativa desse instrumento de gestão do SIEC, uma minuta preliminar 

do Plano foi finalmente elaborada pela equipe técnica da SEC-RJ.  

Dois principais fatores contribuíram para que a redação do Plano Estadual não 

estivesse pronta no final de 2010, data pactuada pela SEC junto à Assembleia 

Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (ALERJ) e com a população, desde o início 

do processo: o fato de a equipe de técnicos da SEC, responsável pela articulação do 

plano junto aos municípios, ter sofrido alterações e descontinuidades e também o 

período eleitoral de renovação do poder executivo estadual, ocorrido em fins de 2010, 

que fez com que algumas políticas permanecessem em compasso de espera da 

confirmação de quem assumiria a pasta da Cultura no estado.  

Mediante a reeleição do Governador Sérgio Cabral Filho (PMDB), um cenário 

que era bastante previsto naquela conjuntura, a Secretária Estadual de Cultura 

Adriana Rattes foi convidada a continuar por mais um período no cargo. Desta forma, 

o Plano teve continuidade em seu processo de elaboração e validação junto a 

instâncias da sociedade civil e do poder público municipal em todas as regiões do 

estado. 

Em 2012, a equipe do Plano foi recomposta; técnicos e especialistas foram 

contratados com recursos do Programa de Fortalecimento Institucional (do Ministério 

da Cultura, que custeou parte significativa dos recursos investidos por estados e 

municípios na construção dos sistemas de cultura em todo o país) para a 

implementação do Sistema de Cultura, e um amplo planejamento de atividades para 

o ano de 2012 foi preparado e apresentado aos gestores públicos municipais com o 

objetivo de aproveitamento máximo de instâncias de participação social na validação 

do Plano Estadual de Cultura do Rio de Janeiro. A estratégia foi a de retomar um canal 

inédito de articulação aberto em 2009 junto aos municípios fluminenses e grupos de 

cultura dessas cidades. 

No período, foram planejadas as seguintes instâncias de participação na 

validação do Plano e da Lei do Sistema Estadual de Cultura propostos pela Secretaria 

de Estado de Cultura do Rio de Janeiro: a) Fóruns Territoriais nas 10 regiões do 
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estado110: encontros abertos ao público com o objetivo de apresentar a minutas do 

Plano e da Lei do Sistema Estadual de Cultura e receber as primeiras contribuições 

públicas sobre os dois documentos; b) Consulta Pública Virtual, simultaneamente à 

realização dos fóruns foi disponibilizada no portal da SEC-RJ, para que a população 

pudesse contribuir com críticas, sugestões e considerações sobre o texto geral, esta 

consulta perdurou por 10 meses, ao longo das articulações presenciais, durante o ano 

de 2013; e c) Conferência Estadual de Cultura, onde foi apresentada uma minuta 

consolidada dos processos anteriores. Novas contribuições foram registradas para 

uma última etapa de sistematização de todas as contribuições encaminhadas pela 

população nos muitos fóruns realizados para este fim.  

Esses momentos de diálogo ocorreram em 92 reuniões municipais e outras 8 

regionais, na fase de diagnóstico em 2010. Foram também realizadas dezenas de 

visitas técnicas às prefeituras para levantamento de informações institucionais da 

cultura nos municípios ao longo de 2011. Além disso, foram ainda organizadas 10 

audiências públicas regionais para discussão da minuta inicial do Plano, que se 

seguiam à visita presencial dos técnicos/articuladores da SEC-RJ aos municípios 

(grupos culturais, instituições e os próprios órgãos da gestão pública), em 2012, bem 

como à mobilização pela internet, nas redes sociais etc. 

Uma outra etapa participativa prevista na metodologia foi a eleição de uma 

comissão formada por representantes da sociedade civil e órgãos municipais de 

cultura para a consolidação das proposições e preparação do documento final que 

seria enviado à ALERJ. Mas isto, na prática, foi realizado integralmente pela equipe 

técnica interna da SEC, mesmo que grande parte das contribuições da sociedade 

tenham sido aproveitadas na construção final do texto do Plano Estadual de Cultura 

do Rio e Janeiro. 

A esse respeito, é importante destacar que se na quantidade, parte significativa 

das contribuições da população foi incluída na minuta final do texto do Plano e da Lei 

do Sistema, no tocante às questões mais críticas em relação à política, nenhuma das 

reivindicações populares foi atendida e encaminhada posteriormente no documento 

final, principalmente no que se referia ao percentual do orçamento estadual 

direcionado à pasta da cultura (1% recomendado pela ONU) e ao perfil do conselho 

                                                 
110 As regiões são: Costa Verde, Médio Paraíba, Baixadas Litorâneas, Centro-sul, Norte, Serrana, 

Noroeste e Metropolitana 1 (capital), 2 (Baixada Fluminense) e 3 (Niterói e adjacências). 
Abrangendo os 92 municípios do estado. 
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estadual de cultura, que conforme reivindicação popular deveria ser deliberativo e não 

apenas consultivo, no que tange à institucionalização da participação na formulação 

e acompanhamento das políticas públicas. O pleito não foi atendido e o texto 

encaminhado à Assembleia Legislativa do estado não contemplou essa demanda 

popular. 

Adicionalmente a esses momentos de participação presencial e virtual, o 

processo contou ainda com o apoio de um Grupo de Trabalho específico de validação 

de todos os processos planejados pela SEC e sistematização das contribuições com 

o intuito de permitir que o texto final do documento fosse o mais próximo possível da 

vontade popular, refletindo a multiplicidade dos atores envolvidos em sua construção.  

O grupo de coordenação estadual, ou GCE, dessa forma, foi mais um canal de 

articulação, colaboração e participação representativo dos municípios e da sociedade 

civil no processo de elaboração do Plano Estadual de Cultura e da Lei Estadual de 

Cultura, formado por representantes eleitos nas Conferências Regionais do Plano 

Estadual de Cultura, em 2010, e por convidados que pudessem contribuir na 

construção do Sistema Estadual de Cultura. Teve caráter consultivo e se reuniu, 

regularmente ao longo de 2012, até a realização da Conferência Estadual de Cultura 

(ao final de 2013), para avaliação das contribuições encaminhadas pela sociedade e 

planejamento das ações de participação social ao longo do ano.   

Além desses, participaram do processo de articulação para a construção do 

SIEC representantes do Legislativo estadual, durante todas as etapas (Comissão de 

Cultura e Educação da ALERJ), com o objetivo de que os documentos, ao chegarem 

à casa legislativa para votação de sua redação final, levassem consigo o histórico de 

negociações e discussões das quais a sociedade participou previamente, ao longo do 

ano de 2012.  

No ano de 2012, quando as mobilizações são retomadas, é perceptível uma 

certa incredulidade no processo por parte da população, que expressa com frequência 

sua desconfiança na regularidade do canal de participação então incentivado pela 

SEC. Em 2013 tem início o processo de consulta pública111 do documento que viria a 

se concretizar no primeiro Plano Estadual de Cultura do RJ e no ano seguinte, 

novamente, nenhuma ação é desenvolvida no sentido de implementação da política 

                                                 
111 Por meio de audiências públicas, apresentações, consulta pública na internet etc. 
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sem que uma devolutiva formal fosse feita à parcela da população que participou 

ativamente dos debates em torno da construção da política.  

Nesse sentido, um dos desafios foi garantir a representatividade nesse 

processo, que se pretende participativo e representativo das diversidades territorial e 

setorial das artes e da cultura fluminenses. Se por um lado, para os gestores públicos, 

principalmente membros do poder executivo, em todas as instâncias de governo, é 

um enorme desafio abrir os seus mandatos à participação popular, ou ao temido 

controle social; por outro, se mostrou um exercício bastante complexo mobilizar a 

sociedade civil de um modo geral a participar desses espaços de debates, sobretudo 

por conta das instabilidades, muitas idas e vindas de um processo que se pretendia 

mais linear, mas que na prática se arrastou por longos 5 anos. 

Componentes do modelo de planejamento cultural por meio de planos de 

cultura, os planos setoriais estaduais foram concebidos como uma tentativa de 

conferir mais transparência e previsibilidade ao trabalho das Superintendências da 

SEC-RJ, que passariam a ser orientar não somente pela disposição dos seus 

gestores, mas a partir de diretrizes e estratégias definidas com a cooperação dos 

agentes da cultura com o objetivo de incutir formas mais democráticas na ação 

pública. Adicionalmente, esperava-se também que os planos setoriais pudessem 

contribuir como um catalisador político para a mobilização e organização de 

segmentos artístico-culturais, derivando em instituições de representação tais como 

fóruns setoriais, estes também componentes do Sistema. 

Essa iniciativa, uma inovação recente no nível da gestão pública estadual no 

Brasil, encontrou pela frente uma série de dificuldades: da precariedade da 

administração pública à desconfiança da sociedade civil, além da resistência dos 

próprios gestores, que precisariam incorporar o elemento de participação social às 

suas formas trabalho, o que implicaria em abrir mão de poder relativo, que passaria a 

ser compartilhado, em parte, com grupos organizados da sociedade civil. 

A baixa institucionalização dos procedimentos da gestão pública da cultura, de 

fato, acaba por torná-la demasiadamente dependente das vontades dos gestores, e 

principalmente nas estruturas tecno-burocráticas de chefia, que na estrutura político-

administrativa da SEC-RJ era composta por superintendentes e assessores-chefe, 

que ocupam postos de comando sobre áreas da cultura. Essa autonomia, se por um 

lado permite que processos decisórios sejam mais rapidamente definidos, insere, 

porém, um fator de insegurança política porque tende a tornar as justificativas das 
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ações tomadas menos transparentes (e assim menos legítimas). Em um contexto de 

crescente pressão da sociedade civil, isso contribui negativamente com redução de 

confiança pública, limitando as possibilidades de desenvolvimento de formas mais 

participativas de formulação e de implementação dessas políticas. 

Com base no registro que temos do processo, a partir de nossa participação 

profissional no período, mas também dos documentos de acervos do órgão e dos 

técnicos e gestores entrevistados, argumentamos que a possibilidade de 

concretização das políticas setoriais de cultura pela SEC-RJ esbarrou em sua 

incapacidade de generalizar internamente procedimentos racionais e critérios 

impessoais necessários para produzir maior nível de institucionalização, de forma a 

garantir a concretização integral da política proposta à sociedade. Pelo menos até o 

presente momento (2016), dos 12 planos setoriais propostos apenas dois alcançaram 

o nível operacional de programas setoriais, não obtendo prosseguimento na gestão 

iniciada em 2015. 

De nosso ponto de vista, isso se deveu em parte a um dilema político em que 

o potencial de participação cívica fica reduzido em função de um quadro prévio de 

baixa institucionalização do poder público, incidindo sobre a própria possibilidade 

futura de fortalecimento das instituições do Estado. 

Adicionalmente, os planos setoriais de cultura promovidos pela SEC-RJ 

expressam uma contradição política que marcou aquela gestão da pasta, dúbia em 

suas ações e discursos, ora dirigindo-se às forças de mercado (como na lei das OS e 

na ênfase à ampliação do uso das leis de incentivo pelos produtores de cultura no 

estado), ora acenando para um sentido público (como a implantação de um Sistema 

Estadual de Cultura de forma participativa e colaborativa). Internamente, essa 

ambiguidade garantiu margem política para que setores da gestão da Secretaria, 

mormente alguns de seus superintendentes, assumissem um compromisso pró-forma 

com a política setorial, mais alinhados que estavam com a ideologia de mercado ou 

mesmo com práticas arcaicas de tipo clientelista. 

Para dar conta da tarefa inédita de desenvolver 12 planos setoriais de forma 

participativa no estado, a SEC-RJ elaborou uma metodologia que organizou o trabalho 

em duas etapas. Na primeira, ocorrida entre abril de 2012 e outubro de 2013, foram 

produzidas análises, por agentes da cultura dos segmentos setoriais, com 

diagnósticos e propostas para as áreas – representando visões diversas da sociedade 

civil, além de um documento adicional apresentado pela Secretaria; com consulta 
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dessas propostas pela internet e apresentação pública em encontros abertos e 

presenciais. 

Os segmentos foram escolhidos em função da importância relativa das 

linguagens artísticas; da experiência de interlocução da SEC-RJ com determinadas 

áreas da cultura, notadamente as de responsabilidade direta de Superintendências, e 

dos limites de infraestrutura e de recursos humanos existentes para organizar e 

conduzir um processo com essa complexidade. Esse dilema implicou recortes 

convencionais que contemplaram originalmente os seguintes setores ou linguagens 

artísticos: Artes visuais, Circo, Cinema, Dança, Livro e Leitura, Museus, Música de 

Concerto, Música Popular, Patrimônio Imaterial, Patrimônio Material, Teatro; e TV e 

Novas Mídias. 

Criticada ao apresentar a proposta à sociedade civil, a Secretaria tratou de 

reorganizar os segmentos, promovendo rearranjos, como um plano único para a 

Música e uma política unificada para o Patrimônio Cultural. O Audiovisual também 

agregou Cinema e TV e Novas Mídias. Já as especificidades de certos segmentos 

culturais foram trabalhadas no interior de outros setores. Artesanato e culturas 

populares, por exemplo, acabaram sendo abordados no âmbito do plano do 

Patrimônio Cultural, da mesma forma que as artes digitais foram tratadas pelas Artes 

Visuais e pelo Audiovisual. Entretanto, quando o processo foi aberto à consulta, arte 

urbana, arquitetura, culturas afrobrasileira e indígena, além da capoeira, do design, 

da moda e da gastronomia foram segmentos reivindicados pela sociedade como 

merecedores de planos específicos. O Design acabou sendo objeto de um plano 

próprio, concluído em todas as etapas com particular engajamento de agentes da 

cultura.  

Porém, a partir de certo ponto, questões internas relacionadas à estrutura 

profissional da SEC-RJ (como a ausência de um gestor claramente responsável por 

conduzir a política) condenaram o documento ao abandono, com grande prejuízo 

político junto aos que participaram do processo. Já o segmento da Moda esbarrou na 

falta de quadros disponíveis para orientar e acompanhar o desenvolvimento de uma 

política para o setor, ironicamente no momento em que a Secretaria se empenhava 

em constituir o Museu da Moda. 

Na segunda etapa, as contribuições recebidas foram harmonizadas pela SEC-

RJ de modo a construir um documento-base, estruturado sob a forma de diretrizes 

(objetivos) e estratégias (meios para alcançá-los), para que novas contribuições e 
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críticas fossem incorporadas tanto pela internet quanto em nova rodada de reuniões 

presenciais que definiriam políticas setoriais decenais. 

Embora o processo como um todo fosse coordenado por uma assessoria ligada 

diretamente à secretária de Estado, os planos setoriais propriamente ditos foram 

produzidos pelas Superintendências do órgão gestor, que tiveram autonomia na 

condução do processo. As Superintendências foram também as responsáveis diretas 

pela mobilização da participação dos grupos, agentes de cultura e personalidades 

ligadas aos respectivos setores, por serem as mais dotadas de informação e 

conhecimento específicos sobre as áreas. 

Como não poderia deixar de ser em um ambiente culturalmente tão diverso, o 

processo evidenciou grandes diferenças entre os setores culturais quanto ao 

engajamento (grau de adesão e de contribuição política) e quanto à qualidade das 

contribuições (o nível de organização e maturidade dos setores implicou em 

formulações com maior ou menor clareza de propostas). Esses fatores, porém, foram 

diretamente afetados com o esforço de mobilização empregado pelas 

superintendências112 e com seu empenho particular em dar forma final aos 

documentos113. Foi contudo na fase seguinte, de operacionalização dos planos 

construídos, que a política setorial encontrou sua principal barreira para avançar. 

Desde o começo, a política setorial fluminense de cultura foi alavancada por 

força da vontade política da então secretária de Cultura Adriana Rattes. Ocorre que, 

mesmo pelo ineditismo da política proposta (e de como ela implicaria, se bem 

sucedida, em novas formas de trabalho nas áreas-fim da Secretaria), as 

Superintendências gozaram de ampla liberdade para estabelecer o ritmo e a forma de 

construção dos planos setoriais que lhes cabiam. Embora essa autonomia fosse 

desejável para permitir que os processos pudessem ser adaptados às características 

culturais de cada setor, não foi previsto nenhum mecanismo formal para forçar o 

cumprimento integral da política pelos gestores, nem sempre verdadeiramente 

comprometidos. Nesses casos, a assessoria que coordenou a produção dos planos 

(futura Coordenação de Políticas Culturais) viu-se limitada a uma instância de 

                                                 
112“Semana dos Realizadores discute Plano Setorial do Audiovisual”. In: 

http://www.cultura.rj.gov.br/materias/semana-dos-realizadores-discute-plano-setorial-do-audiovisual. 
Acesso em 15/01/2016. 

 
113“Participação: grupos de trabalho aprimoram documento setorial de Livro e Leitura”. In: 

http://www.cultura.rj.gov.br/materias/participacao-grupos-de-trabalho-aprimoram-documento-
setorial-de-livro-e-leitura Acesso em 15/01/2016 

http://www.cultura.rj.gov.br/materias/semana-dos-realizadores-discute-plano-setorial-do-audiovisual
http://www.cultura.rj.gov.br/materias/participacao-grupos-de-trabalho-aprimoram-documento-setorial-de-livro-e-leitura
http://www.cultura.rj.gov.br/materias/participacao-grupos-de-trabalho-aprimoram-documento-setorial-de-livro-e-leitura
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mobilização interna, a realizar um trabalho de sensibilização de gestores resistentes 

e de convencimento da própria SEC-RJ da relevância política de adoção de formas 

participativas de atuação pelo poder público. 

Dez segmentos da cultura objetos da política setorial não chegaram ao estágio 

operacional. Metade dos setores vinculados à Superintendência de Artes sequer 

tiveram seus documentos finais apresentados à população. Isso ocorreu por motivos 

diversos, que em nossa análise estão relacionados, em primeiro lugar, à generalizada 

falta de qualificação de pessoal na área da cultura, mas também à reduzida 

participação e cobrança de agentes da cultura de certos segmentos (Artes Visuais, 

Música e Teatro, em especial).  

Além disso, a cultura política do descompromisso com a gestão da coisa 

pública ou inação de alguns gestores foi fator decisivo para explicar o mau resultado 

geral, aliado à falta de instrumentos institucionais de responsabilização. Os setores 

de Circo e Dança, por exemplo, foram especialmente atuantes e participativos, mas 

encontraram pela frente uma superintendente pouco convencida pela proposta de 

política participativa. Sua posterior indicação como secretária de Estado na 

administração de Luiz Fernando Pezão contribuiu para sepultar a iniciativa. 

Embora a sanção da Lei Estadual de Cultura, em 7 de julho de 2015, data em 

que é finalmente aprovada na Assembleia Legislativa do Estado, torne compulsória a 

adoção de políticas setoriais participativas pela SEC-RJ, já que previstas no âmbito 

do Plano Estadual, na diretriz 2.2., não há garantias objetivas que assegurem sua 

execução ou, pelo menos, sua implementação nos termos dessa experiência, mesmo 

que eles também estejam mencionados na estratégia 2.2.1 (“Implementar planos, 

programas e ações de desenvolvimento de setores da cultura, como participação dos 

agentes culturais de todo o estado, contemplando os diferentes elos das cadeias 

produtivas”). Isto porque os respectivos decretos dessa lei ainda não foram todos eles 

regulamentados, bem como, porque o Sistema não está previsto na Constituição do 

Estado, o que figuraria como mais um reforço de sua implementação no estado. O 

recorrente risco de descontinuidade das políticas, nesse caso, repousa especialmente 

na inexistência atual de fóruns setoriais de cultura institucionalizados e na duvidosa 

capacidade do futuro Conselho Estadual de Política Cultural para exigir o pleno 

cumprimento do Plano Estadual. 

Com todas essas dificuldades, os planos setoriais do Audiovisual e de Livro e 

Leitura foram capazes de avançar até o estágio de desenvolvimento de programas. 
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Não por acaso, foram também os processos particularmente marcados por maior 

participação da sociedade civil na feitura dos planos, melhor qualidade dos 

documentos e amplo compromisso político das superintendências responsáveis. 

Mesmo enfrentando mudanças na chefia durante o período, houve continuidade da 

política setorial. Pelo avanço das políticas desse setor podemos inferir que essa 

superintendência soube tirar proveito da disposição política dos agentes de cultura de 

suas áreas para constituir comitês gestores, no início de 2015, formados por 

integrantes externos à SEC-RJ, de diversas origens e diferentes atuações em seus 

respectivos campos. Tendo como referência direta as diretrizes dos planos setoriais, 

o comitê gestor de Livro e Leitura se dedicou a formular um programa, constituído de 

ações e metas, voltadas para a formação para mediação de leitura, identificada como 

a maior lacuna da atuação do órgão gestor.  

Já o Audiovisual foi mais ambicioso e estabeleceu três comitês114, que 

construíram três programas diferentes voltados para a formação; a inovação em 

audiovisual e a preservação e memória115. Tal como documentado pela SEC em seus 

registros, de forma bastante participativa, esses programas foram ainda submetidos a 

uma avaliação final, em 30 de abril de 2015, para discutir e aprovar em audiência 

pública os termos presentes nos programas formulados116. No novo desenho 

institucional proposto, o comitê gestor passa a ser o responsável por colaborar na 

definição de termos de editais públicos; acompanhar a implementação do programa, 

com avaliação periódica, publicação dos resultados e revisão de metas. 

Os planos setoriais de cultura promovidos pela SEC-RJ exemplificam um 

paradoxo político ao expressarem um choque de concepções sobre a ação pública no 

interior da própria engrenagem burocrática, ficando sua implementação mais 

condicionada ao sabor do voluntarismo de gestores do que garantida pelo 

compromisso institucional com os valores democráticos – cidadania expandida por 

garantia de direitos, por meio de participação social – ensejados na linha política 

assumida discursivamente por aquela gestão. Dessa forma, grupos mais organizados 

                                                 
114“Reunião dá início à elaboração dos primeiros programas do Plano Setorial do Audiovisual”. In: 

http://www.cultura.rj.gov.br/materias/reuniao-da-inicio-a-elaboracao-dos-primeiros-programas-do-
plano-setorial-do-audiovisual Acesso em 15/01/2016. 

 
115Programas setoriais do Audiovisual In: http://www.cultura.rj.gov.br/publicacao-setoriais/programas-

setoriais-do-audiovisual Acesso em 15/01/2016. 
 
116“Audiovisual discute programas setoriais para a área” In: http://www.cultura.rj.gov.br/materias/ 

audiovisual-discute-programas-setoriais-para-a-area Acesso em 15/01/2016. 

http://www.cultura.rj.gov.br/materias/reuniao-da-inicio-a-elaboracao-dos-primeiros-programas-do-plano-setorial-do-audiovisual
http://www.cultura.rj.gov.br/materias/reuniao-da-inicio-a-elaboracao-dos-primeiros-programas-do-plano-setorial-do-audiovisual
http://www.cultura.rj.gov.br/publicacao-setoriais/programas-setoriais-do-audiovisual
http://www.cultura.rj.gov.br/publicacao-setoriais/programas-setoriais-do-audiovisual
http://www.cultura.rj.gov.br/materias/%20audiovisual-discute-programas-setoriais-para-a-area
http://www.cultura.rj.gov.br/materias/%20audiovisual-discute-programas-setoriais-para-a-area
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tendem a liderar, mas o nível de organização dos setores, de maneira geral, ainda é 

muito incipiente, tendo em vista a baixa reserva de experiências vivenciadas no 

território fluminense no campo cultural e o curto tempo para que uma nova cultura, 

participativa, pudesse adquirir densidade. 

Por outro lado, uma questão que se coloca é a de que, se a ideia de cultura 

como campo transversal por excelência prevalece nessa nova etapa das políticas 

culturais brasileiras, faz sentido conceber políticas com corte setorial? Essa é uma 

questão que deve ser debatida na pluralidade de aspectos que engloba, e não apenas 

do ponto de vista da racionalidade da administração pública, onde, de fato, os ganhos 

institucionais de interiorização da visão desses grupos setoriais agregam qualidade 

às escolhas burocráticas nos processos das políticas. 

O conselho estadual de cultura esteve durante todo o processo de construção 

do Sistema Estadual paralisado. Seu mandato expirou durante a gestão de Adriana 

Rattes e enquanto novos marcos legais da cultura no estado foram sendo redefinidos, 

a gestão executiva (Secretária Adriana Rattes) optou por não eleger novos membros, 

ou reformular seu regulamento interno; alinhando-os à atual realidade da cultura.  

Contexto no qual os conselhos de políticas públicas têm papel estratégico ao 

manterem um diálogo mais próximo da sociedade que as burocracias estatais, 

principalmente por serem compostos, na maior parte das vezes, paritariamente com 

membros da sociedade.  

Destaque-se aqui as perdas, em termos de organicidade social, na 

implementação de um sistema de cultura participativo sem que as discussões centrais 

das políticas desenhadas passassem pelos conselhos populares de políticas públicas, 

aproveitando a oportunidade para a sua consolidação enquanto instância formal de 

articulação das políticas públicas dessa pasta. Destaque-se que um conselho de 

políticas se faria fundamental nesse processo, nas duas direções: instrumentalizando 

a gestão pública a partir de uma visão popular de quem seria o principal beneficiário 

das políticas implementadas e, por outro lado, estimulando a sociedade a envolver-se 

nessa discussão, tendo em vista a possibilidade de apresentação de outras 

prioridades para a cultura fluminense.  

O fundo estadual de cultura foi regulamentado pela lei do Sistema Estadual de 

Cultura em linhas gerais, incorporado ao Programa de Fomento à Cultura, constante 

no PL encaminhado à Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro em 2015. 

O estado já contava com uma lei de criação do fundo, porém, à semelhança do 
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ocorrido com o Conselho, optou-se por revogar a lei existente e incluir novos 

dispositivos sobre esse tópico na lei estadual de cultura. Esse mecanismo foi 

igualmente objeto de consulta pública por parte do executivo, recebendo as 

considerações da sociedade, porém apenas em linhas gerais. 

Ainda durante o período de consolidação da política, foi realizada uma 

conferência pública de política cultural. O estado do Rio de Janeiro, por meio da 

Secretaria de Estado de Cultura, na gestão da Secretária Adriana Rattes, realizou em 

setembro de 2013 a III Conferência Estadual de Cultura do RJ (III CEC), em que, 

observando o Regimento Interno da Conferência Nacional, debateu com delegados 

municipais os quatro eixos temáticos propostos pelo MinC, tendo como referência o 

mesmo tema central da Conferência nacional: os desafios do Sistema Nacional de 

Cultura. Elegeu então 100 propostas prioritárias que foram encaminhadas à IIICNC, 

em Brasília. Estima-se que tenham acompanhado as atividades da IIICEC cerca de 

700 pessoas por dia, sendo 463 delegados eleitos nas etapas municipais e demais 

presentes credenciados como observadores em geral. 

Foram realizadas em todo o estado, nas etapas prévias à Conferência 

Estadual, 64 Conferências Municipais, além de 01 Intermunicipal que envolveu 10 

municípios de menor porte da região noroeste do estado, foram 76 cidades e mais de 

9 mil pessoas envolvidas nessas etapas prévias. As etapas municipais fluminenses 

elegeram o total de 463 delegados para a etapa estadual, sendo que desses, 46 foram 

eleitos para representar o estado na III Conferência Nacional de Cultura, em Brasília 

(31 pela sociedade civil e outros 15 pelo poder público local, representando todas as 

regiões do estado).  

Um aspecto metodológico observado na realização desses fóruns foi a 

instituição de Comissões organizadoras mistas, compostas por representantes do 

poder público e da sociedade civil, na organização geral das Conferências, em todas 

as instâncias, isto é, das conferências municipais, estaduais e na nacional. A não ser 

pelo temário geral, proposto pelo governo federal. Eventualmente  estados e 

municípios debatem outros temas além dos eixos temáticos recomendados pelo MinC, 

mas geralmente o temário nacional é seguido por estados e municípios, tendo em 

vista a extensa pauta de tópicos a serem debatidos a partir dessa proposta do governo 

federal. 

No caso do RJ, a comissão da III Conferência Estadual de Cultura era 

composta por nove membros, sendo cinco do poder público (2 do órgão gestor 
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estadual, 1 do MinC Representação Regional Rio, 1 da ALERJ e 1 do poder público 

municipal, região Serrana) e quatro representando o setor cultural das regiões do 

estado, não vinculados a instâncias governamentais, onde estiveram representadas 

as regiões Centro-sul (Vassouras), Baixada Fluminense (Nova Iguaçu), Baixada 

Litorânea (Rio das Ostras) e a capital do estado (Rio de Janeiro), convidados pela 

SEC-RJ para comporem a comissão pela representatividade dessas regiões e órgãos 

no estado e também pela interlocução que esses municípios já possuíam junto à SEC-

RJ. 

Esse destaque é importante porque, ainda assim, a III CEC não atendeu às 

expectativas dos delegados municipais no que se refere ao tempo que eles gostariam 

de ter tido para debater as questões relativas à implementação dos sistemas de 

cultura nos municípios e o sistema estadual. Tal como pode ser verificado pelos 

presentes na Conferência, em que um duro debate tomou lugar, posicionando os 

agentes de cultura contrariamente ao modo como a SEC estava conduzindo a 

Conferência. E também porque dá um exemplo da fragilidade de considerar que o 

componente formal (no caso a instituição de uma comissão organizadora composta 

por membros externos ao poder executivo local) é determinante e suficiente para 

garantir a mudança cultural necessária para que os mecanismos participativos se 

consolidem na gestão pública da cultura – os espaços vão sendo conquistados 

gradualmente.  

Um canal de continuidade dos debates (insuficientes na visão dos delegados) 

foi criado posteriormente à III CEC, na internet, para que os delegados se 

comunicassem e se organizassem para participar da Conferência Nacional, como um 

desdobramento do fórum estabelecido na Conferência proposta e organizada pelo 

poder executivo estadual fluminense. Nesse espaço, as propostas eleitas na 

Conferência estadual foram novamente debatidas e uma outra lista de prioridades 

redigida para apresentação em Brasília. A  “Carta do Rio” apresentada na III CNC é o 

fruto desses debates, que aconteceram também presencialmente antes da 

Conferência Nacional, na capital. 

Anteriormente, o estado do Rio de Janeiro já havia realizado duas outras 

conferências. A II CEC aconteceu em dezembro de 2009, nos espaços da sede do 

MinC no Rio de Janeiro (Palácio Gustavo Capanema) mobilizando um quantitativo 

semelhante de pessoas em todo o processo. Foram cerca de 800 participantes por 
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dia117, sendo 439 delegados eleitos nas etapas municipais – realizadas em 68 

municípios –  e 139 observadores entre outros participantes que não se credenciaram. 

A II CEC elegeu 44 delegados fluminenses à etapa nacional, sendo 31 representantes 

de setores não governamentais e outros 13 do poder público. 

Contou com a mesma metodologia da III CEC, tendo sido organizada por uma 

comissão mista de 15 membros, dentre os quais 8 representantes de setores culturais 

não governamentais e elegeu, em sua plenária final um total de 28 propostas 

prioritárias para os cinco eixos debatidos então. 

Houve ainda uma primeira Conferência Estadual de Cultura do RJ, no ano de 

2005, mas os documentos oficiais relativos a essa conferência não foram localizados 

junto à Secretaria de Estado de Cultura,  o que denota a fragilidade da manutenção 

de dados históricos nas gestões públicas, que possam, inclusive, servir de fonte para 

a elaboração das políticas.  

A Conferência foi realizada pela gestão anterior à atual, sob o comando do 

Secretário Arnaldo Niskier e não há documentos, tanto na SEC-RJ quanto no MinC, 

que permitam  compor o quadro completo dessa memória. Principalmente no tocante 

ao teor das propostas debatidas e priorizadas pela plenária final da I CEC-RJ. 

Conforme relembrou o Conselheiro Nacional de Políticas Culturais, Davy 

Alexandrinsky, em seu discurso de abertura da III CNC, em 2013: “a primeira 

conferência estadual de cultura do RJ se realizou graças ao esforço de setores 

organizados da sociedade civil”. Ao mesmo tempo que essa fala demonstra o avanço 

institucional da gestão atual, que desde 2009 vem ampliando os espaços de diálogo 

com a sociedade, por ocasião da implementação do Sistema Estadual de Cultura do 

RJ; por outro lado põe a nu o quanto há que se empenhar em estabelecer 

compromissos mais efetivos com os agentes culturais que, ao serem convocados, têm 

respondido e participado dos debates, haja vista os números de participação nas 

Conferências acima expostos. Que controle a sociedade fez  do encaminhamento pela 

gestão pública estadual das propostas debatidas em 2005?  

Desde a primeira conferência de cultura do estado do Rio de Janeiro, centenas 

de propostas foram construídas e debatidas pelos delegados118 sem que um 

                                                 
117 Conforme dados do relatório final da Conferência apresentado ao Ministério da Cultura, disponível 

em:  http://www.cultura.rj.gov.br/materias/documentos-para-downloads, acessado em 25/02/2014. 
 
118 A II CEC elegeu 33 prioridades, entre as quais 16 direcionadas especificamente à gestão estadual 

e outras 17 ao MinC; na III CEC das 208 propostas finais debatidas pelos Grupos de Trabalho nos 4 

http://www.cultura.rj.gov.br/materias/documentos-para-downloads
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monitoramento da consecução dessas propostas tivesse acontecido. Se por um lado 

a gestão pública ainda não introduziu esses fóruns participativos na rotina de seu 

planejamento, por outro os agentes culturais igualmente ainda não assumiram a 

responsabilidade de ocupar esse espaço de forma sistemática e efetiva.  

O que se faz com essas propostas posteriormente à Conferência é tão ou mais 

importante que o momento em que elas são elaboradas durante as Conferências. Da 

mesma forma que estabelecer uma pauta temática que dialogue com a realidade local, 

re-significando esse espaço como uma oportunidade de encontro entre os diversos 

agentes atuantes no campo cultural, sem desconsiderar as questões locais e regionais 

a despeito das pautas nacionais é uma forma de seguir avançando no processo de 

consolidação do modelo conferencial na cultura. 

As Conferências e os Conselhos de Política são elementos constitutivos 

previstos na estrutura dos Sistemas de Cultura para institucionalizar a participação da 

sociedade nas políticas. Configuram-se como a proposta de uma nova dinâmica na 

gestão das políticas públicas de Cultura, que acena com a possibilidade de eliminação 

da política de balcão e das ações de gabinete, pensadas para e pelo cidadão. De 

forma que, observar a sua efetividade no cumprimento desse propósito, requer um 

acompanhamento sistemático dos desdobramentos de suas deliberações, sob o risco 

de enfraquecimento desses fóruns. 

Que ambiente crítico é estimulado a partir dessa metodologia  e quais são as 

possibilidades de avanço e as limitações desse processo? Espera-se que os 

envolvidos sejam capazes de pactuar uma atuação integrada que não se esgote no 

evento em si, mas que constitua-se num diálogo permanente entre as gestões 

públicas e os agentes culturais, para tanto, é necessário que um suporte continuado 

seja investido pelo órgão gestor no fortalecimento do mecanismo como instância 

deliberativa relevante na construção de políticas públicas participativas. Um plano de 

ação a partir das deliberações das Conferências jamais foi construído pela SEC, que 

nunca desdobrou as deliberações na formulação de políticas da pasta, e também não 

foi cobrada pelos grupos sociais que participaram desses espaços participativos. 

Durante o ano de 2014, a SEC não encaminhou, conforme anunciado, o Projeto 

de Lei ao Legislativo Fluminense, devido a inúmeras disputas internas entre as pastas 

                                                 
eixos, 110 eram direcionadas à SEC-RJ e outras 98 ao MinC apresentadas na Conferência Nacional 
de 2013. Não foi localizado o registro das propostas debatidas na I Conferência Estadual de Cultura 
do RJ, de 2005. 
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do governo estadual, já que a legislação que continha a política englobava não apenas 

o planejamento da política – eixos prioritários de ação – como inclusive os 

mecanismos de financiamento, a política de incentivos e isenções etc. Esse processo 

fragilizou ainda mais a percepção, por parte de agentes do campo cultural, de que 

uma política de tal envergadura gozasse, de fato, de uma centralidade no projeto 

político daquela gestão, tendo em vista que as descontinuidades do processo 

acabaram por ser a característica mais contundente da construção do Sistema do RJ. 

Em julho de 2015, depois de cinco anos de articulação entre os milhares de 

agentes envolvidos nos debates iniciados em 2009, o documento foi aprovado na 

Assembleia Legislativa do Estado do RJ e sancionado pelo então Governador Luiz 

Fernando Pezão, via Lei 7035/2015, a Lei de Estado de Cultura, constituída pelo 

Sistema Estadual de Cultura do Rio de Janeiro e, em anexo pelo Plano Estadual de 

Cultura. Desse modo, formalmente criados e na iminência dos decretos que os 

regulamentem, os mecanismos de gestão participativos, previstos no Sistema entram 

na pauta oficial da Secretaria de Cultura do Estado.  

Esse processo marca o início de uma nova fase nas políticas públicas de 

cultura no estado, na medida em que representará um ônus para a administração 

estadual, depois desse um longo período de articulação política para criação do 

Sistema, não tirar do papel as instituições que darão musculatura a um modelo mais 

democrático, mais próximo das demandas populares e igualmente mais 

descentralizado, na medida em que prevê uma atuação regular dos 92 municípios no 

desenho das estratégias de desenvolvimento cultural fluminense.  

 

 

4.2 A conjuntura político-institucional de criação do Sistema Estadual de Cultura 

do RJ 

 

 

Buscamos elencar na seção anterior, a trajetória cronológica e uma descrição 

do conjunto de ações empreendidas pela SEC para a construção do Sistema Estadual 

de Cultura Fluminense e sua aprovação na Assembleia Legislativa do estado do Rio 

de Janeiro. Além disso, julgamos relevante uma análise menos histórica e mais 

conjuntural do aspecto político em vigor quando da tramitação dessa agenda política, 

e que nos permita entender os limites e o perfil de uma política pública inaugurada no 
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contexto de uma rede bastante heterogênea de interesses e motivações, e assentada 

numa base institucional tão frágil quanto o espaço ocupado pela cultura no contexto 

geral das prioridades dos governos no Brasil, em todas as instâncias da administração 

pública. 

O Sistema Estadual de Cultura se constituiu no imaginário dos agentes mais 

engajados na sua concretização como uma possibilidade de adensamento 

institucional no campo da cultura e redução das desigualdades históricas que marcam 

o setor, no estado do Rio de Janeiro, trazendo para dentro do Estado a possibilidade 

de pactuação social de uma nova agenda para a cultura, mais capilarizada entre a 

diversidade de atores do campo cultural, e com uma premissa participativa norteadora 

das instâncias que pretendia construir. O debate de suas prioridades explicitou uma 

enorme discrepância em relação à situação vivenciada pelo conjunto das cidades do 

estado. Mesmo na região metropolitana fluminense, que concentra mais de 70% da 

população do estado, são marcantes as discrepâncias entre a capital (que concentra 

50% da população da região) e os municípios que compõem a região das baixadas 

fluminenses, no entorno da cidade do Rio de Janeiro, do pronto de vista do 

investimento de recursos pela administração estadual.  

De modo que a institucionalização dos mecanismos propostos como indutores 

do desenvolvimento da cultura de forma sistêmica em todo o estado, acenasse com 

alguma possibilidade, de que as demais 91 cidades do estado, à semelhança da bem-

aventurada capital fluminense, possam  participar de um momento de protagonismo 

cultural, tal como o momento então vivenciado em todo o país. 

Destaco inicialmente quatro desafios principais à implementação do Sistema 

Estadual de Cultura do Rio de Janeiro, dentro do desenho institucional proposto pelo 

Ministério da Cultura para os Sistemas nas instâncias estaduais e municipais, sobre 

os quais descreverei em linhas gerais adiante. Esquema que de fato não se pretende 

exaustivo, denotando observações iniciais do processo em implementação no estado 

desde 2009. 

O primeiro e mais significativo deles foi o longo caminho de formalização de 

instâncias de participação social deliberativas no processo decisório, marcado por 

inúmeras idas e vindas no interior do próprio governo, numa demonstração clara de 

que o projeto de inaugurar instâncias participativas não era uma prioridade clara da 

pasta. Algumas pesquisas a respeito de novas formas híbridas de gestão pública, 

conformando a participação da sociedade, demonstram que as Conferências Públicas 
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de Políticas e os Conselhos são as formas mais efetivas de amadurecimento 

democrático a partir da aproximação da população da gestão pública.  

Se por um lado tais formas fortalecem a sociedade, por outro, a experiência de 

compartilhamento de poder decisório tensiona a relação entre titulares dos poderes 

executivos e legislativo e a população, em âmbito local. Neste sentido, prevalece a 

supremacia do Estado em relação ao cidadão, isto é, dos representantes eleitos sobre 

aqueles que constitucionalmente detêm o poder, de fato. A implementação do Sistema 

Estadual de Cultura no RJ, da perspectiva de quem acompanhou o processo bem de 

perto, com o objetivo de reunir evidências sobre o potencial dessa inovação na gestão 

de políticas públicas, demonstrou o quão distante a realidade institucional de nossos 

órgãos de gestão ainda está da capacidade de trazer a população para o centro do 

debate sobre as questões centrais na formulação de políticas. 

Em muitos momentos dessa agenda a população foi convocada apenas para 

ratificar propostas consolidadas no interior dos órgãos da administração entre seus 

quadros técnicos, numa clara demonstração da secundarização de seu papel na 

construção do SIEC. As propostas já seguiam formuladas, os tempos de debate entre 

os grupos participantes da política eram muitas vezes bastante curtos e as devolutivas 

da SEC sobre as propostas encaminhadas pela população não seguiam um critério 

de transparência rigoroso, de modo que parte do debate se perdia. 

Um exemplo emblemático é o fato de a política ter ficado parada durante todo 

o ano de 2014 nas instâncias internas do governo, devido a um desentendimento entre 

as pastas da administração estadual da Cultura e do Esporte entorno do percentual 

dos incentivos fiscais e o posterior atropelo no calendário de aprovação da legislação, 

quando de sua chegada à ALERJ. A votação da aprovação da Lei aconteceu sem que 

fossem realizadas audiências públicas (tal como informado à população desde o início 

pelo Poder Executivo), sem que fossem esclarecidos os trâmites de aprovação 

quando o PL chegasse ao Legislativo e consequentemente sem que a população 

pudesse posicionar suas demandas não atendidas pelo Executivo, agora junto aos 

membros do poder Legislativo. Apenas mais um autoritarismo flagrante em todo o 

processo. 

Dado histórico no Brasil, a respeito da cidadania que construímos já desde sua 

origem, e que corrobora o que destacou o historiador José Murilo de Carvalho (2006, 

p.227) onde: 
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A inversão na sequência de direitos119 reforçou entre nós a supremacia do 
Estado. Se há algo importante a fazer em termos de consolidação 
democrática, é reforçar a organização da sociedade para dar embasamento 
social ao político, isto é, para democratizar o poder. A organização da 
sociedade não precisa e não deve ser feita contra o Estado em si. Ela deve 
ser feita contra o Estado clientelista, corporativo, colonizado. 

 

Importante pontuarmos nessas análises que, se por um lado a Secretaria de 

Estado de Cultura do RJ agiu dentro de um conjunto de práticas já esperadas de um 

governo com a ideologia do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, por outro 

lado a população teve a sua parcela de responsabilidade na medida em que se 

mostrou passiva durante os momentos de estagnação de construção do SIEC. Não 

registramos embates mais contundentes, nem mesmo pelos muitos grupos 

organizados que se engajaram em demandar que os órgãos estaduais se 

organizassem na estruturação do Plano e do Sistema, tal como outros estados 

brasileiros já estavam se organizando. Uma demonstração de que o os processos 

participativos no campo cultural ainda têm uma longa trajetória a consolidar. 

Os três outros desafios dizem respeito a deficiências decorrentes da própria 

organização da gestão pública da cultura nos âmbitos estadual e municipal, no 

contexto fluminense. Trata-se da dificuldade de realização de diagnósticos e 

informações e do uso destes no planejamento das políticas. De fato a prática da 

realização de um planejamento estruturado, embasado em diagnósticos prévios, e 

que compreendesse o monitoramento das ações ao longo de um determinado período 

de modo a possibilitar a avaliação de uma estratégia é uma novidade no ambiente dos 

órgãos gestores públicos de cultura.  

Não existem fontes atualizadas de informações disponíveis sobre a infra-

estrutura cultural do estado, ou um inventário de práticas, profissionais do setor, 

equipamentos disponíveis em cada cidade etc., de forma que na estruturação do 

Plano Estadual de Cultura do RJ, esboçou-se um processo de construção de 

diagnósticos preliminares, inclusive regionais, no estado no intuito de representar um 

ponto de partida para a estruturação das demandas culturais em objetivos de 

desenvolvimento da cultura no território. 

                                                 
119 Conforme o autor, diferentemente da seqüência inglesa (ver T. A. Marshall), onde o 

desenvolvimento se deu primeiro dos direitos civis (XVIII), depois os políticos (XIX) e então os 
sociais (XX), no Brasil a ênfase nos direitos sociais teria precedido a garantia dos demais direitos, o 
que talvez justifique a força do paternalismo em nosso país. Carvalho, 2006, p.12-13. 
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As notas para um diagnóstico preliminar da cultura120 são o primeiro 

levantamento realizado nesse sentido, com objetivo de traçar um diagnóstico regional 

da cultura nas dez regiões do estado. Foram construídas coletivamente em fóruns 

regionais de cultura realizados em 2010, com o suporte de uma consultoria 

especializada, contratada pela SEC-RJ para o levantamento de informações básicas 

sobre a cultura no estado. Não chegaram a se configurar como um subsídio potente 

para o planejamento da cultura, tendo em vista que, uma vez mais, descontinuidades 

foram a marca do processo. 

A ideia inicial era o levantamento não apenas de toda a infra-estrutura de 

recursos, pessoas empregadas no setor, práticas culturais, orçamentos e dados da 

gestão pública em nível local da cultura nos 92 municípios do estado, mas inclusive 

considerar um recorte regional que permitisse um primeiro esboço, de como seria 

possível trabalhar cooperativamente em municípios de uma mesma região, 

otimizando os investimentos municipais de forma complementares rompendo com 

uma cultura do “prédio” das “obras” que drenam os recursos da pasta e que não 

geram, de fato um desenvolvimento mais robusto.  

Esses documentos, na prática, foram muito pouco aproveitados como insumos 

na construção do Plano Estadual de Cultura, pois a proposição dos eixos e objetivos 

do Plano contaram mais com o trabalho da equipe técnica interna da SEC-RJ que com 

o aproveitamento desses levantamentos, porém nos cabe o registro de que um 

planejamento não pode prescindir de um conjunto de informações que oriente as suas 

proposições. Conforme destacamos anteriormente, a política dos Sistemas de Cultura 

teve como eixos o incentivo ao planejamento, a ampliação de mecanismos de 

financiamento e a criação de instâncias participativas até então inexistentes no 

campo.  

Desse ponto de vista, o pilar planejamento, ficou comprometido na medida em 

que não contou com fontes objetivas de informações. Esse tópico ainda que seja o elo 

menos importante desta análise, do ponto de vista de um conjunto de fatores que 

permitiriam que se alcançasse o êxito pleno da iniciativa de consolidação dos 

sistemas, deixou de se configurar como uma etapa que se pretendia perenizar como 

prática na gestão pública da cultura. 

                                                 
120 Disponível em: http://www.cultura.rj.gov.br/downloads-projeto/plano-estadual-de-cultura, acessado 

em 15/11/2016. 

http://www.cultura.rj.gov.br/downloads-projeto/plano-estadual-de-cultura
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Os órgãos da administração pública, de um modo geral, devido às alternâncias 

dos governantes não têm a prática de produzirem dados e indicadores que permitam 

o acompanhamento da efetividade de suas ações, no campo cultural essa prática não 

é diferente. Porém um sistema de informações e indicadores culturais que permita 

publicizar as imensas lacunas do atendimento público à garantia dos direitos culturais 

da população se faz urgente. Um conjunto de informações com séries históricas do 

investimento público permitiria registra, por exemplo, que o governo estadual não 

possui um único equipamento cultural fora da capital do estado. Um contraponto que 

poderia ter sido feito mediante a construção dos equipamentos construídos nessa 

última gestão, todos eles, invariavelmente, na capital. 

Os Sistemas, por recomendação do Ministério da Cultura, preveem a 

construção de Sistemas de Informações e Indicadores Culturais para que essa 

paisagem comece a mudar, porém muito pouco se avançou nesse sentido no estado 

do RJ, mesmo no âmbito do SIEC. 

O terceiro ponto, que segue nessa mesma linha de carências institucionais no 

que se refere ao planejamento é a inexistência de políticas articuladas via integração 

de órgãos gestores públicos estaduais e municipais. Sendo o tema da cultura 

eminentemente transversal a várias outras agendas sociais no estado, constatou-se 

uma enorme dificuldade em articular gestores de outras pastas de governo no debate 

de em prol do desenvolvimento da cultura no estado, materializados nos instrumentos 

em consolidação na implementação do Sistema Estadual de Cultura do RJ, onde o 

principal deles, como destacado, são os Planos de Cultura.  

Dessa forma, um enorme desafio se faz presente na concretização dessas 

demandas em objetivos estratégicos das gestões públicas. Tanto em âmbito municipal 

quanto na própria instância estadual não foram realizadas ações aproximação de 

outras pastas da gestão municipal ou estadual no planejamento das ações de 

desenvolvimento da cultura. Fato que compromete a amplitude dessas ações e aponta 

para a desarticulação dos próprios órgãos gestores públicos em suas várias instâncias 

de atuação. 

O Plano Estadual de Cultura elencou como eixos principais de sua atuação, 

para os dez anos de sua vigência, os seguintes temas: 

1. Cultura e Cidadania; 

2. Cultura, Diversidade, Patrimônio e Memória; 

3. Cultura, Educação e Juventude; 



180 

 

4. Cultura e Desenvolvimento Sustentável; 

5. Gestão da Cultura; e 

6. Financiamento da Cultura 

A partir desses eixos, um conjunto de proposições (objetivos e estratégias) 

foram elencadas, ainda que nem todas as demandas debatidas nas audiências 

públicas fossem contempladas em seu escopo. Durante o período de construção 

desse Plano não foram chamados a participar do debate as outras pastas da 

administração estadual, cujos esforços iriam na direção do atendimento de boa parte 

das lacunas apresentadas pela população nessas áreas, como Educação, Direitos 

Humanos, Juventude etc. O que demonstrou um flagrante descompromisso com a 

política, além das limitações objetivas que os órgãos da administração pública vêm 

arrastando por décadas, no estabelecimento de metas claras de atuação. 

Uma política que não se constrói observando os dados e indicadores do 

contexto em que vai atuar e que não envolve atores críticos para o sucesso de suas 

estratégias, infelizmente já nasce com baixíssimas possibilidades de êxito. 

Um dado que nos permite ir além das inferências a respeito da incapacidade 

de os órgãos da administração pública integrar os agentes de sua rede em torno da 

construção de políticas é a hipótese de que o projeto de construção do Sistema 

Estadual de Cultura não gozava do prestígio político nem mesmo junto aos gestores 

da pasta da cultura, outrossim, eles próprios teriam se engajado em envolver os outros 

atores estratégicos para que o SIEC se consolidasse como a principal política daquela 

gestão. Uma política de tal envergadura não lograria êxito se não envolvesse os vários 

atores de um mesmo governo, se não estivesse centralmente contextualizada como 

uma premissa política da gestão que a protagonizou. 

Os Sistemas de Cultura foram concebidos como uma estratégia de 

“Integração121 e interação na execução das políticas, programas, projetos e ações 

desenvolvidas”, “Complementaridade nos papéis dos agentes culturais” e 

“Transversalidade das políticas culturais” (MINC, 2013, p.10)122. Esses destaques 

indicam um claro propósito, ainda que no âmbito formal de sua estratégia, de 

convergência para que as políticas culturais passassem a integrar um quadro mais 

                                                 
121 Grifos do documento. 
 
122 Disponível em: http://www.cultura.gov.br/documents/10907/963783/Apostila+-+Oficina+de+ 

Implementação+dos+Sistemas+de+Cultura.pdf/52b7f7bb-da35-4d1c-a18d-c5f7bacf9624, acessado 
em 15/11/2016. 

http://www.cultura.gov.br/documents/10907/963783/Apostila+-+Oficina+de+%20Implementação+dos+Sistemas+de+Cultura.pdf/52b7f7bb-da35-4d1c-a18d-c5f7bacf9624
http://www.cultura.gov.br/documents/10907/963783/Apostila+-+Oficina+de+%20Implementação+dos+Sistemas+de+Cultura.pdf/52b7f7bb-da35-4d1c-a18d-c5f7bacf9624


181 

 

amplo das políticas sociais, então em andamento, nas instâncias municipais e 

estaduais, em conjunto com o governo federal. A nossa leitura é extensiva a ideia de 

que no interior das próprias gestões que tomaram para si o protagonismo da 

construção de seus sistemas, apenas aqueles governos comprometidos com um real 

avanço no modo como as políticas culturais são concebidas envolveram toda a sua 

capacidade técnica no debate dos parâmetros que norteariam a construção de seus 

sistemas. 

Esse debate transversal no interior do governo do estado do Rio de Janeiro não 

foi realizado ainda que algumas esparsas reuniões tenham sido realizadas em outras 

pastas, com o intuito de dar a conhecer as propostas então em debate pela sociedade. 

Um último ponto dessas nossas análises diz respeito às dificuldades materiais 

da cultura na realização de um projeto de tamanha envergadura: qualificação dos 

recursos humanos, disponibilidade de recursos financeiros, rupturas com estruturas 

de poder, especialmente local em relação a um debate que potencialmente acarretaria 

na descentralização do poder institucional e descontinuidades de políticas como uma 

marca central da ação dos órgãos gestores de cultura nas três esferas de governo.  

As dificuldades materiais ao cumprimento dessa nova agenda participativa na 

cultura foram sentidas em boa parte das cidades fluminenses. Os municípios do 

estado do Rio de Janeiro têm, via de regra, pequenas máquinas administrativas - 

mesmo nos poucos que têm populações de mais de 100.000 habitantes - a estrutura 

é mínima. Gestores expressaram ao longo do processo de criação do SIEC estarem 

literalmente sós, isolados, sem equipe, orçamento ou apoio, uma estrutura que 

dificulta a construção de estruturas robustas, como é o caso da constituição de um 

Fundo de Cultura, numa municipalidade quase sem orçamento.  

Em âmbito municipal não há apoio, inclusive de outros órgãos da administração 

pública, especialmente Fazenda, Administração, Gabinete do Prefeito, Procuradoria 

municipal etc. no fortalecimento da cultura, de modo que a constituição dos 

mecanismos recomendados pelas instâncias estaduais e federais, constituindo assim 

a propalada atuação em rede vem sendo uma grande dificuldade nas instâncias 

locais. Além do fato de muitas vezes não se aplicarem mesmo a estruturas menores.  

Mesmo nos municípios onde existem órgãos específicos de cultura, estes 

carecem de infra-estrutura, equipe técnica especializada, orçamento que permita a 

estruturação de programas básicos, enfim, de recursos em geral, não só financeiros. 

Este problema foi apontado pela quase totalidade dos gestores municipais 
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fluminenses, nos eventos e reuniões de planejamento que a Secretaria de Estado de 

Cultura (SEC-RJ) realizou localmente para articulação do Plano Estadual de Cultura, 

o que não é uma exclusividade do estado do Rio de Janeiro, como pode ser percebido 

também em outros fóruns com gestores de outros estados na implementação do 

Sistema Nacional de Cultura, apresentados nas Conferências Nacionais de Cultura 

de 2009 e 2013. 

Durante os 31 meses em que esta pesquisadora este à frente da equipe técnica 

de construção do Plano Estadual de Cultura (Janeiro de 2012 a julho de 2014) 

inúmeros foram os relatos a respeito das limitações no quadro da cultura em âmbito 

local. Dificuldades de variadas ordem, que não se distanciam do quadro geral do 

modus operandi da gestão pública em nível local e que marca o campo da política 

pública no Brasil há centenas de anos. 

A cultura sofre de uma alternância acentuada de gestores em um mesmo 

governo. Um quadro que se percebe em todas as instâncias e que se constata com 

muito mais impacto nos governos locais onde as inconstâncias das políticas são muito 

maiores e mais severamente atravessadas pelas relações de poder dos titulares dos 

governos. O quadro nacional apresenta, desde a criação do MinC (1985), até os dias 

de hoje (2016), a relação de dezoito Ministros da Cultura na gestão de sete 

Presidentes da República; o governo do estado do RJ, teve nesses quarenta anos 

pós-fusão (1975) com o estado da Guanabara, doze governadores e nada menos que 

vinte e quatro Secretários de Cultura.  

Esta alternância arrasta ao longo de décadas uma ruptura cíclica das políticas, 

que a cada quatro anos sofre de uma amnésia institucional gravíssima. Os Sistemas 

tentaram romper com a prática de que as políticas culturais se resumem a construir 

equipamentos culturais – quase sempre inadequados às demandas da população, 

tendo em vista que muitas vezes prestam-se apenas ao registro da passagem de um 

titular do poder por aquela gestão – e realizar eventos em datas comemorativas locais 

– invariavelmente midiáticos e sem conexão com as tradições da cultura local, ou 

mesmo a diversidade de artistas de cada cidade.  

Ao posicionarem um conjunto mais robusto de questões a serem debatidas 

pela população, inseriu no discurso dos agentes engajados há anos nas práticas 

culturais, um repertório de novas demandas da ordem dos direitos culturais previstos 

na Constituição, do desenvolvimento do campo, da ampliação de orçamentos, tal 

como preconizado em organismos internacionais, do respeito à diversidade e de uma 
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série de outras demandas que começaram a ser vocalizadas pela população com a 

propriedade de quem vem sendo negligenciado há anos por políticas que nunca 

consideraram a população no centro de sua concepção. 

Essas demandas expuseram um quadro de deficiências flagrante, onde o fato 

de as equipes técnicas – especialmente em âmbito municipal – não estarem 

preparadas para atender às demandas da população nos fóruns participativos agora 

fomentados fez com que parte das estruturas começassem a ser revistas e 

aprimoradas. Porém como um último registro das deficiências marcantes desse 

processo, julgamos importante pontuar a responsabilidade das gestões com os 

quadros que contam para a execução das atividades. Enquanto a pasta for 

considerada como um “escoadouro” de cargos públicos negociados durante as 

campanhas eleitorais, essas dificuldades continuarão sendo percalços ao 

desenvolvimento cultural do país. 

É importante registrar que nem tudo foi dificuldade nesse processo e que ao 

longo desses últimos meses de atividades de implementação do Sistema Estadual de 

Cultura do RJ, foram realizados inúmeras atividades de escuta, qualificadas pela 

participação ativa de gestores públicos e da sociedade, em centenas de reuniões 

municipais e regionais, nas dezenas de visitas técnicas às prefeituras para 

levantamento de informações institucionais da cultura nos municípios e pelo 

engajamento pessoal (maior em alguns casos que o institucional) em construir uma 

massa crítica nunca antes promovido em tão larga escala entre os municípios 

fluminenses.  

Além de 10 audiências públicas formais regionais para discussão da minuta do 

Plano Estadual de Cultura e da estrutura da Lei Estadual que viria a constituir o SIEC, 

foram feitas inúmeras visitas presenciais dos técnicos/articuladores da SEC-RJ aos 

municípios (provocando grupos culturais, instituições de ensino superior  e os próprios 

órgãos da gestão pública), bem como a mobilização da população em geral pela 

internet, nas redes sociais etc. Um processo bastante positivo se entendido como um 

momento inaugural de aplicação de metodologias participativas em um contexto de 

total ausência de experiências nessa linha em gestões anteriores, no âmbito estadual 

e de certa forma bastante autoritário no tocante à seleção das prioridades da pasta. 

Haja visto que parte significativa dos recursos dessa gestão foi empregado nas 

mencionadas obras de infra-estrutura de equipamentos, todos essencialmente na 

capital do estado – ainda que absolutamente salutares do ponto de vista de sua 
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relevância cultural, como e o caso da rede de Bibliotecas Parque, um projeto que 

reúne todas as condições para ser implementado no interior do estado. 

Se por um lado, do ponto de vista quantitativo, o processo de pactuação do 

Plano Estadual de Cultura não conseguiu mobilizar uma parcela significativa da 

população se comparado ao total da população do estado, ou mesmo dos agentes 

culturais fluminenses  – seja nas audiências presenciais realizadas em todas as 

regiões do estado, seja na consulta virtual pela internet – por outro, foi absolutamente 

exitoso ao estabelecer uma nova dinâmica no que concerne à interlocução da 

instância estadual com as gestões públicas de cultura nos 92 municípios fluminenses. 

O processo de interiorização da interlocução da SEC com os agentes de cultura dos 

municípios consolidou-se de forma muito capilarizada na gestão da Secretária Adriana 

Rattes. 

Destacados os aspectos principais do recente histórico da participação da 

sociedade civil na construção de políticas públicas de cultura, retorno ao ponto dos 

‘efeitos políticos das políticas’, ratificando que o principal legado desse movimento 

deve ser o resgate da democracia como ideia, pois, conforme destacaram os 

cientistas políticos Thamy Pogrebinschi e João Feres Jr. (2010, p.147): 

 

(...) se a democracia é uma forma de vida comunal que oferece oportunidades 
intermináveis para o desenvolvimento da individualidade em sua plenitude, é 
preciso que os indivíduos possam participar da direção da sua vida e da vida 
da comunidade na qual estão inseridos. Os indivíduos membros das 
comunidades, portanto, devem participar da formação dos valores individuais 
e sociais que regulam sua vida comum. (...) A ideia de democracia se 
expressa na participação do indivíduo em todos os momentos e lugares da 
vida comunal, dos quais a esfera propriamente política representa a penas 
um. Ao lado de todas as suas funções enquanto membro da comunidade, os 
indivíduos possuem uma função especificamente política, a de participar de 
forma “direta” e “ativa”123 na regulação dos termos da vida associativa e na 
busca do bem comum. 

 

De forma que, não se credite todo o êxito do processo apenas no resultado 

programático das diretrizes e estratégias para a cultura nos próximos dez anos – 

esperamos, claro, que este reflita o mais aproximado possível dos desejos coletivos 

de quem se engajou na construção dessas políticas e corrija equívocos e ausências 

históricas enormes de nosso passado.  

                                                 
123 Grifos dos autores. 
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Questões como a utilização dos recursos oriundos das leis de incentivo devem 

ser exaustivamente discutidas em âmbito nacional, estadual e municipal, do contrário 

continuaremos com o péssimo exemplo da Lei Rouanet124, que tem sido desde o início 

do período analisado objeto de polarizadas discussões entre os agentes da cena 

cultural brasileira, públicos e privados e ainda não foi amplamente debatida e 

reformada, como é do interesse de boa parte dos agentes culturais: 

 

Conforme documento do Ministério [da Cultura], em 18 anos de vigência da 
Lei Rouanet, dos oito bilhões investidos, mais de sete bilhões foram recursos 
públicos. Ou seja, a Lei só mobilizou 5% de recursos das empresas e muitas 
delas eram públicas. (MINISTÉRIO DA CULTURA apud, RUBIM, 2010, p.12) 

 

Que igualmente se analise o teor dessa participação, pois esse será um saldo 

importante do processo.  

Hoje, depois dos 5 anos em que essa política esteve em debate e foi finalmente 

aprovada como uma Lei, temos claramente a noção de que o binômio crítico de 

sucesso nas estratégias que estamos construindo para os próximos dez anos reside: 

a) na força política dos mecanismos de institucionalização da participação ampliada 

da sociedade civil: fortalecimento dos conselhos de política, de planos estratégicos 

decenais, empoderamento das Conferências Públicas de Cultura e aprofundamento 

do debate sobre o financiamento à cultura, e b) no resgate do caráter público das 

políticas públicas de cultura, de fortalecimento da esfera pública e de políticas que em 

última instância trabalham na garantia da nossa diversidade cultural e na redução das 

desigualdades de participação.  

As diferenças existem, e são enormes, o que não deve haver é a hierarquização 

entre elas. E todos esses mecanismos nada mais são do que um possível esforço de 

começar a reescrever uma outra história do campo cultural no Brasil. Isso dependerá 

da crítica constante de forma e conteúdo. Da democracia como o método de governar 

e igualmente como ideia de soberania popular – uma nova cidadania: 

 

Uma tal concepção da emancipação implica a criação de um novo senso 
comum político125. A conversão da diferenciação do político no modo 
privilegiado de estruturação e diferenciação da prática social tem como 
corolário a descentração relativa do Estado e do princípio do Estado. A nova 
cidadania tanto se constitui na obrigação política vertical entre os cidadãos e 

                                                 
124 A Lei ficou conhecida pelo nome do então Secretário de Cultura, o Diplomata Sérgio Paulo 

Rouanet, que ocupou o cargo pelo período de 1991 a 1992.  
 
125 Grifo do autor. 
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o Estado, como na obrigação política horizontal entre os cidadãos. Com isso, 
revaloriza-se o princípio da comunidade e, com ele, a ideia da igualdade sem 
mesmidade, a ideia de autonomia e a ideia de solidariedade. (SANTOS, 
B.2010.p.277) 

 

O principal desafio, na atualidade, ainda é a inserção efetiva da Cultura na 

agenda de desenvolvimento do Estado, nas três instâncias. No caso fluminense, por 

exemplo, mesmo que pesquisas destaquem o PIB da cultura na economia local como 

superior à média nacional, ainda hoje o estado do Rio de Janeiro investe apenas cerca 

de 0,01% de seu orçamento anual na pasta126. Enquanto esses valores não forem 

diferentes, a cultura continuará sendo vista como o primeiro setor que pode ter 

orçamento reduzido numa eventualidade contingencial. 

Da mesma forma, o caso fluminense dos planos setoriais de cultura foi um 

processo particularmente demarcado por essas mencionadas descontinuidades, 

cujas contradições relativas encontraram eco no debate teórico neoinstitucionalista 

sobre associativismo, dedicado a compreender como o regime democrático pode ser 

aprimorado por meio da atuação da sociedade civil no interior das instituições do 

Estado. 

Preocupada com a insuficiência da teoria democrática tradicional em oferecer 

um modelo político capaz de estimular a cooperação e a igualdade social, Carol Gould 

(1988) ressalta a necessidade de inventar formatos institucionais capazes de proteger 

e de ouvir a diversidade de interesses de minorias. Pela crítica do comportamento 

autointeressado dos indivíduos defendido pelo modelo neoliberal de associativismo, 

Gould, como também Benjamin Barber (1984), baseiam-se na concepção de política 

como processo, uma experiência a ser compartilhada por um determinado grupo e só 

então consolidada numa prática em constante aprimoramento.  

Isto é, à parte da estática institucional e através de uma dinâmica de interação, 

os indivíduos tendem a aprimorar seu comportamento. Há, nesses autores, um 

entendimento da necessidade de abertura de espaços institucionais capazes de arejar 

a democracia, tanto mais fortalecida quanto mais capaz for de assegurar a diversidade 

cultural ao sistema político. 

                                                 
126 Em 2012, quando o Sistema começou a sair do papel, a previsão era de que dos R$ 64 bilhões do 

orçamento do estado do RJ, apenas R$ 67 milhões sejam destinados à Cultura, conforme Lei de 
Orçamento Anual 2012, disponível em: http://download.rj.gov.br/documentos/10112/178331/DLFE-
45585.pdf/LOA_2012.pdf, acessado em 19/4/12. Hoje, em 2016, quando essas análises são 
atualizadas e concluídas, mediante a crise que assola o estado do Rio de Janeiro em aberto 
processo de decretação de falência/calamidade pública, o debate gira em torno do fato de que a 
SEC está em vias de ser extingüida e com ela todo o frágil debate público iniciado na última década.    

http://download.rj.gov.br/documentos/10112/178331/DLFE-45585.pdf/LOA_2012.pdf
http://download.rj.gov.br/documentos/10112/178331/DLFE-45585.pdf/LOA_2012.pdf


187 

 

A opção pelo estímulo à participação ampla e direta dos indivíduos pretende, 

nesse mesmo sentido, romper com a tendência de oligarquização dos regimes 

democráticos. Afinal, se a democracia exige formas políticas bem definidas e 

organizadas capazes de garantir o bom funcionamento do sistema, essa organização, 

entretanto, favorece uma concentração de poder, freqüentemente vinculada a 

interesses de mercado. Contra esse ciclo vicioso, Gould defende o controle da esfera 

econômica pela esfera social de forma a tomar da primeira sua capacidade de 

hegemonização e autonomização sobre as demais esferas. 

Ora, o conflito apresentado é particularmente significativo no processo de 

redemocratização do Brasil, que acabou por antagonizar forças emergentes de 

mercado e uma sociedade civil incipiente. Se o regime democrático garantiu igualdade 

formal entre os cidadãos, a autonomia das forças de mercado produziu desigualdades 

econômicas que estabeleceram formas diferenciadas de participação e, com elas, um 

paradoxo na jovem democracia brasileira: aqueles que mais necessitam participar são 

os que detêm menos recursos para fazê-lo (instrução, capacidade de mobilização, 

recursos econômicos propriamente ditos). O móvel da participação é uma exclusão 

anterior, mas, sem canais de vocalização suficientes e eficientes, não há meios que a 

viabilizem. 

Para superar esse impasse seria preciso garantir que as esferas social e 

cultural possam servir de veículos paralelos capazes de assegurar uma participação 

política ampla. É pela multiplicação de formas de expressão que surgem do processo 

associativo e da organização de grupos sociais que a política pode se converter de 

campo universalizante em uma forma que abrigue e estimule a heterogeneidade dos 

gêneros de discurso como alternativa de manutenção e aprimoramento da 

democracia. 

A proposta de construção de políticas setoriais de cultura no estado do Rio de 

Janeiro estava, no geral, alinhada a esses princípios. Ela sinaliza a intenção do Estado 

em abrir espaços institucionais à participação cívica com forte investimento político na 

diversidade de expressões político-culturais, articulada, mormente, através de 

segmentos artístico-culturais. Ela guarda também, ainda que de forma relativa, certa 

preocupação pedagógica, pois espera que o engajamento dos setores da cultura 

possa contribuir para qualificar o debate público, trazendo à tona visões ignoradas 

pelo Estado e pelos próprios agentes de cultura. Note-se que a preocupação 

pedagógica enfatizada aqui refere-se ao processo de construção de um corpus 
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referencial de experiência cívica que se consolide como um repertório em 

aperfeiçoamento, mas presente numa realidade em que o Estado se organiza para 

incluir a população nas etapas de planejamento das políticas públicas. 

A promoção de escuta e debate teria a virtude de revelar à própria sociedade 

demandas por ela mesma desconhecidas, mas defendidas, ainda que contraditórias 

e por vezes impopulares frente à maioria – considerando que mesmo a sociedade, em 

suas demandas mais triviais não é homogênea, como não são homogêneas as 

estratégias mesmo no interior de uma mesma gestão. Adicionalmente, a estruturação 

de perspectivas sobre problemas próprios de cada setor da cultura poderia contribuir 

para aumentar o grau de politização e de organização de seus agentes, 

eventualmente redundando em fóruns setoriais mais ou menos institucionalizados, 

diversos e desconcentrados. 

Porém, se considerarmos que a discussão em torno da revitalização da 

sociedade civil traz nela a possibilidade de se verem grupos representados em fóruns 

extragovernamentais, incapazes, muitas vezes, de dar vazão a essa necessidade de 

representação, cabe questionar, porém, qual a qualidade de representação que pode 

garantir a sociedade civil a esses grupos e como o Estado deve lidar com essa 

circunstância. Este foi um problema rapidamente identificado quando da abertura dos 

processos setoriais: uma discrepância de graus de organização existente entre os 

diversos segmentos culturais no estado do Rio e de como este fator traria implicações 

adiante ao andamento do processo. 

Cabe apresentar em linhas gerais como estavam naquele momento de 

inauguração dos debates setoriais, quem e como são representados os grupos 

culturais no estado. Num cenário de baixa institucionalização, baixo capital social e 

falta de credibilidade das instituições, de onde parte a mobilização e como pode ela 

dar-se sem a intervenção de outros grupos mais experimentados nessa dinâmica, ou 

do próprio Estado, permitindo um nível suficiente de autonomia e autenticidade?  

Jean Cohen e Andrew Arato (1992) oferecem uma perspectiva reativa e 

otimista para esses dilemas. Nela, os movimentos sociais funcionam de acordo com 

os limites impostos pelas instituições, circunstância que instaura uma dinâmica de 

tensão entre objetivos sociais diferentes. De uma forma ou de outra, a sociedade civil 

encontrará limitações externas impostas pelas instituições vigentes. Seu problema é 

que, estando dentro de um quadro institucional, as transformações formuladas no seio 

da sociedade civil tendem a funcionar como limites institucionais, gerando, em muitos 
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casos, uma mera reprodução daquele quadro. Em sua dinâmica, o associativismo 

acaba muitas vezes por reproduzir práticas políticas que desejava corrigir, 

estabelecendo novos fracionalismos, relações verticalizadas e disputas intergrupos 

por recursos, no âmbito estatal. 

Além disso, a existência de grupos cujo capital social é baixo ou nulo leva, 

invariavelmente, para sua própria organização, à necessidade de apoio por outros 

grupos dotados de melhores meios de atuação e maior experiência associativa. Nesse 

contexto, como garantir a autenticidade de suas demandas, já que elas não são 

diretamente expressas, mas mostram-se a partir de um processo de interpretação 

externa? Quais as possibilidades para avançar na qualificação de processos 

participativos como os propostos pela política setorial de cultura fluminense? 

Há duas respostas possíveis para esse dilema. A primeira, de cunho 

pessimista-conformista. Segundo a qual, dado que não há legitimidade na vocalização 

de grupos dotados de reduzido capital social, seus interesses não estarão, 

verdadeiramente, sendo pleiteados e suas demandas atingidas. Existiria aí, de fato, a 

reprodução de um sistema de desigualdades, onde as demandas trazidas por esses 

grupos mostram-se desfiguradas pela interpretação alheia.  

A segunda visão, de tipo otimista-realista, aposta que maiores avanços serão 

feitos pela organização do maior número de grupos possível, ainda que contaminados 

pela visão de outros. Ela prefere crer que o processo de interpretação de demandas 

não necessariamente haverá de deturpá-las, subsistindo aí a possibilidade de um 

amplo debate sobre causas e reivindicações que estimula e revigora a sociedade civil. 

Nossa visão, nesse sentido, é a de que tais práticas, ainda que incipientemente 

inaugurais podem potencialmente configurar uma nova dinâmica organizativa do 

campo cultural, desde que institucionalizadas no interior da administração pública 

como componente regular do processo da política. 

Pretende-se, portanto, encontrar mecanismos que equilibrem igualdades 

formais promovendo a redução de desigualdades existentes. O meio, de forma 

consensual, é a participação. Se pelo estímulo à construção de uma comunidade 

cidadã, para Barber, pelo gerenciamento do capital pelo trabalho, para Gould, ou se 

pelo reforço dos mecanismos de ação e a preocupação com a autolimitação da 

sociedade civil, para Cohen e Arato, todos pretendem equilibrar as relações de poder, 

bloqueando comportamentos omissos pelo alargamento do debate público e do 

espaço de construção de uma esfera pública pujante. 
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Defendemos que formas de atuação que contemplem maior grau de 

participação da sociedade civil contribuem favoravelmente para o aumento da 

institucionalização da gestão pública. Contudo, as limitações do próprio Estado – 

políticas, administrativas e institucionais – prejudicam a construção de relações 

confiáveis com a sociedade. Esse contexto negativo favorece que grupos com maior 

capacidade de organização e mobilização hegemonizem ou mesmo controlem o 

processo, estabelecendo uma assimetria que tende a restringir a adesão e a 

participação de novos grupos, limitando o conjunto de demandas culturais vocalizadas 

e restabelecendo, por outra via, a possibilidade de concentração de recursos para 

certos setores ou frações intra-setoriais. 

Foi a dubiedade da linha de atuação da SEC-RJ que deu margem às 

contradições apontadas. Acenando, de um lado, para uma gestão mais pública e 

participativa e, de outro, entregando importantes equipamentos culturais para a gestão 

privada, a Secretaria de Estado de Cultura do RJ permitiu que alguns gestores 

responsáveis por implementar a política setorial assumissem um compromisso pró-

forma, já que preponderou entre esses o alinhamento com a visão de mercado e ou 

com formas de relacionamento clientelistas com grupos particulares da classe artística 

historicamente atendidos pelo poder público fluminense.  

Gozando de ampla autonomia de trabalho, nesses casos, acabou prevalecendo 

um trabalho de mobilização fraco e pouco empenho na efetivação das diretrizes e 

estratégias apresentadas pelos grupos, com espaço para o não cumprimento integral 

da política setorial costurada nas malhas de um discurso frágil, que não resistiu ao 

tempo da política no estado. 

Por outro lado a crise fiscal do estado reduziu drasticamente os recursos 

disponíveis, criando uma motivação objetiva para justificar o abandono das políticas 

setoriais (e sobretudo sua metodologia participativa). O próprio MinC teve uma série 

de dificuldades para fazer avançar seu planos setoriais (CALABRE, 2013), que no 

plano federal não avançam com o mesmo dinamismo com que o Plano Nacional de 

Cultura vem se concretizando, sobretudo no que diz respeito à definição de metas 

claras e um acompanhamento transparente à toda a sociedade, de sua consecução 

no tempo, que no caso do PNC cobre o período 2010-2020127. 

                                                 
127As 53 metas do PNC podem ser acompanhadas na plataforma http://pnc.culturadigital.br, 

atualizada pela equipe técnica do MinC. Acessado em 11/2/2016. 

http://pnc.culturadigital.br/
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Conforme destacamos, e à luz do processo de criação de Planos de Cultura no 

RJ, reforçamos a ideia de que o nível de confiança e de organização dos setores 

culturais exerce impacto sobre o andamento do processo, mas somente se a gestão 

pública estiver efetivamente comprometida e materialmente fortalecida no que 

concerne às estruturas técnicas e orçamentais para o planejamento de políticas 

públicas. Entretanto, dada a baixa institucionalização do Estado, em especial da pasta 

da cultura, associada ao baixo estoque de capital social de grupos organizados no 

campo cultural; a pressão e organização desses grupos não foram fortes o bastante 

para constranger os gestores recalcitrantes a executar o discurso, acarretando num 

duplo impasse, alimentado pela descrença da sociedade no processo e pela pressão 

insuficiente sofrida pelos gestores. 

A ampla e justificável autonomia dos superintendentes na execução dos planos 

setoriais de cultura garantiu espaço para o seu não cumprimento, sem 

responsabilização, já que não havia instrumentos institucionais disponíveis capazes 

de obrigar os gestores a executar integralmente as políticas “assumidas”128 pela 

Secretaria. Algumas superintendências não estavam convencidas da relevância 

política do processo e por isso não contribuíram integralmente com ele. Como parte 

de um governo estadual, a gestão de Adriana Rattes refletiu no campo da cultura 

(ainda que não exclusivamente) uma faceta privatista marcante na administração do 

governador Sérgio Cabral Filho e na visão pragmática de seu partido, o PMDB. De 

modo que os gestores da pasta, sob o comando da Secretária não assumiram 

plenamente o protagonismo desses debates. 

Isso colocou sua linha de atuação política em uma posição curiosa e dúbia: 

entre os esforços de institucionalização da cultura alinhados com a política 

democratizante do MinC, no plano nacional; e a liberalidade com que a administração 

Cabral lidou com os interesses de mercado, no contexto doméstico, como a 

construção dos novos equipamentos todos na capital, ou a transferência da gestão 

dos antigos para as empresas privadas qualificadas como Organizações Sociais (OS) 

                                                 
128 Achamos por certo grifar o termo para registrar que foram muito poucas as ocasiões em que a 

Secretária se empenhou pessoalmente em debater com a sociedade os termos das políticas em 
construção. Apropriando-se das propostas em debate e do redirecionamento, de certa forma, radical 
em alguns processos, que ora se constituiriam – como no caso dos programas setoriais advindos 
desse processo. De modo que essa omissão institucional em assumir o engajamento para que 
essas políticas lograssem êxito acarretasse na lentidão de um processo que arrastou 
desnecessariamente por mais de 5 anos. 
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em linha com uma estratégia de mercantilização da cultura, em vigor em vários 

estados do país, onde SP é a expressão mais consolidada.  

O Plano Estadual de Cultura do RJ, bem como os planos setoriais de cultura, 

exemplificam, como caso específico na cultura, essa contradição política, 

materializada empiricamente no desenvolvimento parcial e até aqui incompleto de 

políticas públicas com alto potencial de democratização do campo cultural no país, 

mas que justamente pelo seu baixo estoque de experimentação pregressa ainda não 

desencadeou um processo mais autônomo em que os grupos de pressão se 

posicionem de modo mais recorrente, em canais institucionalizados e ciclos de 

políticas amadurecidas. 

Essa experiência, de toda sorte, acena com uma possibilidade de reinvenção 

democrática bastante auspiciosa; os últimos dez anos assistiram à criação de uma 

série de novos mecanismos institucionais implementados pelos órgãos públicos de 

gestão da cultura no Brasil de forma a tornar o Estado mais organizado e mais 

permeável à participação cívica. Essa nova postura expressa uma importante inflexão 

política, protagonizada pelos órgãos da gestão pública, como uma possibilidade de 

romper com o histórico de autoritarismos, ausências e descontinuidades que, desde 

a década de 1930, caracterizam as políticas culturais brasileiras (CALABRE, 2009, 

RUBIM, 2007, BOTELHO, 2001). 

O sucesso da implementação de mecanismos participativos nas políticas 

públicas costuma ser indicado como o resultado bem sucedido da conjugação de três 

fatores (AVRITZER, 2011): vontade política dos governos na implementação desses 

mecanismos; existência de arranjos institucionais democráticos de deliberação 

pública; e, por fim, efetivo engajamento da sociedade civil nas questões relativas à 

vida pública. A democracia participativa não deveria ser entendida apenas como um 

arranjo institucional inovador, mas antes como uma conjugação de disposições em 

que cada um desses elementos é crucial para que o modelo funcione. 

Assim, não basta que regras e instituições sejam criadas, sem que o cidadão 

assuma o compromisso do engajamento cívico, ou que os governantes que as 

estabeleceram, não as internalize na racionalidade burocrática da administração 

pública, o que demanda um aumento substancial do investimento público no 

fortalecimento institucional de tais estruturas. Por fim, não basta que os atores 

políticos desse processo se engajem no movimento de ampliação da política se as 

instituições e regras adequadas não sejam experimentadas, avaliadas e aprimoradas 
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continuamente no ciclo da política. Um longo caminho ainda nos aguarda até que 

possamos identificar algo que se assemelhe a uma estrada. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Há cerca de 40 anos, durante a década de 1970, importantes sociólogos e 

economistas brasileiros debruçavam-se no debate de um conceito inaugural nos 

estudos nacionais a respeito do desenvolvimento, capaz de representar um ponto de 

inflexão no patamar do debate em torno da natureza do desenvolvimento, a ideia de 

que: 

 

[...] dependendo das circunstâncias históricas e nacionais, a burguesia pode 
desempenhar um papel reacionário ou revolucionário, aliar-se às velhas 
classes dominantes e promover uma modernização conservadora129, através 
da revolução passiva, de caráter elitista e autoritário, promovendo 
transformações pelo alto. (AZEVÊDO, 1982, p. 24 Apud PIRES, RAMOS, 
2009, p.416). 

 

Cunhada originariamente para expor o processo de industrialização das 

economias da Alemanha e do Japão, a ideia da modernização conservadora foi 

amplamente difundida e consolidada em cima do conceito de que, as vezes, “[...] uma 

importante viragem no processo de transformação das relações de produção, não 

muda em nada a superestrutura do Estado e os detentores do poder político” 

(POULANTZAS, 1986, p. 176). Isto é, dependendo de como as mudanças ocorrem, 

algumas vezes pelo alto, autoritárias, exógenas, elas  assumem um caráter 

conservador, expresso na lógica de que as vezes é preciso mudar tudo para que nada 

mude.   

À essa época, questionava-se ainda uma certa concepção “etapista”, segundo 

a qual a transformação de uma variável levaria à mudança das demais, como uma 

espécie de efeito cascata, evidenciando o caráter conservador da revolução burguesa 

brasileira, que teria sido operada mediante o estabelecimento de uma coalizão entre 

as elites modernas e tradicionais (PERLATTO, 2014), que alterou o estado de coisas 

sem provocar uma transformação social do país, sem alterar a correlação de forças 

nas estruturas de produção e principalmente na distribuição da terra. Essas ideias nos 

                                                 
129 A estrutura fundiária nacional enraizou-se predominantemente em unidades de explorações 

agrícolas que se modernizaram seguindo o caminho da via prussiana, isto é, transformando as 
unidades de exploração agrícola em capitalistas sem que houvesse o fracionamento da estrutura 
fundiária nacional. (PIRES, RAMOS, 2009, p.421) 



195 

 

parecem de uma pertinência mordaz no momento em que encaminhamos as últimas 

considerações do presente estudo. 

Esta ideia da modernização conservadora, retoma a formulação do filósofo 

italiano Antônio Gramsci, referência desta pesquisa, de revolução passiva, ou, a 

revolução sem revolução. Para Gramsci, esse tipo de transformação ocorreria, 

quando “o grupo portador das novas ideias não é o grupo econômico, mas a camada 

dos intelectuais” (GRAMSCI, Q 10 II, 61, 1360 [CC, 1, 428] apud LIGUORI, G.; VOZA, 

P., 2017, p.701). E nesse sentido, embora seja possível observar transformações 

sociais, não é possível verificar a realização do ideal revolucionário de inversão de 

uma correlação de forças sociais na sociedade. Não pretendemos, de forma alguma 

encaminhar essas considerações finais como considerações terminais a respeito de 

um tema que, de tão recente, mal pode ser tipificado em toda a diversidade de 

abordagens e possibilidade de análises.  

Este trabalho buscou apresentar um processo desencadeado na última década 

no Brasil, no campo da Cultura. Um conjunto de ações que se pretendia transformador 

de uma realidade e que, passada pouco mais de uma década, configura-se como uma 

modernização que não conseguiu se realizar como estruturante de uma nova 

realidade social. Trata-se da introdução do pressuposto participativo no campo das 

políticas públicas de cultura, um projeto ousado que pretendia avançar no 

desenvolvimento cultural do país, indo de encontro ao patrimonialismo das estruturas 

clientelistas arcaicas, que historicamente ditaram o modus operandi do campo, do 

conservadorismo de uma concepção limitada e elitista de cultura, por meio da qual 

uma pequeníssima parcela da população podia, de fato, acessar o fundo público e 

participar do repertório discursivo da política cultural nacional. 

No espaço de uma década o discurso da participação social, da diversidade, 

dos direitos culturais, da descentralização das políticas passou a figurar no imaginário 

popular, como se todo o traço de autoritarismo presente na cultura política brasileira, 

tivesse ficado para trás na história de um país que ousou “massagear” pontos 

adormecidos de uma sociedade (o do-in antropológico a que se referiu Gilberto Gil em 

seu discurso de posse, em 2003, como titular da pasta da Cultura130). Uma sociedade 

afastada de suas tradições culturais, seu patrimônio imaterial, instituições seculares 

de sua cultura, sua língua etc.  

                                                 
130 GIL, G. Discurso de posse. Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/folha/brasil/ult96u44344 

.shtml, acessado em 5/4/2017 

http://www1.folha.uol.com.br/folha/brasil/ult96u44344%20.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/folha/brasil/ult96u44344%20.shtml
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Esse discurso foi lapidado, tensionado, repetido uma infinidade de vezes nessa 

década, até que enfim instrumentalizado pela parcela que quase perdia o palco em 

virtude de uma gama de repertórios revitalizados pela política participativa 

impulsionada pelo governo federal. 

Desde a criação do Ministério da Cultura, em 1985, nada de significativamente 

capilarizado em todos os estados da federação e nos milhares de municípios 

brasileiros, acontecia no campo das políticas públicas de cultura no Brasil. Até que, 

duas décadas depois, em 2005, é realizada a I Conferência Nacional de Cultura, 

visando discutir a qualidade da gestão pública da cultura (aspectos de gestão, 

economia, patrimônio, comunicação, democracia etc), e iniciando um debate inédito 

de como as gestões, nas diferentes esferas de governo, poderiam preparar o terreno 

para que uma discussão mais aprofundada sobre um modelo de atuação integrada 

poderia ser desencadeado. Não apenas entre as gestões públicas como, 

principalmente, entre o Estado e a sociedade de um modo geral, 

descentralizadamente em todo o país, visando o desenvolvimento cultural brasileiro.  

Além da criação e consolidação de espaços institucionais mais potentes de  

reinvenção da cultura, por meio da ampliação da esfera de deliberação e partilha das 

escolhas políticas no campo cultural, da utilização do fundo público e de uma 

resignificação do conceito de cultura, esses espaços fortalecidos trariam uma 

diversidade de atores sociais para dentro do Estado, compartilhando a 

responsabilidade das escolhas e reinserindo o conceito de representatividade em um 

outro patamar na formulação das políticas culturais brasileiras. 

A década seguinte sentiu todo o peso que uma estrutura arcaica pode 

representar nos ombros de uma proposta modernizadora que não partiu ou se 

estruturou a partir de uma demanda popular, da base da sociedade. Demonstrou as 

inúmeras dificuldades de levar a termo um projeto que, embora transformador, não foi 

gestado e fortalecido como uma demanda originada de uma população organizada, 

empoderada, que viu a oportunidade de uma ação, no interior do estado excludente 

de coisas que a oprimia há anos. Isto é, que não tratou de alterar primeira e 

profundamente a estrutura do Estado, e só então, partir para as franjas das 

burocracias governamentais institucionais, que nunca deixou de ser elitista, 

plutocrática e tradicionalmente excludente. 

Ao longo da escrita deste trabalho, a realidade, que é assustadoramente 

dinâmica na superfície embora conservadora e morosa nas camadas mais profundas, 
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vivenciou inúmeras adaptações no projeto original de ampliação da participação 

popular na formulação das políticas públicas do campo da cultura, até porque este 

projeto participativo já partiu carregando consigo tensões que eram reflexo das 

disputas pela hegemonia no plano federal. Esta pesquisa teve como foco a análise de 

como essa ideia foi conduzida no plano estadual do Rio de Janeiro, mas devido ao 

fato da política participativa ter sido impulsionada pelo governo federal, a influência 

desse na instância estadual é um ponto de observação.  

Por que julgamos importante reforçar esse ponto? Porque um dos aspectos 

observados ao longo de nosso trabalho é o de que não apenas a própria modelagem 

local da política adaptou o projeto participativo original ao contexto político local, como 

uma série de mudanças ao longo dessa década deu o tom da intensidade das 

articulações para que esse modelo avançasse, de modo que a análise do fenômeno 

deve ser problematizada nos muitos atravessamentos que ele sofreu ao longo do 

tempo de implementação em que foi objeto de debates e pauta de implementação dos 

governos. 

Durante o período de implementação do Sistema Estadual de Cultura no Rio 

de Janeiro, o estado fortalecia uma coalizão política muito estreita entre as gestões 

federais, nos governos do Partido dos Trabalhadores, e as duas estaduais e 

municipais da capital, nas gestões do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, 

de modo que pelo período de quase uma década essa aproximação foi percebida 

como algo positivo na atração de recursos para o estado e sua capital. No campo da 

cultura, foram atraídos inúmeros investimentos, que fortaleceram a parceria entre o 

MinC e a SEC-RJ. Desta forma, parte do empenho em consolidar o Sistema se dá, 

nesse contexto, como uma contrapartida aos investimentos vultosos do governo 

federal que vinham sendo feitos no estado e na capital, e não como um projeto político 

coadunante com os interesses da política local.  

Observamos que a concepção de cultura que norteou a criação da política no 

plano federal é uma concepção que difere do entendimento estadual das prioridades 

do campo. Enquanto a proposta federal trabalhava o conceito da diversidade cultural, 

o estado do Rio de Janeiro, na contramão desse debate, apresentava um modo novo 

de reforçar a centralidade dos mesmos atores que sempre dominaram o discurso, no 

campo cultural fluminense. São exemplos dessa nossa constatação o atraso na 

retomada ou reformulação do papel e das atividades do Conselho Estadual de Cultura, 

que permaneceu inoperante durante todo o período de implementação do Sistema 
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Estadual de Cultura do Rio de Janeiro, o caráter frontalmente combativo de parte dos 

gestores da SEC-RJ com os agentes culturais, em especial por ocasião dos debates 

conduzidos nas Conferências de Cultura realizadas pela SEC-RJ; nitidamente um 

espaço pelo qual o órgão não demonstrou interesse algum em configurar como um 

espaço privilegiado de deliberação das políticas culturais do estado. Pelo contrário, foi 

realizado um alto investimento de recursos públicos na realização de encontros, feitos 

como que para cumprir uma etapa determinada pelo MinC, mas que não resultou num 

plano de ação para o avanço das políticas no estado, entre muitos outros exemplos 

que poderiam ser citados e que vão na mesma linha desses. 

Não era o nosso intuito inicial chegarmos ao fim deste estudo com conclusões 

consolidadas sobre a efetividade das políticas participativas implementadas no 

período, até porque o nosso trabalho se encerra justamente no momento em que a 

política é aprovada na ALERJ e passa a ter o peso de uma Lei estadual. Por outro 

lado, interessou-nos mais tentar entender como um conjunto de ações para a 

implementação de uma política pública arrojada, do ponto de vista do que representa 

em termos dos efeitos políticos que pode desencadear, pode ser conduzida, ainda 

que por forças políticas alinhadas a uma ideologia que vai de encontro ao pressuposto 

participativo. Culminando em uma modernização conservadora. 

E ainda, causou-nos uma estranheza perceber como as forças mais 

progressistas, historicamente vinculadas a movimentos populares de militância pelos 

direitos culturais, tais como as forças sociais vinculadas aos próprios partidos políticos 

que conceberam essa política, não ocuparam a brecha do debate de modo a 

instrumentalizar a sociedade no sentido de pressionar os órgãos públicos a se 

comprometerem, de fato, com os mecanismos que foram sendo lentamente 

institucionalizados  por esses próprios órgãos da gestão pública. Durante o período 

que vai de 2010 a 2015 foram inúmeras oportunidades de debates e realização de 

ações nesse sentido, e, nenhuma delas, foi contundente ao ponto de acelerar o 

processo de comprometimento do Estado com o conjunto de ações que ele próprio 

estava realizando, no âmbito da gestão pública estadual de cultura do RJ. 

Nos leva a algum pesar, perceber o montante de recursos financeiros e 

humanos direcionados estrategicamente para a criação de uma política que não era 

absolutamente relevante para o núcleo político central da gestão pública estadual de 

então, e que, mesmo fundamental para o conjunto mais frágil de atores sociais 

atuantes no campo cultural (os grupos cujas linguagens têm menos apelo mercantil), 
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não tenha sido mais substancialmente demandada, tensionada pelo conjunto da 

sociedade.  

Mesmo que esta já tenha conhecimento de tais mecanismos e já tenha 

participado do processo de articulação desses mecanismos, em âmbito federal, 

parece-nos que o esforço tenha sido insuficiente, na medida em que não alterou 

substancialmente mecanismos históricos de exclusão por meio da filantropia. O caso 

do Rio de Janeiro permite a inferência de que são necessárias iniciativas mais 

coordenadas entre o poder público e a sociedade para que esta se sinta empoderada 

o suficiente para este tipo de participação no Estado. Embora seja importante lembrar 

que uma prática participativa, espelha uma cultura participativa e a produção histórica 

de uma cultura participativa é mais demorada, devendo ser experimentada ao longo 

de um período de tempo muito maior que o período analisado por esta pesquisa. 

E ainda um terceiro público observado em nossas análises foram as lideranças 

técnicas dos órgãos envolvidos diretamente nos debates do Sistema Estadual de 

Cultura do RJ, que são os gestores das superintendências da SEC ou altos gestores 

das instituições públicas estaduais, vinculadas ou não à SEC, responsáveis pela 

operação das políticas culturais fluminenses. A negligência no chamado à constituição 

de grupos participativos que pudessem reformular o conjunto de políticas foi uma 

constante durante o período, ao mesmo tempo em que os recursos eram direcionados 

para políticas e ações que continuaram a ser desenvolvidas a despeito dos objetivos 

e metas que começavam a ser construídos em conjunto com a população em todo o 

estado, pela equipe responsável pelo planejamento do Sistema. Um completo 

contrassenso do ponto de vista institucional, como avaliamos no capítulo 4 desta tese. 

São esses desacertos que perpetuam, no Brasil, uma certa passividade da população 

em relação aos órgãos públicos. 

Um ano após a aprovação do Sistema Estadual de Cultura, a situação no 

estado do Rio de Janeiro havia se tornado caótica: em meados do ano de 2016, o 

governador interino decretou estado de calamidade pública no Rio de Janeiro em 

virtude da grave situação financeira em que o estado se encontra na atualidade. Em 

novembro desse mesmo ano o ex governador do estado é preso, mediante suspeitas 

de comandar uma organização criminosa que recebeu milhões em propinas de obras 

públicas. Já em 2017 o atual governador declarou a intenção do governo de acabar 

com a Secretaria de Estado de Cultura, fundindo-a com outras a fim de economizar 

recursos com o encolhimento de suas ações, isto depois de decretar a incapacidade 
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de gerir boa parte dos equipamentos culturais do estado, inclusive os criados no 

período das gestões anteriores como a mencionada situação das bibliotecas-parque.  

Sem deixar de registrar a precária situação dos outros equipamentos do estado 

que não apenas os da cultura, como é o caso das universidades estaduais UERJ, 

UENF e UEZO que passam por uma das maiores crises de sua história com a 

iminência de fecharem suas portas, tamanho o descaso com que vêm sendo tratadas 

nos últimos anos no contexto dessa mesma conjuntura que supostamente tenha se 

beneficiado da coalização com o governo federal e com o fato de se ter o mesmo 

partido à frente da gestão da capital e do governo do estado fluminense. A prioridade 

dessas gestões nos parece que não foi nenhum desses temas debatidos desse 

trabalho.  

Pior ainda está a situação no plano federal, o mesmo que criou a política e 

articulava a sua consolidação em todo o país, onde a presidente eleita foi afastada do 

governo sem que se comprovasse qualquer irregularidade de sua gestão, 

configurando-se um golpe de Estado em pleno século XXI, em pleno estado 

democrático de direito. A conjuntura atual política no Brasil retrocedeu em mais de 

uma década, arbitrariedades são cometidas diariamente no país. Direitos 

conquistados pela população são duramente desconstruídos, o Estado vem sendo 

saqueado por um grupo de conservadores da mais antiga tradição, voltamos à 

barbárie. É quase anacrônico falar em participação social na atualidade. 

Tudo isso nos leva a algumas considerações finais sobre a pertinência de se 

discutir as políticas participativas nesse contexto em que elas foram formuladas e 

implementadas, no período compreendido entre 2005 e 2015. A primeira delas diz 

respeito ao momento e às circunstâncias em que elas são articuladas, isto é, no 

contexto da mencionada coalizão estabelecida entre os governos do Partido dos 

Trabalhadores e os governos do Partido do Movimento Democrático Brasileiro. Os 

governos do PT equivocadamente buscaram alianças que não se concretizaram na 

prática. Tomando como um exemplo que ilustra essa assertiva o campo da cultura, 

percebemos que a ideia de fortalecer uma aliança com lideranças políticas cujas 

ideologias vão de encontro aos pressupostos defendidos historicamente no contexto 

do PT só se realizou no plano formal, pois os instrumentos participativos criados nesse 

período ou foram pouco fortalecidos pelos governos alinhados ideologicamente com 

a participação social nas esferas de governo em que foram implementados, no sentido 

em que de tão frágeis eram totalmente dependentes de que ventos a favor os 
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mantivesse de pé, ou um embuste total criados apenas para cumprir parte dos termos 

de uma parceria que na prática, é inexeqüível, já que ideologicamente contraditória. 

Entendemos que o estado do Rio de Janeiro se encontre nessa última situação. 

O outro ponto diz respeito à coerência com que as gestões do PMDB trataram 

o assunto da participação social. Nesse sentido, muito mais assertivo com a sua 

vinculação ideológica que as forças progressistas que o engendraram aqui no estado. 

As lideranças do PMDB, embora em uma fase de  desvelada aproximação com os 

governos do PT (por um tempo) em nenhum momento se comprometeram, de fato, 

com a questão da participação social, de modo que é inequivocamente precipitado 

falar em centralidade da participação social no campo das políticas públicas de cultura 

fluminense, porque essa experiência não se realizou. 

Embora o saldo da experiência de implementação do Sistema Estadual de 

Cultura, seja positivo, já que o pleito foi aprovado como uma Lei da Cultura no estado, 

estabelecendo a criação e o fortalecimento de uma série de mecanismos e 

institucionalidades que dariam perenidade ao modo participativo de condução das 

políticas públicas, quando o governador do estado enxuga a equipe técnica em 40% 

de seu efetivo, contingencia parte dos salários de todo o funcionalismo, fecha as 

portas de equipamentos culturais com a maior visitação de público de toda a rede 

estadual e cogita a possibilidade de juntar a SEC com outros órgãos, unilateralmente, 

nos parece que trazer a população para o espaço de tomada de decisão não é a 

prioridade do governo.  

Podemos registrar que a hipótese desta tese, de que a participação pudesse 

representar um ponto de inflexão na forma como o campo da cultura se estrutura, 

representando avanços democráticos e fazendo frente às distorções na utilização do 

fundo público, infelizmente não se concretizou em todo o seu potencial, como um 

elemento estruturante, tal como iniciamos os estudos desta pesquisa. Apenas como 

um fortalecimento social, sem avançar nos pontos mais prioritários desse balance de 

forças sociais e seu poder político na sociedade. 

Por fim, voltamos ao ponto que abre estas considerações finais, que é a tese 

de que, o que se passou durante os cinco anos em que uma política participativa foi 

costurada junto aos 92 municípios do estado, tenha sido um grande pacto conservador 

de modernização, onde, como mencionamos, dependendo da forma como algumas 

mudanças ocorreram, algumas vezes incompletas e sem a devida costura com 

setores sociais envolvidos diretamente nessas mudanças, configuram a permanência 



202 

 

de uma postura autoritária; elas  assumem um caráter conservador, onde as vezes é 

preciso mudar tudo para que nada mude. Infelizmente.    

Registramos por fim, que, embora essa inviabilidade da participação se 

consolidar em uma gestão ideologicamente vinculada a um pensamento conservador 

e autoritário, seja uma realidade no estado do Rio de Janeiro, de modo algum 

poderíamos analisar que o esforço de costurar uma política com tal nível de 

pertinência – e sonho – foi um esforço vão. Isto é, se por um lado um projeto de tal 

monta não se realizou como uma nova centralidade na política cultural fluminense, a 

partir do fortalecimento de instituições participativas sólidas e atuantes nas políticas 

públicas implementadas desde então (tais como os Conselhos de Política Cultural e 

as próprias Conferências de Cultura), por outro ela abriu espaço para que novos 

arranjos pudessem ser experimentados, um exemplo potente dessa assertiva é a 

reação dos movimentos populares à iminência do encerramento das atividades do 

Ministério da Cultura e sua subordinação ao Ministério da Educação, como uma 

Secretaria de Governo, cujo protagonismo no país foi justamente da atuação dos 

agentes culturais fluminenses.  

Nos parece que a brecha de que fala Gramsci de um tempo em que, o velho já 

foi e novo ainda não pode nascer, foi uma oportunidade não desperdiçada no Brasil, 

embora inúmeros equívocos, em nossa visão, tenham sido cometidos ao longo do 

processo, porém todos eles são parte integrante do jogo democrático.  

Então, finalizamos esta pesquisa com o registro de que, embora quase nada 

do esforço desse projeto participativo esteja presente na gestão iniciada no período 

posterior à sua criação, o movimento foi inovador do ponto de vista de experimentação 

democrática, enquanto uma experiência que se propôs estimular a população a 

adentrar a esfera pública, conhecer e debater a estrutura do Estado, entender como 

é investido o fundo público, se enxergar parte integrante da cultura do país, identificar 

semelhantes e divergências nas diversas regiões de um país enorme como o Brasil, 

e que insiste em se apresentar pequeno diante de si e dos outros.  

Além disso, foi e sempre será relevante o exame desses pontos pela academia, 

no contexto de uma pesquisa, acompanhando de perto a dinâmica do campo e 

podendo fazer o exercício de abstração necessário ao entendimento de como o 

Estado, a Democracia e Cultura são temas de extrema relevância e pertinência, ainda 

neste país. Felizmente. A atualidade de pensar com Gramsci nos permite o desafio 
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de colocar na ordem do dia a questão de como pode se dar uma revolução ativa, ou, 

no limite, uma antirrevolução passiva. E seguir caminhando. 
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GLOSSÁRIO 

 

 

Conferências 

de cultura 

As conferências de política cultural no Brasil passaram a ser 

realizadas a partir da gestão iniciada em 2003, quando o Partido 

dos Trabalhadores assume a gestão federal e organiza, em 2005, 

a I Conferência Nacional de Cultura do Brasil, em 2010, a 

segunda, e em 2013, a terceira. Durante as conferências, 

delegados eleitos nas etapas estaduais e municipais debatem o 

conjunto de temas propostos e que, posteriormente nortearão as 

políticas públicas. Estes espaços vêm se configurando desde 

então, como profícuas oportunidades de debate participativo 

sobre a pauta política do campo cultural no país. No estado do Rio 

de Janeiro, foram realizadas conferências em  2005, 2009 e 2013. 

A I Conferência Estadual de Cultura do RJ foi realizada em 

parceria com o MinC e a UERJ, por meio do Seminário 

Permanente de Políticas Públicas de Cultura (DECULT SR3), e 

com a Comissão de Gestores Públicos de Cultura do Rio de 

Janeiro (Comcultura) e ocorreu durante a gestão do secretário de 

Estado de Cultura Arnaldo Niskier. 

 

Conselhos de 

política cultural 

Conselhos de Política Cultural, são instituições participativas 

(consultivas ou deliberativas) nos quais membros da sociedade 

civil discutem, monitoram e, em alguns casos validam as políticas 

culturais de determinada instância de governo. O Conselho 

Nacional de Cultura, foi criado em 1966, no Brasil; no estado do 

Rio de Janeiro, o Conselho Estadual de Cultura existe desde 1975, 

porém suas atribuições foram significativamente revistas com a 

estruturação do Sistema Estadual de Cultura do RJ, em 2015. 

 

Equipamentos 

culturais 

No escopo deste trabalho, são considerados equipamentos 

culturais toda a rede de espaços físicos de cultura operados e 

geridos por um órgão gestor de cultura, como bibliotecas, museus, 
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teatros, cinemas, centros culturais, arenas culturais etc. Não 

entramos no mérito de que todos os equipamentos onde há 

possibilidade de expressão da cultura, de modo mais abrangente, 

configuram-se também como um equipamento de cultura, tais 

como escolas, hospitais, universidades etc. 

 

Fundos de 

cultura 

De acordo com o Ministério da Cultura, o Fundo Nacional de 

Cultura “é um fundo de natureza contábil, com prazo 

indeterminado de duração, que funciona sob as formas de apoio a 

fundo perdido ou de empréstimos reembolsáveis, com prioridade 

para realização de seleções públicas com comissões 

representativas, independentes e específicas, habilitadas a avaliar 

o mérito artístico-cultural das propostas concorrentes”131. No 

contexto do fortalecimento de uma atuação sistêmica, no campo 

cultural, o governo federal incentivou que as demais instâncias de 

governo (estados e municípios) criassem fundos de cultura, como 

parte da governança central de atuação, juntamente com os 

Planos e os Conselhos. O Fundo estadual de cultura do RJ data 

de 30/04/1998, criado durante a gestão do Governador Marcello 

Alencar. 

 

Organizações 

sociais de 

cultura 

Conforme informado pelo portal de transparência do governo do 

estado de SP, a figura institucional da organização social (OS) foi 

criada no Brasil em 1998, por meio da Lei Federal nº 9.637, com o 

intuito de viabilizar a execução de atividades não exclusivas do 

Estado por organizações da sociedade civil. Essa lei estabelece 

que o Executivo pode qualificar como organização social pessoa 

jurídica de direito privado, sem fins lucrativos. A entidade 

qualificada como OS pode concorrer em convocações públicas 

para o recebimento de dotações orçamentárias, permissões de 

uso de bens móveis ou imóveis e isenções fiscais para a execução 

de ações pactuadas no Contrato de Gestão – instrumento que 

                                                 
131 Disponível em: http://www.cultura.gov.br/fundo-de-cultura, acessado em 24/6/2017. 
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rege a parceria entre o Estado e a organização social132. O estado 

do RJ sancionou a regulamentação que permite a participação de 

OS na gestão da cultura em 2009, por meio da Lei nº 5498/2009 e 

desde então vem sofrendo duras críticas por parte dos gestores 

de cultura fluminense.  

 

Leis de 

incentivo à 

cultura - 

Leis de incentivo à cultura, em geral são mecanismos legais 

criados pelos governos, com o objetivo de incentivar a co-

participação de setores empresariais no financiamento da cultura. 

A principal crítica hodierna a esse mecanismo, nas diversas 

instâncias em que é aplicado no Brasil, é a de que teria havido um 

desvirtuamento do seu propósito inicial e se convertido em um 

mecanismo de aplicação de um recurso que é público, gerido 

pelos departamentos de marketing das empresas “patrocinadoras” 

de ações culturais. A primeira lei de incentivo à cultura no Brasil 

foi a Lei n° 10.923/1990, conhecida como Lei Mendonça, 

sancionada pela então prefeita da cidade de São Paulo, Luiza 

Erundina. Em âmbito nacional, a Lei n° 8.313/1991, ou Lei 

Rouanet, é o principal mecanismo desse tipo em vigência no país, 

o estado do RJ sancionou em 1992 a sua lei de fomento à cultura, 

vigente até a presente data – Lei n° 1954/1992.  

 

Planos 

nacional e 

estadual de 

cultura - 

Os planos de cultura são instrumentos de gestão dos sistemas de 

cultura. De acordo com a recomendação do Ministério da cultura, 

um Plano de Cultura é um instrumento de planejamento 

estratégico, de duração decenal, que organiza, regula e norteia a 

execução da Política de Cultura na perspectiva dos Sistemas de 

Cultura. Na prática, foram os instrumentos que antecederam a 

estruturação dos sistemas, pois foi em torno do debate para 

criação dos planos que os sistemas foram ganhando capilaridade 

e se estruturando, nas três instâncias da administração pública. 

                                                 
132 Disponível em: http://www.transparenciacultura.sp.gov.br/organizacoes-sociais-de-cultura/o-que-

sao/, acessado em 24/6/2017. 
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Os planos, no contexto dos sistemas, têm por princípio 

constituírem-se a partir de uma metodologia participativa, de modo 

que além de terem sido tema das Conferências de cultura, foram 

pauta de diversas audiências públicas, congressos, seminários, e 

eventos onde a população foi amplamente convocada a discutir as 

prioridades para a estruturação de políticas públicas de cultura. 

Especificamente no estado do RJ, as audiências em torno do 

plano foram estruturadas de modo regional e municipal, tendo 

envolvido milhares de pessoas em todos os 92 municípios e nas 

10 regiões, em diferentes escutas que envolveram, ainda uma 

consulta pública virtual.  

 

Planos 

setoriais de 

cultura - 

À semelhança dos Planos de Cultura, os planos setoriais são 

instrumentos de gestão dos sistemas de cultura, e como tal, 

norteiam a estratégia de sua atuação. No estado do RJ foram 

constituídos com a mesma metodologia aplicada no Plano 

Estadual de Cultura (participativa, ouvindo especialistas, artistas 

e a população de modo geral), a diferença é que em vez de 

estruturarem-se em temas gerais e a partir de uma escuta com 

recorte territorial (municipal ou regional), concentraram-se nas 

questões mais centrais de determinados setores da cultura, 

considerados prioritários pelo órgão gestor de cultura local, no 

caso a SEC-RJ. No Rio de Janeiro, foram priorizados 10 setores:  

Artes Visuais, Audiovisual, Circo, Dança, Design, Livro e Leitura, 

Museus, Música, Patrimônio Cultural e Teatro. A dificuldade de 

trabalhar com os setores é a de que, apensar da abrangência, 

ainda sim, parcelas artísticas sentiram-se não contemplados pela 

política, como por exemplo, moda, gastronomia, culturas 

populares etc. Os planos setoriais no RJ seguiram uma dinâmica 

um pouco menos regular na estruturação do Sistema, de modo 

que, ainda estão em fase de consolidação, embora o Plano 

Estadual já tenha sido regulamentado. 
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Rede de 

Bibliotecas 

Parque - 

Inspirada na experiência colombiana, a rede de bibliotecas parque 

do estado do RJ foi baseada no conceito de que bibliotecas não 

devem ser somente espaços silenciosos de leitura, mas lugares 

que se aproximem de centros culturais com ampla acessibilidade, 

possibilidades de troca de conhecimento e experiências humanas, 

realizam atividades culturais e de promoção de leitura nos mais 

diversos suportes, visando estimular a produção, a fruição e a 

difusão das produções artísticas e, especialmente, a viabilização 

do acesso à cultura133. A rede foi criada na primeira gestão do 

governador Sérgio Cabral Filho, sendo a primeira biblioteca da 

rede, em Manguinhos na capital do estado, inaugurada em 2010. 

Uma enorme quantidade de recursos foi investida pelo estado no 

projeto das bibliotecas, sendo que ao término do segundo 

mandato do referido governador, a rede sofria com o descaso da 

falta de orçamentos, tendo sido fechada completamente em 2016. 

No momento encontra-se em funcionamento regular, porém com 

a sua proposta inicial drasticamente modificada em virtude das 

restrições orçamentárias sofridas pelo governo no ano de 2017. 

 

Sistemas de 

Cultura - 

De acordo com o Ministério da Cultura134, Sistema Nacional de 

Cultura é um conjunto que reúne a sociedade civil e os entes 

federativos da República Brasileira – União, estados, municípios e 

Distrito Federal – com seus respectivos Sistemas de Cultura. As 

leis, normas e procedimentos pactuados definem como interagem 

os seus componentes, e a Política Nacional de Cultura e o Modelo 

de Gestão Compartilhada constituem-se nas propriedades 

específicas que caracterizam o Sistema. Trata-se de uma política 

integrada de cultura pactuada entre os entes federativos nas três 

esferas de governo e a sociedade civil em prol do desenvolvimento 

                                                 
133 Disponível em: http://www.cultura.rj.gov.br/apresentacao-espaco/biblioteca-parque-de-

manguinhos, acessado em 1/7/2017. 
 
134 Disponível em: http://www.cultura.gov.br/documents/10907/963783/1382041183148Guia-de-

orienta%25C3%25A7%25C3%25B5es-para-os-Estados-SNC-Perguntas-e-Respostas-dezembro-de-
2012.pdf/dde2db14-f3bb-4cc3-8812-328895390e64, acessado em 1/7/2017. 

http://www.cultura.rj.gov.br/apresentacao-espaco/biblioteca-parque-de-manguinhos
http://www.cultura.rj.gov.br/apresentacao-espaco/biblioteca-parque-de-manguinhos
http://www.cultura.gov.br/documents/10907/963783/1382041183148Guia-de-orienta%25C3%25A7%25C3%25B5es-para-os-Estados-SNC-Perguntas-e-Respostas-dezembro-de-2012.pdf/dde2db14-f3bb-4cc3-8812-328895390e64
http://www.cultura.gov.br/documents/10907/963783/1382041183148Guia-de-orienta%25C3%25A7%25C3%25B5es-para-os-Estados-SNC-Perguntas-e-Respostas-dezembro-de-2012.pdf/dde2db14-f3bb-4cc3-8812-328895390e64
http://www.cultura.gov.br/documents/10907/963783/1382041183148Guia-de-orienta%25C3%25A7%25C3%25B5es-para-os-Estados-SNC-Perguntas-e-Respostas-dezembro-de-2012.pdf/dde2db14-f3bb-4cc3-8812-328895390e64
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da cultura no país. Essa política começou a ser gestada no país 

em 2003 e até 2017 já envolveu t100% das gestões estaduais e 

42% de todos os municípios do país e segue, com menos vigor 

que nos anos iniciais, sendo demandada em todo o país, 

especialmente pelos agentes culturais com menos acessos às 

decisões sobre o fundo público no campo cultural. 
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ANEXO A - Lei do sistema estadual de cultura do RJ | plano estadual de cultura do 

Rio de Janeiro 

 

 

Lei Estadual No.7035 aprovada pela Assembleia Legislativa do Estado do RJ em 

25/06/2015 e sancionada pelo Governador do Estado em 07/07/2015135 

 

Publicado no DOE em 8 julho 2015 

 

Institui o Sistema Estadual de Cultura do Estado do Rio de Janeiro, o Programa 

Estadual de Fomento e Incentivo a Cultura, e apresenta como anexo único as 

diretrizes e estratégias do plano estadual de cultura. 

 

O Governador do Estado do Rio de Janeiro, 

 

Faço saber que a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro decreta e eu 

sanciono a seguinte Lei: 

 

TÍTULO I 

DA INSTITUIÇÃO, PRINCÍPIOS E OBJETIVOS DO SISTEMA ESTADUAL DE 

CULTURA 

 

Art. 1º Fica instituído o Sistema Estadual de Cultura - SIEC, destinado a promover 

condições para a melhor formulação e gestão da política pública de cultura no estado 

do Rio de Janeiro, pactuado com a União Federal, os municípios e sociedade civil, 

objetivando o exercício pleno dos direitos culturais e a promoção do desenvolvimento 

humano. 

 

Art. 2º São princípios do Sistema Estadual de Cultura - SIEC: 

 

I - o respeito e a valorização das identidades, da diversidade e do pluralismo cultural; 

 

II - a universalização do acesso à cultura; 

 

III - a cooperação entre os entes federados; 

 

IV - a participação da sociedade civil; 

 

V - a integração da política cultural com as demais políticas do estado; 

 

VI - a participação de todos os municípios do estado; 

                                                 
135 Disponível em: https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=286673, acessada em 24/07/2015. 

https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=286673
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VII - a valorização de todos os setores culturais; 

 

VIII - a valorização e a preservação da memória, da ancestralidade e do patrimônio 

cultural fluminenses; 

 

IX - a cultura como fator de desenvolvimento sustentável e seu caráter transformador 

e gerador de cidadania. 

 

X - democratização das instâncias de formulação 'das políticas culturais; 

 

XI - responsabilidade dos agentes públicos pela implementação das políticas culturais; 

 

XII - promover o respeito à cidadania e o enfrentamento a toda forma de opressão, 

como racismo, discriminação de sexo, discriminação à comunidade LGBT e 

intolerância religiosa. 

 

XIII - incentivo a ações culturais inclusivas no campo da fruição estética e da 

participação da pessoa com deficiência nas políticas e programações de atividades 

culturais." 

 

XIV - transparência e compartilhamento das informações. 

 

XV - democratização dos processos decisórios com participação e controle social. 

 

XVI - descentralização articulada e pactuada da gestão, dos recursos e das ações. 

 

Art. 3º São objetivos do Sistema Estadual de Cultura - SIEC: 

 

I - formular, implementar, acompanhar e avaliar políticas culturais de médio e longo 

prazos, em consonância com as necessidades e aspirações da população fluminense; 

 

II - fomentar a produção e a difusão de conhecimentos, bens e serviços culturais; 

 

III - promover a interação da política cultural com as demais políticas, destacando o 

seu papel estratégico no processo de desenvolvimento; 

 

IV - promover a formação, o aperfeiçoamento e o intercâmbio de gestores, produtores, 

pesquisadores, artistas e outros profissionais; 

 

V - proteger e difundir as diferentes expressões culturais; 

 

VI - promover a preservação do patrimônio cultural fluminense; 
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VII - incentivar a formação de fóruns setoriais e regionais de cultura; 

 

VIII - estimular a criação de conselhos, planos e fundos municipais de cultura e 

conselhos municipais de patrimônio cultural; 

 

IX - promover o intercâmbio cultural com outros estados e países; 

 

X - ampliar o acesso aos bens culturais; 

 

XI - promover e estimular a produção cultural, artística e manifestações religiosa de 

cunho cultural das regiões do estado, com a valorização de recursos humanos e 

conteúdos locais, respeitados os impedimentos constitucionais e legais. 

 

XII - estimular a presença da arte e da cultura no ambiente educacional, 

 

XIII - desenvolver atividades que fortaleçam e articulem a economia da cultura. 

 

XIV - estimular os saberes e fazeres das culturas tradicionais de transmissão oral 

como parte fundamental da formação cultural fluminense, bem como de seus 

processos de transmissão na educação formal; 

 

TÍTULO II 

DOS INTEGRANTES E INSTRUMENTOS DE GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL 

DE CULTURA 

 

CAPÍTULO I 

DOS INTEGRANTES DO SISTEMA ESTADUAL DE CULTURA 

 

Art. 4º Integram o Sistema Estadual de Cultura - SIEC: 

 

I - Secretaria de Estado de Cultura do Rio de Janeiro - SEC, órgão coordenador do 

SIEC, e suas entidades vinculadas; 

 

II - Conselho Estadual de Política Cultural - CEPC; 

 

III - Conselho Estadual de Tombamento; 

 

IV - Conferência Estadual de Cultura - CONEC e Conferências Regionais de Cultura 

- COREC; 

 

V - Comissão de Cultura da Assembleia Legislativa do Estado - ALERJ; 

 

VI - Órgãos públicos gestores e sistemas de cultura dos municípios fluminenses; 
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VII - Conselhos municipais de Cultura; 

 

VIII - Conselhos municipais de Proteção do Patrimônio Cultural; 

 

IX - Fóruns setoriais e regionais existentes ou que vierem a ser criados. 

 

X - Comissão Intergestores Bipartite. 

 

Parágrafo único. A Secretaria de Estado de Cultura do Rio de Janeiro - SEC, órgão 

coordenador do Sistema Estadual de Cultura, terá suas competências e atribuições 

executivas decorrentes da presente Lei, fixadas através de regulamento próprio. 

 

Seção I - Do Conselho Estadual de Política Cultural - CEPC 

 

Art. 5º O Conselho Estadual de Política Cultural - CEPC - é um órgão colegiado 

deliberativo vinculado à Secretaria de Estado de Cultura, com as seguintes atribuições 

e competências: 

 

I - propor ações e metas decorrentes das diretrizes e estratégias do Plano Estadual 

de Cultura, aprovadas pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro; 

 

II - acompanhar e fiscalizar a execução das ações e metas do Plano Estadual de 

Cultura e propor ajustes necessários; 

 

III - acompanhar e fiscalizar os resultados dos instrumentos de gestão do Sistema 

Estadual de Cultura; 

 

IV - dispor sobre a regulamentação da concessão e outorga do Prêmio Estadual de 

Cultura, bem como a criação, regulamentação e outorga de outros prêmios e títulos 

honoríficos e de reconhecimento a instituições e pessoas por sua atuação nas áreas 

artística e cultural; 

 

V - participar da elaboração do Plano Plurianual- PPA referente à área de cultura; 

 

VI - propor a realização de encontros e fóruns setoriais e regionais de cultura, com o 

objetivo de desenvolver planos setoriais e regionais; 

 

VII - avaliar propostas de reformulação dos marcos legais da cultura; 

 

VIII - propor à SEC as regras para a realização da Conferência Estadual de Cultura e 

das Conferências Regionais de Cultura; 

 

IX - elaborar e alterar seu Regimento Interno; 
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X - exercer outras atividades correlatas. 

 

XI - sugerir parâmetros para editais e processos seletivos relativos a ações de 

estímulo à produção e à difusão de cultura. 

 

XII - acompanhar e fiscalizar os resultados dos instrumentos de gestão do Sistema 

Estadual de Cultura; 

 

Art. 6º O Conselho Estadual de Política Cultural terá a seguinte composição: 

 

a) 16 (dezesseis) membros titulares e 16 (dezesseis) suplentes, indicados pela 

Secretaria de Estado de Cultura, da Comissão de Cultura da Assembleia Legislativa 

do Estado do Rio de Janeiro, representantes do poder público estadual e municipal, 

de instituições acadêmicas e de relevância cultural no Estado do Rio de Janeiro; 

 

b) 16 (dezesseis) membros titulares e 16 (dezesseis) suplentes, representantes da 

sociedade civil, eleitos nas Conferências Regionais de Cultura (dez) e nos Fóruns 

Específicos dos Segmentos (seis). 

 

§ 1º a presidência do Conselho Estadual de Política Cultural será exercido por membro 

eleito entre seus pares, alternadamente entre poder público e sociedade civil; 

 

§ 2º os membros referidos nos itens a e b terão mandato de 2 (dois) anos, sendo 

permitida por igual período a recondução de 50% de seus membros" 

 

Seção II - Da Conferência Estadual de Cultura e das Conferências Regionais de 

Cultura 

 

Art. 7º A Conferência Estadual de Cultura é instância de participação da sociedade 

civil no Sistema Estadual de Cultura, com as seguintes atribuições e competências: 

 

I - propor as diretrizes e estratégias do Plano Estadual de Cultura; 

 

II - avaliar a execução das políticas públicas de cultura; 

 

III - eleger delegados à Conferência Nacional de Cultura; 

 

IV - aprovar o regimento da Conferência Estadual de Cultura, proposto pela SEC. 

 

Art. 8º Em caráter ordinário, a Conferência Estadual de Cultura se reunirá a cada 

quatro anos, coincidindo com o ano da elaboração do Plano Plurianual - PPA, e as 

Conferências Regionais de Cultura se reunirão a cada dois anos, sendo convocadas 

e organizadas pela Secretaria de Estado de Cultura. 
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Parágrafo único. A Conferência Estadual de Cultura e as Conferências Regionais de 

Cultura serão convocadas extraordinariamente pelo titular da Secretaria de Estado de 

Cultura ou por solicitação da maioria dos membros do Conselho Estadual de Política 

Cultural. 

 

Art. 9º As Conferências Regionais de Cultura são instâncias de participação da 

sociedade civil no Sistema Estadual de Cultura, com as seguintes atribuições e 

competências: 

 

I - eleger os representantes titulares e suplentes da sociedade civil da região no 

Conselho Estadual de Política Cultural; 

 

II - propor diretrizes para elaboração dos planos regionais de cultura; 

 

III - avaliar a execução das políticas públicas de cultura nas suas respectivas regiões; 

 

IV - aprovar os regimentos das Conferências Regionais de Cultura, propostos pela 

SEC. 

 

Parágrafo único. As Conferências Regionais de Cultura deverão ser realizadas 

bienalmente. 

 

Seção III - Dos Fóruns 

 

Art. 10. Os fóruns setoriais e regionais existentes ou que vierem a ser criados são 

órgãos integrantes do Sistema Estadual de Cultura e instâncias de assessoramento e 

consulta do Conselho Estadual de Política Cultural. 

 

CAPÍTULO II 

DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE CULTURA 

 

Art. 11. São instrumentos de gestão do Sistema Estadual de Cultura: 

 

I - Plano Estadual de Cultura - PEC; 

 

II - Programa Estadual de Fomento e Incentivo a Cultura - PEFIC; 

 

III - Programa de Formação e Qualificação Cultural - PFQ. 

 

Seção I - Do Plano Estadual de Cultura 

 

Art. 12. O Plano Estadual de Cultura é um instrumento que tem por finalidade o 

planejamento estratégico e a implementação de políticas culturais por 10 anos e 
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deverá ser composto por um conjunto de diretrizes, estratégias, ações e metas, 

estimando os prazos e recursos para sua consecução. 

 

Parágrafo único. As diretrizes e estratégias do primeiro Plano Estadual de Cultura 

estão anexas à presente lei. 

 

Art. 13. O Plano Estadual de Cultura deverá ser um documento transversal e 

multisetorial, baseado no entendimento de cultura como expressão simbólica, cidadã 

e econômica e inclusiva, contemplando a diversidade cultural e regional do Estado. 

 

Art. 14. O conjunto de ações e metas do Plano Estadual de Cultura será avaliado 

bienalmente pelo Conselho Estadual de Política Cultural. 

 

Art. 15. O Plano Estadual de Cultura deverá orientar a formulação dos Planos 

Plurianuais, dos Orçamentos Anuais e dos Planos Regionais e Setoriais, e considerar 

o disposto no Plano Nacional de Cultura. 

 

Seção II - Do Programa Estadual de Fomento e Incentivo à Cultura 

 

Art. 16. Fica instituído o Programa Estadual de Fomento e Incentivo à Cultura com a 

finalidade de mobilizar e aplicar recursos para o desenvolvimento cultural do Estado 

do Rio de Janeiro, tendo como referências o Plano Estadual de Cultura e o Plano 

Plurianual. 

 

Art. 17. Os recursos do Programa Estadual de Fomento e Incentivo à Cultura deverão 

ser aplicados para apoiar programas, projetos e ações que visem: 

 

I - ampliar o acesso aos bens e serviços artísticos e culturais; 

 

II - incentivar em todo o Estado a produção e difusão de bens e serviços culturais; 

 

III - estimular o desenvolvimento cultural em todas as regiões do Estado; 

 

IV - garantir a preservação, difusão, conservação e recuperação do patrimônio 

cultural, material e imaterial do Estado do Rio de Janeiro; 

 

V - propiciar a formação e aperfeiçoamento de agentes culturais e gestores públicos 

atuantes em âmbito estadual; 

 

VI - fomentar a pesquisa e a inovação nos diversos setores da cultura; 

 

VII - promover modelos sustentáveis de gestão cultural; 
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VIII - valorizar e difundir o conjunto das manifestações artístico-culturais do Estado do 

Rio de Janeiro; 

 

IX - premiar e incentivar a excelência artística. 

 

X - estimular a economia da cultura e as indústrias culturais 

 

XI - estimular iniciativas de acessibilidade cultural. 

 

Art. 18. Constituem fontes de recursos do Programa Estadual de Fomento e Incentivo 

à Cultura: 

 

I - Recursos do Tesouro Estadual, correspondentes a, no mínimo, 30% da dotação da 

SEC e suas vinculadas; 

 

II - Recursos do Fundo Estadual da Cultura; 

 

III - Recursos oriundos do Fundo de Desenvolvimento Econômico e Social - FUNDES; 

 

IV - Recursos de Incentivo Fiscal do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e 

Serviços; 

 

V - Desoneração Fiscal; 

 

VI - Doações, contribuições ou legados de pessoas físicas ou jurídicas, públicas ou 

privadas, nacionais ou estrangeiras; 

 

VII - Recursos provenientes de acordos, convênios ou contratos celebrados com 

entidades, organismos ou empresas, públicos ou privados, nacionais e internacionais; 

 

VIII - Recursos provenientes de operações de crédito, internas e externas, firmadas 

pelo Estado; 

 

IX - Outras receitas que vierem a ser destinadas ao Programa. 

 

Art. 19. Poderão ser beneficiários do Programa Estadual de Fomento e Incentivo à 

Cultura na qualidade de proponentes: 

 

I - pessoas físicas que desenvolvam projetos artísticos e culturais e que tenham, 

preferencialmente, domicílio no estado; 

 

II - pessoas jurídicas de direito privado, com ou sem fins lucrativos, que desenvolvam 

projetos artísticos e culturais e que tenham sede no estado; 
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III - pessoa jurídica de direito público, estadual e municipal, sediada no estado do Rio 

de Janeiro. 

 

Art. 20. Os recursos do Programa Estadual de Fomento e Incentivo à Cultura serão 

aplicados através das seguintes modalidades: 

 

I - Operações não reembolsáveis para a realização de Projetos Culturais; 

 

II - Operações não reembolsáveis para os seguintes prêmios: 

 

a) Prêmio Mestres e Grupos da Cultura Popular; 

 

b) Outros que vierem a ser instituídos em regulamento. 

 

III - Operações de empréstimos reembolsáveis para empreendimentos culturais, 

através de agente financeiro credenciado, podendo ser considerada, no todo ou em 

parte, a operação relativa à equalização de encargos financeiros, não reembolsáveis, 

na forma de regulamento próprio; 

 

IV - Operações de investimentos retornáveis em empreendimentos culturais, através 

de agente financeiro credenciado, na forma de regulamento próprio. 

 

Parágrafo único. A seleção dos projetos beneficiados pelo Programa Estadual de 

Fomento e Incentivo à Cultura será efetivada, através de Chamada Pública, onde 

couber. 

 

Art. 21. Os recursos do Programa Estadual de Fomento e Incentivo à Cultura serão 

destinados a ações e projetos em setores e regiões expressando a diversidade 

cultural e as várias formas de expressão artística suscetíveis de serem contempladas 

pela política pública de cultura do estado do Rio de Janeiro, devendo ser revistas 

periodicamente. 

 

§ 1º Os recursos do Programa Estadual de Fomento e Incentivo à Cultura aplicados 

na capital do Estado serão limitados a 40% do total do programa. 

 

§ 2º A distribuição dos recursos além da capital deverá contemplar as regiões 

existentes, conforme a divisão administrativa adotada pelo estado. 

 

§ 3º Os recursos do Programa Estadual de Fomento e Incentivo à Cultura aplicados 

em ações e projetos destinados exclusivamente para atividades de pessoas com 

deficiência, serão destinados 1% (um por cento) do total do programa. 

 

Subseção I 

Do Incentivo Fiscal 
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Art. 22. A concessão de incentivo fiscal de que trata a Lei 1.954 , de 26 de janeiro de 

1992, fica reformulada pelos dispositivos deste instrumento. 

 

Art. 23. O Incentivo previsto no inciso III do art. 18 desta Lei, oriundo de renúncia fiscal, 

será destinado à empresa contribuinte de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e 

Serviços no Estado do Rio de Janeiro - ICMS-RJ, com a finalidade de patrocínio a 

projetos culturais e doação ao Fundo Estadual de Cultura. 

 

I - É considerado patrocínio a transferência de recursos financeiros para projeto 

cultural previamente aprovado pela Secretaria de Estado de Cultura; 

 

II - É considerada doação a transferência de recursos financeiros para o Fundo 

Estadual de Cultura. 

 

Subseção II 

Dos Limites 

 

Art. 24. O valor referente à renúncia fiscal do Governo do Estado do Rio de Janeiro, 

proveniente da arrecadação do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços 

- ICMS do exercício anterior, terá dupla finalidade, sendo 0,25% destinados ao 

patrocínio de produções culturais e 0,25% destinados ao patrocínio de projetos 

esportivos. 

 

Parágrafo único. Do valor de 0,25% destinados ao patrocínio de produções culturais 

referente à concessão da renúncia fiscal de que trata o caput do artigo 24, 20% (vinte 

por cento) será destinado ao incentivo fiscal de que trata a Lei nº 7.023/2015. 

 

Art. 25. Observado o percentual previsto no art. 24 desta Lei destinado ao patrocínio 

de produções culturais, o benefício fiscal concedido à empresa obedecerá aos 

seguintes limites: 

 

I - 10% (dez por cento) do valor do ICMS recolhido no ano anterior, até atingir o valor 

total dos recursos dedutíveis, para empresa cuja receita bruta anual se situe entre o 

limite máximo de faturamento da empresa de pequeno porte, definido na Lei 

Complementar nº 123 , de 14 de dezembro de 2006, e o montante de quatro vezes 

esse limite; 

 

II - 7% (sete por cento) do valor do ICMS recolhido no ano anterior, até atingir o valor 

total dos recursos dedutíveis, para empresa cuja receita bruta anual se situe entre o 

montante máximo permitido para as empresas classificadas no inciso I e o valor de 

oito vezes o limite máximo de faturamento da empresa de pequeno porte, definido na 

Lei Complementar Federal nº 123, de 2006; 
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III - 4% (quatro por cento) do valor do ICMS recolhido no ano anterior, até atingir o 

valor total dos recursos dedutíveis, para empresa cuja receita bruta anual seja superior 

ao montante máximo permitido para as empresas classificadas no inciso II desta Lei. 

 

Subseção III 

Do Patrocínio a Projetos Culturais 

 

Art. 26. Os projetos culturais submetidos à Secretaria de Estado de Cultura para 

patrocínio através do incentivo fiscal deverão ser apresentados por Pessoa Física ou 

Pessoa Jurídica, domiciliada ou estabelecida no Estado do Rio de Janeiro. 

 

§ 1º O resultado da avaliação previsto no caput deste artigo será publicado no DOERJ 

e terá validade de 02 (dois) anos para início da captação. 

 

§ 2º Os projetos culturais mencionados no caput não poderão ser objeto de apreciação 

arbitrária quanto ao seu valor artístico ou cultural § 3º Os resultados deverão estar 

disponíveis, bem como o conteúdo dos projetos, num sistema de consulta pública. 

 

§ 4º O resultado deverá, ainda, ser divulgado em sítio eletrônico oficial da Secretaria 

de Estado de Cultura. 

 

Art. 27. Ficam definidos os percentuais, mínimo e máximo, de benefício fiscal para 

patrocínio a projetos culturais, na forma desta Lei, de acordo com o atendimento aos 

objetivos previstos no art. 17 e aos critérios de avaliação estabelecidos através de 

regulamentação específica: 

 

I - O valor máximo de benefício fiscal concedido à empresa patrocinadora será de 80% 

(oitenta por cento) da cota de patrocínio que pretende realizar. 

 

II - O valor mínimo de benefício fiscal concedido à empresa patrocinadora será de 

40% (quarenta por cento) da cota de patrocínio que pretende realizar. 

 

§ 1º A empresa patrocinadora deverá contribuir com recursos próprios, a título de 

contrapartida, no valor correspondente à integralização de 100% da cota de patrocínio 

que pretende realizar. 

 

§ 2º Os projetos que tenham o nome da empresa patrocinadora e de seus produtos 

em seu título, que sejam vinculados a qualquer de seus programas ou realizados em 

instituições direta ou indiretamente a ela vinculados, serão avaliados e poderão 

receber o benefício fiscal entre 40% e 60% da cota de patrocínio que pretende realizar. 

 

§ 3º Os projetos que tenham previsão de venda exclusiva de produtos fabricados e/ou 

comercializados pela empresa patrocinadora receberão o benefício fiscal 

correspondente a 40% da cota de patrocínio que pretende realizar. 
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Art. 28. Fica autorizada a realização de editais públicos pela Secretaria de Estado de 

Cultura, com vistas à seleção de projetos culturais patrocinados pelo mecanismo de 

incentivo fiscal, orientados pela política cultural do Estado do Rio de Janeiro, tendo 

como critério base a divisão administrativa adotada pelo estado, observada a 

distribuição regional. 

 

Art. 29. Será vedada a concessão de benefício fiscal a empresas exclusivamente 

patrocinadoras de projetos que se enquadrem nas seguintes situações: 

 

I - Projetos que se caracterizem como peças promocionais e institucionais de 

empresas patrocinadoras; 

 

II - Projetos apresentados por sócios ou administradores, seus ascendentes ou 

descendentes, coligadas, associadas ou controladas da empresa patrocinadora. 

 

III - Projetos que estimulem a intolerância, o ódio racial ou religioso, a discriminação 

de qualquer tipo, em especial a discriminação de sexo e LGBT. 

 

Parágrafo único. Da decisão que indefira projeto com fundamento no inciso III, caberá 

recurso ao Conselho Estadual de Política Cultural. 

 

Art. 30. Fica autorizada a criação da Comissão de Avaliação de Projetos - CAP, 

composta de forma paritária por membros do governo e da sociedade civil, com as 

atribuições definidas em regulamento. 

 

Parágrafo único. Os membros representantes da sociedade civil serão selecionados 

conforme regulamento estabelecido pela Secretaria de Estado da Cultura. 

 

Art. 31. Os procedimentos de apresentação, avaliação, acompanhamento de projetos, 

crédito de benefício fiscal e prestação de contas serão definidos através de 

regulamentação específica. 

 

 

Subseção IV 

Da Doação ao Fundo Estadual de Cultura 

 

Art. 32. A doação de que trata o inciso II do art. 23 será feita através de transferência 

de recursos financeiros ao Fundo Estadual de Cultura, com a finalidade de apoio a 

programas e projetos culturais. 

 

Art. 33. A empresa contribuinte poderá realizar a doação de recursos financeiros ao 

Fundo Estadual de Cultura dentro dos limites previstos nos incisos do art. 25. 
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§ 1º As empresas contribuintes que se utilizarem do incentivo fiscal para o patrocínio 

de projetos culturais, enquadradas nos incisos II e III do Art. 25, deverão, 

obrigatoriamente, destinar ao Fundo Estadual de Cultura 1/5 do valor do benefício 

fiscal de cada cota de patrocínio, podendo, a seu critério, realizar outras contribuições 

ao Fundo. 

 

§ 2º Será concedido às empresas doadoras o valor de benefício fiscal correspondente 

a 100% da cota de doação realizada. 

 

Art. 34. As empresas doadoras poderão vincular suas marcas às ações institucionais 

e promocionais de divulgação do Fundo Estadual de Cultura. 

 

 

Subseção V 

Do Fundo Estadual de Cultura 

 

Art. 35. O Fundo Estadual de Cultura, criado pela Lei nº 2927, de 30 de abril de 1998, 

e reformulado através da presente Lei, vinculado à Secretaria de Estado de Cultura, 

é um instrumento de financiamento da política pública estadual de cultura, de natureza 

contábil e financeira, com prazo indeterminado de duração. 

 

Art. 36. Constituem receitas do Fundo Estadual de Cultura: 

 

I - dotações consignadas na Lei Orçamentária Anual e seus créditos adicionais; 

 

II - recursos provenientes de transferências previstas em lei e do Fundo Nacional de 

Cultura; 

 

III - recursos provenientes de subvenções, auxílios, acordos, convênios, contratos, 

doações, contribuições ou legados de pessoas físicas ou jurídicas, públicas ou 

privadas, nacionais ou estrangeiras; 

 

IV - doações de empresas contribuintes do Imposto de Circulação de Mercadorias e 

Serviços a título de benefício fiscal; 

 

V - resultado financeiro de eventos e promoções realizados com o objetivo de angariar 

recursos; 

 

VI - totalidade da receita líquida de loteria estadual específica para a cultura; 

 

VII - saldos não utilizados na execução de projetos culturais beneficiados pelo 

mecanismo do incentivo fiscal estadual ou editais de fomento da Secretaria de Estado 

de Cultura; 
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VIII - devolução de recursos determinados pelo não cumprimento ou desaprovação 

de contas de projetos culturais beneficiados pelo mecanismo do incentivo fiscal 

estadual ou de editais de fomento da Secretaria de Estado de Cultura, inclusive 

acréscimos legais; 

 

IX - produto de rendimento de aplicações financeiras dos recursos do Fundo; 

 

X - retorno dos resultados econômicos provenientes de investimentos com recursos 

do Fundo; 

 

XI - reembolso das operações de empréstimos realizadas por meio do Fundo, a título 

de financiamento, observados critérios de remuneração que, no mínimo, lhes preserve 

o valor originalmente concedido; 

 

XII - recursos provenientes de operações de crédito, internas e externas, firmadas 

pelo Estado e destinadas ao Fundo; 

 

XIII - receitas decorrentes de termos de concessão, cessão e permissão de uso 

relativos aos equipamentos culturais do Estado sob gestão direta da SEC; 

 

XIV - receitas de multas decorrentes de infrações contra o patrimônio cultural e outras 

que vierem a ser criadas; 

 

XV - saldo de exercícios anteriores apurados no balanço anual, objeto de transferência 

de crédito para o exercício seguinte; 

 

XVI - outras receitas que vierem a ser destinadas ao Fundo. 

 

Art. 37. Será constituído o comitê gestor dos recursos do Fundo, órgão colegiado da 

SEC, com composição entre representantes do Estado, agente financeiro credenciado 

e sociedade civil, eleita no Conselho Estadual de Política Cultural, presidido pelo titular 

da Secretaria de Estado de Cultura. 

 

Parágrafo único. Os membros do Comitê Gestor, que terá sua composição definida 

em regulamento próprio, serão nomeados pelo Governador do Estado e não terão 

direito a qualquer remuneração. 

 

Art. 38. O Comitê Gestor terá as seguintes atribuições: 

 

I - Definir diretrizes, planos de investimento, plurianual e anual, dos recursos do Fundo, 

tendo como referência o Plano Estadual de Cultura e o Plano Plurianual - PPA; 

 

II - Acompanhar a implementação dos planos de investimento; 
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III - Avaliar anualmente os resultados alcançados; 

 

IV - Estabelecer as metas, bem como normas e critérios, para a aplicação dos 

recursos do Fundo, em consonância com o Plano Estadual de Cultura e o Plano 

Plurianual - PPA; 

 

V - Aprovar o relatório anual de gestão do Fundo; 

 

VI - Dar publicidade às ações do Fundo, inclusive do seu relatório anual de gestão; 

 

VII - Elaborar e aprovar seu regimento interno. 

 

Art. 39. Os recursos do Fundo Estadual de Cultura poderão ser aplicados em: 

 

I - Operações não reembolsáveis para a realização de Projetos Culturais; 

 

II - Operações de empréstimos reembolsáveis para empreendimentos culturais, 

através de agente financeiro credenciado, podendo ser considerada, no todo ou em 

parte, a operação relativa à equalização de encargos financeiros, não reembolsáveis, 

na forma de regulamento próprio; 

 

III - Operações de investimentos retornáveis em empreendimentos culturais, através 

de agente financeiro credenciado, na forma de regulamento próprio. 

 

§ 1º As despesas referentes à gestão do Fundo com planejamento, estudos, 

acompanhamento, avaliação e divulgação de resultados, incluídas a aquisição ou a 

locação de bens móveis necessários ao cumprimento dos seus objetivos, são 

limitadas a 5% dos recursos arrecadados pelo Fundo no ano anterior. 

 

§ 2º O agente financeiro credenciado será devidamente remunerado, em até 2% (dois 

por cento) dos recursos transferidos, conforme regulamentação própria. 

 

§ 3º É vedada a utilização de recursos do Fundo para despesas de manutenção e 

custeio da Secretaria de Estado de Cultura e das suas entidades vinculadas. 

 

Art. 40. A Secretaria de Estado de Cultura será o órgão executivo do Fundo, com as 

seguintes atribuições: 

 

I - atuar como Unidade gestora responsável pela execução orçamentária, financeira e 

contábil; 

 

II - prestar apoio técnico-administrativo ao Comitê Gestor; 
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III - manter atualizado o controle da execução orçamentária e financeira e os registros 

contábeis; 

 

IV - informar regularmente ao Comitê Gestor a posição financeira e orçamentária dos 

recursos do Fundo; 

 

V - elaborar o relatório anual de gestão do Fundo para apreciação do Comitê Gestor; 

 

VI - Disponibilizar relatório de gestão em sistema público". 

 

Art. 41. Fica credenciada como agente financeiro do Fundo Estadual de Cultura a 

Agência de Fomento do Estado do Rio de Janeiro - AGERIO, órgão vinculado à 

Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico, Energia, Indústria e Serviços do 

Estado do Rio de Janeiro, podendo haver outros agentes financeiros credenciados. 

 

Art. 42. Fica autorizada a criação de fundos setoriais, por iniciativa do Comitê Gestor 

do Fundo, desde que justificada sua relevância, bem como seus respectivos comitês 

gestores, mediante regulamento próprio. 

 

Subseção VI 

Da Desoneração Fiscal 

 

Art. 43. Constitui diretriz do Programa Estadual de Fomento e Incentivo a Cultura a 

busca permanente de mecanismos de desoneração fiscal da cadeia produtiva do setor 

cultural com o objetivo de propor imunidades, isenções, reduções de base de cálculo, 

créditos presumidos, não estorno de créditos e benefícios para micro e pequena 

empresa. 

 

Seção III - Programa de Formação e Qualificação Cultural 

 

Art. 44. Fica autorizada a criação do Programa de Formação e Qualificação Cultural, 

com ênfase na Técnica, na Arte e na Gestão, com o objetivo de estimular e fomentar 

a qualificação de agentes públicos e privados nas áreas consideradas vitais para o 

funcionamento do Sistema Estadual de Cultura. 

 

Parágrafo único. Este programa será regulamentado em instrumento próprio que 

deverá ser publicado no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro - DOERJ e 

disponibilizado em sítio eletrônico da Secretaria de Estado de Cultura. 

 

CAPÍTULO III 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
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Art. 45. Os procedimentos e critérios para avaliação das políticas, planos, programas 

e ações culturais previstas nesta lei, serão estabelecidos por regulamentação 

específica em até 120 (cento e vinte) dias. 

 

Art. 46. A SEC utilizará as informações contidas em bases de dados federal, estadual 

e municipais de cultura com a finalidade de: 

 

I - mapear pessoas e grupos artísticos e culturais, profissionais da cultura, 

equipamentos e espaços culturais, eventos, festividades e celebrações, empresas 

culturais, inventários de bens de valor patrimonial material e imaterial e outros dados 

relevantes; 

 

II - permitir o estabelecimento de metas e indicadores culturais para orientar a 

formulação e avaliação das políticas públicas; 

 

III - promover o acesso à informação, divulgar e dar publicidade à produção cultural 

do Estado, com atenção à diversidade cultural, contribuindo para a difusão, circulação 

e fruição de bens e serviços culturais. 

 

Art. 47. O Poder Executivo fará cumprir o que determina a Lei nº 7.023 de 16 de junho 

de 2015, quanto aos incentivos para as produções culturais de pequeno e médio porte. 

 

Art. 48. Para fins do disposto nos Arts. 30 e 31, os regulamentos a serem expedidos 

deverão ser publicados no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro - DOERJ e 

disponibilizado em sítio eletrônico da Secretaria de Estado de Cultura. 

 

Art. 49. A Secretaria de Estado de Cultura divulgará, a cada quadrimestre, em sua 

página institucional (homepage) na rede mundial de computadores (Internet), e no 

Diário Oficial do Estado: 

 

I - demonstrativo contábil do Fundo Estadual de Cultura informando: 

 

a) recursos arrecadados ou recebidos; 

 

b) recursos utilizados; 

 

c) saldo de recursos disponíveis. 

 

II - relatório dos programas, projetos e ações beneficiados pelo Programa Estadual de 

Incentivo à Cultura contendo: 

 

a) número de projetos culturais beneficiados; 

 

b) objeto e valor de cada um dos projetos beneficiados; 
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c) os proponentes e os produtores responsáveis pela execução dos projetos; 

 

d) autores, artistas, companhias ou grupos beneficiados. 

 

III - os projetos e os nomes dos proponentes que tiverem as prestações de contas 

aprovadas e os respectivos valores investidos, bem como os nomes dos proponentes 

que tiveram as prestações de contas reprovadas. 

 

Art. 50. Constitui anexo único da presente lei o documento intitulado Diretrizes e 

Estratégias do Plano Estadual de Cultura - RJ 

 

Art. 51. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

Rio de Janeiro, 07 de julho de 2015 

 

LUIZ FERNANDO DE SOUZA 

 

Governador 
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Projeto de Lei nº 533/2015 

 

Autoria: Poder Executivo, Mensagem nº 22/2015 

 

Aprovado o Substitutivo da Comissão de Constituição e Justiça 

 

 

ANEXO ÚNICO - DIRETRIZES E ESTRATÉGIAS DO PLANO ESTADUAL DE 

CULTURA - RJ 

 

EIXO TEMÁTICO 1 - CULTURA E CIDADANIA 

 

1.1 (Diretriz) PROMOVER A CULTURA COMO UM DIREITO DE TODOS OS 

CIDADÃOS E AMPLIAR O ACESSO AOS BENS CULTURAIS NO ESTADO DO RIO 

DE JANEIRO 

 

Estratégias: 

 

1.1.1 Implementar e estimular ações de ampliação do acesso à formação artística em 

níveis de iniciação, profissionalização e excelência, em todas as regiões do estado. 

 

1.1.2 Ampliar a circulação da produção artística e cultural, valorizando também as 

expressões locais, profissionais e amadoras, urbanas e rurais, e intensificando o 

intercâmbio no território fluminense e com outros estados e países. 

 

1.1.3 Promover em todas as regiões do estado o acesso às tecnologias de informação 

e comunicação como ferramentas capazes de ampliar a produção e a fruição de 

conteúdos culturais digitais. 

 

1.1.4 Implementar ações de incentivo à formação de público para a cultura, visando a 

democratização do acesso às mais variadas linguagens artísticas e expressões 

culturais. 

 

1.1.5 Reforçar o papel da cultura como instrumento de promoção dos direitos 

humanos. 

 

1.1.6 Garantir às pessoas com deficiências o acesso às artes e expressões culturais, 

contemplando a possibilidade de formação, produção e fruição. 

 

1.1.7 Ampliar a rede de pontos de cultura no Estado do Rio de Janeiro. 

 

1.2 (Diretriz) AMPLIAR E QUALIFICAR OS ESPAÇOS CULTURAIS NO ESTADO 

 

Estratégias: 
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1.2.1 Investir na criação ou reforma de equipamentos culturais, inclusive apoiando a 

programação regular dos mesmos, principalmente nas regiões que não dispõem de 

espaço público para desenvolvimento de atividades culturais. 

 

1.2.2 Dinamizar a programação e ampliar a frequência de público em bibliotecas, 

museus, cinemas, teatros, centros culturais e sítios do patrimônio cultural. 

 

1.2.3 Criar e fortalecer os sistemas públicos de bibliotecas, museus, arquivos e outros 

centros de documentação, através de uma gestão pactuada entre União, estado e 

municípios, com emprego de novas tecnologias. 

 

1.2.4 Articular redes regionais de espaços culturais para otimizar programações e 

acervos. 

 

1.2.5 Valorizar o espaço público das cidades, qualificando seu uso como espaço de 

convivência, criatividade, expressão artística e cultural, considerando a história, as 

vocações e as tradições locais. 

 

1.2.6 Estimular a criação de centros de referência voltados à cultura local, ao 

artesanato e às técnicas e saberes tradicionais. 

 

1.2.7 Ampliar o ensino, o financiamento, a autonomia e a produção cultural da Escola 

Técnica Estadual de Teatro Martins Pena, da Escola de Música Villa Lobos e de outras 

escolas estaduais de arte. 

 

EIXO TEMÁTICO 2 - CULTURA, DIVERSIDADE, PATRIMÔNIO E MEMÓRIA 

 

2.1 (Diretriz) VALORIZAR A DIVERSIDADE DAS EXPRESSÕES ARTÍSTICAS E 

CULTURAIS 

 

Estratégias: 

 

2.1.1 Fomentar ações de valorização da diversidade cultural do Estado do Rio de 

Janeiro em todas as regiões, estimulando a formação, produção, difusão, 

documentação e memória das linguagens artísticas e expressões culturais e 

manifestações religiosas de cunho cultural, respeitados os impedimentos 

constitucionais e legais. 

 

2.1.2 Realizar programas de valorização e promoção das diversas identidades 

culturais que caracterizam a sociedade fluminense. 

 

2.1.3 Apoiar a difusão das diversas manifestações culturais nos meios de 

comunicação. 
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2.1.4 Fomentar a interculturalidade e o intercâmbio de experiências entre diferentes 

segmentos artísticos e expressões culturais. 

 

2.1.5 Estimular a transmissão dos saberes e fazeres das culturas populares e 

tradicionais, valorizando em especial os mestres populares. 

 

2.2 (Diretriz) FORMULAR E IMPLEMENTAR POLÍTICAS CULTURAIS SETORIAIS 

 

Estratégias: 

 

2.2.1 Implementar planos, programas e ações de desenvolvimento de setores da 

cultura, com participação dos agentes culturais de todo o estado, contemplando os 

diferentes elos das cadeias produtivas. 

 

2.2.2 Estimular a pesquisa e o intercâmbio entre diferentes setores e linguagens bem 

como a aplicação de novas tecnologias na área cultural. 

 

2.2.3 Criar e incentivar programas de apoio contínuo a festivais, pontos de cultura e 

grupos artísticos e culturais, iniciantes ou consolidados, para estímulo à criação 

artística, manutenção e desenvolvimento de suas atividades. 

 

2.3 (Diretriz) PROTEGER A MEMÓRIA E O PATRIMÔNIO CULTURAL 

 

Estratégias: 

 

2.3.1 Promover políticas públicas articuladas com as demais instituições de proteção 

do patrimônio cultural, da União e dos municípios, de forma a identificar, proteger, 

salvaguardar, recuperar, conservar e valorizar as diversas expressões da cultura 

presentes ou que se manifestam no território do estado, por meio de inventários, 

catalogação, tombamentos, registros e planos. 

 

2.3.2 Incentivar a fruição do patrimônio material e imaterial, por meio de sítios 

históricos ou naturais, documentos e acervos, assim como manifestações populares, 

fazeres e saberes, celebrações, linguagens e tradições, garantindo o acesso aos bens 

referentes à memória e à história dos diversos grupos sociais. 

 

2.3.3 Difundir técnicas e saberes tradicionais, tendo por objetivo garantir a 

transmissão deste conhecimento para as gerações futuras. 

 

2.3.4 Promover ações de educação patrimonial voltadas para a valorização da 

memória, das identidades, da diversidade cultural e do meio ambiente. 
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2.3.5 Considerar a importância do patrimônio cultural na gestão urbanística e em toda 

a planificação territorial, estabelecendo os mecanismos necessários que assegurem 

a proteção e valorização dos territórios tradicionais e da cultura local. 

 

EIXO TEMÁTICO 3 - CULTURA, EDUCAÇÃO E JUVENTUDE 

 

3.1 (Diretriz) PROMOVER O APROFUNDAMENTO DO DIÁLOGO ENTRE CULTURA 

E EDUCAÇÃO 

 

Estratégias: 

 

3.1.1 Integrar políticas de cultura e de educação, através de planejamento e ações em 

conjunto, visando contribuir para a melhoria do processo educacional e a formação do 

indivíduo. 

 

3.1.2 Incentivar a utilização de linguagens artísticas e expressões culturais no 

ambiente escolar e nas bibliotecas e museus, estimulando a criatividade, a 

capacidade de expressão e a sociabilidade da população infanto-juvenil fluminense. 

 

3.1.3 Estimular ações de formação artística e cultural voltadas para educadores, 

gestores de educação, bibliotecários e museólogos. 

 

3.1.4 Estimular ações culturais que otimizem o uso de equipamentos pelo público 

infanto-juvenil, bem como os espaços das escolas para atividades culturais 

extracurriculares. 

 

3.1.5 Desenvolver programas, em parceria com a educação, voltados para a 

valorização do ensino de história, arte e cultura regionais e locais, em especial das 

minorias. 

 

3.2 (Diretriz) ESTIMULAR E VALORIZAR A PARTICIPAÇÃO INFANTO-JUVENIL NA 

CULTURA 

 

Estratégias: 

 

3.2.1 Valorizar a arte e a cultura como meios de desenvolvimento infanto-juvenil, 

ampliando a escala das políticas públicas de cultura para este segmento da 

população. 

 

3.2.2 Investir em programas de profissionalização e de empreendedorismo na área 

cultural voltados para jovens, em especial aqueles em situação de vulnerabilidade 

social. 
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3.2.3 Estimular a participação de jovens nas instâncias de elaboração e 

acompanhamento de políticas públicas de cultura. 

 

EIXO TEMÁTICO 4 - CULTURA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

 

4.1 (Diretriz) REFORÇAR O PAPEL DA CULTURA NO DESENVOLVIMENTO 

SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

 

Estratégias: 

 

4.1.1 Articular a política pública de cultura com as políticas de desenvolvimento do 

estado do Rio de Janeiro, considerando que a cultura é fator primordial para o 

desenvolvimento sustentável. 

 

4.1.2 Reforçar o papel da cultura no planejamento e na gestão dos municípios 

fluminenses, ampliando em especial o diálogo entre cultura e meio ambiente 

contribuindo para a sustentabilidade das cidades. 

 

4.1.3 Inserir a economia criativa na estratégia de desenvolvimento e criar mecanismos 

para a sua consolidação na economia do estado do Rio de Janeiro, tendo como 

referências a inovação, o empreendedorismo, o cooperativismo, a geração de 

emprego e renda e de novos modelos de negócio. 

 

4.1.4 Instituir programas de qualificação para empreendedores culturais de modo a 

atender necessidades técnicas e econômicas, colaborando para sua inserção no 

mercado. 

 

4.2 (Diretriz) ESTIMULAR POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL NAS 

REGIÕES 

 

Estratégias: 

 

4.2.1 Implementar, em conjunto com os municípios, planos, programas, projetos e 

ações de desenvolvimento cultural e da economia criativa das regiões, reconhecendo 

e valorizando suas identidades culturais. 

 

4.2.2 Estimular articulações entre municípios sob a forma de fóruns, consórcios ou 

outros modelos de integração regional na área da cultura. 

 

4.2.3 Promover a articulação entre os municípios da região metropolitana, com vistas 

à execução de ações de integração regional na área da cultura. 
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4.2.4 Integrar ações públicas e privadas na promoção das regiões fluminenses como 

destinos turísticos, observando estratégias de preservação ambiental e de 

fortalecimento da cultura local. 

 

EIXO TEMÁTICO 5 - GESTÃO DA CULTURA 

 

5.1 (Diretriz) PROMOVER A INSTITUCIONALIZAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE 

CULTURA 

 

Estratégias: 

 

5.1.1 Implantar e consolidar o Sistema Estadual de Cultura como instrumento de 

gestão de políticas públicas e de cooperação entre a sociedade civil e o poder público, 

bem como estimular e apoiar a implantação de políticas regionais de cultura e 

Sistemas Municipais de Cultura em todo o estado. 

 

5.1.2 Reforçar a importância da cultura no conjunto das políticas públicas no estado e 

promover sua articulação com outras áreas, como educação, meio ambiente, saúde, 

agricultura, turismo, assistência social, desenvolvimento econômico, trabalho e renda, 

entre outras. 

 

5.1.3 Colaborar com os poderes legislativos do estado, da União e municípios visando 

o aprimoramento do marco legal da cultura e a defesa dos direitos culturais dos 

cidadãos. 

 

5.1.4 Estimular a criação de instrumentos de gestão nos municípios, tais como 

conselhos, planos e fundos. 

 

5.2 (Diretriz) INTENSIFICAR OS ESFORÇOS PARA A MELHORIA DA GESTÃO DA 

CULTURA 

 

Estratégias: 

 

5.2.1 Fortalecer institucionalmente os órgãos gestores de cultura no estado e nos 

municípios, inclusive com recursos humanos, financeiros e de infraestrutura. 

 

5.2.2 Criar um quadro estável de gestores da cultura através de concursos públicos. 

 

5.2.3 Investir na formação de gestores públicos da área da cultura. 

 

5.2.4 Aperfeiçoar os modelos de gestão de projetos e de equipamentos culturais, 

buscando obter melhores resultados, com vistas ao atendimento efetivo às demandas 

da sociedade. 
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5.2.5 Reforçar o papel do planejamento, estabelecer metas e indicadores e avaliar 

resultados. 

 

5.2.6 Promover a articulação, na área cultural, dos entes federados e destes com as 

instituições e empresas do setor privado, organizações da sociedade civil e 

instituições de ensino e pesquisa. 

 

5.2.7 Intensificar a descentralização da atuação da Secretaria de Estado de Cultura 

em todas as regiões, inclusive de seus programas, projetos e instituições vinculadas. 

 

5.3 (Diretriz) FORTALECER INSTÂNCIAS DE PARTICIPAÇÃO E 

REPRESENTAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL NA GESTÃO DA CULTURA 

 

Estratégias: 

 

5.3.1 Implantar mecanismos e instâncias de participação da sociedade, contemplando 

a sua diversidade, em fóruns ou sistemas setoriais, conselhos, conferências e outras 

formas de participação, no processo de planejamento, implementação, 

acompanhamento e avaliação de políticas públicas de cultura. 

 

5.3.2 Efetivar o papel do Conselho Estadual de Política Cultural e estimular a criação 

de conselhos municipais, como mecanismo de formulação, controle e 

acompanhamento por parte da sociedade na gestão da cultura. 

 

5.3.3 Ampliar e aperfeiçoar os mecanismos de transparência e a comunicação entre 

os órgãos gestores de cultura e a sociedade. 

 

5.3.4 Ampliar a participação da sociedade, em especial de segmentos artísticos e 

culturais, na gestão de equipamentos públicos de cultura. 

 

5.4 (Diretriz) INCENTIVAR A PRODUÇÃO E A DIFUSÃO DE CONHECIMENTO 

SOBRE A CULTURA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

 

Estratégias: 

 

5.4.1 Implantar um mapeamento cultural, articulado com o Ministério da Cultura e os 

municípios do estado, que possibilite a criação de uma base de dados e a geração de 

séries históricas relevantes à formulação, avaliação e ao aprimoramento das políticas 

públicas de cultura. 

 

5.4.2 Apoiar pesquisas que tenham como objeto de estudo a investigação sobre a 

cultura fluminense, suas regiões, tradições, expressões culturais, linguagens artísticas 

e impactos socioeconômicos. 
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5.4.3 Promover a difusão de pesquisas, dados e informações sobre o setor cultural no 

estado do Rio de Janeiro. 

 

5.4.4 Apoiar as comunidades populares e tradicionais no mapeamento, pesquisa, 

documentação e difusão das suas manifestações culturais. 

 

 

 

EIXO TEMÁTICO 6 - FINANCIAMENTO DA CULTURA 

 

6.1 (Diretriz) AMPLIAR OS RECURSOS FINANCEIROS PARA A CULTURA 

 

Estratégias: 

 

6.1.1 Ampliar a dotação orçamentária dos órgãos públicos de cultura, em especial a 

Secretaria de Estado de Cultura, com o objetivo de cumprir o estabelecido neste plano 

e no Artigo 215 da Constituição Federal. 

 

6.1.2 Coordenar esforços com o governo federal e os municípios, as empresas 

públicas e privadas, os organismos internacionais, as instituições bancárias e de 

crédito, para a ampliação e integração de recursos, tanto públicos quanto privados, 

destinados à cultura. 

 

6.1.3 Efetivar o Fundo Estadual e incentivar a criação dos fundos municipais, com o 

objetivo de apoiar ações de fomento. 

 

6.2 (Diretriz) AMPLIAR O ACESSO DOS AGENTES CULTURAIS DO ESTADO AOS 

RECURSOS FINANCEIROS DA CULTURA 

 

Estratégias: 

 

6.2.1 Melhorar a distribuição dos recursos em todas as regiões do estado, abrangendo 

os diferentes setores e contemplando o maior número de agentes culturais, inclusive 

os novos artistas e pequenos empreendedores culturais. 

 

6.2.2 Aprimorar o mecanismo de incentivo fiscal estadual para que atenda de forma 

mais equilibrada a diversidade da cultura e as regiões do estado do RJ. 

 

6.2.3 Criar e aprimorar ações de fomento e modalidades de financiamento que 

permitam a ampliação e a diversificação dos beneficiários dos recursos da cultura no 

estado do Rio de Janeiro. 

 

6.2.4 Investir na qualificação de agentes culturais habilitando-os a melhorar o 

planejamento, a captação e a gestão dos recursos de seus projetos. 
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DECRETO Nº 45.419 DE 19 DE OUTUBRO DE 2015 

 

REGULAMENTA O CAPÍTULO I, DO TÍTULO II, DA LEI ESTADUAL Nº 7.035, DE 

07 DE JULHO DE 2015, QUE INSTITUI O SISTEMA ESTADUAL DE CULTURA DO 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO, O PROGRAMA ESTADUAL DE FOMENTO E 

INCENTIVO À CULTURA, E APRESENTA COMO ANEXO ÚNICO AS DIRETRIZES 

E ESTRATÉGIAS DO PLANO ESTADUAL DE CULTURA, E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS. 

 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no uso de suas atribuições 

legais e constitucionais, tendo em vista o que consta no Processo Administrativo nº E-

18/001/1047/2015, 

 

CONSIDERANDO: 

 

- a edição da Lei Estadual nº 7.035, de 07 de julho de 2015, que institui o Sistema 

Estadual de Cultura do Estado do Rio de Janeiro, o Programa Estadual de Fomento e 

Incentivo à Cultura, e apresenta como Anexo Único as diretrizes e estratégias do 

Plano Estadual de Cultura; e 

 

- o disposto no art. 45 da Lei Estadual nº 7.035, de 07 de julho de 2015. 

DECRETA: 

 

Art. 1º - O Sistema Estadual de Cultura, instituído através da Lei nº 7.035, de 07 de 

julho de 2015, destina-se a promover condições para a melhor formulação e gestão 

da política pública de cultura no Estado do Rio de Janeiro, pactuado com a União 

Federal, os Municípios e sociedade civil, objetivando o exercício pleno dos direitos 

culturais e a promoção do desenvolvimento humano. 

 

TÍTULO I 

DOS INTEGRANTES DO SISTEMA ESTADUAL DE CULTURA 

 

Art. 2º - Integram o Sistema Estadual de Cultura - SIEC: 

I - Secretaria de Estado de Cultura do Rio de Janeiro - SEC, órgão coordenador do 

SIEC, e suas entidades vinculadas; 

II - Conselho Estadual de Política Cultural - CEPC; 

III - Conselho Estadual de Tombamento; 

IV - Conferência Estadual de Cultura - CONEC e Conferências Regionais de Cultura 

- COREC; 

V - Comissão de Cultura da Assembleia Legislativa do Estado - ALERJ; 

VI - Órgãos públicos gestores e sistemas de cultura dos municípios fluminenses; 

VII - Conselhos municipais de Cultura; VIII - Conselhos municipais de Proteção do 

Patrimônio Cultural; 

IX - Fóruns setoriais e regionais existentes ou que vierem a ser criados; 
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X - Comissão Intergestores Bipartite. 

 

TÍTULO II 

DO ÓRGÃO GESTOR DO SISTEMA 

 

Art. 3º - A Secretaria de Estado de Cultura do Rio de Janeiro - SEC, órgão coordenador 

do Sistema Estadual de Cultura, tem como competências e atribuições executivas: 

I - coordenar a elaboração, em consonância com o Plano Nacional de Cultura, do 

Plano Estadual de Cultura, de acordo com as diretrizes aprovadas na Conferência 

Estadual de Cultura, submetê-lo à consulta pública e encaminhá-lo para aprovação 

da Assembleia Legislativa; 

II - apresentar bienalmente o conjunto de ações e metas do Plano Estadual de Cultura 

para avaliação pelo Conselho Estadual de Política Cultural, e divulgá-los à sociedade 

civil; 

III - convocar e organizar a Conferência Estadual de Cultura e as Conferências 

Regionais de Cultura, ouvido o Conselho Estadual de Política Cultural; 

IV - regulamentar a forma de adesão dos municípios ao Sistema Estadual de Cultura, 

por meio de resolução própria a ser expedida; 

V - articular os Fóruns setoriais e regionais de Cultura, ouvido o Conselho Estadual 

de Política Cultural; 

VI - elaborar, em consonância com o Plano Estadual de Cultura, os Planos Setoriais 

de Cultura; 

VII - planejar, implementar e gerir o Programa Estadual de Fomento e Incentivo à 

Cultura, com a finalidade de mobilizar e aplicar recursos para o desenvolvimento 

cultural do Estado do Rio de Janeiro, tendo como referências o Plano Estadual de 

Cultura e o Plano Plurianual; 

VIII - planejar, implementar e gerir o Programa de Formação e Qualificação Cultural, 

com ênfase na Técnica, na Arte e na Gestão, com o objetivo de estimular e fomentar 

a qualificação de agentes públicos e privados nas áreas consideradas vitais para o 

funcionamento do Sistema Estadual de Cultura; 

IX - colaborar com a consolidação de Sistema de Informações e Indicadores Culturais; 

X - outras competências estabelecidas em lei e em regulamento. 

 

TÍTULO III 

DAS INSTÂNCIAS DE ARTICULAÇÃO, PACTUAÇÃO E DELIBERA- ÇÃO 

CAPÍTULO I DO CONSELHO ESTADUAL DE POLÍTICA CULTURAL 

 

Art. 4º - O Conselho Estadual de Política Cultural - CEPC - é um órgão colegiado 

deliberativo, de composição paritária, integrante do Sistema Estadual de Cultura, 

vinculado à Secretaria de Estado de Cultura. 

 

Art. 5º - São atribuições e competências do Conselho Estadual de Política Cultural: 

I - propor ações e metas decorrentes das diretrizes e estratégias do Plano Estadual 

de Cultura, aprovadas pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro; 
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II - acompanhar e fiscalizar a execução das ações e metas do Plano Estadual de 

Cultura e propor ajustes necessários; 

III - acompanhar e fiscalizar os resultados dos instrumentos de gestão do Sistema 
Estadual de Cultura; 
IV - dispor sobre a regulamentação da concessão e outorga do Prêmio Estadual de 
Cultura, bem como a criação, regulamentação e outorga de outros prêmios e títulos 
honoríficos e de reconhecimento a instituições e pessoas por sua atuação nas áreas 
artística e cultural; 
V - participar da elaboração do Plano Plurianual- PPA referente à área de cultura; 
VI - propor a realização de encontros e fóruns setoriais e regionais de cultura, com o 
objetivo de desenvolver planos setoriais e regionais; VII - avaliar propostas de 
reformulação dos marcos legais da cultura; 
VIII - propor à SEC as regras para a realização da Conferência Estadual de Cultura e 
das Conferências Regionais de Cultura; 
IX - elaborar e alterar seu Regimento Interno; 
X - exercer outras atividades correlatas; 
XI - sugerir parâmetros para editais e processos seletivos relativos a ações de 
estímulo à produção e à difusão de cultura; 
XII - acompanhar e fiscalizar os resultados dos instrumentos de gestão do Sistema 
Estadual de Cultura; 
XIII - avaliar bienalmente o conjunto de ações e metas do Plano Estadual de Cultura; 
XIV - funcionar como instância recursal administrativa nas decisões que indefiram a 
concessão de benefício fiscal a empresas exclusivamente patrocinadoras de projetos 
que estimulem a intolerância, o ódio racial ou religioso, a discriminação de qualquer 
tipo, em especial a discriminação de sexo e de LGBT; 
XV - definir os representantes da sociedade civil que terão assento no Comitê Gestor 
dos Recursos do Fundo Estadual da Cultura, conforme critérios estabelecidos na Lei 
do Sistema Estadual de Cultura e em sua regulamentação. 
 
Art. 6º - O Conselho Estadual de Política Cultural será composto por 32 (trinta e dois) 
membros titulares e seus respectivos suplentes, observada a representatividade do 
Poder Público e da sociedade civil, dispostos como: 
 
I - 16 (dezesseis) membros titulares e seus respectivos suplentes, indicados pela 
Secretaria de Estado de Cultura, assim discriminados: 
 
a) 02 (dois) representantes da Comissão de Cultura da ALERJ; e 
b)14 (quatorze) membros, dentre os quais, deverão constar pelo menos um 
representante do poder público estadual, um representante do poder público 
municipal, um representante de instituição acadêmica, um representante de instituição 
de relevância cultural no Estado do Rio de Janeiro. 
 
II - 16 (dezesseis) membros titulares e seus respectivos suplentes, representantes da 
sociedade civil, assim discriminados: 
 
a) 10 (dez) membros das regiões do estado eleitos nas Conferências Regionais de 
Cultura convocadas e organizadas pela Secretaria de Estado de Cultura, 
considerando para efeito deste Decreto a seguinte divisão regional: 
Metropolitana I/Capital: Rio de Janeiro. 
 



247 

 

Metropolitana II/Baixada Fluminense: Belford Roxo, Duque de Caxias, Japeri, Magé, 
Mesquita Nilópolis, Nova Iguaçu, Paracambi, Queimados, São João de Meriti e 
Seropédica. 
 
Metropolitana III/Leste Fluminense: Itaboraí, Maricá, Niterói, Rio Bonito, São Gonçalo 
e Tanguá. 
 
Região Noroeste Fluminense: Aperibé, Bom Jesus do Itabapoana, Cambuci, Italva, 
Itaocara, Itaperuna, Laje do Muriaé, Miracema, Natividade, Porciúncula, Santo Antônio 
de Pádua, São José de Ubá e Varre Sai. 
 
Região Norte Fluminense: Campos dos Goytacazes, Carapebus, Cardoso Moreira, 
Conceição de Macabu, Macaé, Quissamã, São Fidélis, São Francisco de Itabapoana 
e São João da Barra. 
 
Região Serrana: Bom Jardim, Cantagalo, Cachoeiras de Macacu, Carmo, Cordeiro, 
Duas Barras, Guapimirim, Macuco, Nova Friburgo, Petrópolis, Santa Maria Madalena, 
São José do Vale do Rio Preto, São Sebastião do Alto, Sumidouro, Teresópolis e 
Trajano de Moraes. 
 
Região das Baixadas Litorâneas: Araruama, Armação dos Búzios, Arraial do Cabo, 
Cabo Frio, Casimiro de Abreu, Iguaba Grande, Rio das Ostras, São Pedro da Aldeia, 
Saquarema e Silva Jardim. 
 
Região Médio Paraíba: Barra do Pirai, Barra Mansa, Itatiaia, Pinheiral, Piraí, Porto 
Real, Quatis, Resende, Rio Claro, Rio das Flores, Valença e Volta Redonda. 
 
Região Centro-Sul: Areal, Comendador Levy Gasparian, Engenheiro Paulo de Frontin, 
Mendes, Miguel Pereira, Paraíba do Sul, Paty do Alferes, Sapucaia, Três Rios e 
Vassouras. 
 
Região Costa Verde: Angra dos Reis, Mangaratiba, Itaguaí e Paraty. 
 
b) 06 (seis) membros representantes dos segmentos culturais, eleitos 
presencialmente e/ou virtualmente nos Fóruns Específicos dos Segmentos, assim 
discriminados: 
1. 01 (um) representante das artes cênicas; 
2. 01 (um) representante das artes visuais; 
3. 01 (um) representante do audiovisual; 
4. 01 (um) representante da música; 
5. 01 (um) representante das áreas de literatura; 
6. 01 (um) representante da cultura popular. 
 
§1º - A presidência do Conselho Estadual de Política Cultural será exercida por 
membro eleito entre seus pares, alternadamente entre poder público e sociedade civil. 
 
§2º - O presidente do Conselho Estadual de Política Cultural é detentor do voto de 
qualidade, em caso de empate em votações. 
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§3º - Os membros referidos nos incisos I e II terão mandato de 2 (dois) anos, sendo 
permitida por igual período a recondução de 50% de seus membros. 
 
§4º - A participação como membro do Conselho Estadual de Política Cultural não será 
remunerada, sendo considerada de relevante interesse público. 
 
Art. 7º - Os membros do Conselho Estadual de Política Cultural serão nomeados pelo 
Governador do Estado. 
 
Art. 8º - A Secretaria de Estado de Cultura prestará o apoio técnico e administrativo 
ao Conselho Estadual de Política Cultural. 
 
Art. 9º - O funcionamento do Conselho Estadual de Política Cultural será definido 
conforme Regimento Interno, elaborado por seus membros e aprovado por maioria 
absoluta, no prazo máximo de 90 (noventa) dias, contado a partir da data da posse 
dos Conselheiros. 
 
Art. 10 - Os atos do Conselho Estadual de Política Cultural serão publicados no Diário 
Oficial do Estado do Rio de Janeiro e no sítio eletrônico da Secretaria de Estado de 
Cultura. 
 

CAPÍTULO II 
DO CONSELHO ESTADUAL DE TOMBAMENTO 

 
Art. 11 - O Conselho Estadual de Tombamento, instituído através da Lei nº 509, de 03 
de dezembro de 1981, integrante da estrutura da Secretaria de Estado de Cultura, é 
instância do Sistema Estadual de Cultura e tem como atribuição prestar consultoria e 
assessoramento técnico no que diz respeito a documentos, obras e locais de valor 
histórico, artístico e arqueológico. 
 

CAPÍTULO III 
DA CONFERÊNCIA ESTADUAL DE CULTURA E DAS CONFERÊNCIAS 

REGIONAIS DE CULTURA 
 

Art. 12 - A Conferência Estadual de Cultura - CONEC é instância de participação da 
sociedade civil no Sistema Estadual de Cultura, com as seguintes atribuições e 
competências: 
 
I - propor as diretrizes e estratégias do Plano Estadual de Cultura; 
II - avaliar a execução das políticas públicas de cultura; 
III - eleger delegados à Conferência Nacional de Cultura; 
IV - aprovar o regimento da Conferência Estadual de Cultura, proposto pela SEC. 
 
Art. 13 - A Conferência Estadual de Cultura será presidida pelo Secretário de Estado 
de Cultura, ou na sua ausência ou impedimento eventual, por representante por ele 
indicado. 
 
Art. 14 - Em caráter ordinário, a Conferência Estadual de Cultura se reunirá a cada 
quatro anos, coincidindo com o ano da elaboração do Plano Plurianual - PPA, e as 
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Conferências Regionais de Cultura se reunirão a cada dois anos, sendo convocadas 
e organizadas pela Secretaria de Estado de Cultura, através de Resolução. 
 
Parágrafo Único - A Conferência Estadual de Cultura e as Conferências Regionais de 
Cultura serão convocadas extraordinariamente pelo titular da Secretaria de Estado de 
Cultura ou por solicitação da maioria dos membros do Conselho Estadual de Política 
Cultural. 
 
Art. 15 - As Conferências Regionais de Cultura - COREC são instâncias de 
participação da sociedade civil no Sistema Estadual de Cultura, com as seguintes 
atribuições e competências: 
 
I - eleger os representantes titulares e suplentes da sociedade civil da região no 
Conselho Estadual de Política Cultural; 
II - propor diretrizes para elaboração dos planos regionais de cultura; 
III - avaliar a execução das políticas públicas de cultura nas suas respectivas regiões; 
IV - aprovar os regimentos das Conferências Regionais de Cultura, propostos pela 
SEC. 
 
Parágrafo Único - As Conferências Regionais de Cultura deverão ser realizadas 
bienalmente. 
 
Art. 16 - A Secretaria de Estado de Cultura proporá, através de Resolução própria, os 
Regimentos Internos das Conferências, que deverão dispor sobre o tema, 
organização e funcionamento, inclusive sobre o processo democrático de escolha dos 
Conselheiros Regionais de Cultura, membros da sociedade civil, e os delegados que 
representarão o Estado do Rio de Janeiro na Conferência Nacional de Cultura. 
 

CAPÍTULO IV 
DOS FÓRUNS SETORIAIS E REGIONAIS 

 
Art. 17 - Os Fóruns Setoriais e Regionais existentes, ou que vierem a ser criados, são 
órgãos integrantes do Sistema Estadual de Cultura e instâncias de assessoramento e 
consulta do Conselho Estadual de Política Cultural. 
 
Art. 18 - Compete aos Fóruns Setoriais de Cultura: 
I - contribuir na construção de estratégias para a implementação das diretrizes da 
Política Estadual de Cultura aprovadas na Conferência Estadual de Cultura, nos 
respectivos setores; 
II - subsidiar a Secretaria de Cultura na elaboração, na avaliação das diretrizes e no 
acompanhamento do Plano Estadual de Cultura e dos respectivos Planos Setoriais de 
Cultura; 
III - analisar os relatórios de gestão dos respectivos Planos Setoriais de Cultura; 
IV - eleger os representantes titulares e suplentes da sociedade civil dos segmentos 
no Conselho Estadual de Política Cultural; 
V - propor diretrizes para elaboração dos planos regionais de cultura; 
VI - avaliar a execução das políticas públicas de cultura nos seus respectivos 
segmentos; 
VII - criar seus regimentos internos. 
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Art. 19 - Os Fóruns Setoriais e Regionais de Cultura serão criados por meio de 
assembleias temáticas e serão compostos por representantes titulares e suplentes do 
poder público e da sociedade civil nomeados pelo Secretário de Estado da Cultura. 
 
Parágrafo Único - Os Fóruns Setoriais, para fins de eleição de representantes da 
sociedade civil, titulares e suplentes, dos segmentos culturais no Conselho Estadual 
de Política Pública, poderão, quando necessário, ser instaurados virtualmente pela 
SEC, que realizará a convocação e organização, através de Resolução. 
 
Art. 20 - A participação nos Fóruns Setoriais e Regionais de Cultura será considerada 
relevante serviço prestado à sociedade e não será remunerada. 
 

CAPÍTULO V 
DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE 

 
Art. 21 - Fica instituída a Comissão Intergestores Bipartite do Rio de Janeiro, presidida 
pelo Secretário de Estado da Cultura, ou quem por ele for designado, composta por 
cinco membros titulares e suplentes, com a seguinte representação: 
I - 03 (três) representantes indicados pela SEC; e 
II - 02 (dois) representantes indicados pelo conjunto dos secretários e dirigentes 
municipais de cultura. 
 
§ 1º - Compete à Comissão Intergestores Bipartite do Rio de Janeiro - CIB: 
I - propor acordos e medidas operacionais referentes à implantação, à organização, 
ao funcionamento e ao aperfeiçoamento do Sistema Estadual de Cultura e dos 
Sistemas Municipais de Cultura no Estado do Rio de Janeiro; 
II - estabelecer interlocução permanente com a Comissão Intergestores Tripartite 
Nacional para o aperfeiçoamento do processo de descentralização, implantação e 
implementação do Sistema Nacional de Cultura; e 
III - estimular a formação de consórcios públicos na área cultural entre os municípios 
do Estado. 
 
§2º - A Comissão Intergestores Bipartite do Rio de Janeiro elaborará e aprovará o seu 
regimento interno. 
 

TÍTULO III 
DOS DEMAIS ÓRGÃOS INTEGRANTES DO SISTEMA ESTADUAL DE CULTURA 

 
Art. 22 - São órgãos e entidades que integram o Sistema Estadual da Cultura 
facultativamente, com função consultiva e de avaliação das políticas e ações culturais 
do Estado do Rio de Janeiro: 
I - Comissão de Cultura da Assembleia Legislativa do Estado - ALERJ; 
II - Órgãos públicos gestores e sistemas de cultura dos municípios fluminenses; 
III - Conselhos municipais de Cultura; IV - Conselhos municipais de Proteção do 
Patrimônio Cultural; 

TÍTULO IV 
DAS COMPETÊNCIAS GERAIS 

 
Art. 23 - No desempenho de suas competências, os integrantes do Sistema Estadual 
da Cultura - SIEC poderão: 
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I - compartilhar sistemas de informações; 
II - instituir sistemas setoriais por atividades culturais específicas; 
III - realizar outras atividades definidas pelo Conselho Estadual de Políticas Culturais. 
 

TÍTULO V 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
Art. 24 - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 
 
 

Rio de Janeiro, 19 de outubro 2015 
 
 
 

LUIZ FERNANDO DE SOUZA 
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ANEXO B -  Entrevista concedida à doutoranda Simone Amorim, no dia 23/02/2015, 

no Departamento de Sociologia da Faculdade de Letras da Universidade do Porto, em 

Portugal. 

 

 

Entrevistado Professor Dr. João Teixeira Lopes – Presidente da Associação 

Portuguesa de Sociologia. 

 

 

POLÍTICAS CULTURAIS NO CONTEXTO PORTUGUÊS HOJE 

 

 

JOÃO TEIXEIRA LOPES - É licenciado em Sociologia (1992), Mestre em Ciências 

Sociais (1995) e Doutor em Sociologia (1999), exercendo a profissão de 

professor catedrático da Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Foi 

vice-presidente da Associação Portuguesa de Sociologia, dirigente do Bloco de 

Esquerda, integrando a Mesa Nacional e a Coordenadora Distrital do Porto. Foi 

membro efetivo do Observatório das Atividades Culturais entre 1996 e 1998, 

sendo atualmente seu colaborador. Integrou a equipa coordenadora do 

Relatório das Políticas Culturais Nacionais (1985-95) junto do Conselho da 

Europa, em 1988. Foi programador da Porto Capital Europeia da Cultura 2001, 

enquanto responsável pela área do envolvimento da população e Coordenador 

científico do Instituto de Sociologia da FLUP entre 2002 e 2010, e diretor da 

Revista Sociologia entre 2009 e 2013. Exerceu ainda funções de deputado na 

Assembleia da República, durante a IX (2002 a 2005) e X (2005 a 2009) 

legislaturas. 

 

*** 

A crise demora tempo para surtir efeitos, veja o caso da saúde, os cortes na saúde 

começaram em 2011; só este ano com uma situação aguda no inverno, com as gripes 

e com as infecções respiratórias é que todos os cortes que foram feitos – isto é, 

redução do numero de leitos, cortes  no número de enfermeiros e não contratação de 

novos médicos, racionamento de, não propriamente de medicamentos, mas de 

material técnico – este ano o efeito acumulado dos cortes foi sentido de maneira brutal. 
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Toda a gente até agora dizia, bem, tem sido péssimo, mas a saúde tem sido 

salvaguardada, já ninguém diz isso, já toda a gente percebeu que mesmo na saúde, 

o efeito da queda é muito grande. 

 

Ainda não é a Grécia. Aqui há um aspecto que acho que é fundamental para se 

entender a sociedade portuguesa que é a “misericordialização” da assistência social. 

As misericórdias são instituições privadas de solidariedade social, ligadas à igreja, que 

têm recebido um enorme apoio do Estado.  O apoio aumentou. E recebem esse apoio 

ao mesmo tempo em que o Estado corta nas prestações sociais e nas transferências 

sociais. Ou seja, há menos dinheiro para o subsídio desemprego, há menos dinheiro 

para o rendimento social da inserção, há menos dinheiro para o bônus família. 

Aumentou o apoio às misericórdias, nomeadamente para o apoio de emergência, para 

as cantinas sociais, para alimentar. Portanto, a ideia é conter os efeitos mais 

dramáticos da crise, haver uma assistência de proximidade clientelar, pela mão da 

igreja, mas evidentemente cortaram o estado social naquilo que ele significa de 

direitos estandardizados, regulamentados por lei. Contém-se uma explosão social, 

mas ao mesmo tempo regride-se e de que maneira, o estado social. O efeito clientelar 

explosivo, estratégia inteligente. 

 

PERGUNTA: Na sua opinião qual é [ou deveria ser] o papel do Estado em relação à 

cultura? Como deveria se caracterizar o investimento público nas ações culturais?  

 

RESPOSTA: Eu tenho defendido ao longo do tempo que o papel do estado no que diz 

respeito à cultura é assegurar a democracia cultural. Isto é, a meu ver não é suficiente 

que o estado seja um mero regulador. Porque a ideia de regulação já traz em si uma 

demissão daquilo que deveria ser o papel proativo, ou seja, interventivo do estado, 

neste caso na cultura. A democracia cultural tal como eu tenho vindo a defender 

significa a possibilidade de escolha em termos de cidadania cultural. Isto é, significa 

que você enquanto cidadão pode escolher as suas práticas e seus consumos 

culturais. E poder escolher tem por detrás vários pressupostos, significa que existe 

uma oferta diversificada, significa que existem equipamentos em que você acede à 

cultura, mas significa mais ainda, significa que você consegue decifrar as linguagens 

culturais. Caso contrário não há verdadeira liberdade de escolha, se você consegue 

decifrar as linguagens culturais significa que você teve formação cultural e uma 
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formação que não foi etnocêntrica, isto é, você não foi alvo de uma imposição de uma 

colonização ou de uma domesticação cultural, não. Você foi formado tendo a 

possibilidade de familiarizar-se, como diria o Bourdieu, com vários códigos, com várias 

linguagens. Se assim é você consegue escolher, se assim é você consegue 

efetivamente escolher, porque você tem recursos, a montante de decifração, de 

leitura, de interpretação, no sentido mais amplo daquilo que são as obras culturais, 

caso contrário mesmo que elas existam, mesmo que elas estejam disponíveis, você 

não as vai escolher porque não as lê. Isto significa na maior parte dos casos que elas 

existem para os já privilegiados, ou seja, há países, de democratização cultural que 

conseguem distribuir bem as obras culturais, que apoiam a criação cultural, mas isto 

não significa efetiva conquista social,  porque quem está afastado, mantém-se 

afastado. Tem acesso, mas a pessoa tem que sentir o acesso como algo seu, como 

algo que lhe é familiar, como  linguagem que consegue decifrar. Se isso não acontece, 

mesmo estando próximo, mesmo existindo uma biblioteca, um arquivo, uma sala de 

galerias, um espaço público animado. Você não vai lá porque você não lê aquelas 

linguagens. Portanto para mim, isso é a verdadeira função do Estado, promover a 

democracia cultural. 

 

Sem dúvida [há uma ligação bastante próxima com a educação] embora muitas vezes 

a educação tenha aquele sentido descendente, muito paternalista, vertical, que eu 

creio que deva ser evitado, e além do mais a educação pode se confundir com a 

escolarização, e eu acho que este tipo de democracia cultural requer formação, requer 

educação, mas uma educação que não seja paternalista, que não seja descendente 

e que não seja meramente escolar, isto é, que seja uma educação não formal, 

informal, paralela e a par evidentemente de uma educação formal, e da educação 

escolar. (...) Sem abdicar da escola, porque a escola, em particular a escola pública 

pode ser, pra muitos a única oportunidade de contato com certas manifestações 

culturais. (...) 

 

A capilarização da escola é o termo-chave, isto é, pode existir um efeito no território 

em que a dita democracia cultural será algo capilar, isto é, algo que está presente em 

várias instituições, ou em vários contextos, mais do que instituições, contextos, porque 

instituição tem uma carga fixista e pesada e que implica muitas vezes uma estrutura 

organizacional forte e que não é necessariamente aquilo que eu digo, mas essa 
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capilaridade implica um efeito no território. Significa que a escola é um desses 

contextos de interação com outros. A meu ver só há um efeito da escola, se houver 

um efeito no território, porque se a escola for uma espécie de ilha na comunidade, 

você não tem transferência de disposições, para falar na linguagem sociológica, do 

contexto escolar para o bairro, do contexto escolar para o trabalho, do contexto escolar 

para as redes de amigos. A escola não pode funcionar como mero parêntesis entre a 

família e o mundo do trabalho, ou entre a família e a cidadania ativa. A escola tem que 

estar profundamente entrosada com o dito tecido social. Portanto tem que ser uma 

instituição em rede, em forte interação dentro de um território. Se ela abdicar da sua 

visão arrogante, “escolocêntrica”, ela conseguirá ser um pivô de dinamização brutal, 

inclusive cultural. Até porque a escola tem uma coisa em seu favor, em sendo 

obrigatória, sendo pública, sendo além do mais um equipamento, é uma ocasião 

extraordinária de formação.  

 

(...) CEUs – eu visitei vários, aquilo era a ideia que eu tinha. Isto é, eram centros 

polivalentes onde era possível ter várias atividades,  no território, nas comunidades, 

com formadores também eles polivalentes e que faziam o transporte entre a 

animação, o desporto, a cultura a arte, eu acho que não é propriamente, a solução 

não é dissolver as fronteiras ou as distâncias. Porque eu apesar de tudo acho que são 

coisas diferentes. E não há problemas em considera-las diferentes. Uma coisa é arte, 

outra coisa é a cultura, outra coisa é animação, outra coisa é desporto, outra coisa é 

lazer, recreação. Eu acho que são diferentes, acho que não devemos confundi-las. O 

que eu acho é que devemos colocá-las em interação, isso sim. E ter a possibilidade 

de ganhos entre umas e outras, ou seja, você está a entreter-se mas percebe que 

também poderá ter ganhos artísticos ou culturais, e vice-versa. E os CEUs faziam 

isso, eram centros polivalentes, em que havia contaminação de usos. 

 

[sobre o investimento público em equipamentos culturais] Você tem um exemplo 

excepcional em Portugal de como isso é limitado, nós temos bons equipamentos 

culturais – ainda temos, claro que eles vão sendo degradados já. Mas o que acontece 

com esses equipamentos culturais, muitos deles, caso dos cineteatros. Eles são tão 

bons,  que existe uma rede, de cineteatros em redor dos distritos. São equipamentos 

modernos, construídos por bons arquitetos, com projetos arquitetônicos muito 

qualificados, geralmente com fortes preocupações estéticas, ambientais, 
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paisagísticas, funcionais; mas como não há verba para além do equipamento eles 

estão desertos, ou seja, são meramente ocupados com a oferta cultural local, que 

pouco acrescenta e traz aquilo que já existe: o rancho local, a banda local. Não 

conseguiram criar uma elevação de qualidade, uma elevação de rede, ou aquilo que 

se chama, hoje em dia utiliza-se muito a palavra: sinergia. Isto é, gastou-se o dinheiro 

todo no equipamento, porque o equipamento traz  um lucro imediato, que é até um 

lucro político, é um lucro de campanha eleitoral, é um lucro de visibilidade, é um lucro 

que está ali, é a obra feita, é o fetiche do equipamento. Mas o equipamento significa 

atividade e dinâmica cultural, isto é, se nós ficamos apenas com o equipamento, sem 

dinâmica cultural, mesmo que exista uma rede formal, é uma rede de vazios. É preciso 

muito mais, o equipamento tem que ser uma mola ativadora de dinâmicas locais: 

dinâmicas! Isso requer desde logo, um orçamento e programação cultural, e requer 

outra coisa, requer alguns recursos técnicos especializados, quer de especialidades 

artísticas quer de mediação e animação e requer também recursos logísticos e 

financeiros, é claro. Portanto o equipamento em si mesmo pode ser um contentor, um 

mero contentor. O equipamento tem aquela aura as vezes demasiadamente 

institucional e pode servir para uma institucionalização da cultura, altamente redutora, 

ou seja, o equipamento pode servir para sugar, asfixiar os movimentos sociais, as 

associações, tudo aquilo que é mais informal e até emergente, é preciso ter muito 

cuidado com isto. Muitas vezes o equipamento mesmo tendo programação, tendo 

dinheiro para além do edifício, funciona depois como uma espécie de dirigismo em 

escala local: “o que é bom entra no equipamento, e nós decidimos o que é bom, o 

resto é lixo”.   

 

Eu acho que é preciso os Estados terem algumas estruturas centrais, como as 

políticas culturais francesas sempre definiram, ou seja, uma ópera nacional, um teatro 

municipal, uma cia nacional de bailado etc. Eu acho que isso é importante. Importante 

se isso funcionar como experimentação, inovação, como uma espécie de ninho de 

boas práticas, não propriamente para – enfim, tem o seu lado de grande patrimônio, 

que eu acho que também é importante – mas não para secar o resto, não pode ser o 

eucalipto que seca o resto. Ou seja, um teatro nacional ou uma cia de dança nacional, 

devem existir como grandes repertório, mas devem existir na itinerância, na diversão, 

no acolhimento de outras cias e com os serviços educativos em rede também, nunca 

com estruturas de aura. Isto foi o que aconteceu em França a grande ópera, o grande 
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teatro, que depois acabavam por secar todo o resto, e por ser o Cânon. Não só eram 

muito conservadores em inovação, entravam mal, como desprezavam tudo que era 

emergente e como acima de tudo não se relacionavam com o território, isto é, não 

descentralizavam, não recebiam, nem gostavam da itinerância, a itinerância era 

sempre vista como um encargo, que se fazia muito rapidamente três ou quatro 

semanas por ano. É essa a ideia do eucalipto, secar tudo a volta. Isto é, eu acho que 

pode existir uma estrutura central, mas esta estrutura central tem que ser porosa face 

as outras e não pode nunca significar jamais 2/3 do orçamento, isto é o eucalipto. 

 

PERGUNTA: Na sua visão o desenvolvimento de um país tem uma relação – direta 

ou indireta – com o desenvolvimento cultural? Isto é, qual é o papel da cultura no que 

se pode considerar desenvolvimento na atualidade? 

 

RESPOSTA: Sem dúvida nenhuma. O desenvolvimento cultural pode ser visto no 

sentido lato, o desenvolvimento cultural como um conjunto de atitudes, 

comportamentos, valores que efetivamente contribuem para o desenvolvimento no 

seu todo, isto é, se existe uma orientação cidadã nas práticas sociais, se existe uma 

preocupação com sustentabilidade nas práticas sociais, se existe uma preocupação 

com valores como a solidariedade, isso contribui evidentemente para orientações 

societais mais amplas, que contribuem efetivamente para o desenvolvimento. Embora 

a palavra seja polissêmica, polêmica, do que estamos a falar, quando falamos de 

desenvolvimento. Nesse sentido mais vasto de atitude, de apreciação, de grande 

esquema mental e coletivo, contribui, claro. Mas também contribui num sentido mais 

estrito.  Há hoje evidência empírica suficiente que mostra que o desenvolvimento do 

setor cultural arrasta outros setores, e arrasta também de duas formas, de uma forma 

mais indireta, ou seja criando pessoas qualificadas, e de uma forma mais direta 

criando emprego, investimento, diretamente. Portanto, quer num nível mais vasto de 

atitudes societais, cidadãs, cívicas; quer a um nível mais estrito e aqui com duas 

dimensões – a qualificação da população, por um lado, e da criação direta de emprego 

e de investimento no setor cultural – sim, contribui.   

 

PERGUNTA: Na sua opinião a participação do Estado português na promoção da 

cultura está adequada à realidade contemporânea?  
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RESPOSTA: Eu acho que recentemente há uma inflexão grande. Nós não temos 

dados. Há sempre um atraso da produção estatística, que não permite detectar as 

mudanças radicais ou drásticas, como por exemplo em uma situação de crise, a 

estatística mede sempre com atraso. Na pobreza já temos  estatísticas que medem 

isso, a pobreza aumentou bastante. A pobreza relativa aumentou significativamente, 

as desigualdades sociais aumentaram também, o índice de Gini, isso já foi possível 

medir, aqui [a cultura] é mais  é mais difícil medir. O observatório, e isto é um sinal, foi 

desativado. O observatório de atividades culturais, que funciona desde 1995 foi 

desativado há dois anos, ou seja, quando se caminha para a monitorização da cultura, 

quando se caminha para o diagnóstico, quando se caminha para uma ideia de políticas 

públicas reflexivas, foi desativado... Há um outro sinal, a transformação do Ministério 

[da cultura] em Secretaria de Estado. E há um outro indicador que é seguro, o 

orçamento do estado para a cultura representa 0,2% do orçamento do estado total e 

a queda é muito forte, ano após ano. Tinha-se como objetivo, em finais da década de 

1990, de chegar a 1% do orçamento do estado. Na era do PIB, recomendação da 

ONU que vinha do exemplo francês, mas nunca conseguimos, jamais. Esse é um 

indicador de que as coisas não estão de modo nenhum a resultar, não resultam do 

ponto de vista simbólico, do Ministério passou para a Secretaria de Estado, e não 

resulta do ponto de vista orçamental. Se tivermos em conta que a economia esteve 

em recessão profunda, o investimento no setor cultural também esteve certamente 

em recessão. Há um indicador, que é o indicador do Eurostat, das práticas culturais, 

que mostra também um retrocesso em várias práticas que estão ligadas também 

evidentemente às dificuldades econômicas, portanto eu diria que não havendo ainda 

uma medida direta, há indicadores que mostram o retrocesso no investimento em 

cultura. 

 

O turismo tem aumentado consideravelmente. E há um turismo cultural que se tem 

vindo a fortalecer. O caso do Porto é um bom exemplo, há algumas instituições-

âncoras que têm um orçamento muito reduzido, ou melhor cujo orçamento foi sendo 

cada vez mais diminuto, mas que conseguem ainda ter uma oferta de qualidade, como 

Casa da Música e Serralves. Mas por exemplo o Teatro São João decaiu imenso em 

programação, em atividade, está há muito tempo parado. Há períodos da temporada 

que não há nada lá. Agora o que surgiu como reação, até a chegada de novos turistas, 

foi aquilo que eu chamaria de uma esfera cultural informal, de microgrupos, de 
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microprojetos.  Muito baseada no low cost, isto é, performances, happenings, 

pequenas peças de teatro, exposições, flashes, ou seja, muito ligada à movimentação 

cultural, à efervescência cultural evidentemente também ao turismo e à movida da 

economia da noite, o espaço da rua. Tem um efeito obviamente positivo, muito ligado 

às escolas artísticas, mas que significa igualmente, altíssima precariedade dos meios 

artísticos, altíssima intermitência e do ponto de vista dos resultados, muito parcial, eu 

não sei os impactos efetivos que essa atividades de microprojetos tem no 

desenvolvimento cultural nem na formação de públicos. Não sei, ela é muito precária. 

Ela é positiva e tem que existir e mesmo que houvesse muito apoio público ela deveria 

existir, sempre, como um canal alternativo. O que eu acho é que não chega e que 

num momento de grande retração pública, não chega, falta estruturação da própria 

oferta cultural. 

 

O Porto teve um apogeu cultural em 2001, capital europeia da cultura. Resultado de 

uma década de outro, em termos culturais, nos anos 1990, em que a cidade trabalhou 

com  grandes eventos, criou equipamentos e simultaneamente formou públicos. Havia 

um trabalho comunitário em várias frentes, havia orçamento. Regrediu totalmente em 

12 anos, o prefeito anterior, o Rui Rio, usava a frase do Goebels [“quando alguém fala 

de cultura eu puxo a pistola”], usava isso como piada, tinha um pendor anti-intelectual 

e anti-cultural imenso, a câmara [prefeitura] desapareceu  do ponto de vista cultural, 

este é o melhor termo. E agora ressurgiu, ressurgiu porque se percebeu que a cultura 

é estratégica até para o turismo, e percebeu-se também que é estratégica para o 

próprio desenvolvimento do tecido social. O vereador é uma pessoa ligada ao mundo 

cultural, o próprio presidente quer que a cidade tenha uma imagem cosmopolita, 

sendo um homem de direita quer que a cidade tenha essa imagem cosmopolita e nota-

se que há uma preocupação, com um orçamento muito baixo ainda, de diversificar. 

 

[Megaeventos] São atividades muito rentáveis politicamente, do ponto de vista da 

cultura midiática, do show, do espetáculo é brutal, mas são as vezes muito pouco 

proveitosas do ponto de vista do impacto [cultural]. Essas atividades não têm ligação 

entre si, são meros somatórios de atividades e programação cultural tem que ser mais 

do que isso. 
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PERGUNTA: Historicamente quais foram os pontos de inflexão, sobretudo pós-1974, 

no tocante às políticas de cultura implementadas no país? 

 

RESPOSTA: 1976 – Fim do período revolucionário e institucionalização da cultura 

como política de Estado. Antes era a efervescência revolucionária, eram os 

movimentos sociais, era a alfabetização, era o poder popular. 1976 marca o que 

alguns chamam normalização e que eu prefiro chamar de institucionalização, porque 

a normalização considera anormal o período revolucionário, que acho que foi normal, 

acho que ele foi vibrante. 

 

1985 – Início da rede pública de bibliotecas. Que talvez tenha sido a política pública 

com maior sucesso em Portugal. Existe uma biblioteca pública em cada concelho, em 

cada município, desde 1985. E as bibliotecas públicas são centros culturais, isso é 

muito bom. A ideia de biblioteca pública transformou-se, não é um armazém de livros, 

há livre acesso ao livro, é um centro multimídia, há a hora do conto, exposições, 

debates. Agora muito menos com os cortes orçamentais, mas funcionam as vezes em 

alguns concelhos, em alguns locais como um pólo cultural da cidade, ou da vila. Isso 

foi um marco. 

 

1990 – As despesas com cultura do poder local, isto é dos municípios, suplantam as 

do Estado, do poder central. 

 

1994 – Lisboa capital cultural da Europa. 

 

2001 – Porto. Envolveu grupos sociais muito díspares, procurou que a cultura 

chegasse as periferias sociais, obviamente com alguma espetacularidade, mas. 

 

2011 – Guimarães. 

 

2011 – Ministério passa a Secretaria de Estado. 

 

PERGUNTA: Comparando com a situação dos países da comunidade europeia, o 

percentual de investimentos do estado português é adequado, aquém ou semelhante 

ao desses países proporcionalmente à sua economia? Houve ganhos, em termos de 
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investimento cultural, após a entrada de Portugal na comunidade europeia? Que tipo 

de estratégias exitosas poderiam ser citadas? Por outro lado pode-se citar alguma 

perda significativa? 

 

RESPOSTA: Sim, teve sem dúvida. Para além de Portugal entrar em fóruns 

internacionais onde era possível ter acesso a documentos, a práticas, e mesmo a 

fóruns onde se discutiam as melhores práticas, onde de alguma maneira o nível de 

exigência era mais elevado, até na própria questão da avaliação das políticas e do 

monitoramento. Houve entrada de muito recursos. E foi com esse  dinheiro que foi 

construída por exemplo a rede das bibliotecas públicas ou a rede de bibliotecas 

escolares. Porque na primeira fase foram as bibliotecas públicas, mas depois 

verificou-se que as bibliotecas públicas estavam a ficar muito escolarizadas. Os 

estudantes utilizavam elas para estudar. E percebeu-se que era preciso criar uma 

biblioteca, a sério em cada escola, e obviamente trabalhando em rede. Então temos 

hoje duas redes, que ao meu ver é um dos melhores resultados das políticas públicas, 

uma rede de bibliotecas públicas e uma rede de bibliotecas escolares, duas redes que 

por sua vez funcionam, elas próprias em rede. Esse acesso foi fundamental. Há um 

plano conceitual em que eu penso que foi importante o acessar a Comunidade 

Europeia: conceitos, políticas, modelos, depois há a questão, evidentemente do 

acesso a fundos também, principalmente para equipamentos. Hoje há muito menos.   

 

PERGUNTA: Existe algum mecanismo de escuta popular no que diz respeito à 

formulação e acompanhamento das políticas públicas na área cultural no país? Em 

sua opinião deveria existir? Ou a estrutura como as políticas são planejadas já é 

bastante próxima do interesse público, mesmo a despeito da inexistência de canais 

institucionalizados de participação popular, se for esse o caso? 

 

RESPOSTA: Não, nada. Não há nenhum organismo de consulta nem de participação. 

A nível da Educação, existe o Conselho Nacional de Educação, a nível da juventude 

existe o Conselho Nacional de Juventude, mas são meramente consultivos, e a 

participação é altamente formalizada, altamente institucionalizada e é meramente 

consultiva, não tem impacto nenhum. E como esses órgãos, além do mais, são muito 

partidarizados a participação acaba por ser uma reprodução dos conflitos partidários 

ou então um mero ritual dos governos. Auscultam, mas aquilo não é tido em conta. 
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PERGUNTA: O Brasil tem passado, sobretudo na última década, por um período 

[aquém do que gostaríamos que fosse, mas] de aumento considerável do investimento 

público no setor cultural, sobretudo nas expressões da cultura popular: citamos como 

exemplos o Programa Cultura Viva que abriga a política dos Pontos de Cultura, o 

expressivo aumento de editais de fomento artístico, entre outros. Na sua visão há 

algum paralelismo com Portugal? Como é a distribuição do investimento público entre 

as artes mais consagradas (belas artes), a infra-estrutura cultural tradicional (museus, 

teatros, escolas de artes, centros culturais), a cultura popular, as indústrias mais 

organizadas etc.? 

 

RESPOSTA: Aqui neste momento nem para os consagrados vai. O apoio a criação 

está a tornar-se cada vez mais residual. Isto tem a ver, evidentemente, com uma 

questão ideológica, os governos liberais consideram que o apoio a criação, por parte 

do estado, não deve existir, deve funcionar ao mercado. Isto é o que eles chamam de 

subsídio à dependência. Quando existia uma política de apoio a criação mais vincada, 

essa questão dos consagrados serem apoiados  era uma questão que se colocava. 

Havia muita polêmica sobre os juris, sobre os critérios, e sobre a reprodução dos 

apoios. Os artistas do regime, como se chamava. Hoje em dia essa questão já nem 

se coloca, tampouco, porque não há apoio a criação. É residual o apoio à criação. Os 

recursos são apenas para a sobrevivência dos equipamentos, isto é, para os 

equipamentos abrirem as portas. 

 

De qualquer forma o pouco apoio que se tem, beneficia a produção mais comercial. 

Porque se por um lado temos a oposição consagrados/não consagrados, mas depois 

também temos a oposição comercial/não comercial.  

 

Mas hoje em dia nem sequer se fala nisso, a discussão recuou, porque na ideia do 

estado mínimo não cabe o apoio a criação cultural, isso é considerado um subsídio à 

dependência. Ponto. 

 

PERGUNTA: E no tocante à indústria cultural? Qual é a sua visão sobre as dinâmicas 

locais (portuguesas) frente às dinâmicas globais desse setor? Sabe-se que o turismo 

é um indústria com potencial estratégico no país, as indústrias culturais ou criativas 
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portuguesas acompanham o dinamismo internacional – sobretudo europeu? O 

percentual de recursos que ela movimenta no país é significativo? Esse setor é 

dinâmico em termos de participação no PIB português? 

 

RESPOSTA: A França tem sido o único país que verdadeiramente se tem oposto à 

liberalização das indústrias culturais, ou à ideia da cultura ser uma mercadoria como 

outra qualquer. E daí eles continuarem a vincar ao que eu acho que é importante, que 

é o cariz excepcional dos bens culturais. Os bens culturais não são uma mercadoria 

como as outras, e ponto. Isto é, devem ser alvo de um mercado assistido, ou seja, é 

um mercado que não deve funcionar apenas segundo as leis da oferta e da procura, 

porque se funciona segundo essa leis, muita produção cultural nunca vai existir, 

porque não há ainda públicos, ou se havendo não são rentáveis, não há propriamente 

um retorno em termos de lucro, até por razões estritamente econômicas, chama-se 

isso a “lei de Baumol”, que mostra bem que os produtos culturais não dão a 

rentabilidade que outros produtos dão, não há uma economia de escala como os 

outros produtos, portanto, tem que haver apoio do Estado para haver a diversidade 

cultural, do contrário, não há. 

 

O que eu acho que existe, e isso sim me parece estrutural na questão das indústrias 

criativas, é a ideia de que para haver a legitimidade cultural deve haver contrapartida, 

e isso a meu ver é perigoso. As indústrias criativas criaram a ideia de que não há 

espaço para a experimentação cultural. Tem tudo que ter um retorno ou uma 

contrapartida, isso ao meu ver é complicado. Não estou a dizer com isto que não se 

devam exigir contrapartidas em determinadas áreas, em determinados projetos, em 

determinados setores, mas eu acho que tem que haver um espaço de gratuidade, no 

sentido da criação ser realmente livre e realmente experimental, porque isso faz 

avançar a criação e a experimentação, isso faz avançar a cultura, faz avançar a arte.  

Como na ciência, se toda a ciência for aplicada, a própria ciência vai regredir, não há  

espaço de inovação conceitual. Eu acho que existe muito hoje em dia a ditadura da 

contrapartida, ela é importante, porque tem que haver contrapartidas sociais e 

econômicas, mas também tem que haver um espaço livre de contrapartidas, ou 

melhor em que a única contrapartida seja trazer inovação, diversidade. 

 



264 

 

[terminologias] ... O criativo alarga o cultural, há aqui vários alargamentos. O cultural 

alargou a arte de uma forma muito grande, o criativo alarga a cultura de uma forma 

ainda maior. O que nós vemos é no fundo uma culturalização da própria economia, e 

uma estetização de amplos setores, com a ideia de que isso tornará a economia num 

setor mais rentável. O que eu acho é que depois há problemas de fronteiras que são 

complicados: o que é cultura, o que entretenimento, etc., eu não sou um pós-moderno 

a ponto de pensar que tudo isso acaba por se dissolver.  

 

PERGUNTA: O Brasil tem um dos grandes entraves no que diz respeito à estrutura 

de financiamento da cultura, devido às renúncias fiscais que o Estado faz para que as 

empresas possam aplicar recursos advindos de impostos devidos em cultura. Sendo 

as empresas, desde o início da década de 1990, as principais financiadoras de cultura 

no país (em volume de recursos), distorcendo a lógica de que recursos públicos 

deveriam ser utilizados nas políticas públicas e não privadas. Como você vê a adoção 

desse mecanismo de “Leis de incentivo à cultura”? Existe algo semelhante em 

Portugal? 

 

RESPOSTA: Não há. Existe a Lei do mecenato com alguns incentivos, mas que nunca 

resultou, porque o retorno é diminuto, os públicos são pequenos, não há expectativa 

de retorno, também não há grandes empresas nacionais etc. Em Portugal não há um 

mecenato, digno deste nome. 

 

PERGUNTA: De um modo geral, se poderia afirmar que existe um ambiente de 

democracia cultural em Portugal? O artista consegue viver de sua arte, por um lado e 

o público, por outro, tem facilidade de acesso aos bens de cultura em Portugal? 

 

RESPOSTA: A nível público é muito difícil, praticamente não existe [apoio a artistas]. 

Porque mesmo quando houve a retração do apoio estatal; as câmaras, os municípios 

apoiavam, daí eu ter dito que um dos marcos era nos anos 1990 o poder local ter 

ultrapassado o poder central em termos de apoio cultural, mas agora nem isso. Alguns 

municípios ainda têm grupos culturais ou grupos teatrais, são muito poucos e os 

grupos viram a sua estrutura reduzir. Eu diria mesmo que não há uma política pública 

de apoio à criação.   
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PERGUNTA: Qual é o papel da universidade no desenvolvimento cultural local? Na 

sua visão a Universidade do Porto contribui para o dinamismo cultural da cidade? 

Existem órgãos específicos na universidade pensando políticas culturais junto à 

comunidade acadêmica ou para a população da cidade de um modo geral? 

 

RESPOSTA: A universidade não tem política cultural. Eu acho que é pena, porque a 

universidade, em particular no caso do Porto, tem museus, que estão completamente 

fora da rede de museus, dos públicos, da cidade, tem equipamentos excelentes, tem 

recursos que poderiam ser rentabilizados. Mas não, a universidade vive muito para 

dentro, isto é, eu aí eu recupero o Boaventura, quando ele fala da irresponsabilidade 

social da universidade, isto é, a universidade só se abre para a empresas, aí fala-se 

em abertura da universidade à comunidade. Nunca se percebe o tecido cultural e 

social como comunidade. E mesmo aquelas pessoas que são contra a ideia de uma 

universidade liberalizada, transformada em mercadoria, geralmente não percebem 

que há uma oportunidade de responsabilização social alternativa, que vai num outro 

sentido. Porque a alternativa à liberalização não é o fechamento. A alternativa a 

liberalização, à lógica mercantilista da universidade é uma responsabilização social 

noutro sentido. Por exemplo a universidade oferecer uma programação cultural na 

cidade. Aproveitando os seus recursos, a sua infra-estrutura, o seu saber a sua boa 

imagem etc. Os jovens estrangeiros, o fato de ter tantos alunos, enfim, não se 

aproveita isso, é uma miopia.    

 

PERGUNTA: Em alusão à pesquisa de Pierre Bourdieu na França da década de 1960, 

é possível afirmar que hoje ainda a escolarização da população é determinante no 

acesso aos bens de cultura? O fato da população portuguesa ter dado um salto 

significativo de escolarização nos últimos 40 anos (pós-1974) alterou o perfil das 

estratégias culturais no país? Que políticas poderiam ser citadas nesse sentido? 

 

RESPOSTA: Teve algum impacto, mas se há uma coisa que os estudos sobre práticas 

e políticas culturais mostram é que a escolaridade é uma condição necessária, mas 

não é suficiente. Isto é, mesmo com grandes aumentos de escolaridade, há uma série 

de práticas culturais que continuam a ser altamente elitistas e seletivas, por exemplo, 

a leitura de livros de poesia, a música clássica, a dança contemporânea. Há estudos 

relativamente recentes que mostram que mesmo entre aqueles que tem escolaridade 
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superior, apenas uma pequena minoria é público assíduo desse tipo de atividade. 

Quer dizer, a escolaridade é necessária, mas não é suficiente, é por isso que eu digo 

que é necessário um trabalho pedagógico, multiforme e multi-localizado, que não seja 

apenas na escola. Porque se na escola  ou na universidade, certas disposições são 

trabalhadas, mas depois elas não são ativadas nos contextos de trabalho, nas 

famílias, nos territórios, elas desaparecem, entram em hibernação. Por isso é que é 

preciso ter o contexto de ativação. O aumento da escolarização em Portugal é 

paulatino, embora tenha sido muito acelerado depois do 25 de abril, e eu acho que 

isso mudou muito o panorama das práticas culturais, mas não deixou de fazer com 

que certas práticas continuem a ser redutos fortemente elitistas. 

 

PERGUNTA: Qual é o status do debate sobre economia/cidades criativas em Portugal 

hoje? Na sua opinião tem sido dada alguma importância a esse tema no país? Se 

afirmativo, especificamente por que atores/instituições? O Estado deveria 

protagonizar esse debate ou as cidades deveriam ter uma dinâmica de governança 

mais autônoma frente a essas novas formas de fluxos criativos? 

 

RESPOSTA: Clusters de economia criativa há, mas um observatório não existe. Essa 

discussão hibernou também com a crise.  

 

Há um organismo que se chama Associação das Indústrias Criativas do Norte, mas 

também nesse momento hibernou... esvaneceu. 

 

PERGUNTA: Sabe-se que o estado português passa por um momento de crise desde 

a sua entrada na zona euro, na sua visão como essa crise afetou – ou está afetando 

– o setor cultural? Há algum horizonte mais esperançoso no que diz respeito à 

situação política do país? Que atores políticos têm mais condições de protagonizar 

uma retomada do crescimento, ou câmbio político frente às estratégias atuais na sua 

visão? 

 

RESPOSTA: Neste momento não vislumbro isso. Acho que essa questão está 

dependente da definição, ou não, daquilo que é hoje a orientação europeia. Nós 

estamos a assistir hoje a momentos históricos com a questão da Grécia, não sabemos 

muito bem qual será o resultado desse embate, mas há uma espécie de encruzilhada. 
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Que já não é mal, porque nós não tínhamos encruzilhada, nós tínhamos uma via de 

sentido único, que parecia ser o fim da história, que parecia ser a austeridade infinita, 

e a retração cada vez maior do Estado: se julgávamos que  já todas as privatizações 

tinham sido feitas, se julgávamos que já todos os cortes nas despesas sociais tinham 

sido feitos, havia sempre mais a fazer. Isso parece estar agora em discussão, e há 

um momento de bifurcação, vamos ver o que é que isso dá. E eu acho que também 

na cultura, porque a cultura não é hoje em dia dissociável das orientações ideológicas 

mais gastas, ela é um elemento essencial, mas incluído nesses debates ideológicos. 

Eu acho que vai tudo depender da definição que vier a ser feita neste grande debate 

que está a emergir, por isso é que eu acho que estes são tempos históricos. Mas eu 

não consigo fazer profecias, eu sei o que virá.   

 

A nível governamental Portugal está alinhadíssimo com o eixo alemão e a nível social 

não tem tido movimentação, não há crescimento de movimentos alternativos, há um 

conformismo “rezingão”, descontente, mas que não se transforma em energia social.  

 

PERGUNTA: Na sua visão a cultura está na centralidade dos processos políticos na 

atualidade portuguesa? E de um modo geral da comunidade europeia? É possível 

afirmar que a contemporaneidade obedece a uma lógica cultural? 

 

RESPOSTA: Na sua visão a Europa passa por uma crise cultural, no tocante ao status 

de padrão cultural do mundo ocidental? Ela é hoje mais ou menos aberta à diversidade 

cultural do que há, por exemplo 40 anos (década de 1970)? 

 

RESPOSTA: Nunca a Europa teve tantos estrangeiros e nunca a Europa teve tantos 

desafios ao fechamento, o que ao meu ver também está a jogar um papel fundamental 

é a crise econômica e a própria situação de precariedade social e desemprego. Essa 

situação tem levado, claramente, ao crescimento do potencial xenófobo. Ele sempre 

existiu, mas é a meu ver, claramente ativado pela crise social. Ou seja, em particular 

a questão do emprego, não deixam de chegar pessoas a Europa. As relações a nível 

mundial são cada vez mais desiguais e simultaneamente a Europa está a travessar 

uma crise enorme, e é uma crise acima de tudo de emprego, ou melhor, acima de 

tudo é uma crise de modelo social. De estado de bem-estar. E não só, é a questão do 

desemprego significar a possibilidade que existe de dominar e fragmentar as classes 
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populares, isto é, significa um novo passo na estratégia liberal de [Ronald] Reagan e 

[Margatreth] Tatcher etc. Ou seja, o desemprego acima de tudo cria a desfiliação, cria 

conflitos entre os mais pobres, cria desespero, o conformismo, o medo. Eu acho que 

é por aí que se tem que entender a questão. A questão é acima de tudo uma questão 

social, uma questão do emprego. Mas o movimento de abertura europeu é irreversível, 

não vai ser possível nem transformando o mediterrâneo num cemitério, como está a 

acontecer. A Europa jamais vai regressar à era dos Estados-nação ou à era do 

fechamento cultural. Dito isto, não quer dizer que eu não defenda uma certa 

especificidade, eu acho que há lugar a uma especificidade. Que não é uma 

especificidade de purezas, não é uma especificidade de cânones, mas é uma 

especificidade por exemplo de liberdade de expressão, de crítica, de reflexividade, de 

experimentação, eu acho que isso é uma especificidade que deve ser mantida, contra  

a mercantilização, contra a estandardização Mc Donald’s, contra os fundamentalismos 

de todo o tipo. Eu acho que essa especificidade se deve manter, num quadro global, 

mas se deve manter. Isto é, o fato de eu achar que a globalização é irreversível, e que 

tem dimensões emancipadoras não significa que eu não defenda que tem outras 

dimensões que não são emancipadoras, e que essa especificidade rebelde, crítica 

europeia, ou pelo menos essa tradição, mas até do que especificidade, deve ser  

reforçada, eu acho que deve. Nós observamos o que se passou com o “Je suis 

Charlie”, com os atentados, as várias reações, a reação do ódio, do fundamentalismo; 

quer dos terroristas, quer da extrema direita europeia; a reação meio-termo, da igreja 

católica, do Papa Francisco, “Matar é inadmissível mas, ofenderam os valores da 

religião” e a reação que, apesar de tudo eu acho que foi a reação mais vincada, e que 

apesar de tudo eu vejo com esperança que é a da laicidade, a da diversidade a da 

defesa da liberdade. Eu acho que isso é uma especificidade e uma tradição que deve 

ser preservada, claro. 

 


