
Argumentos e comentários 
sobre as propostas de 
diretrizes apresentadas na 
Plenária Final da CNC
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Tornar a elaboração da agenda mais •	
participativa. O poder de agenda é decisivo 
nos espaços de diálogo político. Assim, o 
envolvimento dos diversos atores políticos 
na formulação da pauta a ser debatida nos 
processos participativos é um desafio a ser 
enfrentado, com disposição política dos 
gestores e preparação adequada do processo. 
Construir, coletivamente, a agenda de debate 
amplia a legitimidade dos resultados e favorece 
a interlocução, no momento da formulação 
das propostas, ao limpar da pauta a discussão 
sobre os motivos do diálogo a respeito desta 
ou daquela temática.

Radicalizar a transparência em todas as •	
etapas do processo. O intuito de imprimir 
uma lógica participativa às decisões políticas 
torna premente a transparência nas ações 
públicas do começo ao fim do processo. 
Para um efetivo controle social, os agentes 
estatais, ao darem início a um processo 
participativo de formulação de políticas 
públicas, precisam ter absoluta clareza das 
garantias institucionais, para a continuidade 
do processo e para a comunicação eficiente 
das ações empreendidas. A sistematização 
contínua dos resultados deve ser adotada 
como princípio e aliada a uma boa estratégia 
de comunicação, que enfatize a transparência 
e o compartilhamento do conhecimento como 
condição à participação.

Criar novas formas de escolha de •	
participantes. É fundamental, na elaboração 
de políticas públicas, repensar as formas 

de escolha dos participantes de canais 
institucionais de participação social, para 
a ampliação dos mesmos, o impacto na 
capacidade de renovação das agendas e 
práticas e a possibilidade de ampliação do 
campo das lutas dos espaços públicos. Criar 
mecanismos de escolha que possibilitem a 
participação de representantes de movimentos 
populares, organizações da sociedade civil, 
instituições de ensino e pesquisa, órgãos 
governamentais e partidos políticos confere 
maior legitimidade às decisões. Afinal, os 
mecanismos de escolha — que consolidam 
práticas de manipulação de votos com base 
em negociação de bastidores, em acertos 
que privilegiam “minorias hábeis” ou que 
reconhecem apenas vínculos pessoais — não 
contribuem para a efetivação da participação 
social, pois dão margem a práticas autoritárias 
e de privatização de espaços públicos.

Ampliar espaço para aprofundamento •	
das discussões em pontos de divergência. 
A necessidade de ganhos de eficiência nos 
processos participativos leva ao dilema 
de um processo que necessita tanto de 
tempo diferenciado como de resultado, 
com urgência. É necessário o desenho de 
processos participativos que permitam a 
valorização das diversas matizes de opinião, 
para além do puro registro, mas que, do 
aprofundamento das divergências, possa 
ocorrer o redirecionamento da decisão 
inicialmente condicionada pela maioria. Ainda 
que tenha havido espaço para a inclusão das 
divergências, o foco em prioridades com 
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pouco tempo para discussão, impediu que a 1a 
CNC abrisse esta possibilidade.

Garantir infra-estrutura adequada. •	 De 
nada adianta a concepção de metodologias 
inovadoras, se houver um descompasso em 
relação às condições objetivas de trabalho. Ao 
planejar processos participativos, é essencial 
garantir condições logísticas adequadas, de 
acordo com a eficiência administrativa dos 
gastos públicos. Desta forma, a compreensão 
dos fundamentos metodológicos por parte dos 
responsáveis pela logística de eventos como 
uma Conferência é um pressuposto para o 
bom desenvolvimento das atividades.

Considerar o ser humano em sua inteireza. •	
Perceber a integridade das pessoas que 
participam dos processos e construir 
metodologias condizentes é também um 
desafio que nos leva a implementar verdadeiros 
espaços de encontro de pessoas, que trazem, 
além de idéias e posicionamentos, sonhos, 
emoções, corpos... Mesmo sabendo que a 
quantidade de assuntos a serem tratados no 

tempo disponível limita as abordagens com os 
grupos nestes espaços, é necessário considerar 
outras dimensões do ser humano para a 
ampliação da participação, pois, como indicou 
um(a) participante na avaliação: “Podemos 
contribuir na transformação, transformando 
nossa ocupação e interferência no espaço e, 
no outro, com o nosso corpo: danças, teatros, 
massagens. Até quando vamos negar nossos 
corpos e seus limites nas novas metodologias?”

Conclusões

A realização da 1ª Conferência Nacional de Cultura, 
com os fundamentos metodológicos descritos, 
foi uma aposta política inovadora, assumida 
integralmente pelos gestores do Ministério da 
Cultura. Respeitando a autonomia da equipe de 
facilitação, no desenvolvimento de seu trabalho, os 
coordenadores da Conferência ousaram e deram 
oportunidade à experimentação de técnicas e 
instrumentos que vêm sendo desenvolvidos para 
dar suporte ao fenômeno político da participação 
social, na formulação, no acompanhamento e na 
avaliação de políticas públicas.
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O que vimos, durante os três dias de atividades 
da Plenária Nacional da CNC, foi um processo 
democrático de participação coletiva, baseado em 
novos princípios políticos e na idéia da autonomia 
individual direcionada ao interesse de todos. 
Cremos na coerência das prioridades apresentadas 
enquanto expressão legítima das idéias-força dos 
participantes e a forma empírica de prová-lo foi 
a seleção de aplausos que coroaram o final da 
Conferência Nacional, já em plenária.

Este método recebeu grande aceitação e 
aprovação por parte dos participantes. As críticas 
contidas nas avaliações nos levam a buscar 
aprimoramentos metodológicos correspondentes 
aos desafios mencionados, porém, com a 
consciência de que toda metodologia sempre será 
restritiva por determinados objetivos e valores, e, 
nem sempre, será a mais adequada na opinião 
de todos. 

Podemos concluir que a metodologia desenhada 
cumpriu seus objetivos e esperamos que tenha 
contribuído para que os objetivos da conferência, 
como um todo, também venham a ser cumpridos. 
São necessárias muitas outras experiências, em 
que a vontade política perceba os valores de novas 
abordagens metodológicas, capazes de contribuir 
para a construção de uma cultura política 
de emancipação.
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eduArdo roMbAuer vAN deN bosch

Bacharel em relações internacionais e facilitador de 
processos de participação social e gestão colaborativa, 
com destaque para: Orçamento Participativo de São Paulo, 
planejamento estratégico do Governo do Estado do Acre, 
II Conferência de Segurança Alimentar e Nutricional, 
Conferência Infanto-Juvenil do Meio Ambiente. Iniciou 
sua atuação como facilitador realizando saraus em diversas 
regiões do Brasil e no exterior. Colabora com o Ministério 
da Cultura desde 2004 na realização de atividades de 
planejamento estratégico, de seminários e conferências, com 
destaque para a 1ª CNC, o I Seminário de Culturas Populares, 
Sistema Nacional de Cultura, Câmaras Setoriais e Plano 
Nacional de Cultura.

clóvis heNriQue leite de souzA

Cientista político, facilitador de processos participativos 
e ativista em movimentos sociais juvenis. Atuou como 
moderador da II Conferência Nacional de Segurança 
Alimentar e Nutricional e coordenador da Conferência 
Nacional Infanto-Juvenil pelo Meio Ambiente. No MinC 
atuou como relator do I Seminário Nacional de Políticas 
Públicas para Culturas Populares e como formador da equipe 
de facilitadores da 1ª Conferência Nacional de Cultura.

suMAyA cristiNA douNis

Formada em administração com especialização em gestão 
de recursos hídricos. Atuou como diretora administrativa 
em organização não-governamental e como moderadora 
de processos de gestão colaborativa em programas nas 
áreas de Cultura, Meio Ambiente e Povos Indígenas. No 
MinC colaborou como moderadora nas câmaras setoriais 
de Música e Dança e nos Seminários Setoriais de Cultura, 
tendo também participado do processo de sistematização de 
conteúdos na 1ª Conferência Nacional de Cultura.
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Apresentação

A primeira Conferência Nacional de Cultura tem, 
como tema central, a interação do Estado e da 
sociedade na construção de uma política pública 
da cultura. O Ministério da Cultura selecionou 
cinco eixos temáticos para abrir a discussão da 
conferência. Não se pretende com eles esgotar a 
pauta da cultura, mas se entende que todos tratam 
de pontos cruciais da agenda cultural.

Se o Estado cumpre papel fundamental na 
promoção cultural do país e dos brasileiros, a 
qualidade da gestão pública da cultura é tema 
fundamental da discussão e dos futuros planos 
nacional, estaduais ou municipais/regionais de 
cultura. Lembremo-nos, contudo, que se está 
tratando de Gestão Pública, o que denota clara 
distinção em relação à hipótese estritamente 
estatal desta política. 

A Economia da Cultura é um tema a desafiar 
a formulação das políticas e estratégias de 
desenvolvimento locais, nacionais ou mundiais. 
Sua dimensão não pode, todavia, ser reduzida 
à objetividade, ou aos resultados imediatos das 
medidas a serem tomadas na interação entre 
os poderes públicos e as iniciativas privadas, 
lucrativas ou não. A promoção da cultura é 
condição necessária para a sustentabilidade do 
desenvolvimento de um País. Por isto, deve ser 
bem diagnosticada, dinamizada e combinada com 
políticas de promoção da inclusão cultural, sem as 
quais não se pode falar em uma real cidadania. 

O Patrimônio Cultural é o eixo matricial da 
política cultural empreendida pelo Estado 
brasileiro desde os anos 30. A dimensão 
conquistada pelo texto do artigo n° 216, da 
Constituição de 1988, foi prevista no estudo 
fundador preparado por Mário de Andrade, com 
vistas à promoção e proteção da cultura brasileira. 
A grande conquista, da área, nas últimas décadas, 
é a incorporação de uma pauta patrimonial nas 
políticas municipais. 

Finalmente, não há como dissociar a cultura 
das atividades de comunicação, por seus 
mais distintos meios. A influência dos meios 
eletrônicos, muito especialmente os audiovisuais 

1ª ConferênCia naCional de Cultura 
e i xo s  t e m át i C o s

e digitais, é possivelmente a que mais interfere no 
imaginário da população, traduzido por atitudes, 
sustentação de valores e hábitos de consumo. 
Tratar da Comunicação dissociadamente da 
Cultura, apresenta-se como um equívoco 
por parte dos que almejam a implementação 
de políticas e ações conseqüentes, para o 
desenvolvimento cultural do Brasil.

Os textos que compõem os subsídios para a 
discussão dos eixos temáticos foram elaborados 
a partir de estudos atuais de alguns especialistas 
– que se encontram mencionados nas referências 
bibliográficas. Também foram incorporados aos 
textos, debates e resultados de diversos fóruns de 
cultura realizados nos últimos anos. O principal 
objetivo foi, tanto compor um panorama atualizado 
dos estudos e debates sobre os temas, fornecendo 
elementos que pudessem contribuir para o 
conjunto das discussões e deliberações finais dos 
grupos, quanto o de, também, apresentar alguns 
questionamentos como forma de estímulo para 
a elaboração de propostas de diretrizes, para a 
construção do Plano Nacional de Cultura (CNC). 
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– “neste caso, o autor da política cultural não 
toma propriamente a iniciativa do processo, mas 
limita-se a reagir segundo as reivindicações que 
lhe são apresentadas” (Coelho, 1997, p. 294).

Ainda segundo Teixeira Coelho, quanto à 
relação com o objeto, estas políticas costumam 
ser classificadas como: 1 – patrimonialistas, 
buscando a preservação, o fomento e a difusão 
de tradições culturais supostamente autóctones, 
ligadas às origens do país, ao patrimônio histórico 
e artístico; 2 – criacionistas, promovendo a 
produção, distribuição e uso de novos valores e 
obras culturais, privilegiando, em geral, as formas 
culturais próprias das classes médias ou da elite. 

Nestor Canclini, em Culturas Híbridas, classifica 
como gestões culturais tradicionalistas, as 
que promovem as práticas culturais nacionais 
e populares autênticas a serem preservadas 
da industrialização, da massificação urbana 
e das influências estrangeiras e como gestões 
culturais modernizadoras, as que partem de  
uma concepção de arte pela arte, sem fronteiras 
territoriais, confiando na experimentação e 
na inovação autônoma, com fé no progresso. 
Quanto aos modelos ideológicos de elaboração 
de políticas, são destacados três: 1 – políticas de 
dirigismo cultural, que podem ter, como tônica 
principal, a cultura popular ou não; 2 – políticas  
de liberalismo cultural, que não defendem 
modelos únicos de representação simbólica,  
nem entendem, necessariamente, que é dever 
do Estado promover a cultura e oferecer opções 
culturais à população;  
3 – políticas de democratização cultural, baseadas 
no princípio de que a cultura é uma força social 
de interesse coletivo que não pode ficar à mercê 
das disposições ocasionais do mercado e deve, 
portanto, ser apoiada em princípios consensuais.

O país vive hoje um processo contínuo de 
construção de projetos coletivos de gestão 
pública, cuja base deve ser o reconhecimento 
cultural dos distintos agentes sociais e a criação 
de canais de participação democrática. Um dos 
grandes desafios da gestão pública da cultura e da 
avaliação das ações implementadas diz respeito à 
relatividade de seus objetivos e à multiplicidade de 
efeitos buscados ou por ela alcançados.  

O fomento da cultura em sua dimensão 
antropológica, não deve ser responsabilidade 
específica de um setor governamental, deve estar 
nas diretrizes globais de governo, integrada com o 
conjunto das áreas de atuação do Estado.

A discussão sobre o papel do Estado na cultura 
deve ser feita, em cada país, de forma diferente. 
Cada nação tem sua própria história e práticas 
culturais peculiares. No caso do Brasil, cuja 
diversidade interna é um dos traços mais fortes 
e mais nítidos da sua cultura, as estratégias de 
gestão pública necessitam ser pensadas, tanto em 
termos de diretrizes gerais nacionais quanto em 
termos de ações regionalizadas.

Tratar a questão da cultura, no campo da 
gestão pública, requer a atenção para alguns 
pressupostos. Entre eles, destacam-se a 
necessidade de perceber a cultura na qualidade 
de bem coletivo e observar a interferência 
das práticas culturais enraizadas nas ações 
implementadas pelas mais diversas áreas 
governamentais (saúde, educação, meio ambiente, 
entre outras). Uma política cultural que queira 
desempenhar seu papel tem que delimitar 
claramente seu universo de atuação. O fomento 
da cultura, em sua dimensão antropológica, não 
deve ser responsabilidade específica de um setor 
governamental, deve estar nas diretrizes globais 
de governo, integrada com o conjunto das áreas de 
atuação do Estado.

Qualquer processo de gestão requer diretrizes, 
planejamento, execução e avaliação de resultados. 
Com a cultura, não é diferente. A seguir, 
algumas questões levantadas por estudos sobre 
a elaboração de políticas culturais. Segundo 
Teixeira Coelho, no Dicionário Crítico de Política 
Cultural, podemos ter políticas públicas de 
cultura elaboradas a partir de duas motivações 
básicas: levar a cultura ao povo – “lema revelador, 
que mal oculta a representação segundo a qual 
a cultura e o povo são entidades distintas e 
afastadas uma da outra, quando não opostas” 
(Coelho, 1997, p. 294) - e responder às demandas 
sociais. Neste último caso,  na maioria das vezes 
as demandas são hipotéticas, pois faltam bases 
de informações, de pesquisa de público que 
efetivamente representem a demanda cultural 

G e s tão  P ú b l i C a  da  C u lt u r a
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As ações públicas têm que ter fundamentos e 
coerência entre o que se diz buscar e o que se faz 
de concreto para isto. No campo das políticas 
culturais, a relação causa e efeito não é direta. Os 
resultados dependem de uma apreciação de outros 
fatores, estranhos ao processo da ação cultural 
estrito senso.

O principal foco de atuação de um administrador 
cultural poderia ser resumido em algumas 
funções básicas: 1 – criar condições para que 
ocorra a produção cultural; 2 – cuidar da 
preservação do patrimônio cultural (material 
e imaterial); 3 – aproximar o produtor cultural 
do seu público; 4 – criar condições para que as 
obras entrem num sistema de circulação que 
lhes possibilite acesso a pontos públicos de 
exibição; 5 – avaliar os resultados dos projetos 
implementados; 6 – estimular a comunidade 
a desenvolver seu potencial criativo, tanto na 
formação de públicos quanto na descoberta e 
preparação de artistas e dos diversos profissionais 
da cultura. Outra questão importante se refere 
ao fato de que, no campo da cultura, em geral, 
é a oferta que determina a procura, mais 
do que o inverso. Isto cria a necessidade de 
programas sustentados por políticas públicas, 
destinados àqueles modos e práticas não cobertos 
habitualmente pelas diversas ramificações do 
mercado cultural. 

A tendência mundial aponta para o uso dos 
recursos, de modo que resulte em ações ou 
produtos (um centro de cultura, um museu, 
uma biblioteca, um curso de formação), capazes 
de se propor como multiplicadores dos ativos 
culturais, em vez de se perseguir uma política de 
pulverização de recursos, que, mesmo cobrindo 
vastos espaços territoriais, não evita a falta de 
capilaridade no tecido cultural – como, por 
exemplo, o financiamento de uma série de eventos 
em diversas localidades, que se apresentem 
de maneira isolada e como simples forma de 
entretenimento.

No caso brasileiro, encontramos, em todos os 
níveis de governo, órgãos responsáveis pela 
gestão cultural. É necessária, por exemplo, uma 
maior interação das empresas no “sistema S”, no 
planejamento de ações públicas no campo da 
cultura, tanto na produção, circulação e consumo 
de produtos culturais, quanto na formação e 
aprimoramento de produtores e agentes culturais. 
Existe, ainda, uma série de possibilidades de 
parcerias entre a área pública e a privada, entre a 
sociedade civil e a área pública, que necessitam ser 
exploradas. O grande desafio consiste em definir 
a relação entre os vários órgãos públicos de gestão 

cultural nos níveis federal, estadual, municipal e 
do Distrito Federal com outros diversos órgãos 
governamentais, de instituições privadas e da 
sociedade civil.

Algumas das questões que se colocam para o 
debate: qual a responsabilidade de cada ente 
da federação em relação à cadeia produtiva 
da cultura e à garantia dos direitos culturais? 
Que instrumentos devem ser organizados 
para a avaliação dos recursos necessários 
ao desenvolvimento de cada área da cadeia 
produtiva da cultura? Como gerar as informações 
necessárias para um real conhecimento da 
cadeia produtiva da cultura? Como garantir 
um processo permanente de capacitação de 
gestores e produtores culturais? Como gerar um 
processo de profissionalização da gestão cultural 
também nos níveis superiores, com formação de 
especialistas para atuarem nas áreas de docência 
e de assessorias? Como criar instrumentos de 
acompanhamento e avaliação das políticas 
estabelecidas? Como fortalecer a participação 
efetiva e permanente dos movimentos culturais 
organizados? Como garantir a transversalidade 
da política cultural junto às áreas afins (educação, 
meio ambiente, trabalho, turismo, relações 
exteriores etc.)?
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Uma política cultural atualizada deve reconhecer 
a existência da diversidade de públicos, com as 
visões e interesses diferenciados que compõem a 
contemporaneidade.

Entre o conjunto de deveres do Estado, previstos 
na Constituição Brasileira, está o de proporcionar 
os meios de acesso à cultura, educação e ciência 
(art. 23-V). No art. 215 – capítulo III, no 
título da Ordem Social, dedicado à educação, 
cultura e desporto – está previsto que o Estado 
garantirá a todos o pleno exercício dos direitos 
culturais e acesso às fontes da cultura nacional, 
e apoiará e incentivará a valorização e a difusão 
das manifestações culturais. O parágrafo 1° do 
mesmo artigo ainda prevê: o Estado protegerá as 
manifestações das culturas populares, indígenas e 
afro-brasileiras e as de outros grupos participantes 
do processo civilizatório nacional.

Um processo contínuo de democratização cultural 
deve estar baseado em uma visão de cultura 
como força social de interesse coletivo, que não 
pode ficar à mercê das disposições ocasionais do 
mercado. Neste processo, o Estado procura criar 
condições de acesso igualitário à cultura para 
todos os indivíduos e grupos. Numa democracia 
participativa, a cultura deve ser encarada como 
uma das expressões da cidadania. Um dos 
objetivos de governo deve ser, então, a promoção 
das formas culturais de todos os grupos sociais, 
segundo as necessidades e os desejos de cada um, 
procurando incentivar a participação popular no 
processo de criação cultural e promover modos de 
autogestão das iniciativas culturais.

A cidadania democrática e cultural contribui para 
a superação de desigualdades e o reconhecimento 
das diferenças reais existentes entre os sujeitos, em 
suas dimensões social e cultural. Os seres sociais 
são sujeitos concretos, entrelaçados em redes de 
relações, em projetos coletivos. É com base na 
riqueza destas experiências e de suas necessidades 
que construiremos a participação coletiva na vida 
política e cultural da nação.

Uma política cultural atualizada deve reconhecer 
a existência da diversidade de públicos, com as 
visões e os interesses diferenciados que compõem 
a contemporaneidade. No caso brasileiro, temos 

a premência de reverter o processo de exclusão, 
da maior parcela do público, do consumo e 
da criação culturais. Nestor Canclini, utiliza o 
conceito de hibridização cultural como ferramenta 
para demolir a concepção do mundo da cultura 
em três camadas: culta, popular e massiva. 
O conceito de hibridização abrange diversas 
mesclas interculturais, não apenas as raciais, que 
costumam se limitar ao termo “mestiçagem”, ou 
as preponderantemente religiosas, contempladas 
pelo termo “sincretismo”.

As garantias de cidadania e democracia culturais 
passam pela elaboração de uma política de 
sustentação e ampliação do capital cultural. 
Esta ampliação pode ser construída a partir da 
discussão das formas de controle da dinâmica do 
setor, gerando condições para o desenvolvimento 
de práticas culturais duradouras, tanto no campo 
do consumo quanto no da produção.

Vêm sendo realizados fóruns nacionais e 
internacionais de discussão sobre o processo de 
democratização da cultura, gerando diversos 
documentos que contêm análises da situação 
e das propostas de ações. Na pauta do Fórum 
Cultural Mundial de 2004, encontramos 
propostas de implementação de: 1 – uma 
cultura de transparência, com aplicação de 
recursos fiscalizados coletivamente; 2 – uma 
cultura de parcerias, incluindo o trabalho 
permanente na construção de capital cultural 
coletivo, com apropriação mais ampla de 
resultados; 3 – uma cultura do planejamento, 
com fomento de estratégias, a longo prazo, para 
o desenvolvimento cultural, econômico e social; 
4 – uma cultura de otimização, com a aplicação 
de recursos compartilhados, visando obter mais 
resultados com menor investimento financeiro; 
5 – uma nova cultura estética, investindo na 
qualidade artística, pesquisa de linguagens, 
contemporaneidade e nas tradições, evidenciando 
e promovendo a diversidade cultural; 6 – uma 
plataforma de ação coletiva que promova a cultura 
e o desenvolvimento.

No Seminário Nacional de Políticas Públicas para 
as Culturas Populares, realizado em fevereiro de 
2005, foi elaborada a Carta das Culturas Populares, 
na qual foram propostas, como prioridades para as 
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ações governamentais, as seguintes diretrizes: 1 – 
criação de fundos de incentivos públicos de apoio 
às culturas populares; 2 – mapeamento, registro e 
documentação das manifestações populares;  
3 – estabelecimento de instâncias de diálogo entre 
o Estado e a sociedade civil, para a formulação e 
deliberação de políticas culturais; 4 – criação de 
mecanismos que favoreçam a inclusão das culturas 
populares nos processos educativos formais e 
informais; 5 – criação de marcos legais de proteção 
aos conhecimentos tradicionais e aos direitos 
coletivos; 6 – democratização da distribuição de 
recursos para a cultura nas várias regiões do Brasil; 
7 – facilitação do acesso e desburocratização dos 
instrumentos de financiamento cultural, de modo 
a democratizá-los para os segmentos populares.

A Agenda 21 da Cultura, assinada em 2004, em 
Barcelona, também traz, entre seus princípios, 
algumas questões ligadas à democracia e 
cidadania cultural, tais como: 1 – a diversidade 
cultural é o principal patrimônio da humanidade; 
2 – o desenvolvimento cultural apóia-se 
na multiplicidade dos agentes sociais. Os 
princípios de um bom governo incluem tanto a 
transparência informativa como a participação 
cidadã, na concepção das políticas culturais 
e nos processos de tomada de decisão, na 
avaliação de programas e projetos; 3 – O diálogo 
entre identidade e diversidade, indivíduo 
e coletividade, revela-se como ferramenta 
necessária para garantir, tanto uma cidadania 
cultural planetária quanto a sobrevivência e o 
desenvolvimento das culturas; 4 – as políticas 
culturais devem encontrar um ponto de 
equilíbrio entre o interesse público e o privado, 
vocação pública e institucionalização da cultura; 
5 – o acesso ao universo cultural e simbólico, 
desde a infância até a velhice, constitui elemento 
fundamental na formação da sensibilidade, 
expressividade, convergência e construção 
da cidadania. A identidade cultural de todo 
indivíduo é dinâmica. 

Que procedimentos devem ser formulados para 
garantir que a política na área da cultura consolide 
os direitos fundamentais da cidadania? Que 
processos de planejamento devem ser instalados 
para que o debate e a implementação das políticas 
fiquem garantidos com a participação dos 
vários segmentos sociais? Quais deveriam ser 
os principais direitos constitucionais e legais do 
cidadão com relação à cultura? Como garantir 
canais de interação e expressão cultural entre 
os diversos segmentos da sociedade? Como 
qualificar a pauta da cultura nas políticas sociais, 
consideradas estratégicas pelo Estado? Estas são 
algumas das questões a serem debatidas.
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e C on om ia  da  C u lt u r a

“É por meio do financiamento que se pode intervir 
de forma direta na solução de problemas detectados 
ou no estímulo a determinadas atividades, com 
impactos que podem ser relativamente previsíveis.”

Na última década, foram desenvolvidos estudos 
sobre as relações entre economia e cultura. 
Para muitos, esta relação é ainda de difícil 
convivência. O uso das duas palavras não coincide 
nas linguagens cotidianas. Muitos artistas não 
relacionam seus trabalhos com a economia. 
Alguns discursos, envolvendo as atividades 
culturais, vêem perigos na abordagem desta 
relação e não a aceitam.  Por outro lado, muitos 
economistas tratam a cultura como uma atividade 
marginal ou simplesmente como algo que deve 
ser abordado por outras ciências. Além disto, ao 
pensarmos a definição de cultura pelo viés da 
antropologia, devemos considerar que os modos 
culturais são determinantes e diferenciados em 
todos os saberes e fazeres da sociedade.

Em 2001, foi realizado no Rio de Janeiro um ciclo 
de encontros sobre economia da cultura cujos 
resultados foram publicados no livro Economia da 
Cultura: a Força da Indústria Cultural no Rio de 
Janeiro, que define a economia da cultura como 
a reunião de “todas as atividades econômicas que 
guardam relação com atividades culturais – seja 
como realizadoras de produto final seja como 
supridoras de bens e serviços intermediários, que 
viabilizam o consumo do produto cultural. Inclui, 
por exemplo, a indústria do cinema e da TV, a 
indústria da música e de espetáculos, a indústria 
gráfica e editorial, assim como setores de hotelaria 
e o consumo de alimentos e bebidas relacionados 
com eventos e turismo culturais” (Prestes 
Filho, 2001, p. 14). Diversas atividades culturais 
apresentam uma dimensão claramente econômica 
e estão envolvidas em processos de produção, 
circulação e consumo, ou seja, os produtos 
oriundos destes trabalhos têm um valor de uso, de 
compra e venda, para os que os produzem e para 
os que deles necessitam. 

As Questões da Economia e a 
Diversidade das Práticas Culturais

O universo das atividades culturais é muito 
grande. Dentro do que se costuma considerar 

como setor cultural, encontram-se tipos distintos 
de atividades culturais, desde expressões do 
folclore e da cultura popular, até a cultura 
midiática, passando pelas manifestações da 
cultura da elite ou das belas-artes e do patrimônio. 
As manifestações econômicas que se inserem 
dentro deste universo também são variadas. 

Algumas práticas culturais desenvolvem-se 
no mercado, criando produtos que podem ser 
vendidos, permitindo ao produtor viver de seu 
trabalho. Outras são subvencionadas pelo Estado 
ou por mecenas, ou seja, necessitam de apoio 
financeiro para se desenvolverem plenamente. 
Estejam ou não situadas no mercado, como 
atividades produtivas, todas as atividades culturais 
têm dimensões econômicas, pois, para sua 
realização, são necessários recursos, seja para 
obtenção de matéria-prima, seja para a realização 
do trabalho.

Uma das questões atualmente em pauta nas, 
administrações públicas, é a avaliação do papel 
dos setores da cultura na economia, por meio 
de cifras concretas, que permitam qualificar e 
quantificar a incidência das variáveis culturais 
no produto interno bruto, vendas, contratação 
de serviços, exportações, importações, 
empregos, transações com direitos de autores e 
intérpretes, entre outros. Tais números têm papel 
fundamental: ajudam a visualizar um setor que 
até pouco tempo somente era reconhecido pelos 
seus valores simbólicos. Estas cifras permitem 
ver que o setor cultural não é só um lugar de 
demanda de recursos, pois uma parte deles, além 
de financiar as atividades que gera, rende ou pode 
render importantes benefícios econômicos de 
amplitude variada. Um importante exemplo é o 
do movimento turístico, que tem as manifestações 
culturais como uma de suas principais atrações. 

Os números da produção cultural, reunidos 
com os dados de consumo, permitem identificar 
problemas, potencialidades, oportunidades e 
riscos nos processos econômicos da área cultural. 
Em um recente estudo sobre a cadeia produtiva 
do livro, os economistas Fábio Sá Earp e George 
Kornis tratam da questão da necessidade do 
encontro das informações entre produção e 
consumo. “O problema fundamental do editor 
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não é colocar o seu produto no mercado, mas 
encontrar o leitor para cada um de seus títulos. 
O problema fundamental do consumidor é 
encontrar os livros que o interessam em meio à 
multiplicidade de títulos produzidos. Juntando 
a oferta fácil com a demanda difícil, temos que 
fazer com que editores e compradores de livros 
se encontrem mutuamente” (Earp e Kornis,  
2005, p. 18) Mas não é só o setor do livro que 
encontra problemas para conciliar a produção 
e o consumo.

Caminhamos, hoje, rumo à valorização da 
diversidade cultural e este movimento deve 
estar acompanhado da criação de mecanismos 
institucionais e de financiamento que permitam 
a expressão desta diversidade, que contribuam 
para a criação de redes mais amplas de 
circulação da produção cultural. Em todo o país, 
vêm se multiplicando iniciativas que reúnem, 
em cooperativas e associações, produtores 
culturais das mais diversas áreas, permitindo 
uma circulação mais ampliada da produção. 
Este movimento termina por reforçar os laços 
de identidade e valorização dos saberes e dos 
fazeres locais.

Fontes de Financiamento 
da Cultura

A partir dos anos 1980, diversos países tiveram 
seus orçamentos diminuídos e, desde então, 
têm procurado desenvolver uma legislação 
que estimule a diversificação das fontes de 
financiamento para a cultura, buscando, em 
muitos casos, a parceria com o setor privado. 
A questão das fontes de financiamento deve 
ser pensada dentro do conjunto da política 
cultural. Isaura Botelho, ao analisar as 
políticas de financiamento de diversos países, 
chama a atenção para o fato de que “sendo 
o financiamento um dos mais poderosos 
mecanismos para a consecução de uma política 
pública, ele deve ser a tradução do objetivo que 
se quer alcançar. É por intermédio dele que 
se pode intervir de forma direta na solução 
de problemas detectados ou no estímulo a 
determinadas atividades, com impactos que 
podem ser relativamente previsíveis” (Moisés e 
Botelho, 1997, p. 96). Mesmo nos países onde 
os investimentos privados prevalecem sobre os 
públicos, como é o caso dos Estados Unidos, 
cabe, ao Estado, o papel da regulação destes 
investimentos, promovendo-se a correção ou 
compensação das desigualdades econômicas e 
sociais, quer de minorias étnicas, quer dentro das 
próprias atividades culturais – caso, por exemplo, 
do seguro desemprego, para a área teatral.

Estudos, na área da Economia da Cultura, 
fornecem subsídios para se avaliar os aportes 
dos setores da cultura na economia e avaliar 
o país dentro da perspectiva mundial de 
produção e consumo de bens culturais. Isto, 
por sua vez, implica em possibilidades de 
fortalecimento de mercados, distribuição, 
geração de empregos, transferência de tecnologia, 
ampliação e democratização dos meios de 
produção. Necessitamos conhecer quem são os 
principais produtores culturais e como se dá a 
competição entre eles, pelo acesso aos diversos 
fatores de produção. Quais são os principais 
financiadores e os principais fornecedores de 
instalações, tecnologia e equipamentos? Como 
é a formação da mão-de-obra? Quais são os 
principais distribuidores, divulgadores e agentes 
de comercialização? 

Quais devem ser os mecanismos e os critérios 
nos três níveis – federal, estadual e municipal –, 
para financiar a atividade cultural? Como criar 
linhas de financiamento para os produtores 
e capacitá-los para a comercialização e o 
“empreendedorismo” cultural? Qual o papel 
da iniciativa privada no financiamento da 
cultura? Qual o papel do chamado sistema “S” 
na dinamização da economia da cultura? Como 
criar políticas que promovam o encontro entre 
produção e consumo culturais? Como estimular 
a formação de práticas associativistas a partir 
de formação profissional? O que regulamentar 
e como, no relacionamento entre prestadores 
e tomadores de serviços culturais? Quais as 
prioridades das políticas públicas de cultura, na 
dinamização das diferentes cadeias produtivas da 
cultura? Como definir perfis de desenvolvimento 
para o setor cultural nas regiões e no país como 
um todo? Como consolidar fóruns permanentes 
de discussão com os principais agentes da cadeia 
produtiva? Estas são questões que merecem ser 
dimensionadas no debate.
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Os Primórdios: a Ação Federal

A Constituição de 1934 introduziu, pela primeira 
vez, a prerrogativa do Poder Público no que diz 
respeito à proteção dos bens culturais brasileiros. 
Coube a Gustavo Capanema, Ministro da 
Educação e Saúde Pública, de 1934 a 1945, 
organizar um sistema eficaz de proteção aos bens 
culturais brasileiros. A seu pedido, em 1936, o 
escritor Mário de Andrade concluiu o anteprojeto 
do Serviço do Patrimônio Histórico Artístico 
Nacional – hoje, Instituto do Patrimônio Histórico 
e Artístico Nacional (IPHAN)  –, criado em 13 de 
janeiro de 1937, com a promulgação da Lei nº 378, 
que dava nova organização ao então Ministério da 
Educação e Saúde Pública.

O Decreto-lei nº 25, de 30 de novembro de 
1937, que organizou “a proteção do patrimônio 
histórico e artístico nacional”, como legislação 
genérica e abrangente, aplicada nestes quase 70 
anos, estruturou jurisprudências precursoras, no 
campo da preservação ambiental, urbana e rural, 
das paisagens culturais e do patrimônio imaterial. 
Entre outros dispositivos legais relacionados com 
os bens de interesse cultural, destacam-se, ainda, a 
Lei nº 3.924/1961, que atribui, ao Poder Público, a 
guarda e proteção dos monumentos arqueológicos 
ou pré-históricos de qualquer natureza existentes 
no país, conhecidos ou não; a Lei nº 4.845/1965, 
que proíbe a saída, para o exterior, de obras de 
arte e ofícios produzidos no país até o fim do 
período monárquico; e o Decreto nº 3.551, de 4 
de agosto de 2000, que dispõe sobre o registro do 
patrimônio cultural imaterial, ou seja, voltado 
para a preservação dos lugares, saberes, formas de 
expressão e celebrações que identificam os grupos 
formadores da sociedade brasileira.

Ao longo de sua trajetória institucional, o 
IPHAN passou por várias transformações, vindo 
adquirir a capilaridade mais significativa. na 
gestão pública federal da cultura, implantada 
pelas superintendências regionais e pelos 
escritórios técnicos presentes em quase todas as 
unidades da Federação e nos principais conjuntos 
históricos urbanos; em museus regionais, 
casas históricas, e alguns dos museus, centros 
culturais e parques nacionais mais expressivos 
da cultura brasileira: casos dos museus Nacional 

de Belas Artes, Histórico Nacional, Imperial, da 
República, da Inconfidência, Lasar Segall, Villa-
Lobos, Raymundo Ottoni de Castro Maya, de 
Biologia Professor Mello Leitão, os centros Paço 
Imperial, Sítio Roberto Burle Marx e Nacional 
de Folclore e Cultura Popular e os parques 
nacionais do Guararapes, da Tijuca e do Monte 
Paschoal. Os acervos bibliográficos, arquivísticos 
e museológicos reunidos pelo IPHAN, além de 
salvaguardarem bens inestimáveis da cultura 
e da identidade brasileira são referências 
multiplicadoras das políticas de preservação e de 
gestão patrimonial. O que não dizer, também, 
dos conjuntos urbanos, das paisagens e dos sítios 
arqueológicos e das técnicas empregadas na sua 
proteção, das especializações que se vêm criando 
em torno de práticas, que, nos últimos anos, 
alcançaram o registro dos bens do patrimônio 
imaterial, registro este considerado nas 
formulações fundadoras de Mário de Andrade.

A Evolução da Ação Institucional 
no País: Diversidade, Complexidade 
e Concorrência 

A partir dos anos 70, o processo de 
redemocratização, a emergência da pauta 
ecológica e das agendas locais e as políticas 
de preservação cultural da União passam a se 
desdobrar, no surgimento de movimentos sociais 
e de instituições estaduais e municipais, que 
constituem hoje um verdadeiro, porém, informal, 
sistema de patrimônio cultural, com legislações 
infranacionais e instrumentos de fomento que 
corroboram o desafio de preservar o patrimônio 
cultural brasileiro.  

A Constituição Federal de 1988 estabeleceu, 
claramente, em seus artigos 215 e 216, a 
competência do Estado de garantir o exercício 
dos direitos culturais e o acesso às fontes de 
cultura, valorizar e incentivar a produção cultural 
e preservar o patrimônio nacional, inclusive 
o das várias etnias e correntes civilizatórias 
que compõem a sociedade brasileira. Assim, 
a Constituição de 1988 ampliou o conceito de 
patrimônio cultural, aumentando a abrangência 
dos bens que o constituem e repartiu a 
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responsabilidade legal de sua preservação entre 
as três instâncias do governo. E, mais importante, 
consagrou o princípio de participação da 
sociedade em todo o processo da preservação.

Organismos não-governamentais e o Ministério 
Público vêm ampliando este campo de atuação 
sobre o patrimônio, contribuindo para a 
configuração de outros olhares e o estabelecimento 
de novas práticas que, em síntese, estão 
enriquecendo a ação desenvolvida sobre este 
patrimônio cultural. Assim, aquela ação isolada, até 
então desenvolvida pelo IPHAN, vem ganhando 
densidade, com a incorporação de novos agentes 
governamentais e não-governamentais. 

Neste processo, o avanço exigido no campo da 
preservação do patrimônio cultural, ultrapassou 
o universo da “pedra e cal” para incorporar 
os aspectos intangíveis da cultura às políticas 
de preservação, tanto no que diz respeito à 
salvaguarda do patrimônio imaterial quanto ao 
respeito aos sentidos atribuídos pela população 
aos bens patrimoniais. Isto vem implicando na 
incorporação de conhecimentos relevantes para 
a construção e gestão destes novos objetos e a 
construção, a partir destes conhecimentos, dos 
instrumentos necessários à implementação das 
ações correspondentes.

Para além da própria diversidade conformada 
no conjunto de bens patrimoniais reconhecidos, 
a este conjunto se confere complexidade, no 
momento da ação sobre ele, diante de práticas 
institucionais que não podem mais desconsiderar 
as competências de cada agente, que resultam, 
em princípio, numa gestão concorrente do 
patrimônio cultural. Nas últimas décadas, os 
movimentos preservacionistas e ambientalistas 
ganharam força, estimulando a criação de 
importantes espaços e formas de participação 
política. Segmentos e categorias sociais não-
hegemônicos, como populações indígenas, 
afro-descendentes, imigrantes, passaram a 
ser reconhecidos e legitimados como sujeitos 
de direito, em especial no que diz respeito às 
prerrogativas culturais e, particularmente, no 
âmbito das ações de patrimônio.  Entretanto, 
reconhece-se que ainda estão sendo construídos 
os caminhos pelos quais se vêm ampliando e se 
tornando efetivos estes direitos.

Política Cultural para o Campo 
dos Museus

Lidar com museus requer a capacidade de saber 
gerenciá-los e compreendê-los como casas que 
estão no presente, dialogando com passados e 

futuros. Um sistema de gestão da cultura tem, 
na criação dos conselhos, fundos e mecanismos 
de incentivo e das formas de participação 
democrática e descentralizada, os fundamentos 
e desafios para a implantação de políticas 
públicas que tenham a intenção de lançar raízes 
na vida social.

As ações empreendidas pela Política Nacional de 
Museus têm conseguido, no curto período de dois 
anos, firmar o campo museológico como terreno 
estratégico no conjunto das políticas públicas 
de cultura. Com a criação do Departamento 
de Museus e Centros Culturais do IPHAN, 
o Ministério da Cultura (MinC) deu maior 
visibilidade, força e organicidade a sua estrutura 
de 40 museus e começou um trabalho de diálogo 
e articulação com os museus que estão fora do 
“Sistema MinC”.

Os museus conquistaram notável centralidade 
no panorama político e cultural do mundo 
contemporâneo; deixaram de ser compreendidos 
por setores da política e da intelectualidade 
brasileira apenas como casas onde se guardam 
relíquias de um certo passado ou, na melhor das 
hipóteses, como lugares de interesse secundário 
do ponto de vista sociocultural, e passaram a 
ser percebidos como práticas sociais complexas, 
que se desenvolvem no presente, para o presente 
e para o futuro, como centros (ou pontos) 
envolvidos com a criação, comunicação, produção 
de conhecimentos e preservação de bens e 
manifestações culturais. É possível supor que os 
museus estejam conquistando um novo lugar na 
vida social brasileira. 

O novo lugar ocupado por eles nas agendas 
política, econômica e cultural, tem relação 
direta com o processo de construção da Política 
Nacional de Museus, lançada como ação 
estratégica do Ministério da Cultura, em maio de 
2003, no Museu Histórico Nacional, na cidade do 
Rio de Janeiro. Um dos primeiros desdobramentos 
da Política Nacional de Museus foi a criação do 
Departamento de Museus e Centros Culturais do 
IPHAN e o conseqüente fortalecimento de todos 
os museus do Ministério; na seqüência, foi criado 
o Sistema Brasileiro de Museus e, no momento, 
está em pauta a criação do Instituto Brasileiro de 
Museus (IBRAM).

Os Desafios Atuais da Preservação: 
Questões Pendentes e Candentes

Apesar das inúmeras dificuldades relacionadas à 
carência de pessoal e infra-estrutura inadequada, na 
busca de preservar o patrimônio cultural brasileiro, 
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premidas por tantas circunstâncias, as instituições 
que vêm desenvolvendo ações de preservação do 
patrimônio cultural brasileiro, como o IPHAN e os 
diversos órgãos estaduais e municipais, empenham-
se em manter a respeitabilidade que construíram ao 
longo de suas trajetórias. 

Neste momento, o Ministério da Cultura 
põe em prática uma compreensão nova e 
abrangente da cultura brasileira como peça-
chave e indispensável na estruturação do país e 
da sua identidade. Neste momento ímpar para 
a consolidação e ampliação das instituições e 
organizações da sociedade civil, responsáveis pelo 
patrimônio cultural, o IPHAN busca recuperar a 
postura inovadora de suas origens.

Nesta Conjuntura, Muitos 
Desafios se Apresentam e, Entre 
Eles, Destacam-se:

Garantir a ampliação do objeto e a 1. 
democratização do público-alvo: trilhar tal 
percurso e construir acessos adequados é 
um desafio importante, tanto para o Estado, 
quanto para a sociedade, por que provoca 
mudanças radicais, sobretudo nas instituições 
públicas envolvidas, que passam a se relacionar 
sistematicamente com segmentos, até agora 
excluídos das ações de preservação. Cria-se 
a necessidade de construir um novo modo 
de relacionamento com o público, mais 
participativo e envolvendo, mais diretamente, 
segmentos sociais diferenciados em termos 
étnicos e socioeconômicos. E, além disto, altera-
se radicalmente a geopolítica do patrimônio, 
trazendo à luz, regiões mais tardiamente 
incorporadas à vida cultural do país como um 
todo, assim como os territórios localizados 
nos interstícios das áreas que apresentam 
concentrações patrimoniais já consagradas.

Valorizar o sentido político do patrimônio:2.  
aspecto inescapável da problemática 
contemporânea do patrimônio é o 
sentido legitimador que a atribuição de 
valor patrimonial, operada pelos agentes 
governamentais, por meio do registro e do 
tombamento, vem adquirindo na sociedade 
brasileira. A proteção de determinado bem, 
enquanto patrimônio nacional, repercute 
positiva e eficientemente no enfrentamento das 
diferenças sociais e culturais, como é o caso 
das ações afirmativas, em razão de seu aspecto 
legitimador das referências culturais dos vários 
grupos constitutivos da sociedade brasileira. 
Assim, ao reconhecer referências culturais de 
grupos sociais até então não contemplados 

no conjunto de bens culturais protegidos ou 
salvaguardados, são constituídos espaços de 
afirmação social, sob a chancela do Estado, 
tornando mais democrático e plural este 
conjunto de bens e legitimando processos e 
produtos sociais até então não valorizados pelo 
Estado e pelo conjunto da sociedade brasileira.

Considerar o patrimônio como riqueza:3.  
na esfera da economia, vale lembrar que 
a preservação do patrimônio, em nível 
federal, consagrou pioneiramente, por meio 
do tombamento, o primado do interesse 
público sobre a propriedade privada, ou seja, 
o princípio da função social de propriedade. 
Deste ponto de vista, também, há que se 
ressaltar a participação do patrimônio na 
construção do valor cultural agregado, 
tanto no que diz respeito ao mercado 
imobiliário, como ao comércio de obras de 
arte e antiguidades, e ao desenvolvimento 
de bens e serviços.  O valor cultural 
associado ao patrimônio vem se tornando 
um importante componente do valor de 
troca, tanto em relação aos bens de consumo, 
quanto aos serviços turísticos e de outros 
setores da economia, que se tornam cada 
vez mais “culturais”.  Neste processo de 
transformação de diferenças culturais em 
diferenciais de mercado e, numa conjuntura 
em que as tecnologias de comunicação e de 
transporte tendem a comprimir e anular as 
distâncias físicas, o mundo se torna cada 
vez menor. Nesta conjuntura, as diferenças e 
singularidades se tornam recurso estratégico 
para o desenvolvimento econômico, 
político e social.  

Responsabilidades concorrentes:4.  o IPHAN, 
além de construir o seu próprio espaço 
e legitimidade institucional, inspirou e 
orientou a formação de instituições estaduais 
e municipais, em diversos pontos do país. 
A existência destas instituições, assim 
como a inclusão da preservação nos planos 
diretores municipais, configura hoje o que 
poderia ser designado como “esfera pública 
institucional do patrimônio”. Esta tendência 
torna progressivamente viável estruturar este 
campo como domínio de responsabilidades 
concorrentes dos entes federados, conforme 
estabelece a Constituição Federal, mediante 
a realização de um pacto federativo voltado 
para a construção da gestão compartilhada 
do patrimônio cultural. É tarefa urgente, 
portanto, identificar possibilidades e 
responsabilidades específicas de cada uma 
das esferas do poder público, no sentido 
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de construir e implementar mecanismos e 
instrumentos de gestão eficientes, eficazes e 
efetivos de articulação e concertação entre 
a União, os Estados e os Municípios, assim 
como ampliar a interface com a sociedade.

Considerados estes desafios, podem ser 
explicitadas as seguintes diretrizes, para discussão, 
com vistas à consolidação de uma política de 
patrimônio cultural para o Brasil:

Valorizar a diversidade cultural existente no 1. 
país, em termos territoriais e sociais; 

Identificar e proteger – de forma abrangente e 2. 
sistemática – os vários tipos de bens culturais, 
sejam eles de natureza material ou imaterial; 

Estimular a transmissão e garantir o acesso das 3. 
atuais e futuras gerações aos recursos patrimoniais; 

Promover a sustentabilidade econômica, física 4. 
e social das diversas formas de apropriação 
dos bens protegidos, especialmente pelo 
monitoramento e, se possível e adequado, 
da regulação e gestão da inserção dos bens 
patrimoniais no mercado; 

Construir uma gestão compartilhada do 5. 
patrimônio cultural brasileiro, fortalecendo 
os elos que articulam as instituições públicas 
entre si e a sociedade civil; 

Estimular a inclusão da cultura e do patrimônio, 6. 
no planejamento urbano e ordenamento 
territorial, assim como nas políticas e programas 
de desenvolvimento humano e social; 

Defender os direitos civis e culturais dos 7. 
vários segmentos da população, no que diz 
respeito à esfera patrimonial, inclusive o de 
continuar residindo nas áreas requalificadas 
pela preservação.

Para a construção de uma política nacional, de 
preservação do patrimônio cultural, deve-se ter 
presente as condições de sua implementação, que 
incluem, entre outros: 

Aderência à agenda do Governo e às 1. 
demandas da sociedade, o que pode propiciar, 
no que couber, a complementação da 
legislação existente. 

Construção de capacidade 2. 
institucional e organizativa, dentro 
de uma estratégia de desconcentração 
e de descentralização administrativas; 

Adequação de recursos financeiros e de pessoal 3. 
à missão das diversas instituições envolvidas; 

Fomento à pesquisa e à difusão de 4. 
informações sobre o patrimônio cultural por 
parte do Governo; 

Fomento à produção de conhecimento e ao 5. 
desenvolvimento técnico dos procedimentos 
de preservação.

Por fim, diante de tais diretrizes e estratégias, 
espera-se poder construir um processo coletivo 
de preservação do patrimônio culturalmente 
diversificado, ecologicamente equilibrado, 
socialmente responsável e institucionalmente 
compartilhado. Para tanto, podem ser formuladas, 
ainda, as seguintes questões: 

Como fomentar e garantir a continuidade 1. 
de tais estratégias? 

Como dinamizar a articulação dos diversos 2. 
entes da Federação e as instituições da 
sociedade com vistas ao compartilhamento e à 
co-responsabilização? 

Qual o papel do cidadão na preservação do 3. 
patrimônio cultural brasileiro? 

Como fomentar os processos de identificação, 4. 
documentação, proteção e promoção da 
diversidade de manifestações culturais? 

Como articular a preservação 5. 
do patrimônio ao desenvolvimento 
urbano e regional sustentável?
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Um bom começo para o debate proposto é o 
reconhecimento da importância que os meios 
de comunicação assumiram na constituição 
das sociedades modernas e o lugar central que 
eles ocupam na atualidade. O quadro cultural 
decorrente das transformações comunicacionais 
indica uma radical reconfiguração da dimensão 
simbólica do mundo contemporâneo. Um 
cenário em que as grandes corporações de mídia 
redesenham a esfera pública, num processo de 
fabricação de desejos coletivos, que se incorporam 
ao cotidiano das pessoas, com novas práticas e 
rotinas culturais.

Qualquer reflexão sobre esta realidade impõe a 
adoção do conceito de cultura numa perspectiva 
abrangente, mobilizando pelo menos três campos 
das ciências sociais, construindo um diálogo 
vigoroso entre a antropologia, a sociologia e os 
estudos da comunicação. Vivemos hoje – como nos 
lembra Martin-Barbero – um movimento crescente 
de especialização comunicativa do cultural, 
agora organizado em um sistema de máquinas 
produtoras de bens simbólicos, ao mesmo tempo 
em que toda a vida social, “antropologizada”, 
torna-se cultura. Hoje, são sujeito/objeto de 
cultura tanto a arte quanto a saúde, o trabalho ou a 
violência e há, também, as culturas política, jovem, 
urbana, tecnológica, do audiovisual... Enfim, o 
que propomos, aqui, é tratar a comunicação na 
perspectiva de Martin-Barbero, como uma questão 
de mediações mais do que de meios, uma questão 
de cultura e, portanto, não de conhecimentos,  
mas de reconhecimentos.

É necessário, pois, assumirmos a comunicação 
e a cultura como campos preferenciais de uma 
guerra política estratégica. Constata-se que a 
tendência da estrutura comunicacional dos grandes 
conglomerados é estabelecer uma hegemonia 
simbólica, por meio de uma linguagem digital 
única, habilitada a integrar sistemas capazes de 
multiplicar e difundir conteúdos infinitamente. 
Nesta guerra, resta aos países consumidores 
de bens simbólicos, grupo em que o Brasil 
está inserido, uma única possibilidade: criar 
as condições necessárias de produção de seus 
próprios conteúdos nacionais. E este caminho só é 
viável, com políticas públicas que levem em conta, 
democraticamente, a diversidade e variedade das 

demandas culturais das populações. Não é papel 
do Estado produzir cultura, mas é responsabilidade 
do Estado promover a produção de conteúdos 
nacionais, que expressem a diversidade cultural e 
promovam a liberdade de cada povo.

O debate sobre comunicação e cultura estrutura-
se, além do mais, a partir da compreensão de 
que ambos são direitos humanos inalienáveis 
e, assim, devem ser encarados por qualquer 
governo ou governante. 

Para que este debate seja realizado com a 
profundidade necessária, é preciso, portanto, 
trabalhar com um conceito abrangente de cultura e 
um conceito ampliado de comunicação. É preciso 
pensar a cultura não apenas como o conjunto das 
expressões artísticas, mas como todo o patrimônio 
material e simbólico das sociedades, grupos sociais 
e indivíduos e suas múltiplas expressões. 

Pensar a comunicação é não apenas considerá-la 
como o conjunto dos meios impressos e eletrônicos 
de difusão de informação e entretenimento, mas 
como o ato fundamental de ter voz, de se expressar 
e dramatizar a vida – modo de ser e viver tão antigo 
quanto a existência do homem –, e cada vez mais 
cerceado pelo acesso (restrito) aos instrumentos 
tecnológicos de mediação. O mundo assiste hoje 
a um cenário de convergência tecnológica, que 
modifica profundamente os processos de produção 
de cultura e comunicação. Assiste, também, a um 
processo de luta social em que os atores são capazes 
de perceber a dimensão estratégica da comunicação 
para a construção de uma nova sociedade. 

Cultura Digital

A cultura digital em vertiginoso desenvolvimento, 
expressa-se como uma verdadeira revolução 
tecnológico-cultural. Telecentros comunitários, 
em que meninos e meninas interagem com 
realidades completamente distintas daquela em 
que estão geograficamente inseridos; em que 
aprendem, jogam, pesquisam, trocam, conversam, 
namoram, ouvem, reprocessam, criam, sem que 
haja outro controle senão o da própria capacidade 
criativa. Centrais de produção digital multimídia, 
que permitem a grupos organizados da sociedade 
dominarem as novas tecnologias de comunicação 
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e informação e se transformarem em produtores 
culturais independentes. A revolução digital em 
curso modifica as formas de pensar a cultura, a 
arte e a comunicação. Uma revolução, no entanto, 
que não chegou à maioria da população. A 
exclusão digital pode ser, em um futuro próximo, 
a razão central da perpetuação da desigualdade 
social no Brasil. O combate a esta forma de 
exclusão passa pela construção de políticas de 
Estado, sólidas e inclusivas, que podem e devem 
ser pensadas no momento em que o país se 
propõe a elaborar políticas culturais. 

Indústria da Comunicação 
e o Audiovisual

Estudo sobre as indústrias culturais do Mercosul, 
realizado por Otavio Getino, revela a estreita 
relação entre o tamanho dos mercados de 
consumo e a produção de conteúdos nacionais. 
No Brasil, a indústria da música, apesar de 
dominada por empresas transnacionais, 
compõe seus catálogos com mais de 70% de 
criações de compositores brasileiros. No caso 
do mercado editorial, a tendência se repete: 
60% das obras, no mercado brasileiro, são de 
autores nacionais. O caso cinematográfico é a 
principal exceção: a Motion Pictures controla a 
estrutura de distribuição de filmes para toda a 
América Latina, o que, na prática, garante uma 
reserva de mercado para o produto americano. O 
conteúdo consumido é 80% de filmes e seriados 
norte-americanos nas telas de cinema, com 
uma proporção similar, nas redes de TV por 
assinatura. Na TV aberta, a realidade muda e o 
conteúdo veiculado chega, em alguns casos, a 
80% de produto nacional (Álvarez, 2003). No 
entanto, o processo de produção se concentra no 
eixo Rio-São Paulo, excluindo as demais regiões 
do país.

Para a consolidação de uma indústria 
cinematográfica brasileira, são necessárias 
políticas públicas abrangentes de fomento à 
produção de conteúdo. A atualização da infra-
estrutura técnica e a ampliação do parque exibidor 
são movimentos importantes e necessários. A 
modernização de uma legislação que atenda aos 
interesses nacionais também se coloca como 
exigência de um cenário imagético globalizado 
que os teóricos costumam identificar como 
“videosfera”. Beatriz Sarlo atenta para o caráter 
hegemônico deste espaço de produção simbólica, 
acentuando a radicalidade de sua dimensão. 
“Estamos vivendo o capítulo mais espetacular de 
um processo de propagação e democratização, 
muito embora suas características não possam ser 
consideradas invariavelmente democráticas.”

Pluralidade e Diversidade de Meios 
e Produtos de Comunicação

Outro debate, que não pode ser esquecido 
neste momento, é o que envolve os meios de 
comunicação públicos e alternativos. Para a plena 
realização desta discussão, é preciso enfocar a 
regulação da infra-estrutura e da propriedade dos 
meios de comunicação. 

Embora a Constituição Federal de 1988 fale na 
complementaridade entre os sistemas privados, 
público e estatal de comunicação, nem o 
sistema estatal e nem o sistema público foram 
regulamentados pelo Congresso Nacional. 
Neste sentido, vivemos em um país cuja 
propriedade privada dos meios de comunicação 
é absolutamente concentrada. Nove famílias 
controlam os principais jornais, revistas e emissoras 
de rádio e TV – solitariamente e em conjunto. 

Uma saída para garantir que a diversidade cultural 
chegue aos meios de comunicação, é o investimento 
em um efetivo sistema público de comunicação, 
baseado no fortalecimento de emissoras de rádio e 
TV comunitárias, em centrais públicas de produção 
de conteúdo audiovisual, na construção de uma 
rede nacional pública de comunicação – que opere 
como indutora da produção independente –, para 
rádio e TV, o que já ocorre nos Estados Unidos e na 
Europa. Trata-se, no entanto, de um longo debate, 
cheio de possibilidades, que precisam ser resumidas 
neste momento.

Desta forma, algumas questões podem ser 
consideradas no debate: que recursos devem 
ser empregados para garantir um processo de 
reflexão permanente sobre o setor? Que atores 
devem ser mobilizados para a construção 
de uma mudança cultural, na lógica de 
funcionamento da área da comunicação? 
Baseados em que princípios e em que casos se 
deve considerar a regulamentação desta área? 
Como superar o divórcio que existe hoje entre 
a televisão e o cinema, dois atores centrais do 
setor? Como garantir a perenidade das políticas 
públicas favoráveis ao desenvolvimento e à 
universalização dos meios comunicacionais e 
de produção de conteúdos culturais no Brasil? 
Quais mecanismos podem ser construídos para 
assegurar a diversidade regional, no processo 
de produção e fruição dos bens audiovisuais? 
Que papéis cumprem os entes federados e 
a sociedade civil, na promoção cultural e 
democrática das oportunidades de exercer a 
crítica, a criação e o consumo de uma cesta 
variada de produtos de comunicação?
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“A cultura é o gesto, a cultura é a mãe, é o passar, de 
braços em braços, a sua criança que nasce. Como é 
que se canta: arundê-áruiá...”

Tenho usado muito a metáfora da bacia cultural, 
para exemplificar o que vem a ser o Sistema 
Nacional de Cultura (SNC) que estamos 
construindo. Esta idéia de bacia cultural ilustra 
muito fortemente a compreensão que está se 
conseguindo ter hoje no Brasil sobre cultura, que 
nasce de estímulos que vêm desde as comissões 
de Educação e Cultura da Câmara dos Deputados 
e do Senado — que providenciaram há quatro, 
quase cinco anos, a adoção do Plano Nacional 
de Cultura, do Plano Plurianual de Cultura, que 
agora, finalmente, foi votado pelas duas casas 
e aprovado — até o trabalho que o Ministério 
da Cultura vem fazendo, com o apoio de todas 
as regiões, nas cidades, nas gestões culturais, 
nos entes culturais dos Estados brasileiros, dos 
Municípios do Brasil. 

Hoje, temos exemplos extraordinários da 
compreensão desta noção do sistema de bacias 
culturais, do conjunto, do ecossistema cultural em 
vários lugares. O Sul é um exemplo muito forte disto. 
Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, mas, 
especialmente no Rio Grande do Sul, a forma como 
se agregam as ações e o modo de pensar a cultura 
na região. No Nordeste, o Ceará é outro exemplo 
extraordinário. A cultura cearense articula-se 
inteiramente pelos vários Municípios do Estado, mas 
também, com seus vizinhos, o Rio Grande do Norte, 
a Paraíba e Pernambuco. E, assim, vão-se criando 
modos próprios, modos regionais de associação, 
de associar os vários fazeres, os vários pensares 
culturais daquela região, no sentido de dar rumo, de 
criar mais fortemente uma unidade daquela região. 
A região do Pantanal tem suas especificidades, 
manifestações culturais tão próprias, específicas, 
tão particulares daquele conjunto, daquela bacia ou 
daquele conjunto de bacias. 

Ainda ontem eu estava discutindo sobre culinária. 
Quantas culinárias-matrizes teríamos no Brasil? 

As  BAc iAs  c u lt u r A i s 
e  o  e c o s si s t e m A  dA  c u lt u r A

Gilberto Gil 
Ministro da Cultura
Seminário Setorial de Cultura do Sudeste | Juiz de Fora-MG

Comida... Cultura, é claro! Talvez a comida seja a 
principal cultura. A cultura começa pela barriga. 
A cultura começa pelo sabor. Saber e sabor. A 
mesma raiz. Saber e sabor são a mesma palavra. 
Então, quem saboreia sabe. Isto é forte, um dado 
cultural. Mas, ontem estava eu falando destas 
grandes matrizes. Quantas cozinhas, quantas 
culinárias matriciais temos no Brasil? Eu diria 
logo, começando por casa: temos a da Bahia. 
Depois, pra não ser descortês, citaria a culinária 
mineira. Agora, não é só por cortesia, não. É por 
que ela talvez seja, quem sabe, bem lá no fundo, 
até mais culta e profunda do que a da Bahia. Mas 
estão ali, empatadas. Depois, vem a culinária 
paraense. É extraordinária e variada. Poderíamos 
também considerar a culinária gaúcha. Visitei 
Cuiabá há um mês, e me encantei com a 
variedade, as opções, a capacidade extraordinária 
de escolher elementos, os ingredientes e temperos, 
as carnes e os peixes e as farinhas e as frutas da 
riqueza da culinária do Pantanal. O modo de usar 
o milho, a farinha, as frutas fazem da culinária 
cuiabana uma das grandes matrizes da culinária 
deste país.

Então, eu gostaria de dizer que é assim que a gente 
precisa considerar, com muita naturalidade, a 
vida cultural do nosso país. A cultura é natural, 
ela está na natureza, está nas relações profundas 
do homem com a natureza... Começa por aí. Não 
é à-toa que a palavra cultura vem de cultivo. Vem 
de cultivar, o que se cultiva. Aquilo que se come: o 
cereal, a verdura, a coisa que se planta para comer. 
A coisa que se cultiva. A fruticultura, piscicultura, 
o peixe que se come...

Então, é isto: cultura é o fato de estarmos aqui. 
É este teatro, que foi construído. É o arquiteto 
que o desenhou, o pintor que pintou o teto. 
É esta fusão da arte com a técnica, da técnica 
com o costume. O modo de ser, a forma de nos 
relacionarmos. A religião, que é uma outra forma 
cultural extraordinária, importante de pensar o 
além, pensar o antes e o depois da vida na terra. 
Pensar as regências que a nossa vida tem. Somos 

GilBerto Gil

O ministro de Estado da 
Cultura, Gilberto Passos Gil, 
nasceu em junho de 1942, em 
Salvador, Bahia. É formado em 
Administração de Empresas, 
pela Universidade Federal da 
Bahia (UFBA). Exerceu vários 
cargos no âmbito político, 
administrativo e cultural: 
Diretor trainee da empresa 
Gessy Lever, em São Paulo, 
na década de 1960; Integrante 
da Câmara de Música, do 
Conselho de Cultura do 
Estado da Bahia; Presidente 
da Fundação Gregório de 
Matos, Salvador; Vereador 
do Município de Salvador; 
Presidente da Comissão de 
Defesa do Meio Ambiente, em 
Salvador, dentre outros cargos. 
Como artista, construiu uma 
carreira musical consagrada no 
Brasil e internacionalmente.
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Recentemente, na França, Claude Lévi-Strauss 
mostrou a arte plumária brasileira, em Paris, 
por ocasião do Ano do Brasil na França. O 
grande antropólogo, grande cientista, pensador 
e professor, Claude Lévi-Strauss, veio a público 
dizer: “Olha aqui o índio. Que beleza, que coisa 
maravilhosa, que cultura profunda!” E a arte dos 
índios Wajãpis, a cultura corporal dos índios 
Wajãpis, foi considerada Patrimônio Cultural 
da Humanidade. A pintura que os índios fazem 
com jenipapo e urucum em seus próprios corpos, 
ali na Amazônia, foi considerada Patrimônio da 
Humanidade. E a gente nem sabe disto. A gente, 
às vezes, é levado a nem considerar que isto 
pudesse ser um valor cultural da nossa terra, do 
nosso povo, da nossa gente.

Então é isto! Este discurso precisa ser feito. Eu 
faço, eu insisto. O Brasil precisa compreender a 
grandeza que tem; juntar sua grandeza cultural 
com a de todos os outros povos do mundo. E esta 
força cultural profunda será a salvação, sempre 
tem sido, sempre foi e continuará sendo a salvação 
da humanidade.

É no espírito que o corpo se salva!

É no símbolo, na capacidade de cultivar o simbólico 
e no abstrato, que o concreto pode ser alguma coisa, 
que a pedra tem significado. Somente quando ela 
pode servir ao arquiteto para fazer as paredes, as 
construções. Para fazer os lugares, erguer os abrigos 
que nos protegem das tempestades.

É assim! Isto é cultura! Cultura não é uma coisa 
de escola. Cultura é isto, é cesta básica. Esta é a 
noção que eu quero difundir, a idéia que eu quero 
espalhar pelos quatro cantos do Brasil. Por todas 
as nossas bacias culturais.

regidos ou não somos regidos por algo maior? 
Se há essências para além das nossas palavras. Se 
há realidades impalpáveis para além dos nossos 
gestos, dos nossos desejos, das nossas emoções. 
Tudo isto é cultura, tudo isto é natural. A cultura 
é o gesto, a cultura é a mãe, é o passar, de braços 
em braços, a sua criança que nasce. Como é que se 
canta: arundê-áruiá... 

Em um país como o nosso, com quase 200 
milhões de habitantes, uma população formada 
por procedências variadas de gentes e gestos, 
pessoas que vieram de tantos lugares do mundo: 
da Europa, da África, da Ásia, de nossas florestas 
brasileiras, das praias brasileiras.

Quando Pedro Álvares Cabral chegou por aqui, 
estavam lá nas praias, os índios, que o receberam 
com um ato cultural imediato. Os portugueses 
saltaram daquele barco com suas gaitas, suas 
guitarras, enfim, encantados com aqueles índios 
nus, com aquelas peles bronzeadas, ali na praia. 
Fizeram ali mesmo a primeira roda de samba. 
A palavra samba é uma palavra indígena. O que 
significa samba? Samba significa exatamente 
aquilo que aconteceu ali, naquele 22 de abril 
de 1500, naquela praia de Porto Seguro, em 
Cabrália. Os marinheiros saltaram do navio, com 
suas gaitas, suas violas e os índios vieram, e ali 
mesmo tocaram e dançaram. A palavra samba na 
língua tupi significa “roda de samba”. É dali que 
vem a palavra e o gesto. Depois, a palavra semba 
veio da África. Semba também é samba. 
O samba já estava aqui, já estava lá, estava em 
qualquer lugar.

A cultura natural está aí: acontece no tempo, 
acontece porque existe vida, existe a matéria, 
existe o espírito. Existe por que o espírito é 
matéria sutil e a matéria é espírito denso. 
É por isto que eu digo: cultura é item da cesta 
básica, é alimento. É preciso explicitar esta noção. 
Vamos abolir esta idéia de que cultura é uma 
coisa que só os saberes e os fazeres de uma elite 
permitem ter; algo que se ensina aos incultos e 
que só seremos admitidos como seres de categoria 
elevada, quando tivermos absorvido a cultura 
do outro, daquele colonizador que veio para cá 
nos colonizar.

Nada disto! Os índios lá de Cabrália tinham uma 
cultura extraordinária. Eles misturaram a cultura 
deles com a cultura dos portugueses, logo ali, na 
praia. Os portugueses ficaram encantados com 
aqueles cocares, aquelas roupas, aquelas cores 
maravilhosas, aquela capacidade extraordinária 
de juntar as penas, aquela coisa fantástica, aquele 
cromatismo maravilhoso.
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Resumo
Além da oportuna dedicação às expressões culturais 
nacionais, populares, regionais e ao fortalecimento do 
Estado no âmbito das políticas culturais, fundamentais 
em tempos de globalização e fragilidade dos Estados 
Nacionais1, a proposta do Sistema Nacional de Cultura 
(SNC) dá destaque à sociedade civil na definição 
de prioridades, controle e acompanhamento das 
metas programadas e implementadas. Minha 
maior preocupação, no entanto, fica por conta da 
denominação “Sistema”, empregada por causa da 
rigidez normativa e, ainda, das possíveis dificuldades 
geradas pelo funcionamento burocrático e seus 
impedimentos aos processos mais flexíveis de cultura 
espontânea, sem centro ou instituinte2. 

Ainda, sobre a importância do SNC, em analogia ao 
plano de Governo para a cultura – “Imaginação a 
Serviço do Brasil”, entendo que a Cultura é priorizada 
para a formulação de um novo Projeto Nacional, no qual 
as políticas públicas são entendidas como inalienáveis 
ao conjunto básico dos direitos democráticos de 
qualquer cidadão. Esta abordagem da cultura traz 
em si a faculdade de contrapor, de inquirir e gerar 
dissonâncias, o fermento indispensável que faz suscitar 
novas idéias e novas soluções para antigos problemas, 
inclusive sociais. E esta cultura a que me refiro é a 
instituinte e não a cultura instituída – normalmente 
caracterizada como de mercado ou oficial. Paulo Freire 
empregou algumas vezes a expressão “gentificação” 
como um movimento consciente de homens e mulheres 
para fazer frente à globalização, perversa modalidade de 
fortalecer o enriquecimento de uns poucos e a pobreza e 
miséria de milhões. É a isto que a cultura e as políticas 
culturais que desejamos deve servir - à “gentificação”, 
ao compromisso solidário e humanista das sociedades.
E este poder de transformação – próprio à cultura 
– pertence ao fato de que a história da humanidade 
está definida a partir da enorme diversidade de formas 
sociais produzidas. Esta diversidade só é possível por 
que, ao contrário dos animais, aprendemos pela cultura. 
E, quanto mais tivermos acesso a este patrimônio, que é 
ético e estético, mais humanos nos tornamos, no sentido 
amplo da palavra.

“...uma nação que se preze não entrega ao 
mercado a formação de sua juventude e a 
transmissão de seus valores éticos ensinados e 
aprendidos ao longo da história.”

“Vejo, na cultura, a ferramenta mais eficaz para  
promover mudanças profundas e duradouras. 
Sua faculdade de contrapor, inquirir e gerar 
dissonâncias traz o fermento indispensável que faz 
suscitar novas idéias e novas soluções para antigos 
problemas, inclusive sociais.”

A reunião prévia para a 1ª Conferência Nacional 
de Cultura tem, como objetivos, estimular e 
induzir a mobilização da sociedade civil e dos 
governos, na constituição de um paradigma 
para a política cultural do País, de forma que a 
participação popular esteja incorporada de modo 
sistêmico à gestão de Políticas Públicas de Cultura. 
O Plano Nacional de Cultura a ser debatido 
e subsidiado pela 1ª Conferência Nacional de 
Cultura, será o documento básico de operação do 
Sistema Nacional de Cultura.

Trajetória Pessoal nas Políticas 
Culturais – Formulação de 
Políticas de Ação Cultural 

Assumi a direção do SESC SP, em 1984, num 
período em que entidade havia ingressado 
numa fase de expansão física, segundo novas 
orientações para centros culturais e desportivos. 
O lazer e a cultura eram vistos como integrantes 
fundamentais do atendimento do SESC e, com a 
redemocratização, são retomadas, na programação 
do SESC SP, em novas condições. A visibilidade 
da ação cultural passa a ser marcada pelos grandes 
eventos promovidos a partir de meados dos 
anos 1980, com a presença, inclusive, de nomes 
internacionais. Neste período, também são 
concebidos os programas de caráter socioeducativo, 
para crianças e jovens, além de cursos livres e 
oficinas, atendendo a diversos interesses.

e s tA d o  e  s o c i e dA de  e  A  c on s t ru ç ão 
de  P ol í t i c As  P ú B l i c As  de  c u lt u r A

Danilo Santos de Miranda
Diretor do SESC-SP
Seminário Setorial de Cultura do Nordeste | Petrolina-PE/Juazeiro-BA

1. Fundamental para todos os países 
latino-americanos, segundo o 
antropólogo Nestor Canclini.
2. Normalmente caracterizada como 
cultura não oficial, própria aos grupos 
em suas vivências, valores simbólicos 
e efetivos.

dAnilo sAntos de mirAndA
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Uma prática, que também passa a ser freqüente 
no SESC SP, a partir de então, são as ações e 0s 
eventos realizados com parceria ou apoio do 
SESC. Com o fortalecimento da sociedade civil 
e a retomada da ação social e comunitária de 
suas instituições, assistimos à multiplicação das 
Organizações Não-Governamentais (ONGs) e à 
reordenação das instituições públicas ou privadas 
de benefício social. A atenção do SESC SP, para 
com a saúde, ficaria cada vez mais evidente com 
o aumento da oferta das clínicas odontológicas 
e seus programas de saúde bucal e, ainda, pelo 
Programa Mesa São Paulo – de combate ao 
desperdício alimentar –, que seria posteriormente 
incorporado pelo Programa, hoje no âmbito 
nacional do SESC, Mesa Brasil SESC.

Costumo resumir a trajetória do SESC em 
quatro etapas, para uma melhor avaliação de 
seu percurso: primeira, assistencial – marcada 
basicamente por ações de atendimento 
nutricional, médico, odontológico, de orientação 
pré-natal e atuação para o lazer do trabalhador; 
segunda, de orientação social e comunitária 
– traduzida por planejado trabalho de ação 
móvel, em comunidades do interior de São Paulo, 
em cidades que não disponham de unidades 
do SESC; terceira, etapa de expansão física das 
unidades e ênfase nos aspectos educativos do 
lazer voltado ao trabalhador; quarta, política de 
ações socioculturais – ênfase na diversidade de 
atividades culturais, mantida até hoje.

O SESC incrementou suas metas, proporcionando 
à instituição o destaque obtido no panorama do 
incentivo à cultura brasileira e suas políticas públicas. 
Os investimentos feitos em cultura, lazer e educação, 
desde então, caminham no sentido de permitir, à 
população atendida pelo SESC, acesso às diversas 
manifestações artísticas e culturais, principalmente 
as de menor visibilidade e, com importante valor de 
expressão, experimental ou tradicional.

A Importância Lato Senso 
da Cultura

Costumo enfatizar a importância irrestrita da 
função transformadora da cultura, a partir 
de minha experiência como gestor, sempre 
considerando a riqueza de nossa diversidade, na 
paradoxal equação dos sérios problemas sociais.

A cultura, do ponto de vista antropológico, diz 
respeito ao conjunto de normas, códigos, práticas 
e tradições que possibilitam a existência dos 
indivíduos. No entanto, a noção de cultura, mais 
difundida a partir do século XIX, diz respeito ao 
conjunto de expressões artísticas, legitimadas 

como “artes”, e aos processos de apropriação destes 
conhecimentos, geralmente pela educação, e que 
designavam o padrão do “homem culto”. Sem querer 
me contrapor a este ideal de cultura, como meta de 
civilidade, considero-o redutor e julgo necessário 
considerar outras manifestações de valor histórico 
e simbólico, para efetivarmos políticas culturais 
comprometidas com a transformação social.

Celso Furtado teria dito que a cultura é a chave 
do nosso desenvolvimento e fundamental na 
superação de nossas dificuldades. Se a política de 
desenvolvimento propõe enriquecer, no sentido 
pleno, a vida dos cidadãos, seu ponto de partida 
deve ser o que esperam e almejam os indivíduos e 
a sociedade. Isto é a dimensão cultural da política 
para o desenvolvimento e o que deve determinar, 
ou prevalecer, sobre todas as demais. E isto, que 
parece simples, é um desafio a ser superado pelas 
políticas do Estado.

Vejo, na cultura, a ferramenta mais eficaz para 
promover mudanças profundas e duradouras. 
Sua faculdade de contrapor, inquirir e gerar 
dissonâncias, traz o fermento indispensável 
que faz suscitar novas idéias e novas soluções 
para antigos problemas, inclusive sociais. E 
esta cultura a que me refiro é a “instituinte” e 
não a “instituída” – normalmente caracterizada 
como de mercado ou oficial. E este poder de 
transformação – próprio da cultura – pertence 
ao fato de que a história da humanidade está 
definida a partir da enorme diversidade de formas 
sociais produzidas. Esta diversidade só é possível 
por que, ao contrário dos animais, aprendemos 
pela cultura. E quanto mais tivermos acesso a 
este patrimônio – que é ético e estético – mais 
humanos nos tornamos, no sentido amplo da 
palavra. É a cultura que torna o homem cidadão, 
e só o cidadão é capaz de refazer sua trajetória 
pessoal, criar e recriar a sociedade em que vive. 
Paulo Freire empregou algumas vezes a expressão 
“gentificação” como um movimento consciente 
de homens e mulheres para fazer frente à 
globalização, perversa modalidade de fortalecer 
o enriquecimento de uns poucos e a pobreza 
e miséria de milhões. É a isto que a cultura 
deve servir – à “gentificação” –, o compromisso 
solidário e humanista das sociedades.

Importantes Aspectos do Sistema 
Nacional de Cultura

“O Sistema Nacional de Cultura constitui-se em 
um processo de articulação, gestão e promoção 
conjunta de iniciativas, tendo, como objetivo 
geral, formular e implantar políticas públicas, 
democráticas e permanentes, pactuadas entre 
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os entes da federação e a sociedade civil, para a 
promoção do desenvolvimento social, com pleno 
exercício dos direitos culturais e acesso às fontes 
da cultura nacional. A implementação do SNC 
foi iniciada por processo de adesão espontânea 
de Estados e Municípios e União, que assinam 
Protocolos de Intenções, que visam estabelecer 
as condições e orientar a instrumentalização 
necessária ao começo da implantação do Sistema” 
(Sistema Nacional de Cultura/maio de 2005, p. 22).

As primeiras considerações, sobre o Sistema 
Nacional de Cultura, que me parecem as mais 
importantes, destacam a proposta como muito 
positiva na ampla orientação e organização da 
cultura brasileira. Além disto, está configurada 
pela disposição para o debate e o reconhecimento 
do Estado, na participação das entidades 
organizadas para a formulação e execução 
de políticas. As diretrizes democráticas estão 
presentes, por exemplo, na concepção das 
Conferências Nacionais, Estaduais e Municipais 
e na formação destes foros de discussão para os 
setores sociais representados.

As considerações sobre alguns dos formatos 
para o planejamento e a realização das ações 
do sistema facilitam a inclusão e participação 
dos interessados, empregando meios como: 
conferência virtual com envio de propostas e 
teses sobre os eixos temáticos,  por meio da 
internet; seminários setoriais de cultura com 
inclusão no processo decisório das políticas 
públicas de cultura; estrutura de conselhos 
nos três níveis de governo. Assim e enquanto 
estratégia de ação, as formas são positivas na 
articulação, na promoção conjunta, na natureza 
permanente e democrática das políticas, na 
participação e transparência de sua condução.

Além da oportuna preocupação com as expressões 
culturais nacionais, populares, regionais e com o 
fortalecimento do Estado no âmbito das políticas 
culturais, fundamentais em tempos de globalização 
e fragilidade dos Estados Nacionais1, a proposta 
do Sistema Nacional de Cultura dá destaque à 
sociedade civil na definição de prioridades, controle 
e acompanhamento das metas programadas e 
implementadas, o que é louvável.

Como últimas considerações sobre a importância 
do Sistema Nacional de Cultura, em analogia ao 
plano de Governo para a cultura – “Imaginação 
a Serviço do Brasil” –, entendo que a cultura está 
sendo priorizada para a formulação de um novo 
projeto nacional, no qual, as políticas públicas são 
entendidas como inalienáveis ao conjunto básico 
dos direitos democráticos do cidadão: “Abrir espaço 

para a expressão de nossas peculiaridades culturais... 
Sem que isto se confunda com um nacionalismo 
estreito, mas, sim, articulado e aberto às culturas 
de todo o mundo”.

Embora os conteúdos e a natureza conceitual 
não estejam esclarecidos na proposta do Sistema 
Nacional de Cultura, acredito que a proposta do 
governo para a área da cultura, muito rica em 
detalhes e orientações, seja sua base.

Considerações para Reflexão sobre 
o Sistema Nacional de Cultura

Neste tópico, as considerações que faço têm 
o sentido de alertar para uma reflexão crítica 
sobre alguns aspectos presentes na proposta 
do Sistema Nacional de Cultura. Assim, minha 
primeira referência é quanto ao termo “sistema”. 
A noção de Sistema – emprestada da economia 
política – diz respeito à estrutura e, por isto, 
pode ser restritiva quanto ao alcance da dinâmica 
cultural que se pretenda implementar.  
Por exemplo, no estudo etnográfico das 
sociedades tribais, o que Claude Lévi-Strauss 
busca, de fato, nos sistemas elementares de 
parentesco, é a norma, o padrão e a manutenção 
de sua repetição, elementos fixos que permitem, 
portanto, a denominação “sistema”.

A regularidade e o princípio de causa/
conseqüência são noções pertinentes a “sistema”, 
para não dizer de outros usos atuais corriqueiros, 
próprios à organização social como sistema 
penitenciário, sistema escolar, sistema de 
saúde, todos, aliás, com uma imagem bastante 
desgastada. Nesta referência, ainda, é possível que, 
diante da proposta de “sistema público de cultura”, 
a burocracia decorrente de seu funcionamento 
dificulte processos mais flexíveis de cultura 
– “instituinte” ou “sem centro”. Segundo Max 
Weber, a racionalidade burocrática é sempre a 
da norma e esta, portanto, não aceita exceções 
ou a assimetria do que é espontâneo. Assim, a 
antinomia entre a possível natureza da operação 
administrativa da cultura e a cultura enquanto 
criação, intuição, sensação, experiência estética 
e simbólica, pode vir a afetar a viabilidade dos 
objetivos propostos.

Por último, a apresentação do Sistema enquanto 
estrutura, não contempla suas estratégias e operação, 
deixando-as a cargo de futuras decisões, o que 
compromete a qualidade técnica pretendida. Do 
ponto de vista metodológico, o plano de ações e o 
funcionamento, assim como a estrutura de poderes 
apresentada, deveriam ser concebidos como partes 
integrantes e fundamentais.
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1. Fundamental para todos os países 
latino-americanos, segundo o 
antropólogo Nestor Canclini.
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Além de ser instrumento fundamental de 
desenvolvimento, a cultura tem valor em si 
mesma. Para além de seu alcance social, coletivo, 
ela tem impacto individual. O que pode ser 
expresso como valor de uso e ao que se dá pouca 
atenção. Este uso é apreendido pelo indivíduo 
e pode se transformar em bem cultural, 
particularmente quando gera mudanças.

Desta forma, a cultura não deve ser tratada 
apenas como meio, como aparece na proposta. 
As transformações pretendidas devem ser 
amplas, até por que se mensura apenas 
parcialmente suas conseqüências. É importante 
que se pretendam mudanças éticas, estéticas, 
individuais, coletivas, objetivas e subjetivas. 
Do contrário, corremos o risco de reduzir o 
alcance das possibilidades da cultura.

“...uma nação que se preza não entrega ao mercado 
a formação de sua juventude e a transmissão de 
seus valores éticos, ensinados e aprendidos ao longo 
da história” (A Imaginação a Serviço do Brasil).

Também não é desejável que os processos 
formativos/educativos voltados à cultura, 
explorem apenas a relação utilitária da cultura 
e dêem ênfase às possibilidades econômica ou 
profissional, mas também às dimensões humana, 
criativa e civilizadora.

Quero destacar a preocupação sobre o tipo de 
adesão ao Sistema e à constituição de novas 
zonas e fronteiras de inclusão e exclusão, no 
âmbito das iniciativas culturais. Embora a 
adesão seja voluntária, como ficarão os entes 
que não aderirem ao Sistema ou ao Protocolo 
de Intenções? Como Municípios e Estados, com 
representações partidárias diferentes, estarão 
posicionados? O Estado, por meio de seu 
Ministério da Cultura, continuará a promover 
apoio a programas independentes?

Avaliação Permanente de 
Estratégias Existentes – Sugestões

Os itens abaixo descritos constituem temas que 
dependem de uma avaliação permanente, para 
que possam ser ajustados às competências do 
Projeto Nacional para Cultura:

Maior ênfase aos processos de formação •	
cultural, para criação e incentivo a projetos 
de infra-estrutura. Na atualidade, há grande 
ênfase aos eventos.

Revisão dos índices de renúncia, na aplicação •	
das Leis de Incentivo Fiscal e dos critérios 

empregados na seleção de projetos: redução 
de ações de “cultura instituída” e aumento de 
ações de “cultura instituinte”.

Maior exigência de implementação de •	
projetos culturais de relevância simbólica, 
tradicional e histórica.

Manutenção de parcerias, mas, sem •	
progressiva transferência de responsabilidades 
de um segmento para outro. Por exemplo: o 
Estado não pode transferir responsabilidades 
sobre a cultura e a educação básica, 
para a iniciativa privada, assim como a 
iniciativa privada não pode auferir lucros e 
financiamentos com objetivos privados, a 
partir de recursos públicos.

O Estado deve se manter como o promotor •	
responsável pela cultura pública – que permite 
identificação e transformação cultural.

Finalmente, gostaria de sugerir a discussão de outros 
temas muito importantes, mas, não contemplados 
nos cinco eixos temáticos já definidos: Gestão Pública 
de Cultura; Cultura é Direito e Cidadania; Economia 
da Cultura; Patrimônio Cultural; Comunicação é 
Cultura, e que dizem respeito à diversidade cultural 
e globalização e às políticas culturais.
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Os direitos humanos põem o indivíduo em 
evidência, não o Estado. Os direitos culturais são o 
fortalecimento (empowerment) cultural da pessoa 
humana, não do Estado. Significam atender aos 
interesses das pessoas.

Trata-se de desenhar uma política cultural 
adequada a este momento – final do século 20, 
início do século 21 –, não de reproduzir uma 
política cultural do século 19 – primeira metade 
do século 20.

Vetores significam “valores”, aquilo em nome 
do que uma política é feita. São eles, numa 
varredura histórica, isto é, observação do que 
existe e sua descrição, mais do que proposição 
filosófica/ideológica:

Direitos culturais1.  (Declarações da Unesco, 
de 1966 e 1976) 
Derivados da Declaração dos Direitos 
Humanos, 1948. Motivo para a declaração dos 
Direitos Humanos: proteger o indivíduo, a 
pessoa humana, contra a opressão do outro 
e, sobretudo, contra a opressão do Estado, da 
organização, do coletivo. Os direitos humanos 
põem em evidência o indivíduo, não o Estado. 
Os direitos culturais são o fortalecimento 
(empowerment) cultural da pessoa humana, 
não do Estado. Significam atender aos 
interesses das pessoas.

Diversidade cultural2.  (Declaração da Unesco, 
20 de outubro de 2005) 
O mundo é diverso, mas cada cultura é 
internamente diversa em relação a si mesma; 
diversa, por que dinâmica. Erro dos governos 
atuais: dizer que “o diferente somos nós” e 
procurar proteger e promover esta diferença. 
Lévi-Strauss, em 1952, em estudo pedido pela 
Unesco: “não se trata de preservar o conteúdo 
da diferença, que é dinâmico e refratário 
à preservação, mas de preservar o fato da 
diferença em si, preservar a possibilidade 
de se promover a diferença, qualquer que 

venha a ser. Combinar este vetor com o 
anterior, que diz “um direito é participar da 
vida cultural”; combinado com o vetor da 
diversidade cultural que é “garantir o direito 
de participar da vida cultural que é diferente 
da minha, da vida cultural do outro, da outra 
vida cultural”. Dever da política cultural; 
apoiar todo o espectro cultural do mundo 
(ver 8). Problema para a política cultural: ela 
tem de promover tudo, não apenas o mesmo, 
o igual, o suposto igual...

Sociedade civil3. : a grande inovação cultural 
do final do século 20 foi a emergência 
da sociedade civil como protagonista da 
ação social e política. Data simbólica: 1971, 
Greenpeace. Hoje, a sociedade civil participa 
de conferências mundiais; o Estado não 
está mais sozinho; a caducidade da ONU. A 
política cultural anterior (século 19 – início 
do 20) era uma política cultural de defesa do 
Estado; a de hoje, volta-se para a sociedade 
civil, como destinatária e destinadora, como 
receptora e como distribuidora de cultura, 
como agente e público, como dirigente, 
produtora e fruidora. 

Ecologia cultural4. : atraso do movimento 
cultural mundial em relação ao movimento 
ecológico mundial; ecologia cultural significa 
qualidade total de vida; a cultura como centro 
da vida social (não mais como epifenômeno, 
crença do século 19); a economia é uma 
questão de cultura e não a cultura uma 
questão de economia; a natureza é hoje uma 
questão de cultura. Transporte é uma questão 
de cultura, saúde é uma questão de cultura.  

Centralidade da cultura nas políticas 5. 
públicas: mera decorrência do vetor anterior, 
destacado por opção estratégica (ressaltar a 
relevância da questão cultural). Significa que 
no centro das decisões político-públicas deve 
estar a cultura; não há reunião ministerial de 
economia sem a participação da cultura, não 
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há assunto de tecnologia da comunicação 
sem a participação da cultura, não há tema de 
educação sem a participação da cultura.

Sustentabilidade cultural da cultura6. : a 
cultura como alavanca de sustentabilidade 
do desenvolvimento humano (não do 
desenvolvimento econômico, este é uma 
falácia) é bem conhecida. A sustentabilidade 
econômica da cultura é uma necessidade 
evidente. A questão é a sustentabilidade 
cultural da cultura: criar as condições 
para que toda ação cultural promova a 
reprodutibilidade autonômica da cultura 
apoiada, isto é, que a cultura possa 
prosseguir e se desenvolver uma vez cessada 
a ação tópica que a impulsionou. Este vetor 
depende do cumprimento dos anteriores e é 
conseqüência deles. 

Inovação7. : vetor, quer dizer, valor da sociedade 
moderna ocidental que permanece intato 
e é cada vez mais prestigiado em todos 
os campos, portanto, também na cultura. 
Conseqüência: o problema do patrimônio e da 
valorização (da precedência) que as políticas 
culturais  continuam lhe atribuindo. Promover 
a inovação cultural, promover a inovação 
cultural do patrimônio.

Conectividade8. : o mundo contemporâneo 
quer conectar-se; mais do que precisa, quer 
conectar-se. A conectividade, face positiva 
da globalização. Significado para a política 
cultural: nenhuma ação de política cultural 
tem sentido pleno se não visar a conexão do 
fato cultural apoiado com algum contexto 
exterior com o qual possa dialogar (lembrete: 
cultura é uma longa conversa).  

N.B.:

Verificar que nenhum dos vetores tradicionais •	
da política cultural foi aqui incluído  
(identidade, nação etc.)

Detalhamento a ser complementado.•	
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Resumo
Este texto se propõe a analisar a relação entre Estado 
e produção cultural no Brasil desde o século XIX 
quando, com a Independência, colocou-se a questão 
da construção de uma cultura nacional, que viesse a 
legitimar e dar suporte identitário ao Estado Nacional, 
em constituição. Nele, procuramos traçar uma genealogia 
da própria forma como a cultura nacional foi definida, 
descrita e interpretada em diferentes momentos de nossa 
história e de como estas percepções diferenciadas do que 
seria a cultura brasileira levaram a diferentes formas de 
relação entre o Estado e os agentes do que se considerava 
a cultura nacional. Procuramos abordar as diferentes 
políticas culturais, que foram implementadas em nossa 
história, e suas repercussões na forma como os agentes 
sociais, os próprios agentes das atividades culturais e 
da política de Estado, concebem a relação entre poder 
público e cultura e como devem ser pensadas as políticas 
culturais no país, ou seja, procuramos mostrar que 
muitos dos conceitos e das posturas que atravessam hoje 
as discussões em torno do papel a ser desempenhado 
pelo Estado na hora de fomentar, gestar ou gerir políticas 
para as atividades culturais se devem a uma história que 
não é tão recente e que continua marcando a forma de 
ver e dizer o que é Estado, o que é cultura e como estes 
devem se relacionar.

“Possuir ou não cultura era motivo de definição 
de uma hierarquia que, inclusive, alijava a 
maior parte da população de qualquer atividade 
política organizada e do direito de participar das 
atividades de governo.”

“Em todos os países, e esta tem sido uma marca 
importante da  sociedade brasileira, cada vez 
mais o que prevalece são as misturas culturais, os 
hibridismos, as mestiçagens...”

Para pensarmos o papel que o Estado pode 
exercer, quando se trata da produção cultural 
contemporânea ou, mesmo, para avaliarmos como 
devem se processar as relações entre os agentes 
do Estado e os produtores de formas culturais em 
nossa sociedade, temos que partir da constatação de 
que tanto Estado como cultura não são realidades 
óbvias. Quando pronunciamos estas palavras, 
que são conceitos, não estamos, necessariamente, 
dotando-as do mesmo significado, vendo-as com 
o mesmo sentido, não estamos, necessariamente, 
falando das mesmas “coisas”.

Para debatermos a relação entre Estado e cultura, 
é necessário pensar o que definimos como 
cultura e que concepção temos de Estado, como 
imaginamos seu funcionamento e o destino  
de suas políticas, como devem ser seus modos 
de governar, a que estratégias políticas deveriam 
estar ligado, a que grupos sociais destinariam 
preferencialmente suas atividades. Tratar da 
relação entre Estado e cultura implica, pois, 
travar discussões teóricas e políticas que ponham 
em questão, não apenas os significados atuais 
atribuídos a estes conceitos e suas relações, 
mas, também, com uma perspectiva histórica, a 
forma como esta relação se estabeleceu em nossa 
sociedade, pelo menos nos últimos dois séculos. 
Isto é imprescindível para dotar a discussão do 
distanciamento temporal, que a problematize e lhe 
dê profundidade.

Em grande parte do século XIX, a noção de 
cultura recobria a produção de formas e matérias 
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de expressão pertencentes apenas às elites das 
sociedades ocidentais. Possuir cultura era ter o 
espírito cultivado, ser culto, ter uma formação 
escolar, ser letrado e se dedicar a atividades 
do espírito, remetendo tal significado ao 
uso original da palavra cultura, que, desde a 
antiguidade clássica, referiu-se ao cultivo do 
campo, ao trabalho transformador da terra 
inculta, em terra fértil e produtiva. Nesta 
concepção, portanto, alguns grupos sociais 
possuíam cultura e outros não. Possuir ou 
não cultura era motivo de definição de uma 
hierarquia que, inclusive, alijava a maior parte 
da população de qualquer atividade política 
organizada e do direito de participar das 
atividades de governo. O Estado imperial era 
um Estado patrimonialista, ou seja, dominado 
por uma minoria proprietária, que o usava em 
benefício próprio, por ter sido estruturado e 
gerido por uma pequena elite letrada, formada 
nos poucos cursos superiores existentes no 
país ou, em sua maioria, em universidades 
estrangeiras, notadamente portuguesas. 
Ao monopólio da “cultura” correspondia o 
monopólio do governo, da ação pública.

Neste mesmo século, no entanto – como eco da 
Revolução Francesa e do pensamento liberal –, 
quando um povo idealizado e abstrato emerge 
como sujeito da vida política e parte para a luta 
pela unificação tardia de nações, como a Itália 
e a Alemanha, emerge também o conceito de 
cultura popular. Este conceito – introduzido por 
pensadores e artistas românticos, como Herder 
e Goethe – vem atribuir novos significados 
para o próprio termo ”cultura”, que passa a ser 
associado à questão nacional e a representar 
os elementos que dariam identidade própria a 
cada nação, a cada povo. O conceito de cultura 
passa a ser anteposto ao conceito de civilização, 
que representaria o processo desencadeado pelo 
avanço das relações capitalistas, pela tendência 
unificadora e homogeneizadora das culturas 
desencadeadas pelo avanço do progresso trazido 
pela sociedade urbana e industrial. A cultura 
passa a ser aquilo próprio, específico, que 
garantiria a singularidade, a identidade de cada 
povo e cada nação. Por isto mesmo, algo que 
se devia preservar e defender das ameaças de 
extinção trazidas pelo processo civilizador. As 
elites românticas vêem, com desagrado, que o 
processo civilizador havia se tornado o mito com 
que operavam as elites governantes da maioria 
dos países ocidentais. Estes Estados tendiam a 
apoiar políticas civilizadoras que, em muitos 
casos, ameaçavam o que chamavam de “cultura 
nacional”, ou mesmo, as várias culturas regionais, 
que formavam esta cultura nacional. 

Os românticos – muitos deles saídos das fileiras 
das aristocracias em decadência – reagiam 
ao mito do progresso e da civilização, tão 
bem encarnados pelas burguesias triunfantes, 
voltando seus olhos para a produção cultural 
das camadas populares, notadamente a advinda 
do campo e das pequenas comunidades rurais, 
como o que havia de mais autêntico e puro na 
cultura nacional. A plebe, que antes era vista 
como bárbara e inculta, agora se torna o povo, 
guardião das manifestações mais autenticamente 
nacionais, que detém a cultura popular, matriz 
da produção da cultura erudita e nacional.

As elites letradas, nacionalistas e românticas, 
teriam o papel de salvadoras destas 
manifestações culturais em vias de desaparecer 
– tragadas pela civilização e pela modernização –, 
buscando preservá-las, colecioná-las, ordená-las 
e selecionar o que poderia ser matéria para a 
produção de uma literatura e uma arte nacionais, 
depurando estas manifestações culturais 
populares do que possuíam de bárbaro, rústico, 
chulo e ameaçador à ordem pública. Deste 
interesse pelo que produz o povo – desde que 
não tenha o novo rosto assustador do morador 
da cidade, dos subúrbios das cidades industriais, 
do operariado, das classes perigosas – nasce a 
“ciência do folclore”. A cultura popular nasce, 
assim, como um conceito elaborado pelas 
elites letradas, para se apropriar e selecionar, 
exercendo censura das manifestações culturais 
populares, para fazer delas o mote para uma 
cultura nacionalista ou regionalista.

Os primeiros letrados a se interessarem pela 
cultura popular em nosso país – homens como 
Gonçalves de Magalhães ou Juvenal Galeno, 
pertencem a esta geração romântica e fizeram 
dos temas populares apenas motivos para a 
elaboração de suas poesias eruditas. Eram 
homens ligados ao Estado imperial que – desde 
a criação de instituições como o Instituto 
Histórico e Geográfico Brasileiro, em 1838, do 
qual o Imperador era mecenas e participante 
ativo de suas reuniões – buscava criar uma 
identidade nacional assentada numa produção 
erudita, na produção de uma história, uma 
etnografia e de uma geografia para o país. Daí, 
por que, já na crise deste Estado monárquico, 
quando a chamada “geração de 70”, composta, 
em grande medida, por simpatizantes da causa 
republicana, fará emergir os primeiros estudos 
de cultura popular, não mais utilizada apenas 
como temática de elaboração erudita. Buscava-
se realizar a sua autópsia, o que, nas palavras de 
François Hartog, significa escavá-la, encontrá-la 
em suas fontes puras e autênticas e registrar e dar 
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voz a manifestações em vias de desaparecimento. 
Mello Moraes Filho e Silvio Romero se tornam 
pioneiros neste uso da cultura popular, inclusive 
para se colocarem contra as elites governantes, 
adotando o lado do povo marginalizado, e 
denunciarem a própria marginalização das 
novas gerações emergentes, no seio das camadas 
dominantes e médias, que não encontravam 
espaço no aparelho estatal.

Este povo, que se estuda como curiosidade 
etnográfica, que representa a existência de outras 
temporalidades, convivendo com o pretenso 
tempo do progresso e da civilização vivido pelas 
elites governantes do litoral, incapazes de olhar 
para sua própria gente que vive nos sertões, 
entregues a outros ritmos temporais e a outros 
complexos culturais. Este seria o genuíno povo 
brasileiro e guardaria nossas tradições, embora 
exigindo urgentes políticas por parte do Estado, 
no sentido de ser resgatado da ignorância e 
da inferioridade, inclusive racial, em que se 
encontra. Surge, nesta geração de pensadores, 
uma tensão que tende a atravessar grande 
parte das reflexões sobre cultura popular, daí 
em diante, ou seja, as elites gostam da cultura 
popular, mas simpatizam muito pouco com 
o povo que a produz: povo mestiço, atrasado, 
amolecido pelo clima dos trópicos, que necessita 
de políticas eugênicas urgentes, para ser 
resgatado de sua indolência e de seu atraso racial 
e civilizacional.

Para o Estado, durante todo o Império, a cultura 
era a produção letrada e erudita. Era para ela 
que se voltava a sua política de mecenato, os 
incentivos diretos de um Imperador que buscou 
construir a imagem de homem sábio e interessado 
pelas coisas do pensamento e da ciência. As 
manifestações culturais de outros grupos sociais, 
quando não eram vistas com temor e desprezo 
– algumas delas motivo de repressão policial –, 
eram tratadas pelo personalismo senhorial, em 
que o mecenato exercido pelas elites, financiando, 
participando e até chefiando algumas destas 
atividades culturais, tinha a contrapartida da 
homenagem e da subserviência do serviço 
dos populares nelas envolvidos. Parte do que 
Freyre chamou de “sociedade patriarcal”, as 
manifestações culturais também se passavam, em 
grande medida, no âmbito privado e doméstico, 
com a intervenção direta da camada senhorial e 
seu patronato e patrocínio.

Era mais uma forma de estabelecer vínculos 
de afeto e submissão entre camadas sociais 
distintas. A divergir, cada vez mais, desta 
forma de produção cultural, apenas a cultura 

das ruas, das poucas concentrações urbanas, 
onde tenderam a se desenvolver manifestações 
culturais de grupos marginalizados ou 
subalternos, resistindo nas brechas deixadas pela 
hegemonia cultural branca e europeizada. São 
manifestações como a capoeira e o maracatu, 
que tendem a ser vistas com maus olhos até 
pelos “estudiosos da cultura popular”. Como 
apontam os estudos de Sidney Chalhoub sobre o 
Rio de Janeiro, ao lado da cidade branca, forma-
se uma cidade negra, mestiça, com um cotidiano 
próprio, atividades culturais variadas e distintas 
das vivenciadas pelas elites.

O Estado republicano terá que lidar, não apenas 
com estas novas culturas das ruas e áreas 
periféricas das cidades, mas, também, com as 
que surgem nos morros e favelas do Rio de 
Janeiro ou nos alagados de Recife e Salvador, 
como ainda terá que lidar com a diversificação 
crescente das manifestações culturais, a 
emergência de novos grupos sociais, como 
o operariado urbano e as classes médias. À 
medida em que a sociedade brasileira se torna 
mais complexa, mais diferenciadas e múltiplas 
passam a ser as demandas que o Estado 
recebe em relação a apoio e patrocínio ou, no 
mínimo, ao reconhecimento e legitimidade para 
determinadas manifestações culturais.

A política de policiar e tentar “civilizar” 
e “disciplinar” as manifestações culturais 
populares, que agora devem estar a serviço da 
produção de um povo cidadão e trabalhador – o 
que é, pelo menos em teoria, o pilar sobre o qual 
se assenta o novo regime –, provoca inúmeros 
conflitos durante a Primeira República, entre 
a lógica autoritária e “civilizatória” – base das 
políticas do Estado republicano –, e os agentes 
produtores de manifestações culturais, nas 
camadas populares. Episódios, como os de 
Canudos, a Revolta da Vacina, a repressão à 
capoeiragem, a Revolta da Chibata, mostram a 
incompreensão existente num país segmentado 
entre uma elite, com identidade europeizada, 
e uma população majoritariamente mestiça, 
no corpo e nas manifestações culturais, 
muitas vezes em aberto conflito com o que 
se entendia por civilização. Esta tentativa de 
gerir as produções culturais desde o Estado, 
desde a perspectiva das elites, foi causadora 
de muitas tensões e conflitos abertos entre 
distintos segmentos da sociedade brasileira, 
insatisfação que também será expressa pelas 
camadas médias da sociedade, que se vêem 
alijadas do pacto oligárquico e que têm, apenas 
na subordinação e participação dos conluios 
oligárquicos e nas prebendas distribuídas pelo 
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Estado, a chance de exercerem suas carreiras de 
produtores culturais e de eruditos.

A geração modernista, regionalista e 
tradicionalista, expressa a insatisfação de novos 
grupos emergentes, com o caráter patrimonialista 
e oligárquico com que as relações entre Estado 
e produção da cultura letrada ocorrem no país, 
denunciando, também, a completa miopia 
com que as manifestações culturais populares 
são tratadas. Num momento de acelerado 
processo de modernização e urbanização, com 
a emergência da sociedade burguesa entre nós, 
a geração de produtores culturais dos anos 
1920, marca uma inflexão na forma de se avaliar 
a relação entre o Estado e as manifestações 
culturais populares, introduzindo enfaticamente 
a idéia de que um verdadeiro Estado nacional 
deve ser responsável pela formulação de uma 
política cultural para o país. O Estado não 
deveria ser apenas o mecenas episódico, nem 
aquele que apadrinha seus apaniguados, mas 
deveria gerir a cultura, ter uma política cultural 
voltada para a produção de uma cultura nacional, 
que reconhecesse a diversidade regional ou 
que a incorporasse, ponto de discórdia entre 
modernistas e regionalistas.

O surgimento de novos meios de comunicação ou 
novas manifestações artísticas – como o rádio e o 
cinema – passa a ser também uma preocupação 
destes formuladores de políticas culturais que, 
com a evolução do Estado pós-trinta para um 
Estado autoritário, com o advento do Estado 
Novo, advogam que a gestão cultural se torne, em 
grande medida, dirigismo cultural, acompanhado 
de censura e repressão a determinadas 
manifestações culturais. A criação, por Vargas, 
de um Ministério voltado não só para a 
Instrução Pública, agora chamada de “Educação”, 
mas que se interessa pela Cultura, realiza 
institucionalmente a preocupação da geração 
modernista com a necessidade de uma política 
estatal de cultura. Isto foi posto em prática, 
pioneiramente, pelo próprio Mário de Andrade, 
no Departamento Municipal de Cultura de São 
Paulo, que muito extrapolou os limites desta 
cidade, por ser uma clara expressão do projeto de 
hegemonia cultural das elites paulistas, em nível 
nacional, que se esboçou com o modernismo e 
contra o qual se levantaram as elites que estavam 
se articulando em torno da idéia de Nordeste, 
com o movimento regionalista e tradicionalista.

O Ministério dirigido por Capanema – para 
o qual se constrói um prédio monumental, 
exemplo da arquitetura e artes modernistas e, 
onde, simbolicamente, encontram-se pensadores 

e artistas de esquerda e de direita, em anos de 
forte polarização ideológica – vai expressar esta 
busca pelo estabelecimento de uma gestão da 
cultura, que desta forma nasce e ficará associada 
a momentos de exceção e autoritarismo político 
no país. Sempre que se falar em formulação de 
políticas culturais, por parte do Estado, e, na 
necessidade de gestão da cultura, estes fantasmas 
autoritários serão trazidos à baila.

A adoção do nacional-popular, como eixo 
central da formulação da política cultural 
durante a Era Vargas, além de reforçar a atenção 
das elites letradas para a formulação de estudos 
e tentativas de interpretação do Brasil, que 
Carlos Guilherme Motta chegou a chamar de 
“redescobrimento do Brasil”, matriz de muitos 
dos estudos clássicos sobre a história, etnografia, 
sociologia e antropologia brasileiras (como 
Casa Grande e Senzala, de Gilberto Freyre, 
Raízes do Brasil, de Sérgio Buarque de Holanda, 
Vaqueiros e Cantadores, de Luís da Câmara 
Cascudo e Formação do Brasil Contemporâneo, 
de Caio Prado Júnior), possibilitando, inclusive, 
a emergência das primeiras universidades no 
país e o crescimento da indústria editorial, que 
permitiu a alguns intelectuais viverem das letras 
–, levou a uma atenção maior às manifestações 
culturais populares, que passam a ser objeto de 
intervenção e legitimação por parte do Estado.

Ao mesmo tempo em que o carnaval e o samba 
saem da marginalidade, alçados à condição 
de símbolos nacionais, as letras dos sambas, 
que elogiam o malandro e a malandragem, são 
censuradas pelo Departamento de Imprensa e 
Propaganda (DIP) e a polícia passa a fiscalizar 
e definir até as fantasias que podem ser usadas 
e os temas que as escolas de samba, recém-
criadas, podem levar para a avenida, contando 
com o patrocínio do Estado, desde que abordem 
temas patrióticos, de afirmação da ética do 
trabalho e exaltem o regime. Embora o povo e o 
popular fossem, no discurso oficial do Estado, as 
matrizes da cultura nacional, o rosto deste povo 
ainda continua desagradando às autoridades, 
sempre que ele aparece fora das idealizações dos 
letrados. Portinari tem algumas de suas telas 
– nas quais estavam pintados corpos negros 
e mulatos – retiradas de uma mostra de arte 
nacional no exterior, patrocinada pelo governo 
federal, por não representarem bem o que era o 
povo brasileiro.

O período de democratização que se segue 
vem consolidar, de certa forma, no imaginário 
nacional, a idéia de que um governo 
formalmente democrático não possui política 
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cultural, por que abre mão do dirigismo 
característico dos regimes autoritários, 
preocupados em gerir, para controlar a cultura, 
e aposta na liberdade dos agentes privados, 
responsáveis por produzir, gerir e legitimar 
a sua produção cultural. Os governos que 
se sucederam até o golpe militar de 1964 
– quando volta a existir uma preocupação 
em formular políticas de Estado para a 
cultura, acompanhadas de censura e repressão 
– possuem políticas episódicas e setoriais, para 
o fomento e apoio às manifestações culturais das 
diferentes camadas da sociedade.

Se, por um lado, foi mantida toda a estrutura 
institucional montada durante a Era Vargas, 
com a preservação dos órgãos voltados para 
a gestão da cultura, estes são paulatinamente 
esvaziados por falta de recursos ou, mesmo, pela 
perda de seus quadros técnicos, agenciados pela 
iniciativa privada, onde a emergência da cultura 
de massas e a ampliação da oferta de empregos 
bem-remunerados, fora do setor público, 
possibilitam novas oportunidades, ou pela 
simples aposentadoria de muitos deles.

Da inoperância do setor público de cultura e da 
falta de políticas culturais, advém a emergência 
de uma série de movimentos culturais, que 
passam ao largo do Estado e oxigenam a 
produção cultural brasileira, entre os anos 
1940 e 1960. Desde as iniciativas empresariais 
e privadas, no campo do cinema, com as 
experiências da Atlântida e da Vera Cruz; no 
campo da museologia, com a criação do Museu 
de Arte de São Paulo (MASP) e a realização das 
bienais, voltadas para afirmar simbolicamente o 
poderio da burguesia paulista, passando pelos 
movimentos populares de cultura, encabeçados 
por organizações estudantis como a União 
Nacional de Estudantes (UNE), com os Centros 
Populares de Cultura (CPCs), pela Igreja Católica, 
como o MEB e a experiência com rádios rurais, 
por agrupamentos de intelectuais de esquerda, 
como também as experiências teatrais do ARENA, 
do Oficina, do Opinião, do Cinema Novo. Tudo 
isto culmina com a emergência de uma indústria 
cultural, que se manifesta pela ampliação, sem 
precedentes, da radiodifusão, publicação de 
jornais e revistas, emergência de uma indústria 
discográfica de massa, instalação das primeiras 
estações de televisão, quando os produtos 
culturais começam a perder a sua aura de objeto 
sagrado e para poucos, os iniciados, e passam a 
ser vistos como objeto de consumo.

O crescimento acelerado da população, a 
formação de grandes concentrações urbanas 

decorrentes do processo de industrialização e 
a alta concentração da propriedade da terra, 
levam a um processo intenso de migrações 
entre campo e cidade e formam um mercado 
consumidor, também em processo permanente 
de expansão para a produção cultural, que vai 
ganhando contornos de produção em massa. 
Quando, nos anos 1960, o tropicalismo emerge 
como movimento cultural, a questão do objeto 
cultural como mercadoria – e, ao mesmo tempo, 
como forma nascida da criação e da gestação 
individual e coletiva – já se coloca intensamente 
em debate.

A participação do Estado é novamente 
requerida, seja por setores conservadores e 
tradicionalistas da sociedade, que vêem nisto 
a possibilidade de se contrapor e barrar o 
processo de integração do mercado cultural 
brasileiro nos circuitos culturais mundiais 
– posição majoritária entre aqueles que fazem 
parte do Conselho Federal de Cultura, que 
vêem mais uma vez, na valorização da “cultura 
popular ou do floclore”, uma possibilidade de 
reação a este processo de internacionalização, 
explicitado por movimentos como a bossa nova, 
o iê-iê-iê e o tropicalismo –, seja por setores 
da esquerda que têm que se contorcer entre a 
rejeição à censura e à repressão cultural trazidos 
pelo regime e a reivindicação de que o Estado 
formule políticas e institucionalize ações, em 
favor da cultura brasileira – como explicitado na 
posição de Glauber Rocha diante da criação da 
EMBRAFILME – e que este Estado enfrente a 
questão nuclear do caráter mercantil adquirido 
pela cultura.

Findo o longo período da ditadura, colocam-
se, para os novos governos democráticos, os 
mesmos desafios de como gerir a cultura sem 
dirigir a cultura. A criação do Ministério da 
Cultura aparece como sendo o indício de que 
algo mudaria no que tange à gestão das políticas 
culturais no Brasil. Vítima da mesma penúria 
financeira que os antigos órgãos de gestão da 
cultura, oscilando entre diferentes posições 
 – quando se trata de como se relacionar com os 
produtores culturais e a que agentes culturais se 
dirigir –, o Ministério da Cultura, em sua curta 
trajetória, tem sido motivo de explicitação de 
tensões e conflitos, que atravessam a área de 
produção cultural, como corolário das próprias 
divisões e tensões que atravessam a sociedade 
brasileira e, por que não dizer, internacional, 
já que vivemos um momento novo na história, 
caracterizado pela possibilidade da troca 
rápida de informações e de matérias e formas 
de expressões culturais. Não que isto não 
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1. Posição caricaturalmente 
denominada por famoso cineasta 
de “stalinismo cultural”, embora, 
estes mesmos setores, não deixem de 
reivindicar certo mecenato por parte 
do poder público, desde que atenda a 
seus interesses privados.

tenha ocorrido antes, muito pelo contrário, 
o que sempre caracterizou as culturas foi sua 
capacidade de circulação, mas não com a 
intensidade e velocidade com que acontece hoje.

Agora, no governo do presidente Lula, neste 
momento simbólico em que alguém vindo das 
camadas populares governa o país, com Gilberto 
Gil, um tropicalista gerindo as políticas culturais, 
vivemos a explicitação de questões seculares no 
que tange à própria compreensão do que seja 
cultura, de quem são seus agentes, e de como 
o Estado deve se relacionar com eles. Desde a 
realização do Fórum Cultural Mundial e, agora, 
quando se discute a elaboração de um plano 
nacional de cultura, algumas questões históricas 
voltam a ser colocadas em debate, e penso em 
dedicar algumas linhas para analisá-las.

 A primeira questão, colocada com insistência 
por setores comprometidos com a visão 
neoliberal, é se realmente se deva ter política 
cultural por parte do Estado. Aproveitando o 
fato de que, no imaginário nacional, há uma 
percepção de que o Estado pretendeu gerir a 
cultura, somente em períodos autoritários, estes 
setores se insurgem contra qualquer intervenção 
reguladora do setor público nas questões 
culturais1. É o funcionamento ainda da lógica 
patrimonialista, onde o Estado é apropriado 
pelos interesses privados, no mesmo passo 
em que se coloca como isento de intervir nos 
conflitos sociais. Esta pergunta é em si mesma 
falaciosa, pois, numa sociedade atravessada por 
inúmeros conflitos e contradições – de classe, de 
geração, de gênero, étnicos –, que se expressam 
sempre em termos culturais, já não concebemos 
a cultura como uma superestrutura, ou uma 
camada decorativa do bolo social, uma vez 
que sabemos que todas as atividades humanas 
se expressam culturalmente. As atividades 
econômicas também são expressões culturais, 
as atividades políticas, as atitudes cotidianas, 
todas se materializam por meio de códigos 
culturais. Não ter política cultural nenhuma 
já é, em si, uma política, uma posição, a pior 
delas, talvez, pois o Estado abre mão de seu 
papel de mediador de interesses e conflitos, para 
entregar a gestão e a regulação da produção 
cultural a interesses privados, empresariais, 
que hoje se expressam por intermédio de 
grandes conglomerados industriais de mídia, 
que dominam, seja o mercado nacional, seja o 
mercado internacional.

Desta questão deriva, imediatamente, outra, 
ou seja, que forma de gestão deve ser exercida 
quando se trata de orientar políticas culturais? 

Para responder a esta questão é preciso ter 
muito clara a relação entre a forma de governar, 
que caracteriza um dado Estado, e o conjunto 
de forças sociais que nele estão representadas. 
Uma política de gestão cultural expressará, 
portanto, a compreensão do que seja cultura 
e o que deva ser nela valorizado e incentivado 
pelos grupos sociais diretamente envolvidos no 
controle do Estado. Para contarmos com uma 
gestão democrática das instituições culturais 
e uma política cultural inclusiva e pluralista 
que, ao mesmo tempo, fuja de qualquer 
tentação populista, como já ocorreu em outros 
momentos da história do país – populismo 
que quase sempre se expressa pelo culto a um 
povo folclórico, idealizado, mas que não tolera 
o povo com sua face diversificada, conflituosa, 
problemática, instauradora de questionamentos, 
conflitos e dissensões, no campo social e 
cultural – e do mecenato ou do clientelismo 
cultural, atendendo apenas aqueles ligados aos 
pequenos grupos que controlariam a máquina 
do Estado. Seja em que nível de governo for, 
precisamos criar um Estado aberto às diferentes 
demandas sociais, inclusive por formas culturais 
divergentes, um Estado atravessado pelos 
diferentes interesses que convivem na sociedade, 
mediador entre as diferentes concepções 
políticas e estéticas que se cruzam na sociedade, 
um Estado aberto à participação das minorias 
sociais, aos grupos divergentes, que devem ter 
nele a garantia de que suas matérias e formas de 
expressão culturais não-hegemônicas possam ter 
acesso aos canais de comunicação, às centrais de 
distribuição de sentido.

Não se trata mais de pensar o Estado como 
mecenas, censor ou formulador de bens 
culturais, mas como regulador e investidor 
em áreas e expressões culturais que não sejam 
do interesse da iniciativa privada ou que não 
visem imediatamente o lucro, mas a formação 
de subjetividades mais democráticas e mais 
“problematizadoras” do mundo em que vivemos. 
Para termos políticas culturais mais inclusivas 
e democráticas, é preciso transformar o Estado 
brasileiro nesta direção. Cabe ao Estado 
estabelecer relações com os agentes da produção 
cultural, inclusive populares, que não se baseiem 
no clientelismo, apadrinhamento, troca de 
favores e homenagens. Adotar uma política 
voltada para a gestão participativa e democrática 
dos recursos destinados ao patrocínio cultural, 
estabelecendo uma relação republicana com 
os agentes da produção cultural, baseada 
no reconhecimento do mérito, na oferta de 
oportunidades equânimes para todos e, em casos 
específicos, adotando políticas compensatórias 
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Seminários Setoriais.indd   140 10.06.07   16:59:09



e de estímulo a grupos sociais cujo grau de 
desorganização e déficit de poder os impeça de 
aparecerem com o mínimo de possibilidade na 
concorrência, no mercado de bens simbólicos.

 É preciso superar as políticas culturais apoiadas 
no discurso da identidade, seja nacional, seja 
regional ou local, quase sempre excludentes, 
por que manipuladoras de mitos a serviço da 
manutenção de um imaginário favorável aos 
grupos que controlam o Estado. Vivemos num 
mundo cuja característica é a multiplicidade 
dos signos e das matérias e formas de expressão 
cultural. Em todos os países, e esta tem sido 
uma marca importante da sociedade brasileira, 
cada vez mais o que prevalece são as misturas 
culturais, os hibridismos, as mestiçagens, como 
já chamavam a atenção os tropicalistas nos 
anos 1960. Nossas sociedades estão marcadas 
por numerosos processos de desenraizamento, 
onde falar de cultura de raiz ou de tradição 
se torna cada vez mais difícil e desatualizado. 
Vivemos processos claros de superação 
das fronteiras que, antes, pretensamente, 
demarcavam os pertencimentos culturais. 
As mulheres conquistaram, ao longo do 
século passado, o direito de problematizar as 
antigas fronteiras que separavam o masculino 
do feminino. Caminhamos, pois, para uma 
cultura caracterizada pela androginia e pela 
multiplicidade cada vez maior das formas de ser 
homens e mulheres, os modelos se diversificam e 
as demarcações se tornam cada vez mais tênues. 
Embora ainda muito arraigadas, as fronteiras 
que separam as etnias em nosso país também 
vêm sendo corroídas pela atuação política dos 
negros e de muitos movimentos sociais de 
defesa dos direitos humanos. A cultura afro-
brasileira, antes reclusa aos guetos e periferias 
das cidades, ou folclorizada nos salões e nas 
praças públicas sob controle dos brancos, ganha 
cada vez mais autonomia e se coloca, não apenas 
como expressão cultural e estética diversa, 
mas como expressão de diferentes concepções 
políticas e éticas que nascem das formas 
diferenciadas de ler a sociedade, que partem 
dos grupos minoritários ou subalternizados. O 
Estado deve se tornar e criar espaços para que 
esta diversidade e esta alteridade se expressem. 
Para isto, é fundamental sair do excludente 
discurso da identidade que, em nosso país, 
sempre teve a cara das elites brancas ou dos 
subalternos folclorizados e emasculados em seu 
potencial de questionamento e de contestação. 
Lampião, Jesuíno Brilhante, Jararaca podem se 
tornar símbolos de uma pretensa identidade 
cultural, agora que estão mortos e não oferecem 
mais perigo, mas, quando vivos, eram apenas 

facínoras e monstros humanos. Capoeira e 
maracatu se tornam manifestações típicas, 
quando se transformam em danças ou rituais 
pacificados e dentro da ordem. Talvez, em pouco 
tempo, o rap e o hip hop se tornem expressões  
da identidade nacional, quando forem, 
finalmente, domados em sua diferença e 
capacidade de questionamento.

A adoção de políticas reguladoras do mercado 
de bens simbólicos, do mercado de produtos 
culturais e do mercado de trabalho da indústria 
cultural é outro papel relevante que o Estado 
deve assumir neste momento. As empresas de 
produção cultural são, cada vez mais, parte 
importante da produção econômica e do 
mercado de trabalho no país e devem estar, 
pois, reguladas por legislação específica. O 
caráter estratégico desempenhado na sociedade 
da informação e da comunicação pelas mídias, 
coloca, na ordem do dia, a necessidade de que 
o Estado formule políticas e adote medidas de 
regulação, no que tange, inclusive, aos tipos 
de conteúdos que devem ser aí veiculados, 
não adotando censura ou exercendo controle 
sobre os mesmos, mas assumindo o seu papel 
de indutor de determinadas produções, ou 
no sentido de que determinados conteúdos 
devam estar presentes nos veículos de 
comunicação. A democratização destes 
espaços é um dos grandes desafios não apenas 
para a democratização da produção cultural 
brasileira, mas da própria sociedade brasileira. 
Como espaços públicos não estatais, os 
meios de comunicação de massa não podem 
atender apenas aos interesses imediatos 
de seus controladores.  Eles devem estar a 
serviço da efetivação de políticas públicas, 
decididas coletivamente. O espaço midiático 
deve também passar por um processo de 
redistribuição e redivisão, para que outras 
forças sociais possam ter acesso a um quinhão 
deste território e possam veicular visões 
alternativas e divergentes sobre o social, 
a política, a cultura, a história, sob pena 
de a democracia ser, entre nós, apenas um 
constructo formal.

Uma gestão democrática da cultura passa, para 
mim, pelo reconhecimento de que deva haver 
a gestação pública da cultura, que esta deva 
contemplar a pluralidade das manifestações 
culturais e abrir espaço para a multiplicidade 
de seus agentes; que os conflitos que atravessam 
o social devam se explicitar nas próprias 
atividades culturais, apoiadas e contempladas 
pelas políticas públicas. As produções culturais 
apoiadas pelo Estado não devem ser o coro 
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Seminários Setoriais.indd   141 10.06.07   16:59:10



dos contentes ou apenas dos descontentes, 
devem, sim, dar espaço para que a diversidade 
cultural se manifeste e com autonomia. Este é o 
grande desafio colocado para todos os agentes 
que participam desta relação entre Estado e 
produção cultural, que é o de gerir a diferença e 
o conflito, a dissensão e a discórdia, sem querer 
reduzi-los ou apagá-los, mas os aceitando como 
índice de potência e de pujança. Não apenas 
dizer o múltiplo, mas fazer o múltiplo, aceitar 
e conviver com o “entre-lugares”, com o que 
não se define, com o que não se identifica, com 
o que é transitório e transitivo, transa, transe, 
transado... Conviver com o fracasso das sínteses 
dialéticas, afirmar a convivência e coexistência 
dos contrários, do múltiplo no Uno, da diferença 
na semelhança, do planetário no local e do 
local no universo, pois cultura, no fundo, não 
existe. Existem trajetórias culturais, fluxos 
culturais, que só se tornam culturas quando 
sedentarizados, territorializados, domados, mas 
que nunca deixam de trazer em si o potencial 
de desterritorialização, nomadismo, rebeldia, 
por isto, sempre será difícil, embora desafiadora, 
a relação entre Estado, como agente da 
territorialização, sedentarização, domesticação 
das pessoas e coisas, e as matérias e formas de 
expressão cultural, que ameaçam sempre escapar 
de seus dedos, de seus controles e que, por outro 
lado, podem, se apoiadas na máquina do Estado, 
adquirir novos potenciais desafiadores. Estado 
e cultura, estado de cultura, estado de humano, 
angústia e desafio, dúvidas e certezas, conflitos... 
Este é o jogo que sempre teremos que jogar. 
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Seminários Setoriais.indd   142 10.06.07   16:59:11



“A ampliação da discussão e a mobilização de 
instâncias institucionais estaduais, municipais e 
da sociedade civil, contribuirão diretamente para 
delinear as principais questões relativas à execução 
e gestão de uma política pública cultural.”

Este seminário tem por objetivo reunir representantes 
de instituições e movimentos organizados da 
sociedade civil, segmentos artísticos, cultura 
popular, patrimônio e equipamentos culturais da 
Região Sudeste, para definir diretrizes, subsidiar a 
elaboração do Plano Nacional de Cultura (PNC) e 
ampliar a discussão e a tramitação do projeto de 
lei que será encaminhado ao Congresso Nacional 
pelo Poder Executivo. É também objetivo deste 
seminário eleger os delegados que participarão da 
Ia Conferência Nacional de Cultura, entre os dias 13 
e 16 de dezembro, em Brasília. A iniciativa pretende 
criar diretrizes e metas para resolver algumas 
questões da área cultural, como a preservação 
do patrimônio histórico, o incentivo à produção, 
a difusão e democratização de bens culturais e a 
formação de pessoal qualificado para a gestão da 
cultura, em suas múltiplas dimensões. 

O caminho seguido foi pautado pela 
descentralização e interiorização dos debates e 
pela seleção de cidades que também abrigam 
atividades importantes na área da cultura. Optou-
se por sair das capitais e do litoral, uma vez que aí 
já existe um maior acesso ao debate sobre a área 
cultural. Assim, os seminários foram realizados 
na região Centro-Oeste, em Cuiabá (MT), entre 
os dias 23 e 25 de setembro; na região Nordeste, 
em Petrolina (PE) e Juazeiro (BA), entre os dias 
7 e 9 de outubro; e na região Sul, em Londrina 
(PR). Contaram com a participação expressiva dos 
segmentos artístico-culturais da sociedade civil e 
representantes do governo.

Com o propósito de aprofundar uma reflexão 
sobre concepções básicas que deverão apoiar o 
processo de elaboração de uma política pública 
de gestão na área da cultura, por meio de um 
Plano Nacional e de um Sistema Nacional, 
os promotores dos seminários assumiram a 

o  se m i ná r i o  se tor iA l  de  c u lt u r A 
dA  r e G ião  su de s t e

Deputado Paulo Delgado
Presidente da Comissão de Educação e Cultura da Câmara dos Deputados em 2005 e 2006
Seminário Setorial de Cultura do Sudeste | Juiz de Fora-MG

discussão de cinco eixos temáticos, a saber: 
Gestão Pública da Cultura; Cultura é Direito e 
Cidadania; Economia da Cultura; Patrimônio 
Cultural; e Comunicação é Cultura.

O Sistema Nacional de Cultura (SNC) também 
é objeto destes debates e reflexões. A ampliação 
da discussão e a mobilização de instâncias 
institucionais estaduais, municipais e da sociedade 
civil, contribuirão diretamente para delinear as 
principais questões relativas à execução e gestão 
de uma política pública cultural.

O Plano Nacional de Cultura foi objeto de 
Proposta de Emenda à Constituição de iniciativa 
do deputado Gilmar Machado, com o apoio de 
mais 171 parlamentares. A Emenda Constitucional 
EC nº 48 foi promulgada no dia 10 de agosto 
de 2005. O plano em elaboração, deverá ser 
concretizado por meio de um Sistema Nacional, 
já criado pelo Decreto no 5.520, de 2005, que 
objetiva o desenvolvimento cultural do País, 
com diretrizes e metas consistentes e eficazes 
que promovam: a defesa e a valorização do 
patrimônio cultural brasileiro; o incentivo na 
produção e difusão de bens culturais; a formação 
de pessoal qualificado para a gestão da cultura, em 
suas múltiplas dimensões; a democratização, no 
acesso aos bens culturais; o respeito às diretrizes e 
manifestações locais, resguardando a autonomia 
de suas políticas, bem como o reconhecimento de 
que o Brasil é um país multirracial, plurilíngüe, 
caracterizado pela diversidade regional e pela 
pluralidade étnica e cultural.  Assim como na 
educação e na saúde, o país terá um Plano de 
Cultura com metas decenais, que expresse a 
vontade da comunidade cultural.

A reivindicação para que a cultura passe a dispor 
de 2% do orçamento da União é um sonho 
que mobiliza os setores artísticos brasileiros 
e pode se tornar realidade. A Campanha do 
Movimento Nacional pelos 2% para a Cultura é 
de iniciativa do Grupo de Trabalho pela cultura, 
no âmbito da Comissão de Educação e Cultura 
(CEC), e ganha corpo durante a realização dos 

PAulo delGAdo
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Organização das Nações Unidas 
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Seminários Setoriais de Cultura. A vinculação 
de recursos orçamentários já ocorre nas áreas 
de educação e saúde. A extensão para a área 
da cultura assegurará, de forma continuada, o 
apoio governamental, além da promoção da 
valorização da cultura nacional e a consolidação 
e legitimação pública de um conceito voltado 
para o desenvolvimento econômico sustentável, 
como direito de cidadania e expressão simbólica 
do Brasil no mundo. O objetivo é conscientizar os 
setores culturais e a população brasileira, por meio 
de um abaixo-assinado e de outras iniciativas que 
proporcionem a imediata aprovação do Projeto 
de Emenda Constitucional (PEC) no 150/2003, 
que propõe esta vinculação. 

Esta política deve explicitar, de forma organizada, 
idéias, valores, vontades e decisões, ao lado de 
arranjos de execução, por parte de seus atores, 
especialmente de seus gestores. No caso da 
política pública brasileira, construída no contexto 
de um Estado Republicano e Democrático, 
dentro de uma forma de governo presidencialista, 
é indispensável o desenho de “arranjos” 
institucionais que garantam estabilidade política, 
representatividade e transparência, além do 
respeito ao acordo Federativo.
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Como Presidente da Comissão de Educação 
e Cultura da Câmara dos Deputados, fiquei 
particularmente emocionado quando o Ministério 
da Cultura nos procurou para esta parceria. 
Cultura e educação é uma mistura do que é 
essencial para a vida humana. Se a educação 
leva ao conhecimento, é a cultura que leva ao 
autoconhecimento. É a cultura que estabiliza as 
pessoas. Aliás, o Brasil é um dos países que mais 
vizinhos tem e vivemos em paz, com todos eles. 
O que nos protege não são as fronteiras. O que 
nos protege é a nossa cultura. É por isto que, por 
determinação do Governo do Presidente Lula, a 
partir do ano que vem, o Ministério da Educação 
do Brasil vai proporcionar, nas escolas do Ensino 
Médio, o ensino opcional da língua espanhola. 
Queremos falar uma língua só na América Latina, 
que seja o “portuñol”, mas, que seja a língua que 
nos aproxima, a língua de Cervantes, a língua 
de Camões, a língua de Machado de Assis ou do 
nosso querido Guimarães Rosa.

Aqui estão, da Comissão de Educação, a Deputada 
Alice Portugal, Paulo Rubens Santiago, Luísa 
Erundina, Zezéu Oliveira e a Luciana Santos, 
nossa querida Prefeita de Olinda. Há uma 
coincidência impressionante. Está começando, 
hoje em Hong-Kong, a Conferência da 
Organização Mundial do Comércio (OMC). 
Estamos iniciando, aqui, a 1a  Conferência 
Nacional de Cultura. Lá, cuida-se de mercadorias, 
no sentido de quilos e quotas. Aqui, se cuida 
de uma mercadoria muito mais sofisticada, que 
precisa ser protegida, estimulada, desenvolvida. 
É por isto, que o Ministro Gil e o Ministro da 
Cultura da França se uniram em Paris, há 30 
dias, e lideraram o movimento pela aprovação 
da Convenção sobre a Diversidade Cultural 
da Humanidade. O Presidente Lula já disse ao 
Ministro Celso Amorim, a pedido do Ministro 
Gil, que deseja que o Brasil seja um dos primeiros 
signatários desta Conferência por que temos que 
criar uma “OMC Cultural”, uma Organização 
Mundial da Cultura e fixar outros valores, 
outras quotas, outro tipo de grandeza para a 
circulação dos chamados “bens imateriais”. Os 
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C u lt u r a  e  e D u C aç ão :  u m a  m i s t u r a 
D o  q u e  é  e s se n C ia l  Pa r a  
a  v i Da  h u m a na

Deputado Federal Paulo Delgado
Presidente da Comissão de Educação e Cultura da Câmara dos Deputados em 2005 e 2006

franceses engarrafaram o perfume e venderam o 
cheiro. Por que não podemos também tomar as 
flores brasileiras, a comida, a música, o som, o 
sentimento, a pintura e o teatro deste país, tudo o 
que nós temos de cultura e fazer, disto, um grande 
movimento de conquista da humanidade, para 
uma cultura da paz?

Cultura é tudo aquilo cujo contrário também 
é cultura. Meus parabéns, Ministro Gil. Meus 
parabéns, Ministra Marina. Cultura e Ambiente 
formam uma síntese perfeita. Nas audiências 
que fizemos, em todas as regiões, fomos buscar 
aquele brasileiro que se inscreveu nas conferências 
porque tinha o seu nome em algum jornal de uma 
cidade pequena que só tem um jornal. Bastava que 
houvesse alguma identidade daquela pessoa com 
o seu trabalho para que nós pudéssemos fazer o 
seu registro como produtor cultural, incentivador 
cultural e agitador cultural. 

Tenho muito orgulho de dizer que chega também 
o grande debate sobre a Lei do Circo, que foi um 
trabalho de todos os membros da nossa Comissão. 
Foi o Circo que, no século XVIII ou XIX, trouxe 
para o Brasil a primeira manifestação do que viria 
a ser o cinema, do que viria a ser o show, do que 
viria a ser um espetáculo. E não existia uma Lei 
Nacional do Circo. Se as cidades se preparam para 
os shows agropecuários, por que não se preparam 
para receber os nossos artistas do circo?

Solenidade de Abertura.indd   149 10.06.07   17:00:02



A 2a Conferência Nacional do Meio Ambiente foi 
realizada em 27 Unidades da Federação. Oitenta 
e seis mil pessoas participaram dela. Realizamos 
Conferências Municipais, Estaduais e Regionais 
preparatórias e, hoje à noite, encerramos a 2a 
Conferência Nacional do Meio Ambiente com 
1.500 delegados e delegadas de todo o país, 
representando todo o diversificado espectro da 
nossa cultura, do nosso meio ambiente. 

Para nós, é muito importante este momento de 
confraternização entre as duas conferências, 
por que o meio ambiente é, acima de tudo, uma 
questão de mudança de paradigma. É, acima 
de tudo, a compreensão da necessidade de um 
modelo de desenvolvimento sustentável, da 
necessidade de pensar um outro modo de se 
relacionar com a natureza. Quando dizemos que 
é, acima de tudo, uma mudança de paradigma, 
estamos falando da relação entre o homem e a 
natureza, e falar da relação homem/natureza, 
é falar também de cultura. Estamos falando de 
uma proposta cultural que amplie este novo 
paradigma que lutamos para conquistar. Então, 
nossa presença vai reforçar esta relação e garantir 
que a política ambiental integrada, como afirma 
o Ministério do Meio Ambiente, como reitera 
a nossa Ministra Marina Silva, tem um espaço 
importante, uma relação importante com a 
cultura. Por isto, a realização, hoje, da Abertura 
da 1a Conferência Nacional da Cultura e do 
Encerramento da 2a Conferência Nacional do 
Meio Ambiente é importante, por que mostra a 
vontade dos brasileiros, a vontade da sociedade 
civil e dos governos de avançar, cada vez mais, 
nestes novos paradigmas e implementar, cada vez 
mais, a relação entre cultura e meio ambiente, tão 
fundamental para que se possa avançar neste novo 
Brasil e, para que o Brasil seja cada vez 
mais sustentável.

PeDro ivo De souza Batista

Cearense, ex-bancário e 
sindicalista ligado à Central Única 
dos Trabalhadores (CUT), Pedro 
Ivo de Souza Batista deixou o 
Banco do Nordeste do Brasil  
(BNB) em Fortaleza para atuar 
no movimento ambientalista. 
Fundou e presidiu a ONG Instituto 
Associação Terrazul. Coordenou 
a Agenda 21 Brasil, no Ministério 
do Meio Ambiente. Assessor 
Especial da ministra Marina 
Silva e Coordenador Geral da II 
Conferência Nacional do Meio 
Ambiente. É também Coordenador 
da Rede Ecossocialista e integrante 
da Rede Justiça Ambiental. Foi 
Conselheiro do Conselho Nacional 
do Meio Ambiente (CONAMA), 
Conselheiro da Comissão de 
Políticas para o Desenvolvimento 
Sustentável e Agenda 21, 
Coordenador Nacional do Fórum 
Brasileiro de ONGs e Movimentos 
Sociais para o Meio Ambiente e 
o Desenvolvimento (FBOMS) e 
Coordenador da Rede Brasil.

Fa l a r  Da  r e l aç ão  h om e m / nat u r e z a 
é  Fa l a r  ta m B é m  De  C u lt u r a

Pedro Ivo de Souza Batista
Coordenador Geral da 2ª Conferência Nacional do Meio Ambiente1 

1. Estamos encerrando a 2ª Conferência 
Nacional do Meio Ambiente. É um 
momento importante por que estamos 
seguindo uma diretriz do Presidente 
Lula e da Ministra Marina Silva, no 
sentido de aumentar a participação 
popular e realizar o controle social sobre 
as políticas públicas.
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Há um ano, estivemos no Ministério da Cultura, 
com cinco entidades indígenas, representando 
o Sul, o Norte, o Nordeste, o Centro-Oeste e o 
Centro-Sul do Paraná. Conversamos com o Sérgio 
Mamberti, Secretário de Identidade e Diversidade 
Cultural do Ministério da Cultura e ele apoiou 
a idéia de estarmos trazendo a cultura indígena, 
para fazer parte da cultura popular brasileira. 
Hoje existem cinco línguas oficiais no mundo. 
Nós somos 180 línguas oficiais, neste país. Então, 
eu acho que é mais do que necessário que a gente 
também tenha uma política que apóie a cultura 
indígena. Eu não gosto muito da palavra “inclusão 
social”. Acho que não precisamos de “inclusão 
social”, nós já fazemos parte do povo brasileiro. 

O Ministro também ficou sensibilizado com 
a nossa causa por que, para nós, indígenas, é 
importante preservamos nossa cultura. Nós, do 
Sul, há 400 anos já estamos em contato com a 
cultura brasileira. No Norte do país, há muitas 
etnias que ainda não tiveram este contato. 
Então, também temos que fazer parte deste 
resgate da nossa história. Quando chegamos no 
Ministério, recebemos apoio, pensamos que, 
agora, é a vez do povo indígena. Só que não 
queríamos que esta ação ficasse só no Ministério 
da Cultura. Queríamos que outros Ministérios 
também abrissem suas portas para nós, por que 
temos muitas questões de políticas indígenas 
que envolvem outros Ministérios. Também 
gostaríamos de fazer parte dos Grupos de 
Trabalho destes Ministérios, para que as pessoas 
conheçam a nossa história, conheçam a realidade 
do nosso povo e venham nos apoiar. 

No Brasil há 240 etnias. Eram aproximadamente 
400.000 índios, mas hoje, pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 
ficamos sabendo que são 700.000 índios por que 
há indígenas que não se reconheciam como tal 
e agora já estão se considerando indígenas. Para 
nós, isto é importante por que precisamos de 
apoio de muitos indígenas que já são formados 
na área de educação, na área de saúde etc. Ao 
receber esta notícia, hoje, fiquei muito feliz em 

romanCil gentil Kretã

Indígena da etnia Kaigang 
do Paraná. Presidente da 
Organização Resgate Crítico 
da Cultura Indígena do Paraná 
(ORCCIP-CORIM). Membro 
do Grupo de Trabalho que 
trata as políticas públicas 
para as culturas indígenas do 
Ministério da Cultura.

n ó s  já  e s táva m o s  aq u i ,  
t í n ha m o s  u m a  l í n g ua ,  
u m a  e t n ia  e  u m a  C u lt u r a

Romancil Gentil Kretã
Organização Resgate Crítico da Cultura Indígena do Paraná (ORCCIP-Curim)

saber que grande parte da população brasileira é 
composta de indígenas. Aqui, nesta Conferência, 
certamente, há pessoas que fazem parte da 
cultura indígena. Infelizmente, ainda há muitos 
indígenas que não querem assumir sua etnia. 
Para nós é muito importante que estes indígenas 
se assumam como tal.

Considerando que aqui estão vários 
representantes de Secretarias Municipais e 
Estaduais, queria fazer um pedido de que não 
seja apenas o Ministério da Cultura a nos abrir 
espaço. As Secretarias Estaduais e Municipais 
também têm que abrir espaço para os indígenas. 
É importante que não fique limitada apenas ao 
Ministério da Cultura. Já conseguimos muito. 

Tem uma frase que eu gosto muito de repetir. Esta 
história do Descobrimento do Brasil é mentira. 
Nunca se descobre um lugar onde se chega e já 
tem um povo que tem uma cultura, uma língua 
e uma tradição. Nós já estávamos aqui, tínhamos 
uma língua, uma etnia e uma cultura. Então, isto 
tem que ser respeitado.
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Este é um momento muito emocionante. Por 
mais tempo e mais vivência que tenhamos de 
luta política na área da cultura deste país, é 
difícil falar, neste momento, por que vem lá de 
dentro uma emoção muito forte. Afinal, o sonho 
de anos e anos do Brasil inteiro, com mais de 
5.000 Municípios, um Brasil com esta história, 
diversidade, riqueza cultural, patrimônio cultural, 
material e imaterial que, sem dúvida nenhuma, é 
um dos maiores da humanidade.

No Fórum Universal das Culturas, em Barcelona, 
no ano passado, foi aprovada a Agenda 21 da 
Cultura, que reafirma a Declaração da UNESCO 
de que a diversidade cultural é o principal 
Patrimônio da Humanidade. Não temos dúvida de 
que nós, no Brasil, temos uma parte significativa 
deste patrimônio que é o tesouro da humanidade. 
Mas, isto também nos confere a responsabilidade, 
não somente de preservar a cultura indígena, 
que já existia em nosso país antes de os europeus 
chegarem. Há a cultura dos negros que vieram 
para cá, que se encontraram no país e que 
formaram uma civilização única pela diversidade, 
riqueza, força e pela liberdade de expressão. 
Temos orgulho de ser brasileiros e temos também 
um grande papel a cumprir, como o Ministro Gil 
colocou no seu discurso de posse, que é o papel 
que o Brasil deve desempenhar, no caminho de 
construção da paz.

No Fórum Cultural Mundial, em São Paulo, 
falava-se muito em combater e destruir o “eixo do 
mal”. Estamos tentando construir o “eixo do bem”. 
A arma é a cultura e nós estamos mostrando, 
aqui, a construção desta luta. O Brasil inteiro 
está aqui. Vamos trabalhar durante quatro dias 
para elaborarmos um programa de ações que 
vão consolidar a cultura como política pública, 
no país. Infelizmente, apesar de termos uma 
cultura tão rica, não temos uma tradição de dar à 
cultura a devida importância estratégica que ela 
tem em nosso país. O próprio reconhecimento 
do Governo Lula do papel estratégico que a 
cultura tem no desenvolvimento do país, a 

joão roBerto Peixe

Secretário de Cultura da Cidade 
do Recife é um dos pioneiros 
do design brasileiro, com 
marcante atuação profissional. 
Formado pela Faculdade de 
Arquitetura da UFPE, onde, 
também, fez os Cursos de Artes 
Gráficas e Percepção Visual 
e de Fotografia. Fundou, em 
1972, a MultiDesign a mais 
antiga empresa da área no 
nordeste brasileiro. Exerceu 
os cargos de Presidente da 
Associação Profissional de 
Desenhistas Industriais de 
Pernambuco (APDI/PE), foi 
Secretário Geral da Associação 
Latino-americano de Desenho 
Industrial e Gráfico (ALADI), 
e Presidente da Associação 
Nacional de Designers 
(AND/BR), da Associação 
Profissional dos Designers de 
Pernambuco (APD/PE), e do 
Comitê Executivo do Programa 
Pernambuco Design.

o reConheCimento PúBliCo Da 
imPortânCia Da Cultura Como vetor 
estratégiCo Para o Desenvolvimento

João Roberto Peixe
Representante dos Secretários e Diretores de Cultura dos Municípios

própria presença de vários Ministros nesta Mesa, 
os deputados que aqui estão e, principalmente, 
as organizações da sociedade civil e aqueles 
que fazem a cultura brasileira, tudo isto mostra 
que estamos construindo um novo patamar de 
desenvolvimento no Brasil. 

É o reconhecimento público da importância 
da cultura como um vetor estratégico para o 
desenvolvimento do Brasil. É tudo isto que nós 
vamos procurar sintetizar e consolidar num 
Plano Nacional de Cultura, com o respaldo 
da sociedade, com a participação dos mais de 
5.000 Municípios brasileiros aqui presentes. 
Juntos, faremos da cultura um grande vetor do 
desenvolvimento do Brasil. A nossa cultura é a 
nossa cara, a nossa história, a nossa vida. Tudo 
isto é uma luta de milhares, de milhões, que vai 
ser consolidada com esta 1a Conferência Nacional 
de Cultura. Todos que aqui estão, participam de 
um momento histórico do país, que é a realização 
da 1a Conferência Nacional de Cultura. Viva a 
nossa cultura! Viva o Brasil!
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Represento os Secretários Estaduais de Cultura, 
que se esforçaram muito para trazer para Brasília 
os delegados a esta 1a Conferência Nacional de 
Cultura. Estão presentes: Sonia Terra, do Piauí; 
Neuza Mendes, do Espírito Santo; Manuel Palma, 
do Mato Grosso; Antonio Padilha, do Maranhão; 
Maria Eugênia Stein, do Rio de Janeiro; Silvio 
Nucci, do Mato Grosso do Sul; Bruno Lisboa, 
de Pernambuco; e, ainda, os representantes dos 
Secretários de Cultura do Rio Grande do Sul, 
Alagoas, Ceará e Santa Catarina.

Há uma grande expectativa dos Secretários 
Estaduais de Cultura de que esta Conferência 
sirva para consolidar avanços que já tivemos 
e que estes avanços possam fazer, da cultura, 
aquilo que esperamos devido à sua importância 
estratégica, por que é a cultura que constrói um 
país como Nação. Nós só teremos uma Nação 
forte se tivermos uma cultura forte. É papel desta 
Conferência Nacional de Cultura demonstrar isto, 
para o país e para todos. 

vera maria haj 
mussi augusto 

Vera Maria Haj Mussi é 
paranaense, formada em 
geografia e história pela 
Universidade Federal do 
Paraná (UFPR) e pós graduada 
em educação pela Pontifícia 
Universidade Católica do 
Rio de Janeiro (PUC-RJ). Foi 
Diretora Geral da Secretaria de 
Estado da Cultura do Paraná. É 
Secretaria de Estado da Cultura 
do Paraná.

s ó  t e r e m o s  u m a  naç ão  F ort e  
se  t i v e r m o s  u m a  C u lt u r a  F ort e

Vera Mussi 
Presidente do Fórum Nacional de Secretários e Dirigentes de Órgãos Estaduais de Cultura em 2003 e 2006
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Eu vou tentar me expressar em “portuñol”. Para 
mim, como enamorado do Brasil, é uma honra 
e um enorme prazer representar o México nesta 
1a Conferência Nacional de Cultura. Destaco, 
com emoção, o poder de convocatória que tem o 
Brasil, que é uma potência cultural, para elaborar 
um Plano Nacional de Cultura e um Sistema 
Nacional de Cultura, com a participação de todos 
os setores sociais. Uma vez mais, o Brasil se coloca 
como exemplo no nível hemisférico. Felicidades e 
muito obrigado por me convidarem a participar 
desta histórica conferência. Desejo a todos muito 
sucesso na elaboração de um Plano de Cultura 
que satisfaça a todos.

jaime nualart

Licenciado em Ciências da 
Comunicação pela UNAM, 
Jaime Nualart é o atual 
Embaixador do México no 
Egito. Além de sua atuação 
como Secretário Técnico e 
Coordenador Internacional 
do Conaculta, o órgão 
ministerial da cultura no 
México,  foi Presidente da 
Comissão Interamericana de 
Cultura/OEA, exerceu a direção 
cultural do comitê técnico da 
Expo Lisboa 98. Diretor Geral 
de Cooperação Educacional 
e Cultural da República 
do México de 1998 a 2000. 
Presidente da Comissão da 
Cultura (Comissão IV) da 33ª 
Conferência Geral da Unesco 
(Paris, 2005).

u m a  v e z  m a i s ,  o  B r asi l  se  C ol o C a 
C om o  e x e m P l o

Jaime Nualart
Conselho Nacional para a Cultura e as Artes/Conaculta - México
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Considero importante registrar o fato de que 
estamos vivendo um momento de forte afirmação 
da cultura no Brasil, de forte afirmação da 
cultura como política pública, que até então não 
tínhamos experimentado. Acho que os sinais deste 
momento de afirmação estão aqui, neste evento. 
A dimensão deste auditório e a representatividade 
deste conjunto de pessoas, de diversos Estados 
e regiões, das mais diversas origens sociais e 
políticas da sociedade brasileira.

A própria representatividade da Mesa, 
compreendendo as diversas áreas de atuação do 
governo, já mostra uma mudança importante. 
A cultura sempre trabalhou sozinha e o que nós 
vemos aqui, hoje, é justamente o oposto disto. É 
uma mesa compartilhada com as diversas áreas 
de governo e com a sociedade civil, com o setor 
privado e com os organismos internacionais. 

Por outro lado, acho que este é um sinal de que 
a gente pode confiar nos resultados que virão da 
Conferência. É um trabalho que se vem fazendo 
no Ministério da Cultura já, nesta direção. Ou seja, 
esta Conferência não é retórica e os resultados que 
sairão daqui não são retóricos por que a atitude 
permanente do Ministério, independente da 
existência do Plano Nacional de Cultura, tem sido 
trabalhar na construção de uma política pública. 

Vejo, com muito otimismo e com muita 
responsabilidade, o papel de todos os delegados 
presentes aqui, por que, de alguma forma, estão 
dando vazão a uma demanda reprimida de 
décadas, em que nós não pudemos contar com 
uma política orgânica e sistêmica, uma política 
pública de cultura.

A UNESCO quer estar cada vez mais presente 
neste processo, na direção que apontou o 
Secretário Márcio Meira. Temos uma agenda pela 
frente, bastante complexa, no sentido de tornar 
realidade e dar conseqüência prática à Convenção 
da Diversidade Cultural que, de alguma forma, 
permeia toda a temática da política de cultura.

jurema maChaDo

Arquiteta pela Universidade 
Federal de Minas Gerais 
(UFMG). Atual Coordenadora 
de Cultura do Escritório 
da UNESCO no Brasil e 
consultora, do Programa 
Petrobrás Cultural para a 
ação Preservação e Memória. 
Foi presidente do Instituto 
do Patrimônio Histórico e 
Artístico de Minas Gerais 
(IEPHA/MG). Atuou em 
vários programas e ações de 
preservação do patrimônio 
cultural, como o Programa 
Monumenta, o Grupo de Apoio 
Técnico (GAT) responsável 
pela elaboração de projetos 
urbanísticos e de restauração 
em Ouro Preto; assim como em 
programa de reabilitação da 
área central de Belo Horizonte. 
Foi presidente da seção de 
Minas Gerais do Instituto dos 
Arquitetos do Brasil – IAB-MG. 

e s ta m o s  v i v e n D o  u m  m om e n to  
De  Forte aFirmação  
Da Cultura no Brasil

Jurema Sousa Machado
Coordenadora de Cultura da UNESCO
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Para a Organização dos Estados Ibero-
Americanos (OEI), é uma honra, uma grande 
responsabilidade e uma enorme satisfação, 
acompanhá-los nesta Solenidade de Abertura 
da 1a Conferência Nacional de Cultura. Nossa 
organização vem trabalhando muito próxima do 
Ministério da Cultura. 

Nesta breve saudação, eu queria relembrar as 
palavras dos meus antecessores que sublinharam 
que este é um evento histórico. Creio que 
realmente é um evento histórico, que mostra a 
maturidade da sociedade e do governo brasileiro 
que, neste momento, estão implementando o 
processo do qual participam instituições de 
governo, dos Estados, dos Municípios, do setor 
empresarial, da sociedade civil para, em conjunto, 
discutir e debater a definição do Programa 
Nacional de Cultura. Isto é um feito histórico por 
que, na realidade, é a primeira vez que se põe a 
cultura no centro da construção social.

O Governo do Presidente Lula é um governo 
comprometido com a justiça social, com um 
Brasil realmente para todos. Isto é demonstrado 
na construção de uma política para encurtar as 
diferenças, buscando construir uma sociedade 
mais inclusiva, capaz de receber a todos, para 
que a riquíssima diversidade cultural que temos 
não seja fonte de diferenças, não seja fonte de 
desigualdades. Este caminho que estão trilhando, 
neste momento, visando à elaboração de uma 
Política Nacional de Cultura, é um feito histórico 
na construção de uma cidadania responsável, com 
sua própria identidade, com sua própria cultura, 
para que possamos ter a sociedade que desejamos.

A OEI tem o máximo interesse em se 
comprometer com este processo, promovendo 
toda a cooperação para que este processo em 
construção aqui no Brasil seja bem-sucedido e 
possa se expandir pela América Latina, que tanto 
necessita dele.

FranCisCo josé Piñón

Nasceu em Buenos Aires. 
Sociólogo e mestre em 
Sociologia pela Universidade 
de Buenos Aires. Foi Presidente 
da Fundação Ibero-americana 
para a Educação, a Ciência 
e a Cultura. É colaborador 
em diversas publicações 
periódicas, assim como 
co-autor de vários livros 
especializados, sobre educação, 
cultura, integração latino-
americana e a problemática 
ibero-americana. Recebeu 
a medalha “Gran Orden”, 
outorgada pelo Ministério de 
Cultura da Colômbia, entre 
outras condecorações 
e prêmios.

é a Primeira vez que se Põe a Cultura 
no Centro Da Construção so Cial

Francisco Piñón
Secretário-Geral da Organização dos Estados Ibero-americanos para a Educação, a Ciência e a Cultura (OEI)
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O Deputado Paulo Delgado nos proporcionou 
uma oportunidade ímpar. Tivemos o privilégio 
de participar deste programa maravilhoso. A 
Confederação Nacional do Comércio, com os seus 
braços — SESC e SENAC —, que fazem a difusão 
da cultura no Brasil e praticam cultura no Brasil, 
sentem-se muito honrados de estarem presentes 
neste evento maravilhoso. Esperamos, que a 
cultura seja tratada no Brasil como realmente 
deve ser, por que, sem cultura, não se chega a 
lugar nenhum. 

Acredito que tudo isto está acontecendo graças ao 
espírito do nosso Presidente Lula, que chegou à 
Presidência da República, com um compromisso 
maior do que todos que lá estiveram, de levar 
cultura a todos os brasileiros. Mais uma vez, 
reitero a nossa satisfação, a nossa honra de 
ter participado deste evento. Desejamos que, 
realmente, continuem a acontecer iniciativas 
como esta, no Brasil, para que possamos melhorar 
cada vez mais as condições do nosso povo.

luiz gil siuFFo Pereira

Nasceu em Ilhéus, Bahia. É 
empresário e dirigente de 
conglomerado de diversas 
empresas da área de 
combustíveis. Iniciou-se na 
atividade sindical em 1966, 
presidindo o Sindicado 
do Comércio Varejista de 
Combustíveis e Lubrificantes 
do Município do Rio de 
Janeiro. Atualmente é 
Presidente da Federação 
Nacional do Comércio de 
Combustíveis e Lubrificantes 
(FECOMBUSTÍVEIS) e 
Vice-presidente Financeiro 
da Confederação Nacional 
do Comercio CNC, onde 
exerce também, como 
Coordenador Político, a 
função de representante da 
Entidade junto ao Congresso 
Nacional. Foi, por 4 vezes, 
eleito Presidente da Comissão 
Latinoamericana de 
Empresários de Combustíveis 
(CLAEC). Organizou e 
participou, juntamente com 
o Ministério da Cultura e 
a Comissão de Educação 
e Cultura da Câmera dos 
Deputados, dos Seminários 
Setoriais de Cultura: 
Construindo o Plano Nacional, 
de Cultura, que integraram 
a 1ª Conferência Nacional 
de Cultura.

o  C om P rom i s s o  m a i or  De  l e va r 
C u lt u r a  a  toD o s  o s  B r asi l e i ro s

Luiz Gil Siuffo Pereira
Diretor da Confederação Nacional do Comércio
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Ao colaborar para a realização deste importante 
conclave e dos Seminários Regionais que o 
antecederam, o Serviço Social da Indústria (SESI) 
está cumprindo, em sua mais alta expressão, a 
missão institucional que lhe cabe. Soma-se à sua 
participação, neste processo de colher subsídios 
para a formulação de uma Política Nacional de 
Cultura, ao papel relevante na promoção da cultura 
brasileira que o SESI, ao longo da sua existência, tem 
desempenhado em todos os quadrantes do território 
nacional, executando programas que abrangem as 
mais diversas manifestações artísticas, tornando-as 
acessíveis, não só aos trabalhadores na indústria, 
mas, à população em geral.

Como dirigentes do Sistema de Representação 
da Indústria, em que se inserem a Confederação 
Nacional da Indústria (CNI) e o SESI, não podemos 
perder de vista o fato de que as atividades culturais 
e artísticas não apenas revelam e cristalizam a 
identidade de uma Nação, mas, são, também, cada 
vez mais vetores do desenvolvimento econômico e 
da geração do trabalho, do emprego e da riqueza. 
Mais do que isto, nunca é demais lembrar que, 
além de serem fontes de autoconhecimento 
e autovalorização para as comunidades e os 
indivíduos, no seu modo de vida, a cultura e as artes 
estimulam a inovação, a criatividade e a diversidade, 
gerando novas idéias e tecnologias, assim como 
soluções e modos de criá-las, produzi-las e distribuí-
las para todos os tipos de necessidades humanas. 

Durante esta Conferência, certamente continuará 
sendo motivo de sérias reflexões a situação 
da cultura brasileira em face do fenômeno da 
globalização, graças à qual, as tecnologias da 
informação e da comunicação tornam o mundo 
cada vez menor. Ainda que, até certo ponto neutro, 
o instrumental propiciado pelo avanço destas 
tecnologias facilita em muito a massificação e o 
nivelamento promovidos pela chamada “indústria 
do entretenimento”, gerada, principalmente, a partir 
das economias mais ricas e desenvolvidas. Sem 
dúvida, isto causa preocupações aos que, como 
nós, consideramos de importância fundamental a 
preservação dos traços e das características culturais 

Carlos eDuarDo 
moreira Ferreira

Bacharel pela Faculdade 
de Direito da Universidade 
de São Paulo. Atualmente 
Primeiro Vice-Presidente da 
Confederação Nacional da 
Indústria – CNI. Foi Deputado 
Federal pelo PFL/SP, Presidente 
interino da CNI, SESI/DN, 
SENAI/DN e Instituto Euvaldo 
Lodi; Presidente da FIESP, 
CIESP, SESI-SP, SENAI-SP e 
Instituto Roberto Simonsen; 
Diretor do IDORT; Conselheiro 
e Diretor da Fundação Bienal 
de São Paulo;Presidente do 
Conselho Superior do Liceu 
de Artes e Ofícios de São 
Paulo; Membro do Conselho 
Honorífico do Museu de Arte 
Contemporânea da USP; 
Conselheiro da Fundação 
Museu de Tecnologia de São 
Paulo; assistente da Cadeira 
de Direito Civil da PUC/SP. 
Recebeu condecorações e 
títulos honoríficos nacionais e 
estrangeiros, entre os quais a 
Legião de Honra da França e a 
Ordem ao Mérito da 
República Italiana.

a Preservação D os traços e Das 
CaraCterístiCas Culturais D o Brasil 
em toDa a sua varieDaDe e riqueza

Carlos Eduardo Moreira Ferreira
Vice-Presidente da Confederação Nacional da Indústria1

1. É uma grande satisfação poder 
participar desta solenidade que abre 
a 1ª Conferência Nacional de Cultura, 
saudando a todos os presentes, 
também em nome do Presidente da 
Confederação Nacional da Indústria, 
Deputado Federal Armando Queiroz 
Monteiro Neto, que nos solicitou que 
transmitisse suas escusas por não 
poder estar conosco nesta noite.

do Brasil, se possível em toda a sua variedade 
e riqueza. Esta preservação, certamente, não 
significa apenas guardar como peças de museu as 
manifestações culturais de nossa terra, mas, sim, 
deixá-las livres para evoluir como vêm evoluindo e 
se transformando através dos tempos, ao sofrer as 
naturais influências das quais são hoje resultado.

Acreditamos que se devam encontrar respostas 
criativas e inteligentes, nunca destrutivas, para 
que o caráter nacional de nossa cultura seja 
constantemente reavivado e fortalecido, diante 
deste forte desafio. É importante que ele constitua, 
como até já vem ocorrendo, em parte, um fator 
positivo para a afirmação do caráter e da marca 
do Brasil perante as demais Nações e não apenas 
um facilitador da geração de meras curiosidades, 
na procura ávida de novidades e modismos 
passageiros. Quem sabe, a participação inteligente 
e construtiva do Brasil neste processo intenso de 
interação global, possa fazer com que nosso país 
venha a se projetar pela experiência multicultural 
e de tolerância que representa um exemplo de uma 
possível síntese da concórdia, que abranja não 
todos os habitantes deste planeta multifacetado 
por diferenças culturais, para que possamos ter um 
mundo mais justo e harmonioso, em que prevaleça a 
diversidade de tradições, costumes, mitos e crenças.

É, pois, convictos da grande importância da 
colaboração do Sistema de Representação da 
Indústria no processo de formulação de uma 
Política Cultural para o Brasil, que auguramos 
o maior êxito possível ao encaminhamento dos 
subsídios colhidos durante este processo do qual 
somos partícipes. Sabemos que tal política é 
também fundamental para a criação de condições 
favoráveis ao desenvolvimento empresarial e à 
modernidade da economia brasileira, mas, sempre 
tendo em mente que a contribuição dos setores 
produtivos não se deve ater à mera preocupação 
com a questão da cultura no seu aspecto mercantil, 
mas, deve estar centrada no estímulo à produção 
e circulação de produtos culturais que incluam a 
percepção da cultura como uma possibilidade de 
desenvolvimento humano e social. 
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Quando um brasileiro viaja pelo país, ou mesmo 
quando um estrangeiro visita o Brasil, eles querem ter 
uma experiência única, uma experiência indelével. Os 
turistas querem que seja um momento inesquecível 
em que vivenciem algo diferente e extraordinário. O 
Brasil tem todas as condições para proporcionar isto 
aos brasileiros ou estrangeiros que nos visitam. O 
produto turístico é formado a partir dos atributos, ou 
dos recursos da natureza, como também, dos recursos 
culturais do nosso patrimônio material e imaterial. O 
Brasil é um país que, como poucos outros, tem tudo 
à disposição para alimentar a atividade turística. A 
riqueza do meio ambiente aliada à contribuição da 
cultura brasileira, proporcionam uma oportunidade 
única para brasileiros e estrangeiros que viajam pelo 
país e, portanto, ajudam a gerar emprego e renda 
para o Brasil.

De fato, em pesquisa que fizemos com diversos 
estrangeiros que visitaram o país, identificamos 
que aqueles que aqui estavam pela primeira vez, 
vieram, sobretudo, atraídos pela idéia de uma 
natureza exuberante, esperando encontrar uma 
natureza única. De fato, encontraram. Mas, 
encontraram também a diversidade da cultura 
brasileira, nas mais ricas manifestações culturais 
do nosso país e somaram tudo isto à percepção que 
tinham do nosso país. Vieram atraídos pelo meio 
ambiente e saíram ainda mais felizes pelo valor 
agregado pela nossa cultura. O resultado desta 
pesquisa é que 99% destes turistas disseram que 
iriam recomendar o Brasil para amigos, familiares 
e que pretendiam voltar ao Brasil. De fato, esta 
mesma pesquisa identificou que 76% destes turistas 
estavam visitando o nosso país, por pelo menos, 
pela segunda vez. O Brasil é um país que fideliza 
o turista estrangeiro, graças aos recursos de nossa 
natureza e de nossa cultura. 

Então, é realmente com muito prazer que 
represento o Ministério do Turismo por que não 
existe turismo em nosso país, não existe turismo 
em nenhum país, sem que estejam juntos o Meio 
Ambiente e a Cultura. Por isto, o turismo no Brasil, 
para o brasileiro e para o estrangeiro, tem grande 
potencial e está em grande crescimento. 

márCio Favilla luCCa 
De Paula

Graduado pela Faculdade 
de Ciências Econômicas 
da Universidade Federal 
de Minas Gerais (UFMG). 
Mestrado pelo Instituto de 
Estudos Sociais de Haia, 
Holanda, com especialização 
em planejamento do 
desenvolvimento regional. 
É Secretário-executivo do 
Ministério do Turismo, 
Diretor nacional do projeto 
PNUD/Desenvolvimento 
do Turismo Coordenador-
executivo do projeto UNESCO/
Desenvolvimento da 
Regionalização do Turismo. 
Foi Diretor de Relações 
Institucionais da rede brasileira 
de promoção de investimentos 
– Investe Brasil.

o  B r asi l  t e m  t u D o  Pa r a  a l i m e n ta r 
o  t u r i sm o :  a  r i q u e z a  D o  a m B i e n t e  
e  a  Di v e r si Da De  Da  C u lt u r a

Márcio Favilla Lucca de Paula‑
Secretário-Executivo do Ministério do Turismo1 – 2003-2007 

1. É com muito prazer e muita honra 
que estou representando o Ministro 
Walfrido dos Mares, Guia na Abertura 
da 1ª Conferência Nacional de 
Cultura, que é também a Cerimônia 
de Encerramento da 2ª Conferência 
Nacional do Meio Ambiente.
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Fui Secretário de Governo, em Belo Horizonte, 
quando o hoje Ministro Patrus Ananias, era 
Prefeito. Depois, por um breve período de um 
ano e meio, tive a honra de ser Secretário de 
Cultura. Sou companheiro de viagem desta 
causa. Sempre ao lado de outras atividades, estive 
acompanhando a política cultural. Que não é 
complementar, na minha vida, é visceral. Faz 
parte da minha visão de mundo. Eu não saberia 
como me relacionar com o mundo, se não 
passasse pela poesia, pelo romance. 

Queria reforçar um ponto que foi colocado de 
maneira muito singela, mas, muito pertinente, 
pela Jurema Machado, da UNESCO. A batalha 
pela difusão e universalização da cultura 
no Brasil, não só pela democratização da 
produção cultural, mas, também, pelo acesso 
à cultura. Evidentemente, isto não começou 
com o nosso governo e nem é coisa recente. 
Felizmente, no Brasil, já temos séculos de luta 
pela cultura, nas suas várias dimensões. Então, 
seria um erro confundir o período curto de 
um governo, com uma vasta e dedicada luta de 
tanta gente pela cultura. 

O Sérgio Buarque de Holanda dizia que o Brasil 
é “um país-civilização”. Eu acho que o México 
também. Ele dizia que a China e a Índia são 
mais do que países. Na verdade, são verdadeiras 
civilizações. Daí ele usar o termo “civilização 
brasileira”. Então, não se trata de confundir 
toda a história da cultura com um período de 
governo. Mas, acho que há conquistas novas, 
neste processo muito rico e valioso do período 
de Governo Lula. Esta 1a Conferência Nacional 
de Cultura é prova disto por que é um salto de 
qualidade em relação ao que se fazia antes. É 
preciso constatar isto e valorizar.

Nós já tivemos muitos encontros nacionais, 
seminários etc., mas acho que nunca havíamos 
presenciado uma Conferência Nacional de 
Cultura, construída desta maneira, com reuniões 
municipais, com reuniões estaduais e regionais, 
num processo cumulativo para chegarmos a este 

a  C u lt u r a  C om o  i n s t ru m e n to  
De  sí n t e se

Luiz Soares Dulci
Ministro-Chefe da Secretaria Geral da Presidência da República

luiz DulCi

O ministro Luiz Dulci é 
Chefe da Secretaria-Geral da 
Presidência da República. 
Formado em Letras Clássicas 
pela Universidade Federal do 
Rio de Janeiro, é professor de 
Língua e Literatura Portuguesa. 
Foi secretário de Cultura em 
Belo Horizonte e presidente 
da Fundação Perseu Abramo, 
vinculada ao Partido dos 
Trabalhadores. Colaborou 
em diversas publicações, 
escrevendo sobre temas 
políticos, econômicos e 
culturais. Foi deputado federal 
e líder do movimento dos 
professores, em Minas Gerais, 
na década 1980.

momento. Reunimos 40.000 militantes culturais, 
muitos líderes comunitários, sindicalistas, 
ambientalistas, indigienistas, enfim, muitas 
pessoas que não atuam profissionalmente com 
cultura, mas, que estão contribuindo também 
na construção deste processo. Isto torna ainda 
mais rica esta 1a Conferência Nacional de Cultura 
e mais representativa do que se fosse apenas 
uma parceria de produtores culturais ou de 
profissionais da cultura.

Este é um momento novo. Neste sentido, esta 
Conferência representa um momento histórico 
do processo da luta cultural do Brasil. É claro 
que houve outros momentos importantes no 
passado, mas não é uma coisa rotineira e isto 
nos anima muito por que consolida a idéia de 
cultura, como política pública. Na verdade, 
comprova que podemos continuar construindo 
um projeto nacional que não tenha uma visão 
da vida e do mundo economicista, nem esteja 
centrado nos direitos sociais, mas, que considere 
o direito à cultura e à própria identidade cultural 
e, também, a fruir e ter acesso à cultura do outro. 
Eu acredito que nenhum de nós aqui queira 
apenas reafirmar a nossa própria cultura, mas, 
também, ter acesso à cultura do outro. Isto é 
fundamental. Sabemos que um dos milagres da 
cultura e da arte é transcender as dificuldades 
lingüísticas, raízes étnicas e criar uma espécie 
de espaço supranacional e de verdadeira 
transcendência humana. 

Considero esta 1a Conferência Nacional da 
Cultura muito importante para o nosso governo 
pois a cultura não é tudo, por que existem 
outras dimensões da vida, mas a cultura é 
um instrumento de síntese. É impossível 
fazer a síntese de um projeto nacional de 
desenvolvimento que passe por este governo e 
se desdobre em outros, a não ser pela linguagem 
e pelos instrumentos da cultura. Outras coisas 
são importantíssimas, mas, talvez, a única 
dimensão da vida capaz de fazer esta síntese seja 
a cultura. Eu estou dizendo isto, não por uma 
retórica de evento, mas, por que considero que 
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1. Esta Mesa também me surpreende 
positivamente por que, além dos 
visitantes estrangeiros, amigos de 
países vizinhos, como o México, 
acho muito importante que estejam 
aqui a Confederação Nacional da 
Indústria, a Confederação Nacional 
do Comércio, representadas por 
importantes dirigentes. Isto também 
não é tradição, aqui no Brasil e 
representa uma soma de esforços 
e a capacidade de abrangência e 
integração da personalidade do 
Ministro Gilberto Gil e sua visão do 
processo cultural.

esta 1a Conferência Nacional de Cultura é muito 
importante para nós do governo e para o país. 
O nosso país está solfejando com dificuldade, 
com avanços, com recursos, às vezes escorrega 
em cascas de banana, mas, vai construindo um 
projeto nacional de desenvolvimento. Este é o 
desafio do Brasil neste momento. Este desafio 
passa pela economia, passa pelas políticas 
sociais, mas, de certa forma, isto ainda não deu 
liga. O que eu estou querendo dizer é que a liga 
é a cultura. Não há outra dimensão da atividade 
humana que possa dar esta liga. É por isto que 
esta conferência é muito importante e eu me 
sinto muito honrado de estar aqui.

Espero muito das conclusões desta 1a 
Conferência Nacional de Cultura, não pela 
quantidade das propostas, mas, pela sua 
consistência, acho que nunca foi feita realmente 
uma assembléia de cultura no Brasil tão 
representativa quanto esta. Queria encerrar 
com uma frase novamente do Sérgio Buarque 
de Holanda, que, uma vez, disse o seguinte: “É 
preciso combater a desigualdade valorizando as 
diferenças”. Eu sinto este espírito encarnado no 
conjunto de pessoas que compõem este plenário. 
Aqui, há pessoas de todos os partidos, que 
possivelmente divergem nas questões partidárias, 
mas que, na luta pela democratização cultural 
do país, estão todas juntas e isto é sinal de que a 
civilização brasileira tem jeito, está dando certo e 
vai dar certo, cada vez mais. 
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Queria dizer que, para mim, em momentos de 
turbulência política, é bom ter um momento de 
paz como este, para pensar um pouco no meio de 
um ambiente de cultura. Fiz questão de estar aqui, 
para brindar o encerramento da 2a Conferência de 
Meio Ambiente e a abertura desta 1a Conferência 
Nacional de Cultura. Para nós, do governo, a 
parceria que está sendo construída aqui, entre 
dois Ministérios, que os ministros Marina e Gil 
tiveram a sensibilidade de promover, tem uma 
simbologia muito forte. Na semana passada, 
houve a Conferência da Assistência Social. Então, 
este volume de conferências sendo organizadas 
deve despertar a nossa reflexão sobre valores que 
nem sempre a gente contabiliza, quando julga 
a atitude e a postura de um governo. Creio que 
esta postura do governo do Presidente Lula, de 
absoluta desobstrução do diálogo sociedade/
governo, esta postura de sempre ter a coragem 
de se expor, para aplauso ou para crítica, na 
construção das nossas políticas, creio que é 
um valor nem sempre fácil de ser tocado, mas, 
que considero muito mais representativo do 
que muitos números de avaliação do governo 
contabilizados nos livros e nas revistas. 

A diversidade cultural que temos, a diversidade 
ambiental que foi tão bem relatada pelo 
representante do Ministério do Turismo, como 
um valor admirável de fora para dentro, junta-
se a um valor muito mais importante que tem 
contribuído para nos transformarmos numa 
nação produtiva e solidária. É este sentimento 
de unidade dentro da diversidade. São várias 
culturas, várias raças, vários ambientes, várias 
formas de produção que nos dão orgulho de ser 
parte deste País-nação.

jaques Wagner

Em 1973, perseguido pela 
ditadura militar, abandonou 
a universidade onde cursava 
Engenharia e mudou-se para 
Salvador (BA), onde ingressou 
na indústria petroquímica. Foi 
o primeiro presidente do PT 
da Bahia e um dos fundadores 
do Partido dos Trabalhadores  
e da Central Única dos 
Trabalhadores (CUT) no 
Estado. Três mandatos como 
deputado federal. Integrou 
várias comissões da Câmara 
dos Deputados, do Congresso 
Nacional. Ministro de Estado 
do Trabalho e Emprego, 
Secretaria Especial do 
Conselho de Desenvolvimento 
Econômico e Social da 
Presidência da República e 
Ministro-chefe da Secretaria 
de Relações Institucionais, no 
primeiro governo mandato do 
Presidente Lula.

e s t e  se n t i m e n to  De  u n i Da De  De n t ro 
Da  Di v e r si Da De

Jacques Wagner
Ministro de Estado 
Ministro-Chefe da Secretaria de Relações Institucionais  da Presidência da República em 2005 e 2006
Governador do Estado da Bahia
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Quero fazer três reflexões. Na verdade, duas delas 
já foram mencionadas aqui. Uma é a importância 
das conferências. São dezenas de conferências que 
foram realizadas nos últimos três anos no Brasil. 
Esta é uma conquista democrática, de participação 
e democratização da sociedade e eu estou cada vez 
mais convencido de que, democracia e cultura, 
são irmãs que caminham juntas. Não há cultura 
que floresça sem democracia e também não há 
democracia plena sem os valores culturais. Não 
vou me alongar mais sobre este ponto, mas é uma 
reflexão que faço aqui, em nome do Governo 
do Presidente Lula, no sentido do compromisso 
com a democracia, a participação popular, as 
conferências, o encontro dos diferentes.

O segundo ponto, que também é uma conquista, 
é que estamos transformando, a partir de 
conferências – como a Conferência da Assistência 
Social e este belo encontro da 2a Conferência do 
Meio Ambiente com a 1a Conferência Nacional de 
Cultura –, programas e ações governamentais em 
políticas públicas, políticas de Estado, colocando, 
num outro patamar, políticas normatizadas, com 
critérios, controle social, prestação de contas, 
transparência e compromisso com as gerações 
futuras. Esta conquista da cultura, no campo 
das políticas públicas, parece-me um ponto que 
devemos registrar. É uma conquista da sociedade 
brasileira, do povo brasileiro, dos militantes 
ambientalistas e da cultura.

O terceiro ponto que eu quero assinalar aqui, 
como uma dimensão pessoal, patriótica, 
é que a cultura, no Brasil, sobretudo 
quando integrada com a questão ambiental, 
certamente, demanda um maior apoio dos 
poderes públicos. Sabemos que as políticas 
públicas de cultura exigem mais e mais 
investimentos. Mas, há um dado fundamental. 
A cultura é uma grande conquista do povo 
brasileiro. A identidade nacional brasileira se 
faz a partir de nossa identidade cultural. Este 
é um ponto que me parece fundamental para 
a importância deste encontro. 

Patrus ananias 

Ministro do Desenvolvimento 
Social e Combate à Fome, 
é deputado federal eleito 
pelo PT de Minas Gerais. 
Formado em direito, é também 
Mestre em Direito Processual 
Constitucional e doutorando 
em Filosofia Política. Prefeito, 
implantou em Belo Horizonte 
o Orçamento Participativo e 
viabilizou políticas de combate 
à fome, à desnutrição e ao 
desemprego. Após a posse 
na Câmara Federal, em 2003, 
assumiu a vice-presidência da 
Comissão de Constituição 
e Justiça.

De m o C r aC ia  e  C u lt u r a  s ão  i r m ãs 
q u e  C a m i n ha m  j u n tas

Patrus Ananias
Ministro de Estado do Desenvolvimento Social e Combate à Fome

Para demonstrar a dimensão da cultura e do 
meio ambiente, eu queria citar Paulo Delgado, 
que mencionou, aqui, Guimarães Rosa. É uma 
obra que expressa a genialidade e a capacidade 
do nosso povo. É uma obra regional, sertaneja, 
universal. É o encontro da pessoa humana e 
da natureza. Portanto, estamos celebrando, 
neste encerramento da 2a Conferência do Meio 
Ambiente com a 1a Conferência Nacional de 
Cultura, o encontro do Grande Sertão Veredas. 
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Quero dizer que, para o Ministério do Meio 
Ambiente, é motivo de satisfação estarmos 
aqui fazendo o encerramento da 2a Conferência 
Nacional do Meio Ambiente e o início da  
1a Conferência Nacional de Cultura, o que 
significa que, onde um começa, o outro termina 
e, onde o outro termina, um começa. Isto é bem 
típico da minha relação com o Ministro Gil, 
neste espaço de lidarmos com a natureza e a 
transformação da natureza, que só pode se dar na 
relação com a produção da cultura. 

Sei que já estamos no avançado da noite e quero 
tranqüilizar a todos os delegados e delegadas, 
dizendo que eu tenho três características que 
me farão falar pouco. A primeira delas é que sou 
paciente, a segunda é que eu sou professora e a 
terceira é que eu sou política. Devo dizer para 
vocês que, para honrar estas três características, 
eu quero falar muito rapidamente do que significa 
para mim esta 1a Conferência Nacional de Cultura.

Uma sociedade, para crescer, precisa 
necessariamente entender o seu mandato cultural. 
E o seu mandato cultural tem a sua forma de 
expressão talvez mais profunda naquilo que o 
Frei Leonardo Boff define como ética. Diz ele: “A 
ética é tudo aquilo que sustenta e promove a vida”. 
É impossível sustentar e promover a vida, se não 
houver uma relação respeitável com a natureza. 
É por isto que eu e Gil fazemos uma aliança nos 
propósitos, nos princípios, nos conceitos e, até 
mesmo, no prédio em que trabalhamos juntos, no 
Ministério do Meio Ambiente e Cultura. 

Então, meus parceiros e parceiras, nestes três 
anos de governo, aprendemos que, mais do que 
uma política de governo, temos que fazer uma 
política de país. E fazer política de país é pensar 
nas ações estruturantes que possam ir além 
daquilo que vem a ser a pirotecnia ambiental ou 
a pirotecnia cultural, sem nenhum preconceito 
pela arte da pirotecnia. 

No meio ambiente e na cultura, nós temos 
que optar por processos estruturantes, por 

D o  a rC o  q u e  e m P u r r a  a  F l e C ha 
q u e ro  a  F orç a

Marina Silva
Ministra de Estado do Meio Ambiente

marina silva

Formada em História pela 
Universidade Federal do Acre, 
Marina Silva foi eleita pela 
primeira vez para o Senado 
em 1994. Naquela ocasião, aos 
36 anos, foi a senadora mais 
jovem da história da República. 
Em janeiro de 2003 foi 
empossada ministra do Meio 
Ambiente. Sua vida pública é 
pautada por ações voltadas à 
questão ambiental, o que lhe 
conferiu inumeros prêmios 
e homenagens no Brasil e no 
exterior. Marina Silva é casada 
e mãe de quatro filhos.

saneamento básico. Foi isto que começamos 
a fazer em relação a um problema gravíssimo 
chamado “desmatamento da Amazônia”. Quando 
chegamos no governo, o índice de desmatamento 
da Amazônia crescera 27%, de 2001 para 2002. 
Levamos ao Presidente Lula a idéia de que, 
diante de um problema desta magnitude, num 
país que é potência em recursos naturais, 
responsável por 3% da água doce do mundo, 
pela maior biodiversidade do mundo e a maior 
“sociodiversidade” com que uma civilização 
pode contar, a responsabilidade é muito grande. 
Mostramos que isto deveria ser tratado como uma 
ação de governo e que deveria ser coordenado 
pelo próprio Presidente Lula, por intermédio da 
Casa Civil. 

O Presidente Lula, corajosamente, aceitou 
colocar no palácio algo que, até bem pouco 
tempo, as pessoas queriam ver a quilômetros de 
distância, que é a questão do desmatamento da 
Amazônia. Foram 13 Ministérios trabalhando 
em conjunto. Agora, estamos colhendo os 
primeiros frutos desta ação integrada. Graças a 
Deus – não para que baixemos a guarda, mas, 
para que continuemos firmes no propósito de 
que é possível compatibilizar meio ambiente, 
crescimento econômico e inclusão social –, o 
desmatamento caiu em 31%. É a prova concreta de 
que isto é possível. 

Tenho absoluta certeza de que, os 86.000 
brasileiros que discutiram para escolher os 2.000 
delegados que participaram da 2a Conferência 
Nacional do Meio Ambiente, tinham a dimensão 
deste propósito. Os 20 milhões de idosos e 
adolescentes que pretendemos atingir, em 
2006, ao realizar a 2a Conferência Nacional 
Infanto-Juvenil, estarão aprendendo que futuros 
empresários, advogados, dirigentes políticos e 
professores precisam, necessariamente, de uma 
relação de sustentabilidade com seus recursos 
naturais. Precisamos entender o que significa esta 
sustentabilidade. Ela é econômica, ela é política, 
ela é social, ela é cultural e ela é, principalmente, 
ética. Avançamos muito na técnica, mas, ainda 
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estamos na pré-história da ética. Se não tivermos 
o propósito de promover a inclusão social, de 
promovermos a sustentabilidade ambiental, já 
temos as respostas técnicas. De sorte que, eu 
acredito profundamente que o que nos transforma 
é o firme propósito de, a partir de valores éticos, 
morais, duradouros, sermos capazes de fazer 
alianças pontuais com todos os que partilham os 
mesmos ideais. 

Estamos muito acostumados a fortalecer a 
musculatura que nos separa. Temos que aprender 
a fortalecer a musculatura daquilo que nos une. 
Tenho certeza absoluta de que, meio ambiente 
e cultura promovem esta aeróbica do bem, na 
musculatura do bem. Estou muito disposta a 
tratar desta forma a questão do meio ambiente. 
Na realidade do Brasil, meio ambiente é o desafio 
de preservar este imenso patrimônio natural e 
promover a inclusão social, para os mais de 53 
milhões de pessoas que vivem abaixo da linha 
da pobreza. 

Quero finalizar dizendo que estamos começando 
a 1a Conferência Nacional de Cultura e encerrando 
a 2a Conferência Nacional de Meio Ambiente. 
Ouvindo o índio Kretã, ainda há pouco, falando 
de como é preciso fazer este encontro entre as 
diferentes formas de ser e de existir, vou ousar, 
no meio de tantos agentes da cultura brasileira, 
terminar com um pequeno poema que fiz, 
inspirado na cultura indígena. Acho que diz tudo 
daquilo que eu sei que é a finalidade de um e a 
finalidade do outro, mas que a gente acaba se 
completando na prática. O título é “Arco e Flecha”.

Arco e Flecha
Do arco que empurra a flecha, quero a força,
Da flecha que atravessa o alvo, quero a mira que o 
acerta,
Do alvo que é mirado, quero o que faz desejado,
Do desejo que busca o alvo, quero o amor por razão.
Sendo assim, não serei arma,
Só assim, não farei guerra.
E assim fará sentido o meu passar por esta serra.
Sou arco com o primeiro,

Sou a flecha, com o segundo,
Sou a flecha com o primeiro,
Sou o arco, com o segundo.
Buscai o melhor de mim,
E terás o melhor de mim.
Darei o melhor de mim,
Onde precisar o mundo.

Que o meio ambiente, que já dá o melhor de si 
para a humanidade

E a cultura, que transforma a partir do melhor 
de mim,

Esteja no espírito desta 1a Conferência Nacional  
de Cultura.

1. Para quem meu amigo Patrus 
Ananias tem feito um excelente 
trabalho.
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O processo de constituição do Brasil e da 
sociedade brasileira se caracteriza por um 
conjunto de aspectos singulares em que se 
inscreve, com destaque, a mestiçagem, ou seja, 
a intensa mistura de genes, valores e signos, de 
múltiplas procedências.

Na abertura da primeira Conferência 
Nacional de Cultura do Brasil, que conta 
com mais de mil representantes de cidades, 
Estados, regiões, segmentos da produção 
cultural, poder público e instituições e 
movimentos populares, de todas as regiões do 
país, de quase todos os Estados brasileiros, 
representando uma parcela importante da 
cultura nacional, presente em Brasília para 
afirmar, à sociedade brasileira, à mídia e aos 
governos, com todas as letras que cultura é 
prioridade. Vamos dizer, em coro e bem alto, 
para os que ainda não se deram conta do papel 
estratégico da cultura, para os que  
desprezam o potencial do Brasil, enfim, 
para todos ouvirem:

Cultura é política social •	
Cultura é política econômica •	
Cultura é política urbana •	
Cultura é direito •	
Cultura é cidadania •	
Cultura é necessidade •	
Cultura é prazer •	
Cultura é o que nos situa no tempo •	
e no espaço 
Cultura é bem-estar e prazer •	
Cultura é desenvolvimento•	

Eis o decálogo básico da cultura brasileira, o 
decálogo desta Conferência, do Ministério da 
Cultura, o decálogo que devemos reproduzir 
diariamente como um mantra, para que as 
portas se abram e o sonho se realize. Pois bem. E 
como saberemos que a cultura de fato se tornou 
uma prioridade individual, uma prioridade 
institucional, uma prioridade empresarial, uma 
prioridade governamental e uma prioridade 
social, no Brasil?

a  m e s t i ç ag e m  B r asi l e i r a ,  i n t e n s a 
m i s t u r a  De  g e n e s ,  va l or e s  e  si g n o s , 
De  m ú lt i P l as  P ro C e Dê n C ias

Gilberto Gil
Ministro da Cultura

Quando os governos destinarem, pelo menos •	
1% de recursos orçamentários para as políticas 
culturais, além dos incentivos fiscais e dos 
instrumentos de crédito

Quando os governos atuarem do modo •	
articulado, no setor, somando e multiplicando 
investimentos, energias e idéias, para viabilizar 
políticas públicas de cultura, inclusivas e 
eficazes

Quando tivermos políticas públicas de cultura •	
formuladas, aplicadas e monitoradas de forma 
democrática e rigorosa, para ampliar o grau 
de acesso, assegurar a diversidade e gerar mais 
emprego e renda

Quando a dimensão cultural for levada em •	
consideração, nas demais políticas de todo 
e qualquer governo, como a política para 
a educação, a política para a cidadania e a 
política para o desenvolvimento

Quando nossa mídia, nossas empresas e nossas •	
instituições forem, de fato, sócias dos governos 
e da sociedade na realização das metas, das 
políticas e dos programas culturais do Brasil

Quando ampliarmos o conceito de •	
cultura vigente no país, valorizando, 
igualmente, material e imaterial, belas artes 
e demais formas de expressão, mercado 
e experimentação, memória e invenção, 
industrial e artesanal 

Na medida de suas possibilidades, o Ministério 
da Cultura tem procurado, com palavras e ações, 
frisar aquele decálogo e reiterar os objetivos 
enumerados, para semear, acelerar o curso do rio, 
induzir o processo. Em outras palavras, para fazer 
com que o tema da cultura, de sua importância, 
seu significado e sua potencialidade, venha a estar, 
com o destaque devido, na agenda da sociedade 
brasileira. Eis o sentido desta Conferência.  
Eis o sentido do Sistema Nacional de Cultura. Eis 
o sentido do Plano Nacional de Cultura.  

Solenidade de Abertura.indd   166 10.06.07   17:00:43



Eis o sentido das políticas e ações do Ministério 
da Cultura. Eis o sentido do trabalho intenso 
que vocês realizaram antes, nas conferências e 
reuniões locais, e do trabalho ainda mais intenso 
que realizaremos aqui, neste território livre de 
trocas e encontros.

Espero que, de hoje ao dia 16, quando se  
encerra a Conferência, possamos responder,  
do modo mais preciso e rigoroso possível,  
a três questões fundamentais para o futuro  
do país e da cultura brasileira:

O que é, para que serve, como deve se 1. 
organizar, como deve funcionar e como deve 
ser financiado o Sistema Nacional de Cultura?

Qual deve ser a estratégia para a viabilização 2. 
do Sistema Nacional de Cultura e que 
experiências práticas do SNC podemos 
empreender já?

Que diretrizes devem orientar a realização do 3. 
Plano Nacional de Cultura e o funcionamento 
do Conselho de Políticas Culturais do 
Ministério da Cultura?

É preciso levar em consideração que o processo 
de constituição do Brasil e da sociedade brasileira 
se caracteriza por um conjunto de aspectos 
singulares em que se inscreve, com destaque, a 
mestiçagem, ou seja, a intensa mistura de genes, 
valores e signos, de múltiplas procedências.

O impacto da mestiçagem brasileira foi 
amplificado ao longo de nossa história, por 
um modo peculiar de absorver influências e 
transformá-las em algo próprio, muitas vezes 
novo, ou com forte tempero local, modo este 
que ganhou o nome de “antropofagia cultural”. 
A mestiçagem e a antropofagia cultural, 
alimentadas por constantes fluxos migratórios 
de pessoas e de idéias, produziram, aqui, uma 
cultura potente e plural, com um grau de 
diversidade e renovação, comparável ao de 
poucos países do planeta.

No vasto universo da cultura brasileira, pulsa 
uma produção que nasce da criatividade do povo 
brasileiro, multiplica-se em sua miscigenação 
genética e cultural, aprofunda-se em sua 
sensibilidade e se potencializa em sua disposição 
para superar as adversidades. Esta cultura diversa 
ocupa um papel central na vida social do país 
e constitui, ao lado de nossa biodiversidade, o 
grande patrimônio brasileiro, a nossa principal 
riqueza, uma extensa “semiodiversidade” que tem 
inestimável valor econômico e social.

Na globalização e na era do conhecimento, em 
que o saber, o simbólico e a inovação se tornam 
os ativos fundamentais de um país e de qualquer 
organização ou comunidade, a vitalidade e 
a diversidade cultural surgem como fatores 
decisivos de desenvolvimento. Neste contexto, 
as expressões culturais do povo brasileiro se 
afirmam como diferenciais competitivos e vetores 
potencialmente estratégicos. no enfrentamento de 
dois desafios históricos: o desenvolvimento pleno 
do país e sua inserção soberana na globalização.

A cultura impacta positivamente o crescimento 
econômico, atuando sobre a geração de renda 
e emprego, assim como na inclusão social e no 
bem-estar da sociedade. É, ao mesmo tempo, 
um impulsionador e um qualificador  
do processo de desenvolvimento.

A economia da cultura movimenta, diretamente, 
cerca de 7% do PIB anual do planeta. É o setor que 
mais cresce, mais emprega, mais exporta e melhor 
paga, atualmente. No Brasil, a cultura responde 
por 5% dos empregos formais e 5% do PIB  
(IPEA/Mercosul Cultural).

Os dados existentes mostram que a cultura 
brasileira é extremamente relevante em nossa 
vida social e contribui decisivamente para o 
desenvolvimento do país, em termos sociais e 
econômicos. Mostram, ainda, que é imenso o 
potencial, ainda não-realizado. Mas, se é verdade 
que a cultura brasileira tem esta importância, 
este papel estratégico, este potencial, também é 
verdade que pouco disto tem a ver com a atuação 
do poder público, em suas três esferas. Para o 
Estado, a cultura ainda não é uma prioridade.

Como fazer com que as políticas públicas de 
cultura ganhem a consistência e a abrangência 
necessárias? Como fazer com que o poder 
público tenha, na cultura, uma atuação à altura 
da qualidade e da diversidade das expressões 
culturais do país? Como ampliar o grau de acesso 
da população brasileira à produção e à fruição 
de bens e serviços culturais? Como criar um 
ambiente favorável à realização e à maximização 
do potencial de geração de renda, emprego, 
inclusão social e qualidade de vida da cultura?

É necessário, como afirmei, fazer com que a 
questão da cultura entre na agenda da sociedade 
brasileira, da mídia e do poder público deste país, 
para que este não seja um debate e uma bandeira 
apenas de artistas, produtores e gestores, mas 
de todos nós. É necessário ainda elaborar, de 
modo participativo, um plano de vôo capaz de 
articular e amplificar a atuação do poder público 
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na cultura, que consagre a conexão entre cultura e 
desenvolvimento, cultura e inclusão social, cultura 
e cidadania e cultura e identidade. Este plano 
de vôo, com duração plurianual e peso de lei, é 
o Plano Nacional de Cultura. E o seu processo 
de elaboração deve ser o mais amplo, atraente e 
democrático possível, para que se faça, ao longo 
de 2006, a maior mobilização cultural da história 
do país. 

Assim como esta Conferência, o PNC é um sonho 
antigo. Ele começou a se tornar realidade em 
agosto de 2005, quando o Congresso Nacional 
promulgou a Emenda Constitucional nº 48/2005, 
que altera o artigo 215 da Constituição e estabelece 
a criação de um Plano Nacional de Cultura. Esta 
Emenda criou as condições para que a cultura 
passe a ser tratada como questão de Estado, e não 
apenas de governo. 

Quando fui convidado pelo presidente Lula para 
ser o novo Ministro da Cultura, ainda em 2002, 
disse a ele que a minha presença, aqui, só faria 
sentido, se todo o governo encarasse a cultura 
como prioridade. Quase três anos depois, constato 
que aquele desejo, aquela vontade, vem se 
tornando uma realidade. A situação ainda não é a 
ideal. Mas estamos em um processo de evolução.

O governo do presidente Lula fez, na cultura, um 
esforço que merece reconhecimento, em especial 
quando se sabe das dificuldades que inibem 
os governos, todos os governos, neste país tão 
desigual. Apesar das adversidades, o governo 
federal, de 2002 para 2006, dobrou o Orçamento 
do Ministério da Cultura, assim como também 
dobrou os recursos da Lei de Incentivo à Cultura. 

Novos instrumentos de financiamento foram 
criados – como as linhas de crédito do BNDES 
para pequenas e médias empresas culturais, para 
a construção de salas de cinema, além dos Fundos 
de Investimento em Cinema e tantos outros. A 
desoneração da cadeia produtiva do livro baixou 
seus preços. 

Os patrocínios culturais das empresas estatais, 
agora estão em sintonia com as políticas públicas 
do setor. Com isto, temos mais recursos investidos 
de modo mais eficiente e abrangente. Basta ver 
a Lei de Incentivo à Cultura. Antes, os recursos 
eram concentrados em poucos Estados. Agora, 
a distribuição regional é mais equilibrada. Os 
recursos chegam a todo o país. 

Após quase três anos de trabalho, este Ministério 
da Cultura tem um histórico de realizações de que 
o Brasil pode se orgulhar. Temos hoje mais de 300 

pontos de cultura em comunidades de risco social, 
amplificando as expressões locais. Logo serão 500. 
O patrimônio histórico está sendo restaurado em 
mais de 30 cidades, com o Programa Monumenta. 
Quase 300 novos longas-metragens, curtas, 
programas de TV, filmes de animação e games já 
foram realizados, com recursos do Orçamento. 
Na indústria do cinema propriamente dita, 
confirmando as nossas expectativas manifestadas 
no Festival de Gramado, em 2003, chegamos 
hoje à produção de mais de 50 longas por ano e 
a uma fatia média de 15% do mercado interno. 
Há avanços relevantes em todos os segmentos, 
como o Programa de Exportação de Música, a 
Previdência dos Trabalhadores da Cultura, um 
velho sonho, especialmente dos artistas da terceira 
idade, o apoio ao Software Livre e os programas 
para a cultura popular. 

O foco das ações mudou, passando a ser o 
conjunto da sociedade, e não apenas os artistas. 
Estas ações, por sua vez, foram ampliadas e 
passam hoje a integrar um conjunto de políticas 
públicas. Estamos criando o Sistema Nacional 
de Cultura, que vai articular a atuação do 
poder público no setor. Estamos realizando 
esta Conferência Nacional de Cultura e vamos 
elaborar, de modo participativo, o primeiro Plano 
Nacional de Cultura do Brasil, ao longo de 2006. 

Nossa atuação internacional também começa a 
dar frutos. No dia 20 de outubro, a Conferência 
da UNESCO, em Paris, aprovou a Convenção 
Internacional de Proteção e Promoção da 
Diversidade Cultural, um documento vital para a 
cultura, na era da globalização. Sua elaboração e 
aprovação se devem, em grande parte, ao trabalho 
do Ministério da Cultura do Brasil, ao lado de 
países como a Espanha, a França, o Canadá, os 
vizinhos do Mercosul e os países da África. 

O diálogo permanente, com artistas, produtores e 
empreendedores culturais, tem sido outra marca 
desta gestão. Criamos, neste sentido, as Câmaras 
Setoriais de Música, Artes Cênicas, Artes Visuais e 
do Livro e Leitura. E vamos empossar, em breve, o 
Conselho Nacional. 

Estamos ampliando o grau de acesso da população 
à produção e à fruição de bens e serviços culturais, 
além de incentivar o crescimento de nossa 
indústria cultural. Procuramos ainda estimular a 
presença da cultura do Brasil no exterior, com o 
“Ano do Brasil na França”,  a “Copa da Cultura”, na 
Alemanha, e o programa de circulação nos EUA. 
Temos, portanto, muito para celebrar. Mas ainda há 
muito o que fazer. E caminhamos na direção certa, 
para valorizar e desenvolver a cultura brasileira. 
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Antes de encerrar, gostaria de lembrar um episódio 
significativo, que diz respeito a este governo..

Logo depois de sua posse, em 2003, o presidente 
Lula reuniu todos os ministros, para uma viagem 
histórica a regiões abandonadas pelo Brasil 
oficial. Primeiro ato presidencial, carregado 
de significados. Quando chegamos ao Vale do 
Jequitinhonha, em Minas Gerais, chamou-me a 
atenção uma faixa, entre as muitas ali erguidas, 
empunhada por uma senhora. A faixa dizia: “Só 
queremos dedicação”. Tomei a mensagem como 
senha do sonho que ali assumia uma primeira 
forma concreta. A cidadã brasileira sugeria em 
tom amoroso: “Esperamos mais, queremos a alma 
do comprometimento”.

Assim temos feito até agora no Ministério da 
Cultura. Tratamos de colocar a cultura como 
algo estratégico, o que se materializa agora com 
o novo Orçamento do Ministério, o dobro, em 
relação a 2002. Tratamos de divulgar um conceito 
amplo de cultura, que vai além das expressões 
artísticas tradicionais: cultura como o conjunto 
dinâmico de todos os atos criativos de nosso 
povo, usina de símbolos de cada comunidade e de 
toda nação; cultura em sua dimensão econômica, 
fator de desenvolvimento e geração de renda e 
emprego; cultura como cidadania e soberania; 
cultura, não mais como ornamento, mas como 
algo básico na cesta básica de todos os brasileiros. 
Com a dedicação pedida, estamos formulando e 
aplicando políticas públicas em diversos setores. 
Superando as dificuldades e recapacitando o 
Ministério da Cultura. Dialogando de modo 
franco com a sociedade civil, sem medo de 
enfrentar as impossibilidades. 

A faixa de Jequitinhonha nos impulsiona e anima. 
Impossível fazer tudo que sonhamos, claro. Mas, 
hoje, temos uma rota de navegação que nos move 
no horizonte do possível. Temos pensamento, 
capacidade de articulação política e social, 
projetos factíveis. 

Mas que ninguém se engane. O que demos até 
aqui foram apenas uns poucos passos. E o que 
queremos é muito mais. E, aqui, entra o Plano 
Nacional de Cultura. 

O Brasil e o Ministério da Cultura se defrontam 
agora, com um desafio vital: mobilizar a sociedade 
para construir o primeiro Plano Nacional de 
Cultura da nossa história, documento no qual 
faremos um diagnóstico da cultura brasileira, 
em suas múltiplas dimensões, e estabeleceremos 
os princípios, diretrizes, papéis institucionais, 
recursos necessários, programas e metas que 

devem pautar a atuação do poder público no 
setor, nos próximos anos. Este processo será 
coordenado pelo Ministério da Cultura, por 
intermédio de sua Secretaria-Executiva e da 
Secretaria de Políticas Culturais, com apoio 
da Secretaria de Articulação, e estará aberto à 
participação de todos os interessados. 

O Ministério pretende envolver o maior número 
possível de pessoas e instituições, na elaboração 
do PNC, incluindo os cidadãos interessados 
no tema, os artistas, os produtores e gestores 
culturais, os intelectuais, as universidades, as 
associações e entidades representativas, as ONGs 
culturais e as três esferas do poder público. 
Esta parceria, na verdade, já começou, e esta 
Conferência assume, simbolicamente, a condição 
de marco inicial do PNC. 

É preciso disposição para o diálogo, de forma a 
diminuir os campos de tensão entre segmentos e 
agentes, pois, a criação do novo instrumento legal 
deve ser um processo de mobilização e reflexão 
capaz de produzir o mais abrangente debate sobre 
a cultura já realizado no país. Somente depois 
desta consulta à sociedade é que o Plano Nacional 
de Cultura será enviado pelo presidente Lula, para 
ser analisado e votado pelo Congresso Nacional. 
Espera-se que, até meados de 2006, o documento 
já possa ser examinado pelo Legislativo. 

Neste árduo esforço coletivo, o Plano Nacional 
de Cultura deverá precisar, com clareza, o papel 
e a forma de atuação da União, dos Estados e 
Municípios e do Distrito Federal, esclarecer 
os eixos estratégicos, as políticas setoriais, os 
públicos a que se destinam as ações, além de 
identificar as políticas transversais em que se 
incluem a cultura e as formas de incentivo aos elos 
das cadeias produtivas que compõem os processos 
culturais. Trata-se de um desafio e tanto. Mas o 
desafio é o combustível da vida. Este país não 
existiria, ou seria outra coisa, sem os desafios que 
o formaram.
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Resumo
A educação, a construção política e cidadã, as identidades 
nacionais, regionais e locais são afetadas pelo trânsito de 
nossas sociedades para a sociedade do conhecimento. 
Além disto, a mediação tecnológica tem convertido em 
cultura “tudo aquilo que faz parte da vida social”. Dado 
que os tempos para aceder à tecnologia são diferentes e 
diferenciais, este é um processo de ruptura que impacta 
diretamente sobre nossa capacidade para construir 
condições de eqüidade, paz e justiça social. Mas esta 
conjuntura oferece, também, oportunidades únicas no 
âmbito das políticas culturais, já que é possível interagir 
e reconfigurar estes processos, partindo da diversidade 
cultural e de uma recuperação do valor do local. 

A diversidade de identidades é um valor fundamental para a 
construção desta nova ordem internacional que desejamos. 
Eqüidade e justiça também requerem uma igualdade de 
condições para o reconhecimento e a expressão da diversidade 
cultural. Nossas identidades a partir das quais interagimos 
com outros sistemas socioculturais, são a expressão desta 
relação primária entre cultura e diversidade, moldadas, por 
sua vez, pelos diversos processos de integração regional, que 
nos dotam de um pensamento crítico próprio.  Por isto, a 
identidade ibero-americana e a consolidação de um espaço 
cultural comum – como via para avançar na coordenação de 
estratégias e políticas culturais – representam, hoje, grandes 
fortalezas para a região. 

As políticas culturais devem apostar em um “diálogo entre 
culturas” baseado na mútua compreensão e na consciência 
de um destino compartilhado. Nós, dos organismos de 
cooperação, temos a missão de gerar os espaços de encontro, 
de reflexão estratégica, de acordo e de intercâmbio horizontal 
necessários. A Carta Cultural Ibero-americana, cujas bases 
foram aprovadas na 15ª Conferência Ibero-Americana de 
Chefes de Estado e de Governo, e a própria Convenção 
sobre a Proteção e Promoção da Diversidade de Expressões 
Culturais da UNESCO, representam instrumentos para 
avançar neste sentido.

Devemos corrigir as desigualdades e gerar condições de 
igualdade para a criação, circulação e apropriação dos 
bens e patrimônios culturais. Este é o desafio que nossas 
políticas culturais comuns devem assumir.

A  C u lt u r A  nA  I b e ro - A m é r I C A :  FAtor  
de  de se n volv I m e n to  e  I n t e g r Aç ão

Francisco Piñon
Secretário Geral da OEI

“Estamos diante de uma verdadeira mudança 
de época, diante de uma bifurcação histórica, 
uma bifurcação sistêmica em que as 
perturbações aumentam em todas as direções, 
juntamente com as oportunidades.”

A cultura, como problemática, é parte da 
profunda discussão que se tem feito nas ciências 
sociais e humanas, nas últimas décadas. No meio 
da transição que estamos vivendo, para uma 
sociedade do conhecimento, a própria noção 
de cultura foi ampliada. Esta extensão obedece, 
em grande medida, a que as transformações 
tecnológicas também sejam transmitidas a todos 
os âmbitos da vida cotidiana. A densidade que 
a tecnologia adquiriu converteu em cultura 
tudo aquilo que faz parte da vida social. Então, 
podemos dizer que se produziu uma extensão da 
noção de cultura, no seu sentido antropológico. 
A tecnologia foi incorporada sob forma de novas 
linguagens, novas formas de escrever, novos 
dispositivos de criação, produção e reprodução de 
informações, mensagens e conhecimentos.

É importante que esta mudança, ocasionada 
pela acelerada transformação tecnológica, 
atravesse os processos sociais e tenha impacto 
nos mais variados âmbitos de ação. A leitura, 
a escrita, a educação, a representação e 
construção política e cidadã, as entidades 
nacionais, regionais e locais foram todas 
afetadas por estas transformações. Os livros 
se “descorporificam”. Há novos suportes 
em que se integram as palavras, os códigos 
verbais, as imagens e os sons. As leituras se 
tornam mais fragmentadas e descontínuas e 
culturas se constroem com base em recortes e 
mesclas de textos e fragmentos; arte eletrônica; 
música que viaja pela internet; saberes que se 
descentralizam e se diversificam e requerem 
que sejam postas em prática outras estratégias 
de compreensão e narração; formas de 
aprendizagem que incorporam as técnicas 
audiovisuais e de informática; novas lógicas que 
incidem na construção de identidades.
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Esta interação com a tecnologia significou 
um processo gradual de industrialização e 
especialização. na forma como se estruturou 
a produção cultural. Com esta reconfiguração 
que se está operando na instância nacional, os 
processos de industrialização e especialização 
produtiva foram desvinculando a produção 
cultural do âmbito exclusivo das comunidades 
de “pertencimento”. De um lado, a instância 
nacional deixou de ser a articuladora e produtora 
única, no seu sentido por excelência, no Estado-
Nação. Demasiadamente pequeno para o âmbito 
global e excessivamente grande para responder às 
demandas locais, este Estado-Nação está sofrendo 
− e este é um processo interessante − pressões de 
cima e da base. Quando me refiro ao fato de este 
Estado-Nação receber pressões superiores, estou 
me referindo às grandes decisões econômicas, 
ao mundo das finanças, às novas formas de 
delinqüência, às migrações e, sobretudo, às redes 
de comunicação e à circulação e penetração de 
bens, mensagens e idéias, que são questionados 
e circulam em circuitos pelos quais os Estados 
podem exercer um controle cada vez mais limitado.

O Estado também se vê pressionado em sua 
base, pelos canais nos quais o local articula suas 
demandas e possibilidades. Esta articulação passa 
pelas competências adquiridas nas instâncias sub-
nacionais, Estados, departamentos e Municípios, a 
partir dos processos descentralizadores, que estão 
sendo implementados em boa parte da região.

Com isto, procuramos acionar uma rede de 
distribuição dos serviços sociais e, num contexto 
de globalização, tentamos re-legitimar a instância 
nacional pela transferência de competências 
a governos locais e regionais, fortalecendo a 
prestação de serviços e a gestão e incrementando a 
participação cidadã. A res-significação do local se 
impõe como uma via para recuperar as culturas, 
atualizar o princípio de cidadania política e 
afirmar as identidades. 

Por outro lado, entretanto, com a desvinculação 
das comunidades de “pertencimento”, surgiram 
as indústrias culturais, instituições especializadas 
em gerar e padronizar produtos destinados a 
diferentes públicos. Para gerar e produzir estes 
produtos, como dissemos, estas indústrias, para 
se sustentarem, também necessitam de uma alta 
dose de inovação e criatividade permanente. Então, 
produz-se um jogo duplo de industrialização e 
produção cultural, por um lado, e a expressão da 
multiplicidade local, por outro. Este jogo duplo 
tornou possível uma tomada de consciência 
da revalorização da diversidade cultural, a 
nível mundial. Neste contexto, está havendo 

uma reorganização da produção, circulação e 
consumo de bens e mensagens culturais. Nesta 
reorganização, há uma predominância do mercado, 
em muitos casos, sobre as condições estéticas. 
A produção, em escala industrial, a circulação 
massiva e transnacional de bens e serviços culturais 
redefiniram nossa maneira de entender o cultural e 
compreender seus impactos sociais.

No início, eu afirmava que estamos transitando 
numa sociedade de conhecimento, que ainda 
não definiu seus contornos de forma precisa. 
Este trânsito provocou uma ruptura. É uma 
ruptura que significou, por um lado, que há uma 
lógica que, em alguns casos, criam-se novas 
desigualdades e, em outros, aprofundam-se, ainda 
mais, as desigualdades existentes. A capacidade 
e a possibilidade de estar conectado com ou 
desconectado dos enlaces da informática, dos 
circuitos econômicos e culturais, de interagir, 
ou não, por intermédio da tecnologia, de suas 
linguagens, saberes e modos de aprendizagem, 
são condições que definem e completam, 
juntamente com as práticas mais tradicionais, o 
que entendemos como “cultura”.

Como assinalou Manuel Castel, a velocidade da 
difusão da tecnologia – que o capitalismo utilizou 
para seu próprio desenvolvimento – é seletiva. Os 
tempos de acesso à tecnologia, seja por parte das 
pessoas, dos países ou das regiões, são diferentes 
e diferenciáveis. Além de serem diferentes, 
introduzem e aprofundam as diferenças sociais. 
Mas, também são funcionais, já que conectam, 
em primeiro lugar, aqueles centros, regiões, 
países e pessoas que já estavam integrados na 
economia mundial. A conexão com o mundo, por 
intermédio das tecnologias da informação, não 
é igual. Há grandes setores do mundo que estão 
isolados ou que se conectam perifericamente com 
os setores econômicos, culturais e da informática. 
Há diversos segmentos da população que estão 
desconectados.

Esta desigualdade é a outra face da diferença, da 
incapacidade de atuar com o diferente. Diferença 
e desigualdade manifestam a dificuldade que os 
Estados têm, nas atuais condições, de realizar, 
pacificamente, a interdependência em que nos 
encontramos. Considerando que a mediação 
tecnológica transformou o lugar que a cultura 
ocupa em nossa sociedade, estamos ante um 
problema com as políticas culturais. Estamos 
diante de uma desigualdade e uma diferença 
que têm impacto direto sobre nossa capacidade 
de construir condições de eqüidade, paz e 
justiça social. Desigualdade e diferença, ruptura, 
crise e conflito são palavras que assinalam a 
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profundidade da transformação estrutural em que 
nos encontramos imersos. Neste sentido, creio 
que estamos diante de uma verdadeira mudança 
de época, diante de uma bifurcação histórica, 
uma bifurcação sistêmica em que as perturbações 
aumentam em todas as direções, juntamente, com 
as oportunidades.

Está certo que são tempos de incertezas, de falta 
de certezas, de turbulências, tempos em que, não 
poucas vezes, se nos impõem imagens caóticas 
do mundo. Um mundo em que parece muito 
difícil prever qual será o resultado final. Mas, 
acho que é justamente esta conjuntura que nos 
oferece oportunidades únicas. Esta é a outra face 
de um processo marcado pelas ambigüidades. 
Um processo em que nos são oferecidas 
oportunidades que devemos ler, compreender e 
aproveitar. São oportunidades para intervir na 
nova ordem que se está configurando. Um tipo 
de ordem que não está a nossa frente, como algo 
disponível, pré-determinado, monopolizado 
por algum tipo de pensamento que, pretende-
se, seja único. Ao contrário, creio que, a partir 
da avaliação política e intelectual das posições 
economicistas – que podem ser resumidas no 
chamado “Consenso de Wasghington” –, o sentido 
e o tipo de processo a que estamos assistindo, 
assinalados com o nome impreciso de “transição” 
na sociedade do conhecimento, bem como a sua 
configuração, dependerão de nossas ações atuais, 
particularmente, das políticas culturais, já que a 
dotação de sentido é matéria da cultura.

Creio que de nenhuma maneira denominamos 
“globalização” de forma imprecisa. A incerteza 
que advém de todo o processo de transformação 
estrutural como o que estamos vivendo, pode 
ser apresentada como uma desculpa para 
não pensarmos, para adotarmos soluções 
totalizadoras, para nos deixarmos tentar por lições 
facilitadas e suas importações acríticas, que, em 
geral, se convertem em teorias que dissocializam 
as complexas condições econômicas e sociais. Não 
podemos nos permitir cair em posições fatalistas 
de guerras entre civilizações e as que anunciavam 
o fim da história, configurando-se como única 
saída para os extremismos destruidores.

Parece-me que esta é a vez da diversidade 
cultural, da diversidade de histórias, experiências 
e territórios e que, a partir da recuperação do 
valor do local, será possível negociar, pactuar e 
transformar a globalização. A partir da cultura e 
da diversidade será possível orientar o processo 
de reconfiguração ao qual estamos assistindo. A 
partir da cultura e da diversidade será possível 
pensar em como aproveitar as oportunidades 

que se nos apresentam. A partir da cultura e da 
diversidade será possível pensar o que fazer para 
que, nesta bifurcação histórica, possamos assentar 
as bases para a construção de sociedades mais 
justas, igualitárias onde possamos viver juntos, 
afirmando e reconhecendo e valorizando nossas 
identidades. 

As transformações ocorridas no marco que 
tentei resumir, juntamente com os processos de 
integração regional que estão avançando com 
diferentes sucessos, foram os impulsionadores 
para que voltássemos a pensar nas identidades. 
Produtos de um processo de sedimentação de 
memórias, de um amplo e sinuoso percurso 
histórico, em que se entrecruzam temporalidades 
segmentadas e co-existentes, as identidades 
são expressões desta relação primária entre 
cultura e diversidade. Abertas e dinâmicas, as 
identidades estão em permanente processo de 
atualização. Elas são o material transformador dos 
vínculos sociais, já que nos permitem construir 
“comunicativamente” o sentido coletivo da vida. 
É um sentido que se encontra desvalorizado, pela 
redução das interações sociais a competências 
mercantis. É um material que se nutre das 
diferenças e dos conflitos, para gerar uma espiral 
ascendente de inovação e criatividade. Podemos 
dizer que as identidades nos fazem criar raízes, 
no sentido de que são nossas senhas particulares, 
que nos permitem pensar, maquinar e construir 
nossas próprias visões do mundo e de nós 
mesmos.

Nesta linha, as entidades foram um ponto de 
partida para pensar criticamente outras questões 
que foram sendo identificadas. É o caso da 
democracia, da cidadania, da sociedade civil, 
dos movimentos sociais, dos direitos humanos, 
da defesa do meio ambiente, da memória e da 
questão indígena. Mas, ao mesmo tempo, estas 
senhas particulares que dissemos que nos fazem 
criar raízes, também nos universalizam. São o 
substrato pelo qual expressamos o nosso modo 
peculiar de ser e de estar no mundo, nossa visão 
particular para navegar pelo mundo e enfrentar 
suas problemáticas. A partir delas, integramo-nos 
na cadeia de mensagens e de bens culturais e de 
intercâmbio global. Ingressamos num circuito 
onde, não apenas nos diferenciamos, construímos 
nós próprios e os outros, mas, onde, sobretudo, 
interagimos, negociamos e nos confrontamos com 
outros sistemas culturais.

Quero propor, aqui, uma dupla via de ação. 
Por um lado, que as culturas, identidades, 
patrimônios históricos, sejam entendidos de 
modo aberto e em contínua mudança, e não 
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como entidades sólidas. Desta forma, podem 
enriquecer e funcionar como pontes, que 
facilitem a compreensão entre diferentes. Esta é 
uma via para se evitar tentações fundamentalistas 
e doutrinas fatalistas de choques entre 
civilizações. É uma via, e eu me permito citar o 
exemplo da Ibero-América, como um mosaico de 
raças em que houve um processo de mestiçagem 
cultural, particularmente fecundo. A identidade 
ibero-americana representa hoje uma fortaleza 
para a região. Com ela, temos a possibilidade de 
avançar na consolidação de um espaço cultural 
comum, que dê forma a um bloco geocultural, 
no mundo globalizado. É uma identidade sobre 
a qual podemos projetar outras ordens possíveis, 
no futuro, tanto no âmbito econômico como no 
âmbito geopolítico. Neste sentido, trata-se de 
reconhecer a diversidade de entidades, como 
um valor fundamental para a construção de 
uma nova ordem internacional, com condições 
eqüitativas para que possamos narrar as diversas 
maneiras de ver e entender o mundo.

Por outro lado, esta diversidade cultural requer 
a garantia de igualdade de condições para seu 
reconhecimento e expressão. O processo da 
Carta Cultural Ibero-Americana e a Convenção 
sobre a Proteção e Promoção da Diversidade de 
Expressões Culturais da UNESCO representam 
instrumentos para avançarmos neste sentido. 
Garantir a igualdade de condições, para o 
reconhecimento e a expressão da diversidade 
cultural, representa o desafio de superar as 
limitações daqueles que estão desconectados, 
sejam regiões, países, territórios ou pessoas. Nesta 
desconexão, estamos colocando em jogo nossas 
capacidades sociais, econômicas e políticas para 
construir condições de eqüidade e justiça. 

Em nível global, acontece o mesmo. A desconexão 
e o intercâmbio assimétrico de bens e mensagens 
culturais supõem: 1 –  diminuir nossas 
capacidades para examinar e compreender como 
questionar as diferenças e encontrar vias possíveis 
para resolver as desigualdades; 2 – aumentar os 
dispositivos que marginalizam os outros;  
3 – aprofundar as brechas de inclusão e exclusão, 
que põem em perigo o desenvolvimento de nossos 
povos, a “interculturalidade” e a paz.

Gostaria de fazer, ainda, referência a dois 
conceitos: diferença e desigualdade. As 
transformações tecnológicas facilitaram as 
interconexões. Houve um crescente intercâmbio 
econômico, cultural e migratório. Este crescente 
intercâmbio intensificou as interdependências. Isto 
faz com que tenhamos uma maior disposição para 
conviver com os outros, conviver com o diferente. 

“Desnaturalizar” e “desfatalizar” as diferenças, 
além de uma realidade empiricamente observável, 
como produto de nossa construção e projeção, 
é um primeiro passo para a mudança. É um 
primeiro passo para que as culturas, identidades, 
patrimônios históricos sejam vistos como algo 
aberto e em contínua mudança, estimulando seu 
enriquecimento, no contato com o outro.  
Neste ponto, as políticas culturais se orientam por 
um diálogo entre as diferentes culturas, diálogo 
baseado na compreensão mútua e na consciência 
de um destino compartilhado com a humanidade.

Em não poucas ocasiões − e aqui é que está 
o problema −, a diferença está associada à 
desigualdade. Nas últimas décadas, a desigualdade 
cresceu, em nível mundial e de maneira alarmante 
na América Latina. A “desterritorialização” do 
poder econômico, o abismo tecnológico, os 
fluxos financeiros, as redes de comércio e os 
intercâmbios assimétricos, com a conseqüente 
concentração dos investimentos, e a expansão das 
indústrias culturais, são forças que atuam em nível 
global. Sua capacidade de gerar desigualdades 
não pode ser compensada, exclusivamente, com 
mecanismos e políticas de distribuição de alcance 
nacional e local. Estou me referindo à cultura e 
à diversidade como instâncias onde é possível 
orientar o processo de reconfiguração a que 
estamos assistindo. 

Parece-me necessário ressaltar, também, que os 
blocos regionais cumprem, neste sentido, uma 
função central. Não apenas por que estão se 
consolidando como os novos atores do cenário 
internacional, mas, também, por que é necessário 
pensar em estratégias globais, ou pelo menos 
regionais, que tenham sua expressão em políticas 
culturais adequadas para questionar os desafios 
que nos apresenta o século XXI. 

Há poucos dias, celebraram em Foz do Iguaçu 
o 20º aniversário da Declaração de Iguaçu, que 
deu início ao programa de integração entre a 
Argentina e o Brasil. Na sexta-feira passada, na 
cerimônia de transmissão da Presidência pro 
tempore do Mercosul, do Uruguai à Argentina, 
ficou acordado, por um lado, a entrada da 
Venezuela. Foi a primeira incorporação de 
um novo Membro Pleno que não pertence ao 
grupo dos quatro primeiros sócios. Por outro 
lado, foi criado o Parlamento do Mercosul, que 
começará a funcionar no Uruguai, em 2007, e 
que elegerá representantes específicos, em 2011. 
A consolidação dos blocos regionais, no meu 
entender, não pode ser vista senão como uma 
via promissora, para avançar na coordenação de 
estratégias e políticas culturais comuns. 
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Creio que, num contexto como este, os 
organismos de cooperação têm a missão de gerar 
espaços de encontro e de reflexão estratégica, de 
acordos e intercâmbio horizontal, de edificação 
de posições comuns e capacidade financeira, para 
conectar as diferenças, atenuar as desigualdades 
e equilibrar as assimetrias que, em muitas 
ocasiões, escapam ao poder dos Estados. Caso 
contrário, ficarão não apenas visíveis, mas 
intoleráveis,  as atuais limitações que apresentam 
os Estados para organizar pacificamente as 
novas relações de interdependência em que se 
encontram os diferentes e os desiguais, sejam 
grupos sociais, etnias ou nações inteiras. Estas 
limitações já se expressam por diferentes formas 
de enfrentamento, tornando vulnerável a 
diversidade e solapando as possibilidades futuras 
de alcançarmos níveis racionais de eqüidade e 
integração social.

Esta tarefa não pode ser realizada apelando, 
unicamente, para a tolerância em relação aos 
diferentes e à solidariedade para com aqueles 
que estão em situação vulnerável. Estes são 
requisitos para que sigamos convivendo, mas são 
insuficientes para promover a “interculturalidade” 
e gerar condições de igualdade para a criação, 
circulação e apropriação de bens e patrimônios 
culturais. Como ressaltou o nosso Nestor 
Garcia Canclini: “Comunicar os diferentes, 
corrigir as desigualdades e democratizar 
o acesso a patrimônios ‘interculturais’ são 
tarefas indissociáveis para sair deste tempo de 
abundância”. Esta é uma missão para políticas 
culturais comuns que coloquem em jogo 
nossas múltiplas opções de conformar, não 
apenas as sociedades, mas também, uma ordem 
internacional mais justa e igualitária.
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Resumo
Em época de mudanças aceleradas, provocadas 
pela globalização, a valorização da cultura deve ser 
considerada fator fundamental de coesão social, na 
medida em que preserva e fortalece a identidade e a 
memória de um povo. O desenvolvimento de políticas 
culturais consistentes contribui, de forma efetiva, para 
o fortalecimento do Estado contemporâneo. Neste 
sentido, o México é um exemplo a ser considerado, pois 
ao longo de décadas, constituiu uma infra-estrutura de 
informação, com indicadores e análises que servem de 
bússola para enfrentar os principais desafios, no âmbito 
das políticas culturais. O Estado Mexicano, além de 
adotar uma política que visa a proteção e difusão do 
patrimônio histórico, está sempre atento aos meios 
de comunicação de massa, às novas modalidades de 
consumo cultural, às migrações e à relocação do país 
nas redes transnacionais. 

A política cultural do México é norteada pelos eixos 
de ação do Conselho Nacional para a Cultura e as 
Artes, que se constitui no trabalho de recuperação, 
proteção, investigação e difusão do patrimônio como 
elemento de identidade; a formação de novos públicos 
e a consolidação da infra-estrutura, para ampliação do 
acesso de bens e serviços culturais; o fomento ao livro 
e à leitura, para garantir a formação de uma sociedade 
mais crítica e informada; a descentralização de recursos 
e decisões em relação aos Estados e Municípios, por meio 
de fundos mistos de apoio a projetos culturais; o respeito 
e a valorização da diversidade, como base da vitalidade 
cultural; o apoio a pequenas e médias indústrias culturais; 
e a recuperação, proteção, investigação e difusão do 
patrimônio mexicano, como elemento de identidade. 

O desenvolvimento de sistemas de informação que 
desenhem indicadores e abram espaços independentes 
para análise, formulação e avaliação é tema de 
grande relevância e atualidade, no contexto das 
políticas culturais. Assim sendo, somente por meio 
destes instrumentos é possível a análise e a reflexão 
aprofundadas sobre a cultura e seus desafios, além de 
discussões, acordos e consensos capazes de sustentar 
políticas que mereçam continuidade.

A  C u lt u r A  e  As  P ol í t I C As 
C u lt u r A I s  n o  m é x I C o

Jaime Nualart
Conselho Nacional para a Cultura e as Artes/Conaculta - México

“Uma das mudanças mais transcendentes das 
últimas décadas, por suas conseqüências no 
âmbito cultural, tem a ver com os processos 
de industrialização das comunicações e de 
transnacionalização dos bens simbólicos.”

A cultura ocupa um lugar central no 
desenvolvimento do Estado contemporâneo, 
como fator de identidade e elemento estratégico 
para alcançar um desenvolvimento integral e 
sustentável nos âmbitos econômico, político e 
social. Neste sentido, o desenvolvimento cultural 
de um país é um componente fundamental da 
coesão social e um instrumento de extensão 
da democracia, que contribui para que uma 
sociedade seja cada vez mais aberta, informada 
e participativa, valorize a pluralidade, respeite a 
legalidade, reconheça a importância de proteger 
a liberdade de expressão, de criação e faça sempre 
valer estes direitos fundamentais. 

Como indicou o Relatório de Desenvolvimento 
Humano do Programa das Nações Unidas para 
o Desenvolvimento, de 2004, para atingir os 
Objetivos do Desenvolvimento do Milênio 
e erradicar a pobreza no mundo, primeiro, 
devemos enfrentar, com bom êxito, o desafio de 
construir sociedades inclusivas e diversas em 
termos culturais. Isto, para que os países possam 
articular esforços para o crescimento econômico, 
a saúde, a educação e permitir a expressão 
cultural plena de todos, o que constitui, em si, um 
importante objetivo do desenvolvimento. Em um 
mundo de mudanças acentuadas, o patrimônio 
cultural, tangível e intangível, tem um papel 
cada vez mais importante, ao proporcionar às 
pessoas o sentido de quem são, de onde vêem 
e o que significam suas vidas. Os monumentos 
em lugares patrimoniais, os idiomas, as obras de 
nossos poetas e escritores, músicos e pintores, 
as danças, as comidas e as festas, os costumes 
e as tradições são elementos de identidade 
insubstituíveis, que devem ser valorizados e 
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protegidos, para que se renovem e se recriem no 
âmbito atual da globalização.

Ao longo do século XX, a cultura no México teve 
uma importância social e um reconhecimento 
público que permitiu construir uma sólida trama 
institucional, na qual o Estado tem desempenhado 
um papel central. O México do século XXI é 
uma sociedade cada vez mais madura, complexa 
e diferenciada, como resultado de um processo 
de várias décadas, caracterizado por altas taxas 
de crescimento demográfico, urbanização e 
industrialização. A isto se soma um contexto 
internacional muito dinâmico, caracterizado 
também por altas taxas migratórias e crescentes 
fluxos de bens e serviços culturais, que 
transcendem as fronteiras nacionais e interagem, 
de maneira sem precedentes, no âmbito local, 
regional e nacional.

Esta situação deu lugar a novas demandas no 
terreno cultural, que tornaram necessária uma 
nova política, produto de ampla e permanente 
consulta nacional, orientada a apoiar o 
desenvolvimento das expressões culturais 
nacionais, ampliar o acesso a bens e serviços 
culturais a todos os setores sociais, em todas 
as regiões do país, assim como, desenvolver 
uma ação institucional que reconheça a própria 
sociedade como parte ativa neste processo. 

Uma das mudanças mais transcendentes das 
últimas décadas, por suas conseqüências no 
âmbito cultural, tem a ver com os processos 
de industrialização das comunicações e de 
transnacionalização dos bens simbólicos. Isto tem 
enormes implicações para a política cultural. Na 
atualidade, é tão importante proteger e difundir 
o patrimônio histórico quanto estar atento aos 
meios de comunicação de massas, às novas 
modalidades de consumo cultural, às migrações e 
à relocação do México nas redes transnacionais. 

A política cultural do Estado Mexicano, 
num horizonte de médio e longo prazos, tem 
considerado, como seus princípios norteadores, 
o respeito irrestrito à liberdade de expressão e 
criação, a afirmação da diversidade cultural, a 
ampliação do acesso aos bens e serviços culturais, 
a participação do cidadão e a busca de um 
desenvolvimento equilibrado. Sem renunciar à 
responsabilidade que corresponde ao Estado, na 
valorização, proteção e difusão deste patrimônio, 
reconhece-se  a importância de respaldar o talento 
criativo dos mexicanos e abrir novos canais à 
participação social aberta e plural nestes campos, 
com mecanismos específicos.

Os eixos de ação do Conselho Nacional para 
a Cultura e as Artes, instituição norteadora da 
política cultural no México, têm sido:

A recuperação, proteção, investigação e •	
difusão de nosso patrimônio como elemento 
de identidade, a fim de assegurar as condições 
para seu aproveitamento pelas atuais e 
futuras gerações. Contamos com 174 zonas 
arqueológicas abertas ao público, 124.376 
sítios arqueológicos e monumentos históricos 
registrados e catalogados e 1.096 museus.

A formação dos criadores, pela educação •	
artística; o estímulo e alento a seu trabalho 
criativo por intermédio de diversos 
programas de apoio; a difusão de sua obra, 
para que a cultura nacional possa ser recriada 
e renovada. Estes programas são levados a 
cabo pelo Instituto Nacional de Belas Artes, 
o Centro Nacional das Artes e o Fundo 
Nacional para a Cultura e as Artes. Este 
último, desde sua criação em 1989, outorgou 
15.297 apoios a criadores.  

A formação de novos públicos e a •	
consolidação da infra-estrutura, para ampliar 
o acesso de bens e serviços culturais a todos 
os mexicanos. Contamos com 549 teatros e 
1.621 casas de cultura e centros culturais e, 
por intermédio de um programa que combina 
recursos federais, estatais, municipais e 
privados, e apóia uma média de 50 novos 
projetos de infra-estrutura a cada ano. 

O fomento ao livro e à leitura, para contribuir •	
para formar uma sociedade mais crítica e 
informada, por uma rede de 7.010 bibliotecas e 
6.357 salas de leitura. 

A descentralização de recursos e decisões em •	
relação aos Estados e Municípios, por meio 
de fundos mistos de apoio a projetos culturais 
que operam nas 32 entidades federativas e 
380 conselhos cidadãos de cultura, em igual 
número de Municípios. No ano próximo, 
estarão operando 500 conselhos que atenderão 
aos Municípios onde habitam 85% da 
população nacional. 

O respeito e a valorização da diversidade •	
como base da vitalidade cultural, num marco 
de desenvolvimento harmônico e equilibrado. 
Esta diversidade se expressa, entre outros 
aspectos, nas 62 línguas indígenas que 
são faladas no México e é atendida por 
instituições como o Instituto Nacional das 
Línguas Indígenas, diversos prêmios de 
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Literatura Indígena e Arte Popular, assim 
como o Programa de Apoio às Culturas 
Indígenas e Comunitárias que, neste ano, 
apoiou 1.669 projetos. 

O apoio a pequenas e médias indústrias •	
culturais, como elementos centrais da 
identidade, a diversidade e o diálogo 
intercultural do século XXI.

A importância de desenvolver sistemas de •	
informação, desenhar indicadores e abrir 
espaços independentes para a análise, como 
instrumentos para a formulação e avaliação 
das políticas culturais. Contamos com o 
Sistema de Informação Cultural, uma base de 
dados geo-referenciados, a partir do qual se 
elaborou um Atlas de infra-estrutura cultural 
do México. Esta informação é atualizada 
de forma constante e está aberta à consulta 
pública pela internet (http://sic.conaculta.gob.
mx) com cerca de 50 mil registros sobre infra-
estrutura, festivais, convocatórias, publicações 
e legislação cultural, entre outros itens. Foi 
criado o e-cultura, um portal de portais sobre 
arte e cultura do México e do mundo, com 
mais de dois mil links e uma grande variedade 
de conteúdos (http://www.ecultura.gob.mx).

Gostaria de centralizar o restante da minha 
análise, em dois temas − As Indústrias Culturais 
e a Infra-Estrutura da Informação: Indicadores 
e Análise −, por sua importância fundamental e 
estratégica, para enfrentar alguns dos principais 
desafios atuais, em matéria de políticas culturais. 
Em um contexto de globalização, a produção de 
conteúdos, ligados à criatividade, tornou-se um 
dos elementos centrais do crescimento econômico 
recente, na escala mundial. As indústrias culturais, 
em particular, têm adquirido importância 
crescente na produção e no intercâmbio 
econômico dos últimos anos. O consumo de bens 
e serviços culturais e seu comércio internacional 
têm crescido acima dos outros produtos, pelo fato 
de a própria globalização ter aumentado. 

A importância macroeconômica deste fluxo é 
uma realidade tangível e de massa, com um alto 
impacto nas contas nacionais. Para citar um 
exemplo, nos Estados Unidos, a partir de 1996, 
as vendas internacionais de produtos culturais 
representam o primeiro setor de exportação, 
acima de setores tradicionais como a agricultura, 
o automóvel ou a indústria aeronáutica. Estas 
mudanças têm trazido conseqüências importantes 
na maneira como os cidadãos se relacionam com 
a cultura. Nas sociedades modernas, o acesso 
à cultura se realiza maciçamente, de maneira 

privilegiada, com produtos e serviços gerados 
pelas indústrias culturais e meios de comunicação. 

As recentes análises sobre consumos culturais 
apresentam dados contundentes. No México, 
a pesquisa nacional sobre práticas e consumo 
culturais, realizada no ano passado e publicada 
no início deste ano, mostra que os meios de 
comunicação e as indústrias culturais são os 
veículos dominantes nos consumos e práticas 
culturais dos mexicanos, neste novo século. O 
texto completo da pesquisa pode ser consultado 
no nosso site, na internet. Mais de 95% dos 
entrevistados costumam ver televisão e mais de 
87% costumam ouvir rádio. O tempo dedicado 
a estes meios de comunicação é significativo. 
Quase metade dos pesquisados vê televisão entre 
duas a quatro horas por dia e, mais de 1/3 escuta 
programas de rádio, entre duas a quatro horas por 
dia. Quase oito de cada dez entrevistados costuma 
escutar música gravada e, um em cada três, dedica 
a esta atividade, entre duas a quatro horas diárias. 

Os espaços e meios tradicionais de acesso 
à cultura estão sujeitos a um processo de 
mudança. Os cinemas são mais visitados do que 
as bibliotecas, os museus e as livrarias. Como 
ressaltou Nestor Garcia Canclini, a massificação 
dos bens simbólicos tem trasladado âmbitos 
restritos na sua relação com a cultura, das 
livrarias e lojas de discos especializadas, aos 
grandes mercados; dos teatros, aos auditórios 
multitudinários; e também do consumo formal 
aos espaços informais, ou da pirataria.

O fato de que as políticas públicas, na maioria 
de nossos países, tenham sido constituídas, 
historicamente, em torno dos temas de 
patrimônio e Belas Artes, exige que este enfoque 
se complemente com uma atenção crescente a 
estas novas realidades. De agora em diante, as 
políticas culturais devem ser acompanhadas 
de outras políticas públicas em matéria fiscal, 
econômica e tarifária, baseadas na premissa 
de que a cultura é um verdadeiro investimento 
estratégico. A produção cultural deve ser 
assumida como um bem público, que se deve 
preservar, proteger e fomentar. Neste sentido, 
é necessário sublinhar a importância de que 
nossos países atendam à recomendação da 
UNESCO de destinar 1% do Orçamento Nacional 
ao setor cultural. 

Um estudo recente, apoiado pelo Conselho 
Nacional para a Cultura e as Artes, demonstrou 
que, no México, as indústrias culturais 
representam 6,7% do Produto Interno Bruto. Nós 
recebemos apenas 0,12% do PIB e aportamos 
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6,7% do PIB. A importância da contribuição das 
indústrias culturais, que enfrentam condições 
claramente desvantajosas, é uma mostra das 
vantagens comparativas que, historicamente, 
estas atividades comprovaram ter, em países 
como o Brasil e o México. Nesta etapa, marcada 
pela competição global, devemos aproveitar as 
vantagens e potencializá-las sob um esquema de 
cooperação internacional. O México está atento às 
experiências do sucesso do Brasil em matéria de 
estímulo às indústrias culturais, especialmente, ao 
cinema e à música gravada. Para consegui-lo, são 
necessárias condições de operação claras, estáveis 
e propícias para seu desenvolvimento. Precisamos 
criar condições que gerem confiança e segurança. 
Isto requer políticas de Estado integrais, de 
caráter transversal e não unicamente setorial. É 
necessário um enfoque amplo que inclua políticas 
econômicas, tarifárias e fiscais de estímulos às 
pequenas e médias indústrias culturais. Uma visão 
da cultura que inclua aspectos como saúde, meio 
ambiente, desenvolvimento social, participação 
cidadã e direitos humanos. 

Neste contexto, deve ser reconhecido o importante 
papel das pequenas e médias empresas, por serem 
as que refletem e dão voz à diversidade cultural 
e abrem passagem para as lições mais críticas e 
inovadoras. É importante destacar que, no Brasil, 
na Bahia, vai ser aberto um Centro Internacional 
de Indústrias Criativas. 

A transversalidade institucional implica também 
a construção de alianças entre Estado, empresas 
e organizações da sociedade civil, de acordo 
com os tempos e as realidades em que vivemos. 
É necessário, igualmente, promover uma 
cultura de respeito aos direitos do autor e um 
marco legal que proteja e estimule o trabalho 
e o talento de nossos criadores, que são o elo 
inicial e insubstituível desta cadeia econômica. 
É fundamental gestar em nossas sociedades o 
consenso de que o apoio a estas atividades gera 
importantes benefícios econômicos e sociais.

Recentemente, no seio da UNESCO, com a 
adoção da Convenção sobre a Proteção de 
Diversidade dos Conteúdos Culturais e das 
Expressões Artísticas, por uma grande maioria 
de países, entre os quais os nossos, reconheceu-
se que a globalização estabelece um verdadeiro 
desafio para a diversidade de nossas culturas, 
devido aos riscos de homogeneização e 
empobrecimento da oferta cultural. Isto nos leva 
a dar uma atenção especial aos bens e serviços 
culturais como um fator essencial da diversidade 
e do diálogo e, na medida de sua natureza dual, 
como portadores de identidade, valores e sentido 

e, ao mesmo tempo, como mercadorias ou bens de 
consumo geradores de riqueza e desenvolvimento.

Estas novas condições abrem passagem para uma 
nova concepção de cooperação e intercâmbios 
internacionais. Um avanço necessário nas 
relações culturais entre nossos países exige que 
passemos da simples cooperação e intercâmbio 
de produtos a novas formas de cooperação, com 
uma co-produção e co-distribuição. Por exemplo, 
uma aliança ibero-americana para a distribuição 
de nossos produtos audiovisuais e editoriais 
permitiria transcender nossos respectivos 
mercados nacionais e criar redes sustentáveis e 
alternativas para a produção regional de cinema, 
música e literatura de qualidade.

A possibilidade de desenvolver políticas públicas 
adequadas depende, por um lado, de um lobby 
com as comunidades culturais e da qualidade 
de informação disponível também. Um sistema 
com informação confiável e relevante para 
os objetivos e metas da política cultural não 
se desenvolve de maneira espontânea. Pelo 
contrário, deve ser desenhado, construído e 
operado como componente fundamental do 
processo de formulação e avaliação das políticas 
culturais. Por isto, um tema de grande relevância 
e atualidade, no desenho das políticas culturais, 
é a criação de instituições que facilitem a geração 
e sistematização da informação, assim como a 
análise e reflexão sobre a cultura e seus desafios, 
a fim de promover uma discussão informada 
e acordos e consensos, que sustentem políticas 
que tenham continuidade, além das mudanças 
político-administrativas. 

É importante que, nesta região, seja feita a 
discussão em torno da criação de observatórios 
de desenvolvimento cultural que promovam, sob 
um esquema independente e com mecanismos 
participativos, a análise e a avaliação de políticas 
e a prospectiva anual de toda a cultura. Estes 
observatórios teriam, entre suas tarefas, que 
estabelecer indicadores culturais, que permitam 
apreciar o desenvolvimento cultural em relação, 
por exemplo, ao desenvolvimento educativo, a 
partir do passado sociocultural, e o exercício 
de direitos cidadãos no âmbito cultural, que 
promovam a inclusão das condições de produção 
e as práticas e consumos culturais como parte dos 
Índices de Desenvolvimento Humano. Instituições 
responsáveis por reunir e processar informação 
quantitativa e qualitativa, gerar investigações a 
fim de produzir diagnósticos, avaliações e análise 
prospectiva do desenvolvimento cultural e que 
apóie uma tomada de decisões e proporcione 
evidências e argumentos sólidos, para se obter 
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maiores recursos públicos e privados.

Organismos desta natureza poderiam funcionar 
como espaço de mediação e interação entre 
os distintos atores sociais, que incidem 
no desenvolvimento cultural, com caráter 
independente e aberto à participação plural, 
para promover a análise e a reflexão em torno da 
cultura, das políticas culturais e da importância 
estratégica de políticas de Estado, para um 
desenvolvimento sustentável. Seriam organismos 
dedicados a monitorar, refletir, impulsionar 
acordos e gerar recomendações de utilidade para 
a política e a gestão cultural em seu conjunto, 
dentro de uma perspectiva nacional e regional.

Para o México, por intermédio do Conselho 
Regional para a Cultura e as Artes, é de 
fundamental importância contribuir para situar 
a cultura no centro da agenda das políticas 
públicas, com uma reflexão cada vez mais aberta e 
informada, e se somar aos esforços internacionais 
de cooperação, nesta direção. Cultura é, sem 
deixar dúvidas, um instrumento privilegiado para 
propiciar o diálogo e a cooperação internacionais. 
Para os países de nossa região, o desafio é avançar 
na definição de uma visão compartilhada que 
contribua para o desenvolvimento de políticas 
nacionais de Estado e de novos esquemas de 
cooperação multilateral, para que a cultura seja 
reconhecida como um elemento insubstituível 
para um desenvolvimento equilibrado e 
sustentável, um desenvolvimento mais humano 
e integral, construído a partir do que somos, 
como resultado de nossa história e orientado para 
onde queremos dividir, como sociedades mais 
ricas na diversidade, mais justas, modernas e 
democráticas, reunidas num esforço comum para 
reinventar e revolucionar a cultura.

Quero concluir, refletindo sobre a oportunidade 
que estes fóruns nos oferecem para a construção de 
espaços comuns entre as culturas de nossas nações, 
com uma frase de um grande escritor mexicano, 
Carlos Fuentes: “Não existe um só latino-
americano que não seja herdeiro legítimo de todos 
e cada um dos aspectos de nossa tradição cultural”. 
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m e rC o su l  C u lt u r A l :  A n t e C e de n t e s , 
At uA l I dA de  e  P e r sP e C t I vAs

Eva Piwowarski
Secretária Técnica da Reunião Especializada do Cinema e Audiovisual do Mercosul (RECAM)

Resumo
 “O especial momento político, pelo qual está passando 
o Mercosul propicia, hoje, mais do que nunca, que 
avancemos também na integração cultural e na 
integração dos cidadãos da região. Esta dimensão da 
integração requer a construção de subjetividades e 
identidades supranacionais que, respeitando as diversas 
realidades nacionais, comecem a interagir com atores 
sociais emergentes da região.” Palavras do Dr. Tabaré 
Vázquez, Presidente do Uruguai, que acaba de chegar à 
Presidência Pro-Tempore do Mercosul.

A criação do Mercosul Cultural, em 1996, adianta-se a esta 
realidade, promovendo a cultura como fator indubitável 
da inclusão social e da integração regional, vetor para 
a identidade própria, em jogo com o conhecimento do 
outro, a aceitação do outro, a amizade com o outro. É 
neste contexto que, a partir de uma indústria cultural 
como a cinematográfica, entendemos que nossa missão 
seja a de contribuir para a integração, como um caminho 
de duas mãos: o que o Mercosul pode oferecer ao cinema 
e o que o cinema pode e deve oferecer ao Mercosul.

A tarefa pendente continua sendo – em sintonia com 
o debate mundial a respeito da Diversidade Cultural –, 
garantir “o direito de nossos povos a produzir e ter acesso 
a suas próprias expressões audiovisuais 1”, entendendo, por 
próprias, não somente as nacionais, mas também as que 
integram a cultura latino-americana. Justamente aí reside 
a missão da RECAM: analisar, desenvolver e implementar 
mecanismos que promovam a complementação e 
integração de tais indústrias na região, a harmonização 
de políticas públicas do setor, a livre circulação de bens 
e serviços cinematográficos na região e a harmonização 
dos aspectos legislativos, com base nos princípios de 
solidariedade, reciprocidade e complementaridade.

Apesar dos esforços nacionais e das sólidas políticas 
de fomento à produção que existem na Argentina 
e no Brasil, a balança comercial é deficitária. Uma 
média de 85% do mercado estão ocupados por filmes 
de Hollywood, enquanto somente 10% a 12%, pelo 
cinema nacional e apenas 3%, para o resto do cinema 
internacional. Este é ainda pior se considerarmos que 
muitos Estados e/ou cidades de nossos países não 

contam com salas cinematográficas. Em muitos casos, 
as salas estão concentradas nos núcleos de consumo 
chamados ABC1, de poder aquisitivo suficiente para ter 
acesso a este serviço, e, por último, o consumo massivo 
é feito pela televisão, justamente onde poucas vezes são 
exibidos filmes nacionais ou latino-americanos.

Países com extensões e diversidades continentais como o 
Brasil e, em menor grau, a Argentina, requerem políticas 
culturais pensadas em torno desta dimensão. Somar os 
esforços nacionais ao componente Mercosul é outro dos 
desafios do Mercosul Cultural que chega à RECAM.

Articular políticas sólidas para a promoção da produção 
e a difusão, em termos regionais, não só é possível como 
também desejável e necessário. E estas políticas têm que 
refletir as necessidades de cada setor, levando em conta o 
dado fundamental de que a cultura e, com ela, o cinema e o 
audiovisual, está sendo chamada a desempenhar um papel 
essencial na construção de um Mercosul de nossos povos.

“Reconstruir um bloco regional é absolutamente 
necessário para que tenhamos um lugar no 
mundo que não seja útil somente para as 
empresas, mas, fundamentalmente, para 
nossos cidadãos.”

Minha participação está ligada a uma ferramenta 
específica de uma indústria cultural no 
MERCOSUL, que é a Reunião Especializada de 
Autoridades Cinematográficas e Audiovisuais 
do Mercosul e Estados Associados (RECAM), 
composta pelas autoridades cinematográficas 
dos países membros e associados. Represento 
os interesses comuns deste setor da Argentina, 
Brasil, Paraguai e Uruguai, Venezuela, Bolívia e 
Chile. Creio que o mais adequado é começar com 
as palavras do Dr. Tabaré Vásquez, Presidente 
do Uruguai, que está encerrando o seu mandato 
da Presidência pro tempore do MERCOSUL: “O 
momento político especial que o MERCOSUL 
está vivendo, merece, hoje mais do que nunca, 
que avancemos também na interação cultural 
e na interação entre os cidadãos da região. Esta 
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Foz do Iguaçu, Junho de 2004
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dimensão da interação requer a construção de 
subjetividades e identidades supranacionais que, 
respeitando as diversas realidades nacionais, 
comecem a interagir com atores sociais 
emergentes da região”. Creio que estas palavras 
têm muito a ver com o que está acontecendo 
aqui e com algo muito importante e desejado por 
todos aqueles que trabalham com a cultura, que o 
Mercosul incorpore, em sua agenda, a perspectiva 
cultural, para a integração.

Já se passaram 13 anos desde a assinatura do 
Tratado de Assunção que constituiu o bloco 
regional e assistimos, com satisfação, ao fato de 
que um Presidente proponha o que muitos de 
nós consideramos essencial: uma integração que, 
com base na cultura, seja a verdadeira pátria de 
qualquer indivíduo e povo. 

O MERCOSUL, como todos sabem, nasceu 
como um acordo comercial e, com a lógica 
de uma união aduaneira, seu crescimento, 
na década de 1990, imprimiu-lhe  uma clara 
característica de um acordo de livre comércio que, 
entretanto, ainda não se efetivou. Nossos países 
tiveram que vivenciar os problemas causados 
pelo neoliberalismo e as conseqüentes crises 
econômicas institucionais para que se produzissem 
mudanças profundas nas suas diretrizes políticas. 
Hoje, estamos frente a uma oportunidade única 
para o destino dos nossos povos. 

Reconstruir um bloco regional é absolutamente 
necessário para que tenhamos um lugar no 
mundo que não seja útil somente para as 
empresas, mas, fundamentalmente, para nossos 
cidadãos. A criação do “MERCOSUL Cultural”, 
em 1996, antecipou esta realidade, promovendo 
a cultura como um fator indubitável da inclusão 
social e integração regional. Devemos lembrar 
que, no Tratado de Assunção, a cultura não 
mereceu nenhum destaque, nem sequer um 
parágrafo, e a ação dos Ministros da Cultura 
conseguiu incorporar o critério, o conceito  
e a dimensão cultural da integração, entendendo 
que a cultura é o principal vetor, não somente 
de uma identidade própria, mas, neste caso, 
também está em jogo o conhecimento do outro, 
a aceitação do outro, a amizade com o outro. 
É importante compreender que fazemos parte 
de um espaço ampliado e que temos que nos 
comunicar com os outros. A vantagem é que, na 
América Latina, este “outro” é um outro comum. 
No MERCOSUL, temos a particularidade 
de termos apenas dois idiomas dominantes, 
reconhecidos oficialmente. Creio que o Brasil, 
Argentina, Paraguai e Uruguai deverão propor 
que reconheçamos o Guarani, como um eixo 

cultural distintivo do MERCOSUL, como idioma 
oficial, além do espanhol e do português. São 
dois idiomas tão semelhantes que eu creio que 
isto facilita muito o entendimento comum. 
Deveríamos abandonar a idéia de que o idioma 
seja uma barreira entre nós. Creio que, ao 
contrário, é uma ponte de integração.

É neste contexto que, no caso de uma indústria 
cultural, como a cinematográfica, entendemos 
que a nossa missão é propiciar a integração 
como um caminho de duas vias − o que o 
MERCOSUL pode propiciar ao cinema, que 
é muita coisa; e o que o cinema pode e deve 
propiciar ao MERCOSUL, que é algo maior. 
Há uma sinergia estratégica, uma cumplicidade 
entre as autoridades do MERCOSUL Cultural e 
as autoridades cinematográficas. Márcio Meira 
esteve na RECAM juntamente com o Ministro 
Gilberto Gil e outras autoridades da Argentina 
e tivemos também a presença de autoridades 
cinematográficas como: Orlando Senna e Gustavo 
Dahl, pelo Brasil; Jorge Coscia, da Argentina; 
Washington Nagareli, do Uruguai. Tudo isto deu 
lugar à criação da RECAM, em dezembro de 2003. 

A particularidade da RECAM reside no fato 
de que é o primeiro âmbito específico para o 
tratamento dos interesses de uma indústria 
cultural em termos econômicos da integração. 
Esta definição é o que determina o valor da 
RECAM. O mero fato de o MERCOSUL 
econômico ter aceitado uma indústria cultural 
no seu âmbito e ter, assim, reconhecido o valor 
econômico que esta indústria cultural tem, acho 
que é o que justifica a criação da RECAM.

O cinema latino-americano tem dado, e 
continua dando, demonstrações relevantes de 
sua vitalidade criativa, seu gênio produtivo 
e sua enorme vocação em se constituir uma 
indústria sólida. Esteve sempre um passo a 
frente nas políticas de integração. Forçado pela 
necessidade de sobrevivência e por ter que 
enfrentar a ocupação cultural e econômica que 
o desalojava no seu próprio mercado, o cinema 
latino-americano se propôs a trabalhar na busca 
de políticas comuns, para a recuperação de sua 
produção e de seu público. 

Devemos recordar que, desde os movimentos 
cinematográficos dos anos 1960, acerca do 
conteúdo e da responsabilidade política e social do 
cinema, como o “Cinema Novo”, do grande Glauber 
Rocha, como o “Novo Cinema Latino-Americano”, 
até a configuração da Conferência de Autoridades 
Cinematográficas da Ibero-América (CACI) e o 
Programa “IBER-MEDIA”, avançamos muito. 
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Entretanto, a tarefa pendente continua sendo 
garantir o direito dos nossos povos a produzir e 
ter acesso a suas próprias expressões audiovisuais, 
entendendo, neste caso, como produções próprias, 
não apenas as produções nacionais, mas também, 
aquelas que integram a cultura latino-americana. 

Esta é, justamente, a missão da RECAM: 
analisar, desenvolver e implementar mecanismos 
destinados a promover a complementação 
e integração destas indústrias na região, a 
harmonização de políticas públicas do setor, a 
promoção da livre circulação de bens e serviços 
cinematográficos na região e a harmonização dos 
aspectos legislativos. 

Não há dúvida de que estamos falando de 
uma região com profundas assimetrias, de um 
MERCOSUL que ainda tenta formular uma 
agenda que vá mais além das competências 
comerciais e que deve superar a representação dos 
interesses unicamente nacionais para dedicar-se 
a uma construção comunitária. No MERCOSUL, 
no âmbito cinematográfico, temos a Argentina e 
o Brasil como países em franco desenvolvimento, 
com políticas sólidas de fomento à indústria 
cinematográfica, com legislações específicas. 
Por outro lado, neste MERCOSUL de cinco 
membros, agora temos o Uruguai e Paraguai que, 
obviamente, têm diferenças importantíssimas. O 
Uruguai, particularmente, é um grande exemplo 
do que deve ser a integração. O Uruguai produz 
um cinema novo, um cinema vigoroso, talentoso, 
graças aos sistemas de co-produção existentes, 
sobretudo, com o Programa IBER-MEDIA e com 
a Argentina. O Paraguai é um país onde há grupos 
com muita gana e vontade de produzir, mas, talvez 
seja o país que tem menor base sólida institucional 
nesta matéria. Acreditamos que a RECAM terá que 
ajudar a promover uma indústria cinematográfica 
no Paraguai. Na verdade, já estamos co-produzindo 
dois filmes entre a Argentina e o Paraguai. Há 
vários anos que isto não acontecia. Eu gostaria 
de mencionar que, pelos princípios básicos 
da RECAM − solidariedade, reciprocidade 
e complementaridade −, pretendemos nos 
diferenciar e propiciar um aporte a uma construção 
diferente do MERCOSUL. 

Quando fui incumbida de representar a 
negociação das autoridades cinematográficas do 
MERCOSUL, na criação da RECAM, mencionei 
algumas questões que, embora conhecidas 
entre nós, são novidades, e surpreendentes, nos 
âmbitos econômicos. É importante citar que 
os mercados cinematográficos estão ocupados 
numa faixa de 80%, na maioria das vezes, por 
uma única cinematografia, não-nacional e 

hegemônica. Existe uma espécie de invisibilidade 
deste fenômeno, já que, o consumo acrítico desta 
cinematografia era visto quase como um dado 
climático. Era como dizer: “No dia de hoje, a 
temperatura atingirá 24º, o céu estará nublado 
e veremos ‘O Homem Aranha’ em todas as 
salas de cinema do país”. Evidentemente, esta 
característica era absolutamente desconhecida 
pelos economistas.

Então, vimos que era absolutamente necessário 
reformular o mercado de exibições ao 
consumidor, com películas nacionais do 
MERCOSUL, que contribuíssem para diversificar 
este mercado e torná-lo mais atraente. A partir 
daí, a RECAM criou o “Observatório Audiovisual 
do MERCOSUL”. A idéia era justamente obter 
os dados e índices econômicos necessários para 
promover as políticas. Em 2004, o MERCOSUL 
produziu um total de 121 filmes de longa-
metragem, majoritariamente, argentinos e 
brasileiros. Tivemos a estréia de um total de 967 
filmes, dentre os quais, cem filmes nacionais. 
O total de espectadores chegou a 169 milhões e 
o total de espectadores de filmes nacionais foi 
de aproximadamente 10% do público total. A 
arrecadação em dólares, no ano de 2004, foi de 
390 milhões de dólares. A arrecadação dos filmes 
nacionais foi de 42 milhões de dólares. 

Estes dados demonstram claramente a relação 
assimétrica que existe entre o mercado e a 
produção nacional, em relação aos filmes de 
Hollywood. Estes dados são ainda piores por 
que estamos falando de cerca de 10% a 15% 
do mercado, para o cinema nacional. Mas, no 
caso do cinema europeu, latino-americano etc., 
restam apenas 3% e, com muita sorte. Então, para 
garantir a diversidade cultural, devemos modificar 
justamente estes 3%. Há um outro dado, que 
creio que é ainda mais importante, do ponto de 
vista da América Latina. Muitos Estados não têm 
salas de cinema. A maioria está concentrada nos 
núcleos de consumo. Além dissto, são companhias 
cinematográficas que estão alinhadas com uma 
política comercial dos meios e centros de produção 
de Hollywood. Por último, o uso massivo que 
ocorre pela televisão não induz ao consumo de 
filmes latino-americanos ou nacionais.

Portanto, acreditamos que, ao conceito de 
diversidade cultural temos, fundamentalmente, 
que agregar o conceito de acesso ao produto 
cultural e ao produto audiovisual. Caso contrário, 
não vamos garantir a diversidade. 

A RECAM se propõe, justamente, a trabalhar neste 
sentido, ou seja, ampliar o mercado e buscar que 
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a liberalização econômica, que é o processo que 
nos impõe o MERCOSUL, garanta a eqüidade das 
relações e a possibilidade de que nossos públicos 
possam desfrutar de uma diversidade de ofertas, 
fundamentalmente, do MERCOSUL e de outras 
regiões da América Latina. Argentina e Brasil 
fizeram um acordo de co-distribuição de filmes. 
Nós, da RECAM, acreditamos que este acordo 
não seja suficiente e que deva se aplicar no âmbito 
regional e incluir todos os países do MERCOSUL. 

Em termos de co-produção, há algumas 
novidades interessantes, sobretudo, graças ao 
Fundo IBER-MEDIA: estão sendo produzidos 
filmes em co-produção entre nossos países. Há 
dez anos que isto não acontecia. Assim, estamos 
diante de um novo cenário de intercâmbio de 
produção e distribuição que deve ser atendido 
com medidas de impacto nas diversas cadeias 
de valor e que tendam a reduzir, ou eliminar, 
restrições ou barreiras no acesso intra-zona, além 
de harmonizar as legislações para garantir um 
desenvolvimento da indústria cinematográfica, 
no nível regional, com eqüidade e reciprocidade. 
Estas medidas são necessárias para acompanhar 
o processo sustentado de desenvolvimento 
dos cinemas nacionais que, sem dúvida, está 
alcançando níveis de competitividade, nacional 
e internacional, unindo qualidade e capacidade 
comercial. Mas, tudo isto será insuficiente se não 
somarmos, também neste esforço, os atores sociais 
e culturais, no sentido de abarcar a complexidade 
industrial e cultural. Países com extensões e 
diversidade continentais, como o Brasil, países 
menos extensos, mas com uma enorme riqueza 
cultural, como é o caso da Argentina, requerem 
que as políticas culturais sejam pensadas, levando 
em conta toda esta dimensão. 

Superar o eixo  Rio de Janeiro-São Paulo-
Buenos Aires  também é um outro desafio do 
MERCOSUL e o cinema pode dar respostas a este 
nosso desafio cultural. Se levarmos em conta a 
natureza cultural do núcleo álgido da integração, 
que é o lugar em que se unem Argentina, Brasil, 
Paraguai e Uruguai, que têm, em si mesmos, 
raízes históricas comuns e uma clara visão do 
que é compartilhar, o que poderemos criar e 
pensar a partir deste lugar? Criar vínculos entre 
as políticas governamentais e não-governamentais 
de cada país é uma das chaves da integração. 
Definitivamente, não só nas fronteiras geográficas, 
mas também, pelas vias culturais − como o 
cinema, o futebol, a música −, enfim, de todos os 
insumos que nossos povos, sabiamente, impõem 
a serviço de uma integração, e que os organismos 
do MERCOSUL devem buscar. 
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“A primeira formulação de um sistema de 
educação no Brasil foi no início do século 
passado, nos anos 1920. Temos apenas 70 anos 
de formulação da organização do sistema 
brasileiro de educação.”

Tive a oportunidade de presidir, na Câmara 
dos Deputados, a IV Conferência Nacional de 
Educação e Cultura, matéria que tomou espaço 
de diversas manifestações parlamentares, ganhou 
corpo e forma e deu seu primeiro andamento 
para a Câmara dos Deputados realizar a 
aprovação da vinculação constitucional de 
recursos da União. Vou expor muito brevemente 
o sistema de educação, que corresponde também 
a uma luta social, talvez com um interesse 
político e econômico de maior visibilidade do que 
a matéria da natureza e que, ainda assim, atinge, 
no cenário nacional, um largo espaço, para 
vislumbrar a organização de um sistema nacional 
distinto do processo que constituiu o Sistema 
Único de Saúde.

Vou fazer um esforço grande para concentrar, 
brevemente, a atenção de todos numa informação 
para terem uma referência daquilo que é a 
legislação nacional de garantia pública do direito 
à educação no país. Não pretendo mencionar 
estatísticas porque elas já são largamente 
difundidas por aqueles que pensam que políticas 
públicas sejam meramente um reconhecimento 
de eficiências e não a construção de espaços de 
consolidação de direitos, convivência humana, 
realização de projetos, dignidades e conflitos.

O sistema educacional brasileiro nasceu do 
Império, voltado exclusivamente à elite do Estado 
Imperial, a partir daqueles que constituíam a 
Corte. A atenção à educação básica destinada 
à maioria do povo brasileiro, constituído de 
indígenas das mais diferentes nações e de povos 
exilados da África, que hoje temos orgulho 
de afirmar como afro-brasileiros, era tarefa 
secundária, não pertencente à ação do Estado, 
dedicada às missões. Era também sexista, porque 

A  I m P l A n tAç ão  d o s  sI s t e m As 
P ú b l I C o s  de  e d u C Aç ão  n o  b r AsI l
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Membro titular e ex-Presidente da Comissão de Educação e Cultura da Câmara dos Deputados
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voltada apenas para os homens e absolutamente 
censitária. Quando muito, para os horizontes 
indígenas e escravos, só permaneciam iniciativas 
voltadas à catequese, subordinação, àquilo que 
era entendido como pacificação e, evidentemente, 
não relacionado à criatividade e liberdade, mas, 
ao controle e à ordem, dirigido sobretudo, por 
uma sociedade classista e escravista.

De lá para cá, a sociedade brasileira tem um 
trajeto mais curto no conjunto das nações 
entendidas como desenvolvidas. Entretanto, vale 
notar que é importante sabermos que a primeira 
formulação de um sistema de educação no Brasil 
foi no início do século passado, nos anos 1920. 
Todos temos apenas 70 anos de formulação da 
organização do sistema brasileiro de educação. 
A Constituição Federal é um instrumento 
importante porque atribui competências aos 
entes federados no sentido de honrarem aquilo 
que afirmam como direito. 

Quero enfatizar que, no caso da educação, não 
existe um sistema nacional, mas há necessidade 
de se usar sistemas que a Constituição de 1988 
apontou como vinculados ao movimento 
interativo: no âmbito dos Municípios, um nível 
de competência para a Educação fundamental 
e infantil; no âmbito dos estados, o nível de 
competência para o ensino médio, ensino 
fundamental e ensino superior; e de âmbito 
federal, para o ensino superior, público e privado. 
Coexistem iniciativas públicas e privadas neste 
cenário. Evidentemente, este sistema precisa 
ter uma formulação normativa, constituída por 
leis, de modo a atribuir competências para o seu 
funcionamento e assegurar o processo avaliativo.

Ao longo deste período, constituímos centenas de 
Conselhos Municipais de Educação, 27 Conselhos 
Estaduais de Educação, a maioria dos quais ainda 
não possui representação paritária da sociedade 
civil, e o Conselho Nacional de Educação, que 
ainda é um órgão assessor do Poder Executivo, 
sem competência deliberativa como os demais, 
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no âmbito dos estados e municípios, e ainda com 
fraca representação da sociedade civil. 

Quero dizer que, com este cenário, a construção 
de uma Conferência como esta, nascida do 
movimento cultural, seguramente se debruçará 
sobre o fato de que, entre os direitos sociais 
na Constituição Brasileira, não consta o item 
específico da cultura, que aparece como um 
direito difuso. O art. 23 da Constituição aponta, 
como competência comum dos Estados, dos 
Municípios e da União, uma Lei Complementar 
para estabelecer o regime de cooperação 
inaugurado com os 20 convênios de adesão ao 
Sistema Nacional de Cultura e que traduz nesta 
Conferência, naturalmente, pela natureza dos seus 
delegados e delegadas, pela própria natureza da 
cultura, no cenário de construção desse sistema, 
com a consolidação de recursos orçamentários, 
sem abandonar as iniciativas autônomas da 
sociedade civil que representam o poder criativo e 
identitário da cultura nacional.

Assim, devemos ressaltar, nesta 1ª Conferência, 
as origens da cultura brasileira, seus diferentes 
matizes, cores, sabores, linguagens e expressões. 
Este é um desafio adicional diante do Sistema 
Nacional de Cultura, que é uma estrutura nascente 
e que – por ter esta origem tão múltipla, diversa, 
enraizada na boca do povo – seguramente, não 
conhece a palavra impossível. Com a criação deste 
Sistema Nacional de Cultura, imbuído do sabor 
da luta e do enfrentamento das adversidades, do 
conflito celebrado como elemento fundamental 
para a realização humana e, sobretudo, do desejo 
de trazer um grande abraço ao povo brasileiro, 
afirmando que nós temos cultura, fazemos 
cultura, criamos cultura, multiplicamos cultura, 
atuamos e avançamos. 
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A  I m P l A n tAç ão  d o s  sI s t e m As 
P ú b l I C o s  de  C u lt u r A  n o  b r AsI l

Márcio Meira
Secretaria de Articulação Institucional - Ministério da Cultura – 2003/2006

“Espero que possamos tirar desta Conferência 
uma grande força, consolidação, energia e para 
que este sonho, compartilhado por todos, se 
torne efetivamente realidade.”

Introdução

Vivemos uma etapa da história humana em 
que a soberania das nações e a autonomia dos 
povos atravessam uma crise, pois o “globalismo” 
(ou “globalitarismo”, nas palavras do geógrafo 
brasileiro Milton Santos) traz consigo graves 
imposições políticas, econômicas e culturais de 
via única, ameaçando a diversidade cultural e 
ambiental da Terra. 

No atual contexto histórico, a cultura é “capital 
simbólico” cada vez mais decisivo na diplomacia, 
economia e política contemporâneas e deve 
contribuir, decisivamente, para o desenvolvimento 
e o diálogo entre os povos. Como também no 
combate à pobreza, à intolerância, à guerra, ao 
totalitarismo e à opressão, ainda presente, em 
várias partes do mundo. 

É com base neste diagnóstico e buscando novos 
caminhos que a UNESCO, órgão das Nações 
Unidas para a cultura, ciência e educação, deverá 
aprovar, em 2005, uma Convenção Internacional 
sobre a Diversidade Cultural. Esta Convenção 
deverá encaminhar medidas, no sentido de 
garantir aos Estados Nacionais o direito e o dever 
de estabelecerem políticas culturais, que assegurem 
a continuidade de suas dinâmicas culturais 
próprias, sem que haja, entretanto, quaisquer 
traços de xenofobia ou dirigismo cultural. 

A globalização tecnológica também pode e 
deve ampliar e acelerar a circulação, em termos 
mundiais, de bens e serviços culturais alternativos 
ao centro monolítico de poder mundial. Neste 
contexto, o Brasil, após uma longa história de 
política cultural que remonta ao século XIX, 
necessita agora dar um salto no seu projeto, 
alcançando, neste setor, um novo patamar 
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conceitual e institucional. Uma política cultural 
forte que seja abrangente, pública, democrática, 
descentralizada, integrada e aberta ao diálogo 
internacional. A instituição de um Sistema 
Nacional de Cultura (SNC) é peça fundamental e 
estruturante deste processo histórico e encontra 
terreno fértil para sua implantação no Brasil do 
século XXI.

Diagnóstico da Situação 
Brasileira

A Nação brasileira ainda não compreende 
satisfatoriamente o lugar estratégico que deve 
ter a cultura, no processo de desenvolvimento 
do país. Nosso federalismo cultural ainda é 
muito frágil e acentuado pelas desigualdades 
regionais, sociais e econômicas. Some-se a isto 
o paradoxo brasileiro de ser um país com rica 
e criativa diversidade cultural, mas também 
de baixíssima conscientização de que o acesso 
a esta produção cultural nacional e universal 
corresponde a um direito de todos os cidadãos. 
O diagnóstico da situação das últimas décadas 
reflete avanços na legislação, no papel e na 
atuação do Estado e, na própria visão e ação da 
sociedade sobre a política cultural. Mas ainda 
temos muito trabalho pela frente.

A legislação brasileira vem, desde o início do 
século XX, tratando de vários temas relacionados 
à cultura brasileira. Entretanto, a necessidade da 
construção e do desenvolvimento de uma política 
pública de cultura no Brasil, com ênfase nos 
conceitos antropológicos referidos pela UNESCO, 
aparece, mais bem detalhada e clara, no texto 
constitucional de 1988. No Título “Da Ordem 
Social”, Capítulo III, Seção II, “Da Cultura”, foram 
inseridos dois parágrafos, 215 e 216, nos quais 
se explicitam os “direitos culturais” a que todo 
cidadão deve ter acesso, destacando as “fontes da 
cultura nacional” que o Estado deve proteger: “as 
manifestações das culturas populares, indígenas e 
afro-brasileiras, e outros grupos participantes do 
processo civilizatório nacional”.
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Define que o patrimônio cultural brasileiro 
é constituído de “bens de natureza material 
e imaterial, tomados individualmente ou em 
conjunto, portadores de referência à identidade, 
ação, memória dos diferentes grupos formadores 
da sociedade brasileira”. Detalha também que, 
dentre estes bens, estão “as formas de expressão”; 
“os modos de criar, fazer e viver”; “as criações 
científicas, artísticas e tecnológicas”; “as obras, os 
objetos, documentos, as edificações e os demais 
espaços destinados às manifestações artístico-
culturais”; “os conjuntos urbanos e sítios de valor 
histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, 
paleontológico, ecológico e científico”. 
Refere-se, ainda, ao poder público e à sociedade 
como responsáveis pela proteção deste patrimônio 
cultural “por meio de inventários, registros, 
vigilância, tombamento e desapropriação, e de 
outras formas de acautelamento e preservação”, 
prevendo punição a quem promover danos ao 
mesmo. À administração pública cabe a gestão 
da documentação governamental, obrigação 
concernente aos arquivos públicos, sendo 
tombados os documentos e sítios referentes aos 
antigos quilombos. 

Vale destacar, também, que a Constituição, em 
seus artigos 23 e 24, estabelece que os assuntos 
da cultura e da proteção do patrimônio cultural 
são competências comuns da União, dos Estados, 
do Distrito Federal e dos Municípios, inclusive 
quanto a uma legislação “concorrente”, ou seja, 
afinada entre os diversos entes federados. Quanto 
aos Municípios, o artigo 30 explicita que lhes 
compete “promover a proteção do patrimônio 
histórico-cultural local, observadas a legislação 
e a ação fiscalizadora federal e estadual”. Todos 
estes avanços estabelecidos na Constituição foram 
complementados com leis, decretos e portarias, 
entre os quais se destaca a Lei 8.313, de 1991, 
mais conhecida como “Lei Rouanet”, que trata 
especificamente do sistema de financiamento da 
política cultural. 

O texto constitucional aprovado em 1988, porém, 
não introduziu mecanismos que induzissem à 
organização, financiamento e gestão da promoção 
e proteção da cultura brasileira. Isto vem ocorrer 
somente em 2003 e 2005, respectivamente, 15 e 17 
anos após a promulgação da Constituição, quando 
foram aprovadas duas emendas constitucionais 
relevantes, acrescentando dois parágrafos aos 
artigos 215 e 216. A primeira emenda trata de 
facultar aos Estados e ao Distrito Federal a 
criação, por lei, de um fundo de incentivo à 
cultura, no valor relativo de até 0,5% da sua 
arrecadação líquida. A segunda emenda, de 
importância histórica, institui o Plano Nacional 

de Cultura, de caráter plurianual, visando a 
integração das ações do Estado no campo cultural, 
tratando, desta forma, a cultura como um dos 
direitos fundamentais e lhe dando o caráter de 
política de Estado. Tais emendas já refletem 
um processo de amadurecimento pelo qual a 
comunidade política passou nos últimos anos, 
acerca da importância estratégica da cultura. Dois 
outros Projetos de Emenda Constitucional (PECs) 
estão, atualmente, tramitando no Congresso 
Nacional, um, sobre a vinculação orçamentária 
para a Cultura e, outro, sobre a institucionalização 
do Sistema Nacional de Cultura (SNC).

A infra-estrutura de equipamentos culturais do 
Brasil, ainda é muito incipiente, se comparada 
ao tamanho da nossa economia. Vejamos, como 
exemplo, os dados do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE), de 2001, para os 
5.561 Municípios brasileiros: 78% deles tinham 
pelo menos uma biblioteca; 44%, uma banda 
de música; 17%, um museu; 19%, um teatro ou 
casa de espetáculo; 7,5%, uma sala de cinema e 
apenas 6%, uma orquestra. Somente 13% possuíam 
um Conselho Municipal de Cultura, sendo 
que, destes, apenas metade tinha periodicidade 
freqüente ou muito freqüente. Quando se 
analisam estes dados, por região e por Estados, 
ficam evidentes as disparidades regionais. Na 
região Norte, por exemplo, somente 3,5% dos 
Municípios tinham um cinema, enquanto, no 
Sudeste, este índice subia para, ainda, limitados 
15%, e a maioria destes equipamentos estava 
concentrada nos 32 Municípios brasileiros acima 
de 500 mil habitantes, que tinham todos, pelo 
menos, duas salas. 

Estes são alguns dados que indicam a grande 
necessidade e o desafio de se reverter o déficit de 
infra-estrutura cultural no Brasil, principalmente 
nos 5.334 Municípios com população abaixo de 
100 mil habitantes, que representam 96% do total 
e, nas periferias das metrópoles, onde a infra-
estrutura é mais deficitária ou inexistente. Pior 
ainda, nesta análise, não se está considerando, 
inclusive por falta de dados confiáveis, a qualidade 
desta infra-estrutura, embora se saiba que é 
baixa, em grande parte dos casos, com enorme 
carência de recursos humanos treinados para a 
prestação dos serviços à população, bem como 
a falta de integração da política cultural local 
com o sistema educacional, fator essencial para o 
desenvolvimento das comunidades.

Quanto aos investimentos governamentais, 
podemos observar, pelos dados do Instituto de 
Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), relativos 
aos anos 1990, um quadro de melhoria relativa, 
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mas ainda incipiente. Houve um fortalecimento 
institucional e aumento importante dos 
investimentos no campo cultural da União, 
nos Estados e Municípios, sobretudo destes 
últimos. Os gastos culturais governamentais 
per capita subiram de R$ 3,22, em 1994, para 
R$ 6,01, em 1996, embora havendo, no período, 
uma queda dos mesmos, em relação ao Produto 
Interno Bruto (PIB), que era de 0,17%, em 1994, 
e passou a 0,14%, em 1996. Os valores absolutos 
cresceram, de R$ 493 milhões, em 1994, para 
R$ 946 milhões, em 1996. Vale ressaltar que, 
em 1996, do total destes gastos, os Estados 
investiram 33%, os Municípios 49% e a União 
18%, sendo que, dos investimentos municipais, 
84% foram aplicados, nas regiões Sul e Sudeste 
e 14%, nas demais regiões, o que revela um alto 
índice de desigualdade regional também na 
esfera municipal. 

Ainda segundo o IPEA, as transferências de 
recursos federais aos Estados e Municípios 
cresceram, entre 1994 e 1996, embora em valores 
ainda pequenos. Em 1994, por exemplo, estes 
repasses representavam 5% do orçamento federal 
e, em 1996, passaram a 20,5% do total. Aos 
Estados foram repassados, em 1994, 75,9% destes 
recursos e, em 1996, 63,7%. Aos Municípios 
foram repassados, em 1994, 24,1% do total e, em 
1996, 36,3%. Vê-se aí um aumento percentual nos 
repasses aos Municípios e uma queda no repasse 
aos Estados, com um aumento relativo do total 
repassado pela União aos entes federados. Além 
destes repasses, verifica-se aumento substantivo 
dos investimentos em cultura dos Estados e suas 
capitais, como evidenciam os dados levantados 
pela pesquisa feita, em 1998, pelo Ministério da 
Cultura (MinC) e pela Fundação João Pinheiro. 
Estes indicam que, na década entre 1985 e 1995, 
os investimentos do setor público brasileiro em 
cultura (União, Estados e Municípios capitais), 
cresceram a uma taxa linear de 2,8%, sendo que 
a União apresentou queda de -1,35%, os Estados, 
crescimento de 4,82% e as capitais de Estado, 
crescimento de 8,90%. 

Embora a descentralização e a integração de uma 
política cultural não se restrinjam ao aumento de 
repasses financeiros da União e dos orçamentos 
estaduais e municipais, estes dados revelam, 
claramente, que novos atores institucionais 
– municipais e estaduais – entraram e ganharam 
força na cena governamental da cultura durante 
os anos 1980 e 1990. Se acrescentarmos a este 
fenômeno, o crescimento da participação do setor 
não-governamental nas políticas culturais do 
mesmo período, acreditamos que tal base material 
vem criando alicerces importantes para uma 

política pública de cultura mais ampla, integrada e 
sofisticada, nesta primeira década do século XXI.

Construção do Sistema Nacional 
de Cultura (SNC)

No dia 19 de agosto de 2003, em Foz do Iguaçu, 
o Ministro da Cultura, Gilberto Gil, em discurso 
proferido no Fórum de Dirigentes Estaduais de 
Cultura, expressou a seguinte reflexão sobre o 
Sistema Nacional de Cultura (SNC):

“Quero reforçar aqui o papel que atribuímos ao 
Sistema Nacional de Cultura, que deverá reunir 
o conjunto de órgãos e entidades da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, 
responsáveis pelo planejamento, execução e 
avaliação das políticas culturais. Sua organização 
e funcionamento deverão garantir a defesa e a 
valorização do patrimônio cultural brasileiro; a 
produção, promoção e difusão de bens culturais; 
a formação de pessoal qualificado para a gestão 
da cultura, em suas múltiplas dimensões; a 
democratização do acesso aos bens culturais; e a 
valorização da diversidade étnica e regional.

Espera-se promover, com ele, condições que 
assegurem a todos os brasileiros, em todas as 
localidades do país, o pleno exercício dos direitos 
culturais e o acesso às fontes da cultura nacional, 
de modo que todos passem, cada vez mais, a 
valorizar e defender o patrimônio e a capacidade 
inventiva de que compartilham. Espera-se, 
também, promover, com ele, condições para que 
os órgãos da União, dos Estados e Municípios, 
assim como as comunidades e suas associações, 
possam apoiar e incentivar a produção e difusão 
cultural, bem como a proteção do patrimônio 
cultural brasileiro – superando a atomização e 
a superposição das iniciativas empreendidas nos 
níveis federal, estadual e municipal, na área 
da cultura.

Em resumo, é isto: queremos que a reforma 
administrativa do Ministério da Cultura (MinC) 
e o Sistema Nacional de Cultura (SNC) integrem 
e potencializem nossas ações. De todos nós, da 
União aos Municípios; queremos potencializar 
também nossos recursos financeiros, integrando 
nossas ações às diversas esferas e aos três níveis 
de governo; queremos conquistar uma fatia 
maior do orçamento federal – como acreditamos 
que todos queiram ampliar a participação da 
cultura, nos respectivos orçamentos estaduais 
– e nos municipais; queremos a reforma 
da legislação em vigor, para dar suporte 
institucional e um novo desenvolvimento cultural 
ao seu sistema público de apoio.”
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Dois anos passados desde o pronunciamento do 
Ministro, muito se avançou no país, no sentido 
da construção do Sistema Nacional de Cultura 
(SNC). Desde 2003, a proposta do SNC se 
delineia em um processo de articulação, gestão 
e promoção conjunta de iniciativas, com o 
objetivo geral de formular e implementar políticas 
públicas, democráticas e permanentes, pactuadas 
entre os entes da federação e a sociedade civil, 
para a promoção de desenvolvimento social com 
“pleno exercício dos direitos culturais e acesso 
às fontes da cultura nacional”. A partir do final 
de 2004, a implementação do SNC tem sido feita 
por processo de adesão voluntária de Estados, 
Municípios e União, que assinam Protocolos de 
Intenções, visando estabelecer as condições e 
orientar a institucionalização necessária ao início 
da implantação do SNC. O processo de adesão 
significa um pacto político entre entes federados 
e, destes, com a sociedade civil, entendido que 
o SNC deve resultar de um amplo processo de 
participação, transparência e democracia. A criação 
do SNC é uma das metas prioritárias da atual 
gestão do Ministério da Cultura e entrou na agenda 
dos outros entes federados, do Congresso Nacional 
e da sociedade, a partir de dezenas de fóruns de 
discussão sobre o tema, que vêm sendo realizados 
em todo o território nacional, desde 2003.

União, Estados, Distrito Federal e Municípios 
estão cientes de que a constituição de um 
sistema público de cultura efetivamente nacional 
conta com sua indispensável participação 
pela consolidação de sistemas próprios 
(federal, estaduais, distritais e municipais ou 
intermunicipais) de cultura, propiciadores de 
melhores condições de planejamento, gestão e 
coordenação dos serviços e das instalações.

Além da articulação dos sistemas dos entes 
federados, o SNC resultará da estruturação de 
subsistemas ou políticas setoriais – nas áreas 
de bibliotecas, museus, fomento às artes, em 
suas variadas linguagens ou agrupamentos 
de linguagens, e promoção do patrimônio 
cultural material e imaterial. Tais subsistemas 
contarão, em princípio, com colegiados ou 
fóruns próprios na União, Estados e Municípios 
(ou microrregiões), para a formulação e 
acompanhamento das políticas setoriais. Quer 
na consolidação dos sistemas culturais dos 
entes federados como dos subsistemas setoriais, 
é decisiva a participação da sociedade civil, 
para a definição de prioridades e o controle e 
acompanhamento das metas programadas.

Desde 2003, o Governo Federal, representado 
pelo Ministério da Cultura, além de ter ampliado 

e desenvolvido todos os seus dez Programas 
(Gestão de Política de Cultura; Programa 
Monumenta; Brasil Patrimônio Cultural; Brasil 
Som e Imagem; Engenho das Artes; Museu 
Memória e Cidadania; Cultura Viva; Identidade 
e Diversidade Cultural; Cultura Afro-Brasileira; 
Livro Aberto) e suas 31 ações, estabelecidas em 
seu Plano Plurianual (PPA), vem trabalhando, 
para promover as condições para implantação do 
SNC, em quatro eixos estratégicos, inseridos no 
programa “Gestão de Política de Cultura”:

1. Assinatura de Protocolo de Intenções que visa o 
desenvolvimento de condições institucionais para 
a implantação do SNC, com os Estados, Distrito 
Federal e Municípios;

2. Aprovação de Decreto, instituindo o Sistema 
Federal de Cultura (SFC) e ordenando o Conselho 
Nacional de Política Cultural (CNPC);

3. Articulação com o Congresso Nacional, com 
vistas a implantar um novo modelo jurídico para a 
área cultural, incluindo emendas à Constituição;

4. Realização da primeira Conferência Nacional 
de Cultura.

1. Assinatura do Protocolo 
de Intenções com Estados e 
Municípios

O Protocolo de Intenções, que visa o 
desenvolvimento de condições institucionais 
para a implantação do SNC, tem por 
objetivo estabelecer as condições e orientar 
a institucionalização necessária, no âmbito 
da competência da União e dos Estados e 
Municípios, para a implantação do SNC. Sua 
finalidade é criar novas bases institucionais, entre 
os entes da federação, para o estabelecimento 
do SNC. A União cooperará com Estados e 
Municípios, para a implantação destas bases. 
Trata-se, portanto, de instrumento de pactuação 
política, que os entes federados signatários 
afiançam publicamente.

O objetivo da ação é que cada ente federado 
tenha órgão gestor específico para a política 
pública de cultura, “sistema de financiamento” 
para execução das políticas, “plano de cultura” 
pactuado com a sociedade, “conselho de cultura” 
atuante e participação na Conferência Nacional 
de Cultura, com a realização das conferências 
municipal, intermunicipal, ou estadual de cultura, 
além de um conjunto de leis ou instrumentos 
normativos que assegurem a permanência e o 
desenvolvimento deste novo modelo de gestão, 
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para o setor cultural. Para os Municípios com 
menos de 100 mil habitantes, que ainda não 
possuam órgão gestor cultural, o Ministério 
da Cultura sugere a criação de setor de gestão 
cultural vinculado à Secretaria Municipal de 
Educação ou outra afim.

Até agosto de 2005, o Ministério da Cultura 
assinou protocolos de adesão à proposta do 
SNC, com os Estados do Acre, Mato Grosso, 
Mato Grosso do Sul, Ceará, Rio Grande do 
Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Espírito 
Santo, Paraná e Santa Catarina e com as capitais 
Fortaleza, Vitória, Rio Branco, Natal, João Pessoa, 
Curitiba, Florianópolis, Cuiabá, Recife, Maceió e 
cerca de 300 Municípios dos Estados do Paraná, 
Ceará, São Paulo, Rio Grande do Norte, Acre, 
Paraíba, Pernambuco, Pará e Santa Catarina.

2. Criação do Sistema Federal de 
Cultura (SFC) e Ordenamento do 
Conselho Nacional de Política 
Cultural (CNPC)

O Sistema Federal de Cultura, instituído pelo 
Decreto n° 5.520, de 24 de agosto de 2005, visa 
articular todos os órgãos federais, que atuam 
direta ou indiretamente no campo cultural. O 
Sistema permitirá acompanhamento sistêmico, 
integração ou otimização dos programas e das 
ações culturais desenvolvidas pelo Governo 
Federal. Esta organização poderá servir de modelo 
para sistemas das esferas estaduais e municipais, 
que, tanto do ponto de vista das políticas setoriais, 
como da consolidação do Plano Nacional de 
Cultura, terão parte de suas políticas espelhadas 
nas agendas setoriais ou globais da cultura, no 
plano federal. Vimos, por exemplo, que vários 
Ministérios fazem parte do Programa do SUS e 
o Ministério da Cultura não. Com este Decreto 
5.520, o Ministério da Cultura tem a função de 
coordenar todas as ações culturais existentes 
no âmbito do governo federal, inclusive muitas 
das coordenadas pelo Ministério da Saúde e por 
outros Ministérios. Agora, o Decreto 5.520 dá 
condições ao Ministério da Cultura para construir 
esta integração.

O mesmo decreto regulamentou o Conselho 
Nacional de Política Cultural (CNPC), colegiado 
integrante da estrutura organizacional do 
Ministério da Cultura, que traduz a visão 
sistêmica e participativa que o governo federal 
desenvolve no âmbito da política cultural. O 
Conselho também servirá de modelo para os 
demais entes federados. O CNPC tem composição 
paritária entre o poder público e a sociedade civil, 
integrado pelas seguintes instâncias: Plenário, 

Comitê de Integração de Políticas Culturais, 
Colegiados Setoriais, Comissões Temáticas e 
Conferência Nacional de Cultura.

Os colegiados (conselhos, comitês, comissões 
ou câmaras) setoriais vêm sendo discutidos 
nacionalmente, estando as Câmaras Setoriais 
do Livro e da Leitura, de Música, de Teatro, de 
Dança, de Artes Visuais e de Circo, com agenda 
de implantação, em curso.

3. Implantação de Novo Marco 
Jurídico para a Área Cultural

O Congresso Nacional promulgou, em 10 de 
agosto de 2005, a Emenda Constitucional que 
instituiu o Plano Nacional de Cultura (PNC), 
que determina a integração das ações das três 
esferas de governo (União, Estados, Distrito 
Federal e Municípios) com o objetivo de valorizar 
e defender o patrimônio histórico brasileiro; 
estimular a produção, promoção e difusão de bens 
culturais; capacitar profissionais para atuarem na 
área; democratizar o acesso aos bens culturais; 
valorizar a diversidade étnica e regional do povo 
brasileiro. Trata-se do parágrafo 3º, do artigo 215, 
da Carta Magna.

A partir desta promulgação, o Ministério da 
Cultura apresentará Projeto de Lei ao Congresso 
Nacional, para o detalhamento do PNC. Com 
vistas a colher subsídios da sociedade civil, para 
a elaboração do Projeto, o MinC realiza, nos dias 
13 a 16 de dezembro de 2005, a 1ª Conferência 
Nacional de Cultura (CNC), onde são debatidas 
e deliberadas as propostas de diretrizes que 
orientarão a elaboração do PNC, a ser aprovado 
pelo Conselho Nacional de Política Cultural 
e encaminhado, pelo Ministro de Estado da 
Cultura, ao Congresso Nacional, em 2006.

Encontra-se, também, na Câmara dos 
Deputados, já aprovado pela Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ), Projeto 
de Emenda Constitucional de nº 150, que cria a 
obrigatoriedade de vinculação de orçamento, nas 
três esferas de governo, para a área da Cultura.

Para que se complete, no futuro, um novo 
modelo jurídico para a área cultural, será 
indispensável a constituição de novas normas 
jurídicas, como a Lei Geral de Comunicação 
Social de Massa e a Lei Geral da Cultura. 
Somente assim, o Estado Brasileiro atualizará 
os meios de proteção, promoção e difusão 
de sua diversidade cultural e desenvolverá 
as potencialidades de cooperação entre os 
entes federados, adequando os instrumentos 
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legais já existentes e institucionalizando novos 
mecanismos para a execução das políticas 
públicas de cultura. A Lei Geral da Cultura será 
responsável pelo ordenamento legal do SNC e 
definirá as atribuições dos entes da federação, 
no que tange a sua competência comum e às 
formas de colaboração da comunidade, conforme 
estabelecidas na Constituição Federal e no futuro 
Plano Nacional de Cultura.

4. Primeira Conferência Nacional 
de Cultura (CNC)

O Ministério da Cultura, por intermédio da 
Secretaria de Articulação Institucional (SAI), 
efetivou articulações com Estados e Municípios 
para a realização da 1ª Conferência Nacional 
de Cultura (CNC), em conformidade com o 
Decreto n° 5.520.

O processo da CNC é estimulador e indutor 
da organização da sociedade civil, assim como 
representa o reconhecimento, pelo Estado, 
da importância da participação das entidades 
organizadas na formulação e execução de 
políticas. A Conferência é, além disto, um canal 
para ampliar a transversalidade da cultura, ao 
dar voz às entidades e aos movimentos sociais 
que vêm emergindo e se mobilizando pelo 
direito à fruição, ao fazer cultural e à afirmação 
de identidade no campo da cultura, em todas as 
regiões do país.

As conferências nacional, estaduais (ou 
intermunicipais) de cultura tiveram, como objetivo 
central, a elaboração de documentos de orientação 
para os planos de cultura dos entes federados, 
cabendo-lhes a deliberação e o acompanhamento 
da execução destes planos aos conselhos de 
políticas culturais das respectivas esferas, com 
efetiva representação da sociedade civil.

Para realizar a 1ª CNC, o Ministério da Cultura 
conta com a parceria de entidades de grande 
respeitabilidade nacional, como a Comissão de 
Educação e Cultura da Câmara de Deputados, 
UNESCO, SESI, SESC, CNC, Fórum Cultural 
Mundial, Central de Movimentos Populares, 
UNE, entre outras. Neste processo, estão 
envolvidas centenas de entidades, instituições 
públicas e privadas, movimentos sociais, ONGs, 
artistas e intelectuais, em vários Estados e 
Municípios, sendo que a estimativa é atingir, 
diretamente, cerca de 30.000 participantes.

A 1ª CNC tem o objetivo de subsidiar o Conselho 
Nacional de Política Cultural (CNPC), na 
definição das diretrizes do Plano Nacional de 

Cultura (PNC), a ser encaminhada pelo Ministro 
de Estado da Cultura, ao Congresso Nacional e, 
para isto, contará com três modalidades:

• Conferência Virtual 
Qualquer cidadão, conectado à internet, pôde 
enviar suas propostas e teses sobre os quatro 
eixos temáticos da 1ª Conferência Nacional de 
Cultura, pelo site do Ministério da Cultura. Esta 
Conferência tem caráter consultivo.

• Seminários Setoriais de Cultura 
Os Seminários Setoriais estiveram voltados 
para Instituições e Movimentos da Sociedade 
Civil, com o objetivo de atingir a sociedade 
civil organizada, nas diversas regiões do país. 
Neles, foram debatidos os eixos temáticos da 
1ª Conferência Nacional de Cultura e eleitos os 
delegados para a mesma. Foi organizado um 
Seminário, em cada macrorregião do país:

•	Região	Centro-Oeste	(palestra	de	abertura,	com	
o Ministro Gilberto Gil)

Cuiabá, de 23 a 25 de setembro 

•	Região	Nordeste	(palestra	de	abertura,	com	
Danilo Miranda)

Juazeiro e Petrolina, de 7 a 9 de outubro

•	Região	Norte	(palestra	de	abertura,	com	
Marilena Chauí)

Manaus, de 21 a 23 de outubro

•	Região	Sul	(palestra	de	abertura,	com	J.	Teixeira	
Coelho Neto)

Londrina, de 4 a 6 de novembro 

•	Região	Sudeste	(palestra	de	abertura,	com	
Durval Muniz de Albuquerque)

Juiz de Fora, de 11 a 13 de novembro

Estima-se que 2,5 mil pessoas estiveram 
envolvidas nestes seminários em todo o Brasil.

• Conferências Institucionais 
Nas Conferências Institucionais, os Municípios 
organizaram Conferências Municipais, ou 
Intermunicipais de Cultura, nas quais debateram 
os seus Planos de Cultura e elegeram delegados 
para as Conferências Estaduais, para a 1ª 
Conferência Nacional de Cultura. As Conferências 
Institucionais mobilizaram cerca de 25 mil 
pessoas, em vários Estados brasileiros. 
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Com este processo de ampla participação 
social da 1ª Conferência Nacional de Cultura, o 
Ministério da Cultura contribui para consolidar 
a democracia brasileira, incluindo milhares de 
cidadãos no processo decisório das Políticas 
Públicas de Cultura, assim como contribui para 
ampliar a percepção, na sociedade, da importância 
da diversidade cultural, como elemento fundador 
da cidadania.

Esta é a primeira vez que se realiza, em nosso país, 
uma Conferência de Cultura, em âmbito nacional, 
o que, certamente, garante a importância deste 
momento histórico para todos os brasileiros. 
Neste sentido, julgamos de fundamental 
importância, estar cercados de parceiros que nos 
permitam, efetivamente, atingir este objetivo, 
que não é apenas do Ministério da Cultura, mas 
de todos aqueles que lutam pela construção da 
democracia brasileira.

Neste sentido, o Plano Nacional de Cultura 
talvez seja a mais importante agenda do país na 
área cultural. O Plano Nacional de Cultura será 
a lei que detalhará o processo de implantação 
do Sistema Nacional de Cultura. É onde serão 
estabelecidos as regras gerais e os mecanismos de 
financiamento, controle e acompanhamento. Não 
apenas o estabelecimento de metas, mas, também, 
os resultados de um Plano Plurianual. Este plano 
pode se transformar, efetivamente, numa ação e 
prática de Estado. Estamos construindo o nosso 
plano de vôo, que é o Plano Nacional de Cultura. 
Estamos construindo o nosso avião, que é um 
avião mais moderno porque, hoje, o que temos 
é um teco-teco. Este avião mais moderno é o 
Sistema Nacional de Cultura. Estamos também 
lutando para ter o combustível necessário e 
adequado para financiar este sistema, movimentar 
este avião e alcançar o seu objetivo, com este 
plano de vôo. O combustível é esta Emenda 
Constitucional de 2%. E precisamos também dos 
aeroportos, a infra-estrutura física e institucional 
necessária, em todos os lugares do Brasil, para que 
o avião possa pousar com segurança e qualidade. 
Precisamos ter museus, bibliotecas de qualidade. 
Precisamos ter, desde as nossas unidades básicas 
de cultura, até os grandes institutos de alta 
complexidade da cultura. 

O Ministério da Cultura convida a todos os 
brasileiros a fazerem parte deste desafio. Não 
podemos mais, no Brasil, continuar a pensar 
que política cultural é apenas política para os 
artistas. Política cultural é para toda a população 
brasileira e os artistas são nossos parceiros, assim 
como a política de saúde não é uma política 
para os médicos ou enfermeiros. A política de 

saúde é para a população e conta com médicos, 
enfermeiros e profissionais de saúde como 
parceiros. Precisamos construir uma política de 
cultura nestes princípios. Assim, conseguiremos 
dar ao Brasil as condições de desenvolver uma 
política pública de cultura consolidada e para 
além do horizonte do nosso futuro. 

Esta é a proposta do Sistema Nacional de Cultura 
e espero que possamos tirar desta Conferência, 
uma grande força, consolidação, energia e que 
este sonho, compartilhado por todos, se torne 
efetivamente realidade por que, quando os 
sonhos se encontram e mais de uma pessoa 
sonha o mesmo sonho, é muito possível que ele 
se torne realidade. 
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“O SUS só sobrevive às investidas de 
privatização por que tem a seu favor 
a participação da população, a gestão 
participativa e o controle social da gestão das 
ações dos serviços, pelos Conselhos de Saúde.”

Prefiro, em lugar de recordar a história da 
construção do SUS, contar o que conseguimos, 
neste tempo de luta, com a participação 
da população, com o controle social, para 
construirmos um Sistema Único de Saúde, da 
forma como temos hoje. Até há pouco tempo, 
a saúde pública era para os indigentes, mais 
recentemente, para as pessoas que podiam pagar 
alguma contribuição e, hoje, temos uma saúde 
pública, gratuita, de qualidade, como dever do 
Estado e direito de todo o cidadão brasileiro.

O SUS é um processo social, emancipatório, 
que busca efetivar a maior política de inclusão 
social do Brasil, idealizada e implementada na 
contramão das políticas federais, que almejam 
o Estado Mínimo. Para chegar ao SUS, a saúde 
do Brasil construiu uma história de lutas e nós 
passamos pela 1ª Conferência Nacional de Saúde, 
pela 2ª, pela 3ª, até atingirmos, nos anos 1970 e 
1980, o Movimento Sanitário, que, em grande 
medida, teve o apoio da cultura para que se 
pudesse chegar ao atual Sistema Único de Saúde.

Em 1986, tivemos a 8ª Conferência Nacional de 
Saúde, que reuniu toda a militância da saúde, 
autoridades, público, em torno de uma energia 
fantástica que deu subsídios para que nós 
pudéssemos, em 1988, na Constituição Federal, 
conquistar alguns artigos que garantiram a saúde 
para a população brasileira, como um direito 
de todos e dever do Estado e que possibilitou 
uma nova visão e um novo conceito de saúde. 
Em 1990, em plena “era Collor”, conseguimos, 
obviamente com muita luta, aprovar a Lei 
Orgânica da Saúde 8.080/90, complementada  
pela Lei 8.142. Não foi exatamente o que 
queríamos, mas, com estas duas leis, garantimos 
o que temos hoje em termos de Sistema  

Maria Natividade Gomes da Silva Teixeira Santana
Chefe de Gabinete da Secretaria de Gestão Participativa

A  I m P l A n tAç ão  d o s  sI s t e m As 
P ú b l I C o s  de  s Aú de  n o  b r AsI l

Resumo
Este texto aborda o histórico da construção do Sistema 
Único de Saúde (SUS), a partir da Reforma Sanitária, 
que teve como base o ideário da democracia e da 
solidariedade, e a saúde como eixo de transformação,  
além da conquista de uma nova visão de saúde 
como resultado de ações intersetoriais cujos fatores 
determinantes e condicionantes são alimentação, 
moradia, saneamento, meio ambiente, trabalho e renda, 
educação, cultura, esporte e lazer, alcançada mediante 
políticas públicas efetivas. A saúde, na Constituição 
Federal, é direito de todos e dever do Estado. 

Destaca-se a importância de os gestores no Estado 
Brasileiro considerarem o direito à participação popular 
e ao controle social para a efetivação de políticas públicas, 
com foco nas necessidades da população. Exemplifica-se, 
para a área da cultura, o amplo processo democrático 
de participação popular no SUS, com a realização de 12 
Conferências Nacionais de Saúde, mais 15 Conferências 
Nacionais Temáticas e mais milhares de Conferências 
Estaduais e Municipais, cujo acúmulo pode contribuir 
para a participação popular e a democratização desta 
área da cultura.

Enfoca o SUS como um processo social, emancipatório, 
que busca efetivar a maior política de inclusão social 
do Brasil, idealizada e implementada na contramão da 
política neoliberal. Mostra a importância dos princípios 
doutrinários do SUS. Foram enfocados ainda, aspectos da 
Lei Orgânica da Saúde nºs 8.080/90 e 8.142/90; esta última, 
dispondo sobre a participação da comunidade, na gestão 
do SUS, e sobre as transferências intergovernamentais de 
recursos financeiros, na área de saúde. Na abordagem da 
intersetorialidade como condicionante da saúde, houve 
o destaque para a cultura, como categoria de análise de 
grande importância, por ser um dos determinantes cuja 
priorização está explícita no programa do Governo LULA.

Descritores: SUS, saúde, participação popular, controle 
social, democracia, reforma sanitária, cultura, 
conferências de saúde e Lei Orgânica da Saúde.
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Único de Saúde, com financiamento e 
participação popular com controle social.

O Projeto de Reforma Sanitária é um projeto 
civilizatório, que não está completo e, hoje, já 
estamos nos preparando para a 13ª Conferência 
Nacional de Saúde porque entendemos que, 
cada vez mais, com o crescimento da população 
brasileira, temos necessidade de ampliar a 
implementação do SUS e garantir aquilo que foi 
conquistado na Constituição de 1988.

O SUS é uma política de construção de 
democracia que visa a ampliação da esfera 
pública, inclusão social e redução de 
desigualdades. Fica claro que há dois aspectos 
fundamentais envolvidos neste processo − 
saúde como direito de todos e dever do Estado 
e relevância pública para ações de serviços 
públicos de saúde − com as seguintes diretrizes: 
1 –  descentralização com direção pública em 
cada esfera de governo; 2 – atendimento integral 
com prioridade para as atividades, sem prejuízo 
das atividades assistenciais; 3 –  participação da 
comunidade.

A Lei 8.080 garantiu-nos  dispor sobre 
as condições para a promoção, proteção 
e recuperação da saúde, organização e 
funcionamento dos serviços correspondentes e 
outras providências. Ela estabeleceu a estrutura 
do sistema de saúde. Obviamente, houve alguns 
vetos. Até hoje, não deixamos ninguém tocar 
nestas duas leis. Tivemos força suficiente para 
manter estas duas leis intactas.

A Lei 8.142/90 dispõe sobre a participação da 
comunidade na gestão do SUS e as transferências 
intergovernamentais de recursos financeiros na 
área de saúde. Esta lei é muitíssimo importante 
porque estabelece que, para o governo transferir 
recursos para os Estados e Municípios, tanto o 
Estado como o Município, além de outros pré-
requisitos, têm que ter o seu Conselho de Saúde 
devidamente estruturado. Isto é importante 
porque o Conselho de Saúde aprova o Plano de 
Saúde, em nível de Estado ou Município, e aprova 
o Relatório de Gestão. Então, sem o Conselho 
de Saúde, não há prestação de contas e, sem 
prestação de contas, também não há recursos.

Na legislação, ainda está garantida a 
intersetorialidade da saúde com fatores 
determinantes e condicionantes de saúde: 
alimentação, moradia, saneamento, meio 
ambiente, trabalho e renda, educação, cultura, 
esporte e lazer. Se não tivermos uma política 
pública que nos possibilite ter educação, cultura, 

esporte, lazer e transporte, não estaremos com a 
concepção de saúde completa. 

Temos aqui alguns dados para vocês terem uma 
idéia da relevância do SUS: na assistência, 28,6% 
da população é usuária exclusiva do SUS; 61,5% 
usam o SUS e algum outro sistema da rede; na 
assistência, 90% da população brasileira, de algum 
modo, é usuária do SUS e 8,7% da população 
não usa o SUS; 100% da população brasileira é 
usuária do SUS na atenção à saúde. Quando a 
gente acorda de manhã, abre a torneira, escova os 
dentes, usa a pasta, estamos usando o SUS que faz 
o controle da qualidade da água, do dentifrício, da 
escova, dos objetos de higiene do dia-a-dia.

Os princípios doutrinários do SUS são os 
seguintes: 1 – a universalidade, que possibilita 
atender gratuitamente a todos sem distinção 
ou restrições; 2 – a integralidade, que visa 
oferecer atenção à saúde em qualquer nível de 
complexidade, realizando ações de promoção, 
prevenção e tratamento; 3 – a eqüidade, que 
disponibiliza recursos e serviços, com justiça, 
de acordo com as necessidades de cada um; 
4 – a participação social, que é o direito da 
sociedade de participar da gestão pública; 5 – a 
descentralização, que é o processo de transferência 
de responsabilidade de gestão para os Municípios, 
atendendo às determinações constitucionais  
e legais que embasam o SUS; 6 – a regionalização, 
que é o processo de organização de uma rede 
regionalizada e hierarquizada de atenção à saúde.

As competências do SUS estão também 
determinadas na legislação, para o gestor federal 
formular, normatizar e avaliar a implementação 
da Política Nacional de Saúde e cooperar, 
técnica e financeiramente, com os Estados e 
Municípios. O gestor estadual também tem essas 
mesmas competências e deve cooperar, técnica e 
financeiramente, com os Municípios. 
O gestor municipal formula e avalia a política 
municipal de saúde, obviamente, com a 
participação da população.

O SUS é uma construção compartilhada. 
Ninguém faz nada sozinho. As instâncias de 
controle social do SUS são os Conselhos de Saúde, 
órgãos deliberativos, as Conferências de Saúde, 
espaços de proposta de construção de políticas, 
assim como acontece nesta 1ª Conferência 
Nacional de Cultura, com a gestão participativa 
para que todos possam opinar sobre a forma 
como deve ser conduzida a saúde. 

Há ainda as instâncias colegiadas de pactuação 
que são espaços para discussão e busca de 
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