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Cultura do Tamanho do Brasil

Apresentação

Cultura do Tamanho do Brasil – Mais cultura. Mais futuro. – é 
um documento elaborado a muitas mãos e reúne propostas 
para as políticas públicas de cultura no Brasil para o período 

2015 a 2018. Durante a campanha eleitoral de 2014, sob a liderança da 
Secretaria Nacional de Cultura do PT, mas com a participação ativa da 
Secretaria de Cultura do PCdoB e de outros vários companheiros com 
ou sem representação partidária, foram realizadas reuniões em todo o 
país em torno de um tema central: as políticas públicas de cultura que 
o Brasil precisa para continuar ampliando suas bases democráticas e 
consolidando um ambiente de liberdade e participação política.

Além dos encontros presenciais, foram realizadas conversas via 
internet e vários documentos nos foram enviados como contribuição. 
A presente publicação é uma síntese deste processo pré-eleitoral, mas 
já com as cores e primeiras avaliações do período de transição. Os 
nomes que constam na lista de colaboradores, no expediente deste 
livro, referem-se às pessoas que enviaram sugestões por escrito e aos 
que integraram o Grupo de Trabalho de Programa de Governo da 
campanha de Dilma Rousseff. A lista, porém, não é justa com outros 

“Para a esquerda, a cultura é a capacidade de decifrar as formas da 
produção social da memória e do esquecimento, das experiências, 

das ideias e dos valores, da produção das obras de pensamento 
e das obras de arte e, sobretudo, é a esperança racional de que 

dessas experiências e ideias, desses valores e obras surja um 
sentido libertário, com força para orientar novas práticas sociais e 

políticas das quais possa nascer outra sociedade.”
Marilena Chauí1

1 - CHAUÍ, Marilena. Cidadania cultural: O direito à cultura. São Paulo: Fundação Perseu Abramo, 2006



10

Mais Cultura. Mais Futuro.

tantos companheiros e companheiras que estiveram conosco em todo o 
país e cujos nomes nos escaparam. 

Este documento se divide em duas partes. A primeira, mais 
conceitual, aponta caminhos para o próximo período e também se dedica 
a uma análise das conquistas dos dois governos Lula e do primeiro 
governo de Dilma. A segunda, um conjunto de propostas para a próxima 
década que, juntamente com as deliberações das Conferências Nacionais 
de Cultura e do Plano Nacional de Cultura, afirmam o compromisso com 
a arquitetura de uma ação de longo prazo que incorpore definitivamente 
as políticas públicas de cultura à agenda do projeto de desenvolvimento 
do Brasil, agregando a ele e à vida brasileira uma nova qualidade.

A disputa eleitoral no Brasil, em 2014, apresentou ao país as marcas 
de uma onda conservadora e reacionária, com a emersão de preconceitos 
contra mulheres, homossexuais, negros, o culto à violência e a nostalgia 
da ditadura militar. Por outro lado, as forças da mudança, representadas 
pelo Brasil que quer justiça, criatividade e liberdade, mostraram a força da 
mobilização da juventude, das periferias, dos fazedores de cultura.

As mudanças pelas quais o Brasil vem passando desde 2003 precisam 
se sedimentar e colocar o universo das políticas públicas de cultura em 
diálogo com as grandes causas de nosso tempo. O mundo no qual vivemos 
não nos permite a reprodução mecânica de clichês e de tendências, nem a 
sobrevivência artificial de políticas estéreis. 

No Brasil e no mundo, quase tudo o que é importante está 
organizado em redes globais em conexão com maneiras cada vez mais 
autênticas e pessoais de expressão. Dos mestres e mestras da cultura 
tradicional à produção cinematográfica, dos festejos e folguedos aos 
eventos internacionais, das criações coletivas às diferentes formas de 
organização da economia da cultura. 

O desafio imposto ao segundo governo Dilma é o de constituir 
um Ministério da Cultura que seja interlocutor privilegiado no debate 
estratégico de desenvolvimento do país e ponto de contato com as 
manifestações mais candentes da cidadania brasileira. As transformações 
importantes de um país não são consumadas simplesmente em gráficos e 
tabelas, mas sussurradas por todos os que sabem que a cultura se converte 
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cotidianamente na esperança de que haja um sentido libertário nas novas 
práticas sociais e políticas que experimentamos dia após dia.

Edmilson Souza
Glauber Piva
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Cultura do
Tamanho do Brasil

A vitória da companheira Dilma Rousseff nas eleições de 2014 
evidenciaram que as relações entre cultura e política no Brasil 
se dão exatamente nas esquinas onde emergem o grande debate 

nacional sobre o direito à cidade e sobre o direito de reinventarmos 
coletivamente o nosso futuro. 

Nos últimos anos, de maneira cada vez mais intensa e envolvente, o 
Brasil foi às ruas discutir a qualidade dos serviços e das políticas públicas 
e, assim, viu os fazedores da cultura brasileira discutirem também a cidade 
como locus de convívio, de geração de direitos e de permanente recriação 
ética e estética do mundo.

A cultura brasileira viveu momentos de intensa transformação 
nos últimos doze anos. Mudaram as relações de produção e consumo, 
surgiram novas práticas de exercício da cidadania cultural e mudaram, 
também, as relações do Estado brasileiro com ela.

Ao estimular a participação social e política dos antes invisíveis, 
possibilitou que passassem a ser protagonistas da sua memória e da sua 

 “Ainda vão me matar numa rua.
Quando descobrirem,
principalmente,
que faço parte dessa gente
que pensa que a rua
é a parte principal da cidade.”
Paulo Leminski2

2 - LEMINSKI, Paulo. Quarenta clics em Curitiba - 2 ed. Curitiba: Fundação Cultural de Curitiba, 1990



13

Cultura do Tamanho do Brasil

própria visão do presente e do futuro, reconhecendo que a cultura é, 
sobretudo, o encontro de muitas éticas e estéticas. Assim, nossos governos 
afirmaram que, para a cultura, só há centralidade possível quando ela é 
plural e diversa, e não eco repetido das mesmas vozes e lugares.

Com objetivo de garantir o acesso aos bens culturais, o MinC criou 
o Programa Mais Cultura, o Programa Cultura Viva e o Vale-Cultura. 
A cultura se tornou parte da agenda social do governo. Até 2010, por 
exemplo, o Mais Cultura foi responsável pela implantação de 1.610 
Bibliotecas Municipais (outras 1.762 foram modernizadas), de cerca de 
850 Cines, de 1.461 Pontos de Leitura e de mais 2.800 Pontos de Cultura. 
Hoje, já são mais de 4.200 Pontos de Cultura, o que demonstra a ampliação 
e fortalecimento do programa durante a primeira gestão Dilma Rousseff.

O que foi construído com Lula e Dilma é a recuperação e o 
redimensionamento do papel do Estado brasileiro no estímulo às práticas 
culturais na consolidação da cultura como política pública. Isso é, portanto, 
um jeito de ver e pensar o mundo distante da lógica individualista, 
consumista e de exaltação de celebridades que é tão característica dos 
conservadores.

Não à toa, como bem menciona resolução política da Comissão 
Executiva Nacional do Partido dos Trabalhadores3 , a eleição deste ano 
“foi uma disputa duríssima, contra adversários apoiados pela direita, pelo 
oligopólio da mídia, pelo grande capital e seus aliados internacionais”, 
mas “vencemos graças à consciência política de importantes parcelas de 
nosso povo, da mobilização da antiga e da nova militância de esquerda, da 
participação de partidos de esquerda” e pela participação ativa de jovens 
em todo o país que se engajaram na busca de uma nova prática política 
que mobilize nossa nação social e culturalmente.

Foi a partir do conceito de cidadania cultural que nossos 
governos propuseram fortalecer a institucionalidade por meio de um 
pacto federativo firmado democraticamente, criando órgãos gestores, 
conselhos e conferências, o Plano Nacional de Cultura - PNC, a 
tramitação de vários projetos de lei estruturantes e a constituição do 
Sistema Nacional de Cultura - SNC. 

3 - Aprovada em 03 de novembro de 2014. Disponível em http://www.pt.org.br em 11/11/2014.
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Uma infinidade de políticas públicas dialogaram com este novo 
momento vivido pelo país. Alguns exemplos eloquentes são o próprio 
programa Cultura Viva, com sua multiplicidade de pontos de cultura, 
de memória, digitais, audiovisuais, em comunidades indígenas e 
quilombolas, de grupos LGBT, pessoas com deficiência, população sem 
teto, pessoas privadas de liberdade, pessoas em sofrimento psíquico, 
entre tantos outros; criação do Sistema Nacional de Cultura; aprovação 
do Plano Nacional de Cultura; criação do Instituto Brasileiro de Museus; 
fortalecimento das políticas de descentralização e do investimento em 
produção e difusão do audiovisual brasileiro; políticas para o crescimento 
do número de salas de cinema fora dos grandes centros; programas 
que integram políticas de cultura com as de educação e comunicação; 
ampliação do espaço da produção brasileira na televisão paga; apoio 
aos Arranjos Produtivos Locais; digitalização do acervo da Biblioteca 
Nacional; elaboração e implementação do Plano Nacional do Livro e 
Leitura e, principalmente, adoção de persistente prática de dialogar com 
coletivos de jovens e criadores que pululam em todo o país. 

Vivemos uma situação nova no país. Pela primeira vez combinamos 
democracia, crescimento econômico e redução das desigualdades. Nunca 
havíamos vivido tal experiência. Esta combinação carrega uma carga de 
valores que têm acompanhado todas as ações do governo federal.  Por 
outro lado, também temos plena convicção de que habitamos um instante 
social ímpar no qual passos importantes foram dados para combinar 
democracia formal e democracia substantiva, efervescência cultural e 
articulação institucional. 

Quando o governo os governos do PT convidaram a juventude de 
todo o país, artistas, movimentos populares e toda a diversidade cultural 
a protagonizar uma grande onda de valorização do Brasil profundo, 
ofereceram-se a um movimento de configuração de uma ativa cidadania 
cultural que colocou no centro de sua luta o direito à reinvenção do 
próprio futuro, fazendo emergir nas ruas de nossas cidades uma cultura 
que tem a força, as cores e o tamanho do próprio Brasil.

Nos últimos doze anos, o Ministério da Cultura assumiu papel 
importante na proteção, promoção e estímulo à diversidade cultural do 
Brasil e deu condições para ela não ser tomada pela pasteurização e da 
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homogeneização imposta pelos veículos que exercem o monopólio da 
difusão e do entretenimento e pela dinâmica padronizadora do mercado.

Historicamente, os governos das elites nunca se preocuparam 
em realizar um desenvolvimento associado à distribuição de renda e 
ampliação efetiva do acesso de toda a população brasileira à produção 
e fruição de bens culturais. Dedicaram-se, portanto, menos ainda à 
proposição de políticas de cultura que colocassem o público no centro 
delas. Subtraíram da experiência brasileira a dimensão dialógica que a 
democracia exige em todos os momentos.

No período 2015-2018, o desafio que está posto é o da consolidação 
de políticas públicas de cultura duradouras e capazes de afirmar nossa 
diversidade cultural diante das outras culturas do mundo. Isso, como  
bem evidenciado ficou no processo eleitoral de 2014, certamente 
estará vinculado à capacidade de incluirmos na agenda do projeto de 
desenvolvimento em curso a cultura como fator relevante para definir 
a qualidade do novo ciclo que virá.
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Cultura e Cidade
na Cena Brasileira

É preciso olhar pra frente e ir além.  A produção cultural vive um 
momento de profundas transformações no Brasil. A partir das 
possibilidades geradas pela internet e pelas ferramentas digitais, 

surgiu uma série de ações descentralizadas e colaborativas, além de novos 
arranjos produtivos, distributivos e de circulação de bens culturais. 

O nascimento de novos circuitos pelo interior e pelas periferias 
tem revelado um Brasil diferente do que habitualmente vemos na mídia 
conservadora. É um país ao mesmo tempo tradicional e inovador, jovem, 
mas atento aos saberes e fazeres de seus mestres, que conecta o urbano, o 
suburbano e o rural na criação do novo.

Embora invisibilizada pela indústria cultural massificadora, nossa 
imensa diversidade cultural aflorou vigorosamente nos últimos doze 
anos. Auto-organizada em uma lógica colaborativa e estimulada pela era 
da internet, fortaleceu-se na potente junção dos pontos de cultura com 
a ação cidadã em rede. O Ministério da Cultura esteve na origem desse 
movimento profundamente transformador da cultura brasileira, seja 
com o Programa Cultura Viva ou com os editais de apoio à Diversidade 
Cultural, a política de Cultura Digital e a promoção de um empoderamento 
conceitual e político de coletivos e redes que se multiplicaram em 
velocidade e relevância.

Um conceito ampliado de cultura trouxe para o centro organizador 
das políticas públicas a “cidadania cultural”, em substituição a uma noção 
restrita de belas artes e predomínio da cultura como negócio. Isso resultou 
num movimento que se espalhou pelo país e permitiu que a luta pelo 
direito à cidade fosse sua grande expressão.

O segundo governo de Dilma Rousseff deve reafirmar, com ações 
práticas e valorização orçamentária do Ministério da Cultura e do Fundo 
Nacional de Cultura, seu compromisso com que todo cidadão e cidadã 
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tenha garantido e promovido seu acesso às linguagens artísticas, seja 
para produzi-las ou para desfruta-las mas, sobretudo, o reconhecimento 
de seu direito de participar das decisões sobre as políticas públicas de 
cultura e, também, de participar das decisões sobre todo tipo de política 
pública no Brasil.

O compromisso com a cidadania cultural como eixo das políticas 
do de governo deve resultar na tradução efetiva de que a cultura não se 
reduz ao supérfluo ou alegórico, mas, sim, é parte de todo o debate que 
se estabeleceu no Brasil em torno da qualidade dos serviços públicos e 
do direito do espaço urbano ser valorizado como espaço de convívio e 
reinvenção das cidades.

A demanda por mais e melhores serviços públicos surge como 
extensão natural das transformações sociais acontecidas no Brasil 
desde o Governo Lula, com a incorporação à vida socioeconômica de 
aproximadamente 40 milhões de brasileiros. É compreensível que essas 
conquistas tenham provocado novas demandas. A cidadania é um 
permanente direito a ter direitos, é um processo dinâmico e sem fim: 
sempre em busca de novas conquistas e direitos. 

A democracia representativa que experimentamos hoje, apesar 
de essencial para o desenvolvimento político da sociedade ao garantir 
liberdades e oportunidades para os agentes políticos, não abarca a rica 
dinâmica da política do Brasil. Ela aparece como condição necessária, mas 
não suficiente, para a imprescindível democratização efetiva do poder e 
da política. 

Assim, os desafios impostos aos gestores públicos de cultura estão 
relacionados à necessária democratização da cultura política brasileira, 
razão pela qual a ampliação das tendas da cidadania cultural precisam 
dialogar com a desprivatização da política e das eleições no Brasil.

A singularidade da realidade contemporânea é sua constituição 
pela conjunção entre ruas e redes. Em grande medida, elas reivindicam 
uma política mais participativa, transparente e direta, e também muitas 
e variadas mudanças culturais. Elas apontam para sociabilidades e 
imaginários cada vez mais configurados por redes de comunicação. Elas 
colocam em cena novos valores e comportamentos sociais. Elas exigem 
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uma nova cultura política, que implica em outras maneiras de pensar e 
viver. Ou seja, a cultura está subjacente e inscrita em todo este turbilhão de 
manifestações que temos visto acontecer nos últimos anos. Sem mobilizar 
estas e outras dimensões culturais, o processo de transformação que se 
instalou no Brasil nos governos de Lula e Dilma não poderá se completar 
no próximo período.

Esse longo caminho não foi feito sem tropeços e irregularidades. 
Houve momentos de retrocesso e de recuperação, conflitos e dissensos 
foram explicitados, o que é próprio do espaço democrático. Mas é 
impossível ignorar o que já foi conquistado. Ao valorizar o diálogo, 
negou-se invisibilidades e se reconheceu o protagonismo do Brasil 
profundo, da juventude de periferia, dos artistas populares, de etnias 
historicamente condenadas às sombras; estimulou-se aquilo que nossa 
democracia mais carece: diálogo e reconhecimento como expressão da 
liberdade e da criatividade.

Essa voz plural que brota desse encontro das ruas e das redes 
afirmou que só isto não basta: é preciso continuar, avançar e democratizar 
a democracia brasileira. É preciso amplificar a rima cultura e cidade, 
cultura e desenvolvimento, cultura e democracia, cultura e diversidade, 
cultura e cidadania.
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Mais Mudanças com
Cultura e Desenvolvimento

A noção contemporânea de desenvolvimento nos sugere um novo 
papel para a cultura. Cultura é desenvolvimento não apenas 
porque produz emprego e renda, mas também por contribuir 

com o fortalecimento do pertencimento e das identidades, com suas 
consequentes repercussões políticas, culturais, econômicas e existenciais. 
A cultura também tem importante papel de articuladora de percepções de 
mundo em uma sociedade do conhecimento na qual o saber adquire um 
lugar imprescindível como motor do desenvolvimento. 

Além disso, a cultura também atua no desenvolvimento das 
subjetividades, componentes essenciais para a construção de outro mundo, 
fundado em novos valores sociais, mais democráticos, equânimes, justos, 
solidários, sensíveis e criativos.

Uma sociedade melhor, um Brasil verdadeiramente desenvolvido, 
que supera preconceitos, discriminações, intolerâncias e violências, 
precisa negar o exercício de valores classistas, machistas, racistas, 
homofóbicos e outros marcados por preconceitos e intolerâncias. Assim, 
o fortalecimento de um amplo, rico e plural movimento cultural é vital 
para o aprofundamento da democracia, a construção de uma democracia 
substantiva e o desenvolvimento sustentável da sociedade brasileira. 

Para combinar, porém, cultura e desenvolvimento, é preciso 
observar aspectos específicos do mundo da cultura, inclusive aqueles que 
também dialogam com os ambientes mais estritos do mundo econômico.

Há bem pouco tempo, um resumo possível do setor audiovisual 
brasileiro, por exemplo, veria que a fruição da maior parte da população 
limitava-se à TV aberta e ao vídeo doméstico, enquanto menos de 20 
milhões de pessoas eram atendidas pelo cinema e TV por assinatura. As 
políticas audiovisuais eram pouco expressivas e limitadas à produção para 
cinema e a televisão não falava com produção independente.
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O crescimento da renda, as políticas desenvolvidas para o setor 
audiovisual e a adesão dos agentes econômicos deixaram para trás esses 
períodos de estagnação e inércia. Hoje, a TV paga atinge um terço dos 
domicílios; a banda larga, com mais de 165 milhões de acessos e crescimento 
de 50% nos últimos 12 meses, caminha rumo à universalização; o cinema 
incorpora mais de 200 salas por ano ao circuito exibidor, especialmente 
no norte, nordeste e nas cidades do interior do país; e a produção cresceu: 
129 filmes de longa-metragem foram lançados em 2013, um novo setor 
de produção de conteúdos para TV foi formado praticamente do zero, 
novos formatos e técnicas de criação são disseminados por agentes cada 
vez mais inovadores. 

A Lei 12.485, reorganizou a TV por assinatura, ampliou a 
competição e provocou demanda dos canais por conteúdos brasileiros 
independentes. A demanda por obras brasileiras permitiu um círculo 
virtuoso de geração de empregos, formação e fortalecimento de 
empresas, visionamento e reconhecimento de conteúdos brasileiros 
pelos espectadores. Mesmo que haja muito ainda a evoluir, a televisão 
passa a ver a produção independente brasileira como aliada e parceira, 
um objetivo inscrito nas pautas do setor há décadas. 

A estrutura pública de financiamento e regulação do setor foi 
fortalecida. Atua com instrumentos e estratégia, definida publicamente 
no Plano de Diretrizes e Metas para o Audiovisual. Foi criado o Fundo 
Setorial do Audiovisual, um instrumento financeiro vigoroso. Com 
base nos seus recursos, foi lançado recentemente o Programa Brasil de 
Todas as Telas que investirá, em 2014 e 2015, 1,2 bilhão de reais no setor. 
Além de propor um investimento expressivo em produção, o programa 
percebe e atua sobre os gargalos provocados pelo crescimento: a 
necessidade de ampliar a capacitação profissional para viabilizar o setor 
como possibilidade de emprego para os jovens; a decisão de fomentar 
processos criativos em larga escala com marcas, roteiros e projetos em 
todo o país; a urgência de articular e mobilizar outros agentes públicos 
para atender a pauta audiovisual, especialmente governos estaduais e as 
capitais; a importância de construir, no país, um mercado robusto de 
licenciamento de conteúdos audiovisuais.

A economia da cultura, portanto, envolve mercados que operam 
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trocas simbólicas e materiais que encarnam valores, tradições, traços, 
modos de ser, crenças e inspirações. Ela possui uma dinâmica que 
lida tanto com a preservação e a manutenção do legado cultural e dos 
modos de ser, quanto com a criação e a inovação permanentes, o que 
vai muito além dos valores priorizados pela economia convencional. 

O exemplo do audiovisual indica que precisamos levar em 
consideração, também, o conjunto de elos das cadeias de valor que 
compõem as diferentes atividades culturais, ou seja, seus elementos 
técnicos, político-institucionais, econômicos, culturais e éticos.

Na cultura, os ciclos de pesquisa, produção e circulação de projetos 
culturais são longos e não se encerram necessariamente no momento 
da realização da obra. Por isso, os mecanismos de investimento do 
Estado brasileiro que se destinem ao fomento da cultura como atividade 
econômica, devem ser direcionados para esse fluxo contínuo de ações 
no longo prazo, visando estruturar empresas competitivas, coletivos e 
indivíduos como produtores sustentáveis, o desenvolvimento de pesquisas 
estéticas aprofundadas, a qualificação das condições de trabalho e a 
consolidação do empreendedorismo. 

A partir de sua dimensão econômica, o investimento na cultura 
deve atentar para o fato de que no seu interior convivem diversos 
modos de produção, desde as atividades tipicamente industriais, até 
àquelas que operam nos moldes das economias solidária e colaborativa, 
não sendo incomum que no interior de um mesmo empreendimento 
convivam procedimentos de ambos os tipos. Os mecanismos de 
financiamento devem refletir essa diversidade e buscar abarcar a 
complexidade de necessidades existentes.

Mas há outros aspectos. Os procedimentos burocráticos do poder 
público para lidar com o objeto cultura habitualmente ignoram sua 
natureza, utilizando procedimentos da lei geral que institui normas 
para licitações e contratos que não se adequam ao setor, dificultando o 
acesso aos recursos e produzindo concentrações. 

Entendemos que é central assegurar, nas obras financiadas com 
recurso público, os direitos patrimoniais e as receitas decorrentes aos 
seus efetivos produtores, pois isso amplia o volume de negócios que se 
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realizam a partir de um único empreendimento, resultando em um ciclo 
maior de exploração do conteúdo e ampliando o acesso da população à 
diversidade cultural brasileira, determinando um ciclo virtuoso capaz 
de conferir aos setores dessa economia a sustentabilidade pretendida e a 
multiplicação de vozes exigida por uma sociedade democrática.

As políticas de fomento à Cultura devem se articular com os 
mecanismos municipais e estaduais de maneira sistêmica, valendo-se 
dos pactos e da mobilização já realizada ao longo dos últimos doze anos 
no processo de criação do Sistema Nacional de Cultura como as três 
conferências nacionais de cultura e a elaboração do Plano Nacional de 
Cultura. Tal articulação não é importante apenas do ponto de vista do 
fortalecimento dos órgãos de cultura, mas, também, para que haja sintonia 
e escala de políticas e maior conhecimento do ambiente objeto direto delas.

Dessa maneira, as políticas de fomento, sem se descuidarem da 
produção e circulação das obras, também devem ser destinadas para 
aquecer a demanda, a exemplo do que já acontece com o Vale Cultura que, 
por ser a primeira política que atua diretamente sobre esse elo da cadeia 
produtiva, já apresenta um potencial de repasse na casa de R$ 42 bilhões, 
possibilitando o acesso e a fruição de produtos e de serviços culturais, por 
meio de cartão magnético pré-pago, válido em todo o Brasil. 

Mas isso deve ocorrer também em projetos continuados de formação 
de público que devem envolver principalmente a relação com o sistema 
educacional, e uma orientação pactuada para as compras públicas dos 
órgãos federais, estaduais e municipais que tenham capacidade de gerar 
demanda estruturante para diferentes setores da economia da cultura.

As políticas de desenvolvimento econômico da cultura, assim, 
devem sempre considerar o ambiente de grande complexidade criado 
pelo crescimento da internet e pela convergência tecnológica, tanto para 
explorar os diferentes modelos de negócio desenvolvidos na rede, quanto 
para evitar prejuízos ao livre compartilhamento de processos e conteúdos, 
bem como a transferência desregulada de direitos patrimoniais ou de 
exploração comercial para os grandes conglomerados de comunicação. 

O encontro de cultura e desenvolvimento se dará também na 
requalificação de nossas cidades. A noção de direito à cidade dialoga 
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diretamente com as exigências de convívio e reocupação dos espaços 
públicos. Para isso, é preciso fortalecer ainda mais os programas de apoio 
às manifestações culturais de base comunitária e buscar a ressignificação 
dos espaços públicos e privados para fins de produção e fruição de arte 
e cultura, pois eles podem exercer seu potencial transformador para a 
juventude, em específico, e também para a aproximação da cultura com 
os ideais de desenvolvimento urbano.
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Novos Valores
para um Novo Futuro

A arte é uma ferramenta para estimular e promover os diálogos 
interculturais. Contra a intolerância é hora de investir em uma 
política nacional para as Artes e combiná-las com as políticas 

sociais do governo federal e a um crescente debate nacional em torno de 
cultura e democracia. 

A formulação de uma política nacional para as Artes e para a 
circulação de pensamento certamente implica no fortalecimento dos 
editais voltados para produção e circulação de conteúdos, mas também 
implica na construção de outras formas de financiamento mais perenes e 
sistêmicas que garantam maior sustentabilidade aos coletivos e indivíduos 
criadores, na estruturação de uma malha de equipamentos públicos e 
privados, no apoio à pesquisa, no estímulo às atividades e redes de difusão, 
estímulo aos meios de comunicação como rádios e TVs comunitárias, 
ampliação do acesso à internet, política de formação e capacitação de 
artistas e gestores, estímulo aos novos modelos de negócio voltados a 
divulgação e comercialização de bens culturais, entre outras ações.

Cada vez mais ganha importância o debate em torno dos valores 
culturais que a sociedade brasileira pratica no dia-a-dia e os valores que 
deseja oferecer para as novas gerações. A produção artística brasileira é 
o grande celeiro de utopias da sociedade, o campo vasto de invenção do 
novo e de valorização da tradição que tem como produto final a liberdade, 
a percepção do outro, e do direito à diferença.

Um dos eixos estratégicos dessa disputa de valores é, certamente, 
o campo da produção simbólica. É nesse campo que se dá um dos 
principais espaços de construção de valores e imagens que nos permitem 
estabelecer noções de alteridade, identidade e cidadania cultural. É 
nesse universo da produção simbólica que as artes, a memória social 
e os patrimônios material e imaterial se entrecruzam formando um 
sistema complexo e intangível.
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Os governos de Lula e o primeiro governo de Dilma construíram 
bases para estabelecer uma nova disputa simbólica no pais, possibilitando 
assim, novas narrativas a partir de olhares das classes populares, das 
zonas rurais, das periferias, dos afrodescendentes, dos indígenas, das 
crianças, dos jovens, das mulheres, dos homossexuais e de toda a gama 
de expressões que compõem nossa diversidade. Agora, é preciso ampliar 
a agenda de direitos culturais que reconheça a centralidade do direito à 
memória e de produção e circulação da arte. 

É preciso reconhecer a necessidade de se estabelecer uma Política 
Nacional para as Artes no Brasil e debater abertamente os limites e 
vocações de tal política. Antes, porém, indicamos que ela se viabilizará, 
necessariamente, por meio dos artistas, coletivos criativos, empresas 
produtoras, projetos culturais e todos os tipos de processos produtivos 
que resultam em arte. Por isso, deverão receber atenção direta.

No Brasil, as políticas para as artes historicamente priorizaram 
o fomento à produção de obras. Agora, o desafio que se coloca é como 
ampliar o espectro de sua atuação para que, sem deixar de fomentar a 
criação, passemos a fomentar vigorosamente também a circulação e o 
acesso.

A cultura, e no seu interior a criação artística, se caracteriza por ser 
complexa, diversificada e muito mais veloz do que o Estado consegue ser. 
No entanto, ao contrário do que muitos parecem crer, é exatamente por 
isso que ela necessita de arranjos institucionais sólidos, perenes e bem 
construídos, sobre os quais possa transitar em plena liberdade, mas com 
possibilidade de planejar e executar seus longos ciclos de criação.

Nos próximos anos, a estruturação de política nacional para as artes 
deverá considerar, primeiramente, a dinâmica específica dos processos de 
criação e circulação da arte e da cultura, para depois buscar as ferramentas 
com as quais deverá assegurar a plena liberdade de seu exercício. Devemos 
evitar que a propriedade intelectual sobre as obras seja alienada de seus 
criadores em favor dos grandes conglomerados de comunicação, ou 
mesmo pela pirataria, articulando liberdade e sustentabilidade em um 
mesmo arcabouço institucional.
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Essa talvez seja a grande contribuição que uma política nacional 
para as Artes dará à implementação do Sistema Nacional de Cultura: 
tencionar o arcabouço institucional existente e produzir alternativas 
aderentes a um objeto cuja natureza se distingue por sua fluidez, leveza, 
mutabilidade e necessidade de plena liberdade.

Com isso, o Brasil estará concebendo as bases sobre as quais se 
assentarão, de fato, o exercício de diálogos interculturais que proporcionem 
o verdadeiro combate à cultura do medo que leva ao preconceito, e 
combatendo a tudo que impede a arte de exercer sua maior vocação, que 
é existir e abrir portas para que sejamos humanos livres e felizes.
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Um Novo Ciclo de 
Mudanças para a Cultura

Avançamos muito na institucionalização das políticas culturais, 
mas alguns passos fundamentais ainda precisam ser efetivados. O 
novo ciclo de mudanças que será liderado pela presidenta Dilma 

exige o enfrentamento de três questões fundamentais: a regulamentação 
e implementação do Sistema Nacional de Cultura, a redefinição de um 
novo sistema de financiamento público à cultura e a reforma do marco 
regulatório dos direitos autorais.

O processo de adesão ao SNC avançou muito na primeira gestão de 
Dilma. Todos os 26 Estados, o Distrito Federal e 44,15% dos municípios 
já estão integrados ao SNC, sendo 100% das Capitais e dos municípios 
com mais de 500 mil habitantes, mais de 80% dos municípios entre 100 
mil e 500 mil habitantes e mais da metade dos municípios entre 20 mil e 
100 mil. Parte desses Estados e Municípios já constituíram e os demais 
estão constituindo, por leis próprias, os seus sistemas de cultura conforme 
o modelo proposto pelo MinC nos guias de orientação distribuídos em 
todo País. 

Parte importante desse avanço, porém, só se consolidará com a 
aprovação da PEC 421/2014, antiga PEC 150/2003, que estabelece um 
novo padrão orçamentário para a cultura brasileira, criando um mínimo 
orçamentário para os órgãos de cultura em todos os entes federados.

Além de recursos do orçamento, o Fundo Nacional da Cultura – 
FNC – precisa contar, também, com outras fontes de financiamento. Em 
especial, é preciso fazer valer o dispositivo previsto na Lei nº 12.351, de 22 
de Dezembro de 2010 e assegurar a participação vigorosa da cultura nos 
recursos do Fundo Social do Pré-Sal. 

Outra questão central e urgente para a institucionalidade da cultura 
é a atualização da legislação dos direitos autorais. Embora complexo e 
polêmico, envolvendo diferentes atores e interesses, culturais e econômicos, 
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é preciso atualizar a Lei 9.610/1998. 

Ao levar em consideração os direitos culturais individuais e coletivos, 
as novas tecnologias, linguagens e formas de criação, produção e difusão 
no campo cultural, entendemos que a nova lei deve ser fruto de um amplo, 
porém objetivo, debate na sociedade, aproveitando o acúmulo do debate 
realizado entre 2008 e 2012, e promover o equilíbrio entre o direito de 
quem cria, o direito de quem investe e o direito de toda sociedade de ter 
acesso à cultura, à informação e ao conhecimento. 

O mais importante na nova legislação é criar e legitimar o Insituto 
Brasileiro de Direito Autoral como espaço de negociação permanente 
entre os distintos interesses, permitindo uma constante e ágil revisão 
de parâmetros e regramentos. Esse espaço, legitimado por todas as 
forças políticas envolvidas no debate, é o que há de mais importante a 
ser conquistado.
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Mais Cultura.
Mais Futuro.

Redes Sem Paredes

A vigorosa experiência brasileira de redes e coletivos de cultura 
começa a transbordar para a América Latina. Por uma série 
de elementos culturais, econômicos e sociais, o uso da internet 

no Brasil tem sido bastante intensivo e diversificado, resultando em 
articulações e combinações que chamam a atenção internacionalmente. 
Talvez pela informalidade presente em nossos modos de ser e de fazer, no 
Brasil a internet ajudou a que a vitalidade e a espontaneidade das ações 
culturais e sociais se conectassem fortemente, com empoderamento e 
escala.

Para isso, propomos um Programa Nacional de Cultura de Rede, 
Digital e Colaborativa, incluindo:

• Realizar ações de capacitação 
permanente em cultura de rede, 
colaborativa e digital;
• Realizar o MIX Brasil, projeto de 
diversidade cultural que articule o 
tradicional e o digital;
• Potencializar residências criativas, de 
vivência entre jovens que produzam 
movimentos artísticos e culturais em 
rede;
• Desenvolver programas de relação 
entre sistemas de bibliotecas e 
museus e coletivos de cultura em 
rede, potencializando a relação entre 
cultura e tecnologias do comum;

• Desenvolver o programa de 
sustentabilidade de rede, redistribuindo 
os conhecimentos e as tecnologias 
sociais desenvolvidas por coletivos;
• Fomentar laboratórios de produção 
cultural;
• Estimular a economia colaborativa 
na relação com as demais áreas 
da cultura e desenvolver formas de 
financiamentos colaborativos com 
novos arranjos produtivos e editais 
específicos para este fim;
• Criar o sistema de participação 
digital e o gabinete digital da cultura 
como um canal permanente de 
participação e diálogo.
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• Desenvolver cartografias colaborativas 
e/ou digitais que permitam identificação, 
reconhecimento e monitoramento de 
espaços, políticas públicas e iniciativas 
autônomas no campo da cultura.

• Desenvolver formas de 
financiamentos colaborativos com 
novos arranjos produtivos e editais 
específicos para este fim;
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Símbolo e Memória

A dimensão dos direitos culturais antecede à dimensão econômica 
da cultura e, ainda que não se contraponha nem se subordine a 
ela, tem primazia no alargamento da democracia.

• Aproximar os programas Mais 
Cultura nas Escolas e Cultura Viva, 
pensando cada escola como um 
ponto de cultura e espaço de criação 
artístico-cultural;
• Desenvolver um programa de 
formação e capacitação na área técnica, 
artística e de gestão e ampliar a parceria 
do MinC com o MEC, reforçando o 
PRONATEC Cultura e o Mais Cultura 
nas Escolas, criando uma estratégia de 
articulação entre a cultura e a educação.
• Fortalecer os Pontos de Cultura 
apoiados pelo governo federal, 
objetivando fomentar uma rede de 
quinze mil pontos até 2020.
• Desenvolver um programa de cultura 
para as juventudes contribuindo para 
a ocupação cidadã de territórios em 
conflito.
• Consolidar o Sistema Nacional de 
Patrimônio Cultural, fortalecendo o 
papel dos Estados e municípios e do 
distrito federal.
• Recuperar e fortalecer o circuito 
de mostras e festivais, inclusive os 
estudantis, apoiar a circulação dessas 
redes no interior do país, apoiar as 
ações culturais dos grêmios e centros 
acadêmicos;

• Contribuir para a ressignificação 
do uso dos equipamentos culturais 
públicos e privados, incluindo uma 
relação comunitária efetiva e dinâmica 
com os grupos culturais que atuam 
nos seus territórios. 
• Fortalecimento das instituições do 
Ministério da Cultura (IPHAN, IBRAM, 
Fundação Palmares, Biblioteca Nacional, 
Funarte e Cinemateca) considerando-os 
estratégicos para a coordenação das 
políticas culturais no país. 
• Contribuir para a implantação de 
instituições de memória social nos 
municípios, como bibliotecas, museus, 
arquivos.
• Fortalecer os instrumentos de 
regulação como o Estatuto de 
Museus, efetivando os mecanismos 
de preservação e proteção dos 
patrimônios material, imaterial, 
museológico, arqueológico, 
arquivístico, bibliográfico e 
audiovisual.
• Garantir no orçamento do 
Ministério da Cultura programas 
de apoio às culturas populares e 
identitárias observando as suas 
relevâncias. 



32

Mais Cultura. Mais Futuro.

• Articular com o Ministério da Justiça 
uma política cultural para os acervos 
da Comissão de Anistia e da Comissão 
Nacional da Verdade; assim como, 
com o Arquivo Nacional no que se 
refere às ações de políticas culturais de 
Memória Social.
• Fortalecer os Sistemas e Planos 
Setoriais de Museus, Arquivos, 
Bibliotecas, Artes e consolidar uma 
política de acervos integrada à 
dimensão digital e implantar o Sistema 
Nacional de Memória Social.
• Implantar as metas das políticas 
setoriais de patrimônio, museus, 
comunidades afro-brasileiras, 
bibliotecas, artes e audiovisual do PNC.
• Apoiar a Criação do Fundo do 
Patrimônio Cultural e Culturas 
populares.

• Garantir a diversidade na relação no 
patrimônio cultural religioso.
• Fomentar o direito à memória dos 
setores populares e dos trabalhadores; 
quilombolas, indígenas, gênero, LGBT.
• Ampliar as ações de financiamento 
de produção artística das culturas 
populares (música, poesia, cordel, 
artesanato eoutras) e de grupos etários 
(infância, juventude, idosos).
• Estabelecer uma política de 
cooperação internacional de caráter 
regional.
• Estabelecer políticas para 
alfabetização para a memória social, 
junto ao Ministério da Educação.
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Comunicação e Cultura

O debate sobre a constituição de uma lei democrática das 
comunicações no Brasil é crescente e está organizado entre os 
que entendem que o esforço pela renovação da legislação deve 

se concentrar na preservação da liberdade de organização empresarial, 
às vezes traduzido pela máxima liberal “liberdade de imprensa é 
liberdade de empresa”, e os que buscam garantir uma regulação 
que estimule a diversidade e o pluralismo e reduza a concentração 
econômica e cultural, regulamentando princípios da Constituição 
Federal de 1988, em aberto. 

A questão é não restringir a ideia de liberdade de expressão aos 
limites impostos pela lógica financeira. No Brasil, onde princípios 
como igualdade de oportunidades e pluralidade de ideias não são 
respeitados pelos atores privados ou reguladas plenamente pelo Estado, 
é preciso avançar na ampliação da liberdade de expressão e garantir 
o direito à comunicação a todos e que as diferentes ideias, opiniões 
e pontos de vista, e os diferentes grupos sociais, culturais, étnico-
raciais, de gênero e políticos possam se manifestar em igualdade de 
condições no espaço público midiático. É preciso reconhecer e afirmar 
o caráter público de toda a comunicação social e basear todos os 
processos regulatórios no interesse público, entendendo a regulação e 
a adoção de políticas de democratização das comunicações associadas 
à ampliação da visibilidade da diversidade cultural e do protagonismo 
de nossa sociedade.

Para isso, é preciso:

• Fortalecer a comunicação 
comunitária (rádios, TVs, outros) 
e constituir uma nova legislação 
que garanta a estruturação de um 
sistema comunitário de comunicação, 
reconhecendo a finalidade 
sociocultural dos meios geridos 
pela própria comunidade, sem fins 
lucrativos, abrangendo comunidades 

territoriais, etnolinguísticas, 
tradicionais, culturais ou de interesse 
público. 
• Garantir proibição constitucional 
de que políticos em exercício de 
mandato possam ser donos de meios 
de comunicação objeto de concessão 
pública, extensivo aos seus familiares. 
Outras medidas complementares 
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devem ser adotadas para evitar o 
controle indireto das emissoras de 
rádio e TV.
• Criar mecanismos de 
responsabilização das mídias por 
violações de direitos humanos, 
conforme previsto na Convenção 
Americana de Direitos Humanos, 
proibindo toda propaganda a favor 
da guerra, apologia ao ódio nacional, 
racial ou religioso que constitua 
incitamento à discriminação, à 
hostilidade, ao crime ou à violência. 
• Garantir recursos para todos os 
Estados e regiões do país, estimular a 
desconcentração dos beneficiários e o 
acesso das mulheres e das populações 
negra e indígena à produção de 
conteúdo, inclusive fortalecendo as 
iniciativas do Ministério da Cultura que 
já foram implementadas. Além disso, 
é preciso promover a diversidade 
étnico-racial, de gênero, de orientação 
sexual, de classes sociais e de crença, 
inclusive comunidades tradicionais, e 
demais grupos que compõem a cultura 
brasileira. 

• Garantir a produção e veiculação 
de conteúdo nacional e regional 
e estímulo à programação 
independente. Defendemos a 
regulamentação do artigo 221 
da Constituição Federal que trata 
deste tema, buscando garantir a 
diversidade cultural, o estímulo ao 
mercado audiovisual local e a garantia 
de espaço à cultura e à língua 
nacional, respeitando as variações 
etnolinguísticas do país. 
• Aprimorar mecanismos de proteção 
às crianças e aos adolescentes. 
Assegurar que os meios de 
comunicação realizem programação 
de qualidade voltada para o público 
infantil e infanto-juvenil, em âmbito 
nacional e local; assim como criar 
regras específicas sobre o trabalho 
de crianças e adolescentes em 
produções midiáticas e definir limites 
da publicidade dirigida a crianças com 
até 12 anos. Tais medidas devem ter 
como referência o previsto no Estatuto 
da Criança e do Adolescente, no 
Código de Defesa do Consumidor 
e em convenções internacionais 
relativas ao tema.
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Fomento e Economia

Todos os mecanismos de fomento à cultura, nos três níveis 
federativos, devem ser estimulados por meio de vários 
mecanismos e políticas. Algumas são imprescindíveis:

Por outro lado, o Sistema Nacional de Cultura não deve e não 
pode se restringir às ações propostas por governos, mas dialogar 
permanente e estruturalmente com as iniciativas de toda a sociedade, 
sob uma concepção rizomática e fluida. Para isso, será preciso tornar 
sistêmica e continuada a articulação federativa no SNC, instituindo:

• Prever compartilhamento de recursos 
financeiros, técnicos e humanos entre 
os entes federados, com repasse entre 
fundos para suplementação de políticas 
locais de fomento.
• Superar os editais pontuais como 
principal modalidade de acesso 
aos recursos públicos, passando 
para modelos de fluxo contínuo que 
suportem, na sua especificidade, os 
planos de longo prazo das empresas, 
companhias, grupos artísticos, 
realizadores e coletivos.
• Criar um Programa de Apoio aos 
Arranjos Produtivos Locais e Clusters 
e Territórios Criativos, e novos tipos 
de institucionalidades articulando as 
atividades culturais e demais setores 
econômicos, contribuindo para sua 
governança e reconhecendo suas 
especificidades.
• Apoiar o desenvolvimento de 
instituições públicas e privadas, 
incluindo o PRONATEC, para que 
aportem capacidade de gestão e 
governança aos empreendimentos 
culturais e  apoiem a estruturação de 
planos de negócios.

• Dar acesso aos recursos públicos 
a diferentes tipos de atividade e 
empreendimentos, operando com 
diversidade e simultaneidade de 
mecanismos tais como crédito, 
microcrédito, fundos de participação 
acionária, investimento em projetos 
com participação nos resultados, 
apoio aos fundos de investimento 
privados, fomento a fundo perdido, 
bolsas de estudo e de pesquisa, 
prêmios, suporte automático, 
apoio para start-ups, ancoragem 
de processos de crowndfunding, 
programas especiais de fomento com 
recorte regional, entre outros.
• Estimular a Rede Nacional 
e Internacional de Mostras e 
Festivais nas diversas linguagens 
artísticas, apoiando a organização 
e participação de produtores em 
feiras, fóruns de negócios, mostras, 
salões e outros,  nas diversas áreas 
artísticas e regiões do país.
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É preciso, também, ampliar o papel da cultura na formulação da 
Lei Geral de Comunicações e considerar ativamente os interesses da 
produção cultural e:

• Comitê intersetorial de economia 
da cultura no âmbito do Conselho 
Nacional de Políticas Culturais.
• Programa continuado de 
formação de público. 
• Programa de internacionalização da 
cultura brasileira.
• Política nacional de estímulo à 
criação de consórcios públicos e 
privados de cultura para apoiar a 
articulação entre os elos das cadeias 
produtivas da cultura e destas com os 
demais setores da economia local. 

• Rede pública de prestação de 
serviços culturais, iniciando um 
amplo programa de apoio à reforma 
e ampliação da nossa infraestrutura 
cultural, compreendendo a rede 
nacional de bibliotecas, museus, 
centros culturais, teatros, cinemas, 
CEUs e demais equipamentos 
públicos prestadores de serviços 
culturais. 

• Permitir o uso e construção 
compartilhada de obras, a 
remuneração de autores e produtores, 
a preservação de direitos sobre a 
propriedade intelectual e garantir 
tratamento isonômico aos diferentes 
modelos de negócio.
• Combater as práticas 
anticoncorrenciais que afetem 
negativamente a pluralidade e 
diversidade de conteúdos nas redes 
e plataformas de disponibilização 
comercial de conteúdos culturais.

• Estimular a veiculação de conteúdo 
nacional de produção independente 
e regional na TV aberta, em 
consonância com o artigo 221 da 
Constituição Federal
• Estimular o relacionamento entre 
os produtores de conteúdo cultural 
das diversas regiões com o sistema 
público de comunicação, em especial 
com as rádios e TVs comunitárias.
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Audiovisual para o Brasil

Nos próximos anos, o cinema, a TV, os computadores, celulares 
e tablets aprofundarão sua influência na vida e no tempo das 
pessoas. O desafio estratégico, para um país com a dimensão 

e a representatividade do Brasil, deve ser visualizado também no 
incremento da oferta e acesso a salas de cinema, na disponibilidade 
de TV e de banda larga, e na dinâmica das atividades de produção, 
comercialização e programação de filmes, séries, programas, formatos 
e jogos. 

O Brasil pode e deve avançar nos caminhos que tem construído 
para a atividade audiovisual e se tornar um centro relevante de 
produção e programação de conteúdos. Hoje, já existem instrumentos 
para isso. Com o programa Brasil de Todas as Telas especialmente, 
inaugura-se uma nova etapa no desenvolvimento audiovisual do país 
na qual se busca que as mídias sejam acessíveis a todos, que haja 
máxima diversidade e pluralidade na circulação de conteúdos, que 
haja desconcentração regional da produção e circulação das obras e 
que a participação dos conteúdos brasileiros seja a mais significativa 
e relevante desse mercado. É assim que o audiovisual pode contribuir 
para um país menos desigual e mais democrático e divertido.

Diversidade é o princípio e a palavra de ordem que norteia a 
atuação do governo federal no apoio à produção e distribuição de 
conteúdos audiovisuais. Entendemos que um país democrático se faz 
com o olhar de todos os brasileiros, e por isso ainda é preciso:

• Investir na produção de 
conhecimentos e na capacitação 
profissional para a atividade 
audiovisual com o PRONATEC 
Audiovisual, especialmente 
dedicado à formação de técnicos 
para produção e um programa de 
formação em nível superior, dirigido 
especialmente à dramaturgia e ao 
planejamento e gestão de marcas e 
negócios audiovisuais. 

• Investir no desenvolvimento, em 
larga escala, de projetos, roteiros, 
marcas e formatos para cinema, TV 
e internet e induzir a organização de 
empresas e núcleos de criação; 
• Aprofundar as políticas de 
desenvolvimento regional, inauguradas 
pelo Programa Brasil de Todas as 
Telas em parceria com os governos 
estaduais e prefeituras de capitais; 
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• Fortalecer o Programa Cinema Perto 
de Você, mantendo os mecanismos 
de crédito e desoneração fiscal 
existentes e ampliar o projeto Cinema 
da Cidade, de construção de salas 
municipais em cidades com mais 
de 100 mil habitantes, e fortalecer o 
circuito de salas de arte; 
• Fortalecer as produtoras 
independentes, as distribuidoras 
brasileiras de cinema e a distribuição 
de filmes nacionais, com ações que 
preservem e ampliem à diversidade 
e induzam relações de equilíbrio com 
exibidores, produtores e distribuidoras 
internacionais; 
• Organizar e estimular o 
desenvolvimento de um mercado 
de licenciamentos de conteúdos 
audiovisuais para televisão e vídeo 
sob demanda, que induza à sua 
máxima circulação; 

• Estimular a veiculação de 
conteúdos independentes brasileiros 
na TV aberta, estimulando em 
especial a diversificação regional da 
programação; 
• Promover um ambiente de inovação, 
com atenção e valorização de 
especialidades produtivas como 
animação e jogos eletrônicos; 
• Simplificar procedimentos e reduzir a 
burocracia, conferindo maior agilidade 
e previsibilidade ao fomento do setor 
audiovisual; e 
• Incrementar a participação dos 
conteúdos audiovisuais nas políticas 
educacionais e no ambiente escolar. 
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Diversidade e Antirracismo

A diversidade das expressões da cultura negra se apresenta em 
manifestações culturais complexas e de grandiosa contribuição 
para os costumes, língua e tradições brasileiras, influenciando a 

vida comunitária e o cotidiano. Não à toa, o anúncio de construção de 
um importante Museu Afro em Brasília reitera nosso compromisso com 
a preservação da memória das lutas e conquistas do povo negro no Brasil.

Precisamos avançar na democratização dos recursos financeiros 
da cultura para a comunidade negra, sobretudo a juventude negra e os 
povos quilombolas e, também, para corrigir as perversidades decorrentes 
da concentração regional e estética proporcionada pelos mecanismos de 
renúncia fiscal. E defendemos:

• Instituir uma política de ações 
afirmativas para a arte e a cultura 
negra que leve em conta sua força 
e diversidade, e seja democrática e 
inclusiva. 
• Ampliar os programas e projetos 
focados na formação cultural e 
valorização do protagonismo da 
juventude negra a exemplo do NUFAC 
e Escambo Cultural, realizados pela 
Fundação Cultural Palmares.
• Ampliar os projetos de valorização 
das tradições culturais de matriz 
africana, quilombolas e coletivos de 
cultura negra, a exemplo da Rede 
Cultura Viva Afro Brasileira;
• Nacionalizar a Fundação Cultural 
Palmares, dando capilaridade a ação 
do governo nesta área.

• Ampliar as políticas de intercâmbio 
cultural de artistas, produtores, matriz 
africana e quilombolas, jovens negros, 
entre outros, com países africanos e 
da diáspora africana; considerando a 
década do Afrodescendente, instituída 
pela ONU que inicia em 2015.

• Consolidar os mecanismos de 
acompanhamento, monitoramento e 
valorização do Plano Nacional Setorial 
de Cultura Afro Brasileira, através da 
participação no conselho nacional de 
políticas culturais;
• Ampliar os editais específicos 
para artistas e produtores negros, e 
manifestações de matriz africana e 
quilombolas no âmbito do ministério 
da cultura e dos mecanismos de 
incentivo fiscal.
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O Ministério da Cultura ainda requer atualização no seu aparelho 
de gestão. Nestes últimos doze anos, vários ajustes foram feitos 
em sua estrutura, com fusão e criação de secretarias e autarquias 

e redefinição de funções. Cada uma dessas pequenas reformas foi feita à 
luz das demandas do momento ou de passivos gigantescos que impediam 
seu bom funcionamento.

O Sistema Nacional de Cultura representa a mais profunda e radical 
mudança na gestão pública da cultura em nosso país. É o passo mais 
efetivo para universalizar os direitos culturais, democratizar a gestão e 
os processos decisórios, proteger e promover a diversidade cultural e 
assegurar o desenvolvimento da cultura em todos os Estados e municípios 
brasileiros. 

A implementação do SNC será o maior desafio e a mudança mais 
profunda no campo da cultura na segunda gestão da presidenta Dilma. 
Mas, além dele, é preciso reconhecer que alguns aspectos da gestão de 
cultura ainda exigem de nós o compromisso com novos ajustes, todos em 
busca de que a estrutura de gestão ganhe em agilidade e capacidade de 
respostas ao interesse público. 

Para tanto, será necessário cumprir etapas e elencar prioridades:

Planejamento e Gestão

• Regulamentar o Sistema Nacional 
de Cultura por lei federal que 
estabeleça a política nacional de 
cultura e defina princípios, objetivos, 
estrutura, organização, gestão, inter-
relações entre componentes, recursos 
humanos e financiamento;
• Priorizar e respeitar as 53 metas do 
Plano Nacional de Cultura;
• Fortalecer o Ministério da Cultura e 
instituições vinculadas, com atenção 
especial ao quadro de servidores. 
• Ampliar os programas de 
capacitação dos servidores, adequar 

funções e carreiras ao novo momento 
vivido pela administração federal e as 
políticas públicas de cultura.
• Oferecer apoio técnico aos 
Estados, Distrito Federal e Municípios 
para criação dos seus sistemas e 
elaboração dos planos de cultura;
• Ampliar gradativamente o orçamento 
do Ministério da Cultura e viabilizar 
a implementação de um Sistema de 
Financiamento Público à Cultura que 
amplie, democratize e descentralize 
os recursos com o fortalecimento do 
Fundo Nacional da Cultura;
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• Ampliar os recursos e as fontes de 
financiamento do Fundo Nacional da 
Cultura, garantindo a participação 
efetiva da cultura nos recursos do 
Fundo Social do Pré-Sal para o FNC;
• Garantir transparência e acesso 
às informações sobre políticas, 
programas, projetos e ações 
governamentais, sobre os recursos 
orçamentários, de renúncia fiscal, 
transferências para Estados e 
Municípios, editais públicos, contratos 
e convênios governamentais;
• Aumentar os mecanismos de 
participação e controle social, 
fortalecer o Conselho Nacional de 
Política Cultural e os colegiados 
setoriais, as conferências nacionais e 
fóruns setoriais de cultura, bem como 
de audiências públicas presenciais e 
consultas pela internet;
• Instalar comissões tripartites, 
reunindo gestores municipais, 
estaduais e federais para construção 
do pacto federativo da cultura, com 
a definição de responsabilidades e 
competências específicas;
• Fortalecer o Sistema Nacional de 
Informações e Indicadores Culturais 
- SNIIC, com atualizações on-line e 
mapeamentos colaborativos, gerando 
e disponibilizando para Estados, 
Municípios e sociedade informações 
atualizadas e consistentes sobre 
a realidade cultural, contribuindo 
para a formulação, monitoramento e 
avaliação dos planos de cultura;
• Criar o Programa Nacional de 
Formação na Área da Cultura – 
PRONFAC, articulado com os 

demais entes federados, e parceria 
com os ministérios da Educação, 
da Ciência, Tecnologia e Inovação, 
capacitando gestores e agentes 
culturais e promovendo articulação 
junto às universidades e ao Pronatec 
para realização de cursos de nível 
técnico, tecnológico e universitário 
para formação de profissionais nos 
diversos setores das artes e da 
cultura;
• Criar o Instituto de Artes e Tradições 
Brasileiras, que incorporaria o 
Conselho Nacional do Folclore 
e Cultura Popular e o Programa 
Nacional de Patrimônio Imaterial para 
formular e gerir políticas voltadas para 
a cultura tradicional.
• Criar a Financiadora da Cultura do 
Brasil, agente financeiro do MINC 
que concentrará todas as operações 
do financiamento à cultura, incluindo 
micro-créditos, empréstimos, 
investimentos, transferências de 
recursos, convênios etc. (uma espécie 
de FINEP da cultura);
• Iniciar o debate sobre uma Nova 
Funarte, considerando a nova 
ambiência para a produção e 
circulação das obras de arte no Brasil, 
recompondo-a em termos conceituais 
e administrativos, equilibrando as 
emergências em relação ao seu 
corpo funcional com as urgências 
decorrentes da futura Política Nacional 
para as Artes.
• Ampliar e fortalecer o departamento 
de relações internacionais do 
Ministério da Cultura, sobretudo para 
ampliar as políticas de integração com 
os países da América Latina e África.
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Conclusão

No Brasil, nesses últimos12 anos, o Ministério da Cultura, mesmo 
que trafegando por um terreno acidentado, sedimentou a 
convicção de que a cultura tem raia própria quando se trata de 

políticas públicas: não deve ser reduzida às políticas assistencialistas; 
não deve ser alienada a um improvável economicismo cultural; e não 
deve ser abordada exclusivamente pela lógica mercantilista do negócio, 
ainda que dialogue com ela. 

Restam muitos desafios. O reconhecimento da cultura como direito 
e, portanto, a alocação das políticas federais na herança conceitual de 
cidadania cultural, impõe ao Brasil a responsabilidade de que suas políticas 
públicas enfrentem as grandes causas de nosso tempo. Assim, neste 
segundo governo Dilma, a agenda, a estrutura e o orçamento da cultura 
deverão incorporar as mudanças em curso na sociedade contemporânea 
e as exigências de novas gerações de brasileiros. 

No próximo período, o Ministério da Cultura deverá combinar 
diversas funções. Sua disposição ao diálogo precisará ser exercitada sem 
descanso, com sensibilidade e altivez. E isso precisará valer tanto para o 
diálogo com as forças políticas e movimentos culturais brasileiros, quanto 
em relação à necessária cooperação internacional em políticas culturais. 
A capacidade de liderança do Ministério da Cultura deve ser estimulada 
e, em certa medida, recomposta. Porque não há cidadania cultural e 
política que se estabeleça e se amplifique sem que essa vocação se expresse 
nitidamente.

O Ministério da Cultura do Brasil deve ser, ao mesmo tempo, 
interlocutor privilegiado no debate estratégico de desenvolvimento 
do país e ponto de contato com as manifestações mais candentes da 
cidadania brasileira. As transformações importantes de um país não são 
consumadas simplesmente em gráficos e tabelas, mas sussurradas por 
todos os que sabem que a cultura se converte cotidianamente na esperança 
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de que haja um sentido libertário nas novas práticas sociais e políticas que 
experimentamos dia após dia.












