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A Fundação Nacional de Arte (Funarte), vinculada ao Ministério da Cultura, pretende se 
transformar em um ente federativo, expandindo sua atuação para todo o Brasil, informou o 
presidente do órgão, Celso Frateschi. 
 
"A idéia é radicalizar esse processo de federalizar, de tentar atingir o Brasil como um todo. É 
nesse sentido que a gente tem implementado novos projetos na área de teatro. Começamos 
na área de literatura. Em todas as áreas a gente está tentando estadualizar, quer dizer, fazer 
com que o Estado participe, forçando um pouco a efetivação do sistema nacional de cultura”. 
 
Segundo Frateschi, a Funarte trabalha com a cultura em sentido restrito - daí os programas 
terem a finalidade de  fazer com que a arte se desenvolva no país como um todo.  
 
“Para isso, acho que a gente tem que aperfeiçoar as formas de financiamento que temos hoje 
e que são muito dependentes de apoio externo. Ainda não há o conjunto delas no Orçamento 
[da União]”. 
 
Na avaliação dele, a  implementação recente de bolsas de trabalho de criação constitui um 
caminho importante para o aperfeiçoamento do uso do dinheiro público.  
 
Ele sugeriu ainda que os recursos não sejam aplicados somente na produção cultural, mas se 
destinem também à formação, distribuição e circulação cultural.   
 
“Acho que a grande mudança que vamos tentar imprimir nessa gestão é equilibrar  um 
pouquinho a ação cultural, reforçando principalmente a área de formação, que gera as outras 
áreas todas”. 
 
A meta foi iniciada este ano, mas sofreu atraso com a greve dos servidores da Cultura. 
Frateschi avalia que ela poderá ser deslanchada a partir de 2008.  
 
De acordo com ele, se for aprovada pelo Congresso Nacional uma emenda parlamentar ao 
Orçamento que envolve recursos de R$ 400 milhões, os trabalhos na área de formação 
artística serão ampliados. 
 
Frateschi representou o ministro da Cultura, Gilberto Gil, na solenidade de divulgação do 
estudo Sistemas de Informações e Indicadores Culturais, referentes aos anos de 2003-2005. O 
documento foi divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e  Estatística (IBGE). 
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