
de matéria pública é sempre melhor predo-
minar um mínimo de civilidade entre as
partes envolvidas. Ressalto, nesse aspecto,
que a condução do processo de discussão e
reformulação do modelo de fomento à cul-
tura ocorreu de maneira democrática, mo-
bilizando a amplitude do campo cultural e
envolvendo empresários, políticos, repre-
sentantes de instituições, artistas, acadêmi-
cos, meios de comunicação e demais inte-
ressados da população, constituindo um
debate público digno de verdadeiro exercí-
cio de cidadania.

Por outro lado, os ânimos ficaram exalta-
dos, como se viu em debate recente no audi-
tório da Associação dos Advogados de São
Paulo, ocorrido no dia 8 de junho. O "limite"
aponta, assim, para o sentido de polarização
em torno das mudanças encaminhadas para
a lei de incentivo à cultura, que lembra, como
mencionado em certo momento, uma luta
ideológica "do bem contra o mal". Penso que
o "bem" e o "mal", os prós e os contras acerca
das mudanças, intercambiam-se numa di-
nâmica que torna menos discernível que
aquilo que se procura é, para utilizar uma
terminologia rousseauniana, "o interesse de
todos e de cada um" no quesito do fomento à
cultura, o bem geral - expressão da "vontade
geral" - e não o "interesse comum" como
confluência de interesses particulares pre-
tensamente dirigistas, quer seja de Estado,
da iniciativa privada e mesmo de produtores
culturais hegemônicos. Devemos superar
uma perspectiva "umbigocêntrica".

plicitados e definidos no texto da própria lei.
Suspeito que essa correlação de sentido

é ideológica em ambos os casos. E tampou-
co se afirma, aqui, que uma crítica anula a
outra; ao contrário, percebo que uma ali-
menta a outra, uma vez que as posturas de
ambos os lados parecem ser de mútua defe-
sa, o que faz com que se caminhe paralela-
mente num mesmo sentido. E sabemos que
duas retas paralelas nunca se encontrarão
no espaço (e no tempo) em qualquer ponto.

Nesse aspecto, temos que desarmar os
espíritos e diminuir a cólera, de maneira a
voltarmo-nos para a questão do interesse
público e geral, este sim o "ponto de encon-
tro" que precisa ser avistado, evitando um
festival de obviedades e conveniências par-
tidaristas. O primordial é o debate técnico,
imbuído de acento político e reforço ético.

MUDANÇAS EM PAUTA

É legal e legítima a consecução de uma
lei de fomento mais democrática, que corrija
as propaladas distorções, de maneira a asse-
gurar, por exemplo, um ajuste - por mínimo
que seja - na distribuição da produção cul-
tural entre as várias regiões do país; que tra-
balhe a renúncia fiscal aliada à contraparti-
da empresarial; que contribua para ampliar
e aprimorar o uso do Fundo Nacional de Cul-
tura (PNC) e para efetivar o Fundo de Inves-
timento Cultural (Ficart), que ainda não viu
a luz do dia por parte da iniciativa privada.

Mas também é legal e legítimo, além de
imprescindível e justo, que algumas ques-

Recentemente, aFolha de S.Paulo apurou
quais seriam os critérios de seleção e aprova-
ção de projetos, a partir de indicações do mi-
nistro da Cultura, Jucá Ferreira.1 Em que pese
o imperativo de clareza e premência de teor
democrático desses critérios, é preciso repe-
tir que eles não devem abrir caminho para
qualquer tipo de dirigismo. O que a popula-
ção brasileira precisa é de uma atuação pú-
blica que seja ativa, mas não dominante; pre-
cisamos de leis que garantam a participação
cidadã para ampliar a cultura (e justamente
a cultura política), sem deixar de reconhecer
o imperativo da liberdade de escolha. Que is-
so valha para a Nova Rouanet.

Há duas questões que, unidas, são de
fundamental importância para as políticas
públicas de cultura em uma sociedade de-
mocrática.2 Aprimeira é de natureza ética e
está calcada em Max Weber. Quem atua em
prol da cultura em nosso país (tanto o poder
público quanto a iniciativa privada), atua
politicamente em prol de um espaço públi-
co, no qual as ações e criações artísticas se
dirigem para a vida das pessoas e nelas ge-
ram impactos. Nesse sentido político de
atuação, espera-se que aquele que define
instituições e toma decisões estratégicas o
faça sob a égide de uma "ética da responsa-
bilidade", ou seja, que tenha consciência e
leve em consideração as conseqüências de
suas decisões. Novamente, é o "interesse
geral e de cada um" que conta. Na fórmula
da relação entre meios e fins, não se deve ser
radical nem com os meios nem com os fins.

Há um fator de gradaçao na escolha dos fins
e dos meios que obedece ao espírito demo-
crático e republicano.

A segunda diz respeito ao que podemos
aprender com a postura política anglo-saxô-
nica, que utiliza um critério "consequencia-
lista" na avaliação das decisões a serem ado-
tadas. Antes de fincar raiz unilateralmente
na arena dos princípios que se procura sus-
tentar, os quais, sabemos bem, geralmente
sofrem influência de toda sorte de subjeti-
vismo e de insuflações partidárias e emo-
cionais, convém investigar quais seriam as
conseqüências mais prováveis de uma esco-
lha ou de outra sobre o comportamento dos
interessados. Eis um critério de razoabilida-
de que pode ser seguido sobre o que vem a
ser "a melhor coisa a fazer", determinando
"a ação que convém", também a par do espí-
rito democrático e republicano.

Com essas reflexões sobre a ética da res-
ponsabilidade e o critério "consequencialis-
ta", talvez o limite a que aduzi inicialmente
não repousasse sobre os impasses que a ado-
ção de mudanças na Lei Rouanet gerou, em-
bora não evitasse o acalorado das discussões.
No campo de forças da política, cada ator de-
fine o lugar de onde fala, a visão de mundo e
o engajamento prático que o enredam, assim
como os pensamentos e intenções que o di-
recionam. Cada ator ocuparia bem o seu lu-
gar, em adequação ao que lhe compete dizer
e o que lhe é pedido. Agora, resta-nos avaliar
as mudanças que tomaram corpo na Nova
Rouanet, verificar quais impactos serão ge-
rados e rediscutir, dentro dos mesmos parâ-
metros democráticos, os rumos que o fomen-
to à cultura terá em nosso país. ©

*lvan Paulo Giannini, sociólogo, é superintendente de

Comunicação Social do Departamento Regional do SESC

São Paulo.

1 Folha de S.Paulo, 10 de junho de 2009: "1 - Capacitação

técnica: esse item visa impedir a captação de recursos, via

Lei Rouanet, por pessoas sem capacidade comprovada
de realizar projetos, 2 - Preços acessíveis: o objetivo é

impedir o patrocínio, via renúncia fiscal, de projetos que,

depois de realizados, cobram preços altos para a popula-

ção de baixa renda. 3 - Desconoentração: por esse crité-
rio, o MinC poderia aprovar ou vetar um projeto com o ob-

jetivo de assegurar o equilíbrio da produção cultural entre
todas as regiões do país. Hoje, o MinC acredita que o Sul
e o Sudeste são privilegiados. 4 - Permanência: o MinC
poderia privilegiar grupos de teatro ou espetáculos itíne-

raníes em detrimento de projetos de curta duração. 5 -

Promoção de marca: por esse critério, projetos poderão
ser rejeitados por promoverem explicitamente a marca de

seus patrocinadores."
2 E primordialmente em nosso país, cujos índices de partici-

pação cultura! (visitas a exposições, idas a teatro e cinema

etc.) são baixíssimas e nunca ultrapassaram a faixa de

20% da população, em qualquer linguagem ou modalida-

de artística.
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