
É o início do fim da polêmica cultural: a classe artística ganha a queda de braço com 
governo  
 
O governo voltou atrás na criação das regras para patrocínio cultural. No encontro do ministro da 
Cultura, Gilberto Gil, e do ministro-chefe da Secretaria de Comunicação (Secom), Luiz Gushiken, 
com a classe artística, realizado no fim da manhã desta terça-feira, no Ministério da Educação, no 
Rio, a Secom fez cinco sugestões:  
 
1. Que o Ministério da Cultura tome a iniciativa de articular um processo democrático, aberto e 
transparente com a participação ampla dos setores da área cultural e inclusive convidando 
representantes de empresas privadas, com ênfase nas estatais, com a finalidade de definir uma 
política cultural para fim de aplicação em atividades de patrocínio.  
 
2. Que, a partir destas definições, o Ministério da Cultura busque dialogar com as emrpesas 
oferecendo soluções e diretrizes que devem nortear os patrocínios culturais sempre respeitando as 
autonomias conferidas às empresas pela legislação  
 
3. Que os presidentes das estatais providenciem a supressão dos sites das empresas de textos 
sobre critérios para concessão de patrocínios até que o novo modelo seja definido a partir do 
diálogo com o Ministério da Cultura e agente culturais  
 
4. Que os presidentes das estatais viabilizem os projetos com contratos já firmados para que não 
haja interrupção no fluxo de produção cultural  
 
5. Que as estatais discutam formas de aplicação dos recursos de modo a dar racionaldiade para 
melhor atender as demandas.  
 
Reunião foi exigência de Lula  
 
A reunião foi determinada na segunda pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva para tentar 
contornar a crise contra a política do governo de patrocínios culturais. Uma entrevista do cineasta 
Cacá Diegues, publicada no GLOBO no sábado, traduziu a reação de artistas à política do governo 
e deflagrou uma crise entre o setor e o governo.  
 
No Rio para acompanhar o velório do secretário Nacional de Leitura, Waly Salomão, Gil disse que 
o que aconteceu foi um "mal-entendido":  
 
- As diretrizes da política cultural das estatais são autônomas. O que podemos fazer é conversar e 
aparar as arestas com um lado e com o outro.  
 
Patrocínios da BR Distribuidora em cheque  
 
O governo Lula decidiu suspender as liberações de recursos para patrocínios culturais, segundo 
fontes do governo, depois de constatar que em apenas três meses - de outubro a dezembro -, o 
governo Fernando Henrique liberou R$ 50 milhões apenas da BR Distribuidora para patrocinar a 
produção de filmes. Além disso, o governo entende que é preciso haver uma fiscalização mais 
rigorosa do investimento para que não se repitam casos como o da produção de Chatô, feita pelo 
cineasta Guilherme Fontes.  
 
Os interlocutores do governo negam a intenção de praticar o "dirigismo" como foi denunciado por 
Cacá Diegues, e endossado por outros artistas, como Caetano Veloso. Segundo estes 
interlocutores, a recomendação feita pela Eletrobras, por exemplo, de prestigiar o programa Fome 
Zero tem como alvo a própria empresa estatal e não os filmes a serem financiados com recursos 
públicos.  
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