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A política cultural brasileira está em pauta em diversas frentes. A partir de amanhã, o tema estará 
sobre a mesa no "Seminário Internacional Cultura: Políticas e Gestão", organizado pelo Senac 
com o Consulado Geral dos Estados Unidos. 
 
Vale lembrar que o Ministério da Cultura (MinC) vem debatendo por todo o país o destino das leis 
de incentivo fiscal há alguns meses. O assunto também envolve as discussões sobre a Reforma 
Tributária que, ao pretender eliminar a renúncia do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias 
(ICMS), afeta as leis estaduais de incentivo à cultura, das quais se alimentam. Na semana 
passada, ainda, o ministro Gilberto Gil anunciou o início de uma reforma em sua pasta para 
enxugar a sua estrutura. 
 
"O momento coincidiu com a organização deste evento que, vai debater a política e a gestão da 
cultura e busca referências no exterior", conta Rogério Massaro, coordenador dos trabalhos no 
Senac. 
 
Em seu entender, quando as leis de incentivo cultural foram instituídas no país, a reflexão sobre 
políticas públicas para o setor foi abandonada. "Hoje ainda não temos uma proposta concreta de 
política cultural", observa. "É importante debater a profissionalização, democratização e gestão do 
setor." 
 
Para aquecer a discussão, o seminário reunirá especialistas nacionais e estrangeiros. Entre os 
brasileiros estão Cláudia Costin, secretária de Estado da Cultura de São Paulo; Celso Frateschi, 
secretário municipal da pasta e o ator Sérgio Mamberti representando o MinC - secretário da 
Música e Artes Cênicas do Ministério que, com as reformulações feitas pelo ministro Gil, passa a 
comandar uma nova secretaria, a de Defesa e Identidade Nacional. 
 
Do exterior vêm Jan Kallish, diretor-executivo do Teatro Auditorium de Chicago e Ken Fischer, 
presidente da University Musical Society Ann Arbor, de Michigan. Também estarão presentes 
Patrick Duddy, cônsul geral dos Estados Unidos em São Paulo; Jacques Peigné, adido cultural do 
Consulado da França em São Paulo e Stephen Rimmer, gerente de Arte e Criação do Conselho 
Britânico. 
 
Tomando como referência países de ampla atividade cultural, como a Grã-Bretanha, França ou 
EUA observa-se posturas diferentes do seus governos. Os EUA não têm Ministério da Cultura. As 
atividades culturais são promovidas pelas instituições sem fins lucrativos e mantidas pela 
sociedade civil, corporações, fundações e doações particulares. Mas o Congresso subvenciona o 
National Endowment for the Arts e o National Endowment for the Humanities, que funciona como 
agência financiadora de programas e projetos. 
 
Como nos EUA, na Grã-Bretanha o governo não quer controlar o setor diretamente. "Embora lhe 
destine verbas substanciais, prefere não misturar política com a sua distribuição", explica Rimmer. 
Mas este país tem a pasta da cultura, criada em 1995 para ter representação no Congresso. A 
gestão das verbas é feita pelos Art Council na Inglaterra e na Escócia.  
 
"Elas não têm fins lucrativos e os funcionários não são públicos, são profissionais especializados", 
diz. Também administram a verba oriunda da Loteria, que, há cerca de dez anos, ajuda a 
subsidiar a cultura britânica. Já na França o Estado é fortemente presente na gestão cultural. O 
país é referência por ter adotado uma política para o setor já em 1936, com a Frente Popular. O 
primeiro ministro da Cultura foi o escritor André Maureaux, em 1959, no governo De Gaulle. 



 
Nos anos 80, com François Mitterrand, o ministro Jacques Lang se tornou um modelo. "Ele 
aumentou o orçamento, que de 1985 até hoje representa 1% do total do Estado", explica Peigné. 
"Foi um longo processo em que a política para o setor foi descentralizada." 
 
A administração do subsídio cultural começa pelo Estado, passa pelas prefeituras e chega às 
direções regionais, comandadas por profisionais do setor. Na ponta final, a do consumidor, o 
acesso à cultura nos dois países é amplo. 
 
Leia mais... 
 
Indústria que emprega mais de meio milhão 
 
A indústria cultural emprega diretamente 510 mil pessoas. O número é 53% superior aos postos 
de trabalho ocupados pelas indústrias de material de transporte - incluído aí o setor automotivo - 
e 90% maior do que os trabalhadores absorvidos pela de material elétrico e eletrônico. Cada R$ 1 
milhão aplicado na cultura responde por 160 postos de trabalho diretos e indiretos.  
 
O ministro Gilberto Gil costuma alardear estes dados para realçar o impacto do setor na economia 
brasileira. Ainda assim, a sua reivindicação para aumentar o orçamento de sua pasta de 0,2% 
para 1% do total da União, ainda terá que aguardar o desempenho econômico geral do país.  
 
"Os recursos do Ministério da Cultura vão continuar sendo aquém do que se necessita, até ocorrer 
um ajuste da economia brasileira", ouviu ele do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, na quinta-
feira, durante a exibição do filme "Amarelo Manga", do pernambucano Cláudio Assis, no Palácio da 
Alvorada.  
 
Tais números estão contidos em pesquisa realizada pela Fundação João Pinheiro, a pedido do 
então presidente Fernando Henrique Cardoso, em 1994. A equipe daquela instituição acompanha 
o desempenho do setor até hoje.  
 
O trabalho será apresentado pela pesquisadora Maria Amarante Baracho no "Seminário 
Internacional Cultura: Políticas e Gestão", amanhã, às 14h30.  
 
De acordo com ela, a cadeia produtiva nas várias áreas deste setor tem efeito sobre a população. 
"O PIB da cultura é 1% do PIB brasileiro", afirma ela. "Em 1997 era R$ 6,5 bilhões, em 2002 foi 
de R$ 13 bilhões."  
 
Dos 510 mil empregos diretos que esta indústria oferece, 391 mil são do setor privado; 69 mil 
autônomos e 49 mil na administração pública. Ressalte-se que há uma forte concentração do 
emprego, massa salarial e renda gerada na região Sudeste do país (veja tabela acima).  
 
Os recursos que o o MinC direciona para este setor representam apenas 26% dos R$ 725 milhões 
que movimenta. A administração indireta e fundações equivalem a 66% deste total e 9% vêm das 
universidades.  
 
De acordo com Maria Baracho, os Estados aplicam, em média, R$ 366 milhões. É de notar, no 
entanto, que só São Paulo aplica uma média anual de R$ 199,5 milhões. "A questão é que no 
Brasil não existe um modelo único de política cultural que valha para todos os Estados; estes e o 
governo federal adotam procedimentos distintos", observa a pesquisadora.  
 
"É preciso que os modelos atuais sejam revistos. A cultura ainda não entrou nas prioridades do 
país", conclui. (CRD)  
 
Valor Econômico On Line - acesso em 18/8/2003 


