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RESUMO 

 

Este trabalho pretende realizar uma contribuição para os estudos históricos sobre as 

políticas culturais no Brasil, tomando como ponto de reflexão a construção dos Pontos 

de Cultura e seus desdobramentos como política pública em Santa Catarina entre 2004 e 

2014.  As ações desenvolvidas pelos Pontos no estado deram visibilidade a diferentes 

segmentos sociais e manifestações culturais não prioritárias das políticas desenvolvidas 

anteriormente nos processos de fruição, produção e difusão, utilizando um conceito 

ampliado de cultura e projetando uma mudança estrutural no setor e nas instituições 

participantes. Os aspectos relacionados à construção de uma cultura democrática, à 

cidadania e à garantia dos direitos culturais pelos Pontos de Cultura demarcam a 

trajetória deste trabalho, evidenciando os contrastes existentes nas disputas pela 

ampliação e legitimação da participação da sociedade civil, incentivada pela gestão 

compartilhada e pela formação de redes, em uma estrutura de poder demarcada pela 

ausência do diálogo, tanto na esfera federal, quanto na estadual, ressaltada após o 

processo de federalização do programa, em 2008. Esta pesquisa resultou, sobretudo, da 

análise documental dos instrumentos jurídicos dos programas Cultura Viva e Mais 

Cultura, como editais e convênios; dos discursos e relatórios elaborados pelo Ministério 

da Cultura sobre os Pontos de Cultura; e dos planos de trabalho e relatórios produzidos 

pelos agentes culturais participantes do processo, reconhecendo as experiências 

formuladas e as expectativas constituídas nesta política de encantamento e mobilização 

social. 

 

Palavras-chave: Pontos de Cultura. Políticas culturais. Democratização. Sociedade 

civil. Santa Catarina. 

  



ABSTRACT 

 

The present work aims to contribute with the historical studies upon the cultural politics 

in Brazil, studying the development of the Pontos de Cultura and its unfoldings as 

public politics in Santa Catarina between 2004 and 2014. The actions developed by the 

Pontos de Cultura in the referred state have given visibility to different social orders 

and non-prior cultural manifestations of the politics previously developed in processes 

of fruition, production and diffusion, making use of a wide concept of culture and 

projecting a structural change in the sector and in the related institutions. The building 

of a democratic culture, the citizenship and the cultural rights ensured by the Pontos de 

Cultura are aspects which this work focus in, highlighting the contrast present in the 

dispute for the widening and legitimizing of the civil society participation, which is 

encouraged by the shared management as well as the network formation, in a power 

structure characterized by the lack of dialogue, in what refers to the state and the 

country, emphasized after the program started to happen under a federal ruling in 2008. 

This research resulted, mainly, from the Cultura Viva and Mais Cultura legal 

instruments’ analysis, of documents such as edicts and partnerships; speeches and 

reports produced by the Ministério da Cultura about the Pontos de Cultura; and from 

the work plans and reports made by the cultural agents who took part in the process, 

acknowledging the formulated experiences and the constituted expectations in this 

politics of enchantment and social mobilization. 

Keywords: Pontos de cultura. Cultural politics. Democratization. Civil society. Santa 

Catarina 
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INTRODUÇÃO 

Os Pontos de Cultura destacam-se no cenário das políticas desenvolvidas para o setor 

por considerar a capacidade criativa de toda a sociedade, empregando um conceito de cultura 

amplo, articulado em três dimensões: a cultura como “usina de símbolos, como direito e 

cidadania e como economia” (GIL, 2003, n.p.). Suas ações estão centralizadas na ampliação 

do direito à cultura através de uma gestão compartilhada e do atendimento aos movimentos 

que não figuravam como elemento principal de políticas anteriores, garantindo financiamento 

a projetos que não possuem apelo mercadológico. O trajeto de construção dos Pontos de 

Cultura e seus desdobramentos em Santa Catarina neste período é o objeto deste estudo. A 

partir dos projetos e de seus relatórios, será possível perceber como esta “política de 

encantamento” (GIL, 2005, n.p.) alinhou os conceitos de democracia, cidadania e direitos 

culturais às ações desenvolvidas pelos movimentos sociais, contribuindo, ou não, na 

transformação da realidade de suas comunidades no processo de idealização e de realização 

dos projetos durante o governo do Partido dos Trabalhadores (PT). Será considerada a forma 

como os movimentos sociais envolvidos, seus projetos e suas realizações vivenciaram esses 

conceitos em suas práticas através dos planos de trabalho e relatórios produzidos pelos 

mesmos, presentes nos processos organizados pelo Ministério da Cultura (MinC) e pela 

Secretaria de Turismo, Cultura e Esporte (SOL) em conjunto com a Fundação Catarinense de 

Cultura (FCC). Outrossim, é objetivo deste trabalho analisar como esses mesmos conceitos 

são articulados pelos editais e documentos oficiais publicados pelo governo federal e pelo 

governo estadual de Santa Catarina referentes aos programas Cultura Viva e Mais Cultura, 

viabilizando a análise da participação das políticas culturais na tentativa de ampliação da 

esfera pública e na reorientação das práticas do Estado para o setor.  

Serão observados os caminhos escolhidos por esta política cultural no estímulo à 

organização comunitária, na construção de uma cultura democrática com o desenvolvimento 

da cidadania através da mobilização social, e no desencadeamento de processos de 

encantamento, efetivado no envolvimento dessas comunidades com os projetos 

desenvolvidos. O cenário em que esta política encontra-se, entretanto, é demarcado em sua 

formação pelo retraimento da estrutura administrativa para o diálogo com a sociedade civil, 

tanto na esfera federal, quanto na estadual, resultando em fronteiras para as esferas públicas 

constituídas, principalmente, por movimentos sociais que não figuravam entre os agentes do 

setor cultural financiados por fundos públicos até então. A institucionalização dessas ações 
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coletivas percorre as estruturas burocráticas edificadas para a gestão do Estado, submetendo 

esses grupos a uma regulação normativa geradora de disputas relativas aos meios de 

manutenção de suas ações que, por vezes, pode restringir a potência transformadora dos 

projetos apresentados. A transposição dessas fronteiras será demarcada por embates, 

resultando em confrontos com as esferas políticas, potencializando o fortalecimento da 

autonomia do sujeito, do empoderamento e do protagonismo social, o que poderá ocasionar 

transformações nos processos de constituição das políticas públicas para o setor no estado. 

As concepções acerca dos Pontos de Cultura cativaram instituições interessadas em 

fomentar ações em suas comunidades, como a Associação Cultural Baiacu de Alguém, 

localizada no bairro de Santo Antônio de Lisboa, em Florianópolis, instituição responsável 

por organizar o bloco “Baiacu de Alguém” desde 1992, atraindo moradores e visitantes de 

todas as partes para ocupar as ruas do bairro durante o carnaval. Durante o decorrer do ano, 

além do processo de preparação para o bloco através de encontros, ensaios e oficinas 

específicas para o cortejo, a associação desenvolve atividades de cultura e lazer em sua 

comunidade, produzidas com base na valorização das práticas, saberes e fazeres 

característicos dos que ali vivem, voltados tanto para a valorização das tradições constituídas 

pelos moradores originários dessa comunidade, quanto para responder às carências daqueles 

que ali se instalaram. Essa ação, centrada no desenvolvimento de processos culturais de uma 

comunidade específica, e localizada em uma cidade fora do grande centro de investimentos 

estatais para cultura, tornou-se um “ponto” em uma ampla rede estruturada por diversas ações 

culturais no Brasil, amalgamada pelos programas Cultura Viva e Mais Cultura. Ao produzir 

seu projeto para o edital do programa Mais Cultura, em 2008, a Associação Cultural Baiacu 

de Alguém tornou-se agente na implantação desta política cultural, tencionando contribuir no 

processo de construção da participação cidadã e na consolidação da democracia, em uma 

relação contínua de colaboração e de conflito com o Estado.  

Essa Associação não foi a única atendida em Santa Catarina: entre 2004 e 2014 foram 

setenta e três Pontos de Cultura habilitados pelos editais do programa, dos quais cinquenta e 

cinco integraram a Rede de Pontos de Cultura do Estado de Santa Catarina, no programa Mais 

Cultura, e dezoito efetuaram o convênio diretamente com o Ministério da Cultura, pelo 

programa Cultura Viva entre 2004 e 2008 (ANEXO A). Em todo território nacional, foram 

implementados 3.663 Pontos de Cultura no período, seja em convênio direto com o 

Ministério, ou em convênios com os Governos Estaduais e Municipais (RADUNZ, 2015, p. 

18). Dentre os projetos contemplados como Pontos de Cultura pelo governo federal em Santa 

Catarina, foram selecionados seis projetos aprovados pelos editais dos programas e 
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executados no período entre 2005 e 2014 na cidade de Florianópolis, sendo eles o Ponto de 

Cultura Semente Cultural, promovido pelo Instituto Harmonia da Terra; o Ponto de Cultura 

Uma Ilha que Se Olha, realizado pela Associação das Entidades Usuárias do Canal 

Comunitário de Florianópolis - TV Floripa, ambos relativos ao edital federal 03/2005, bem 

como os projetos selecionados pelo edital 01/2008 da SOL em parceria com a FCC: os Pontos 

de Cultura Pescadores de Cultura, organizado pela Associação Cultural Baiacu de Alguém; 

Educação Musical Popular, produzido pela Sociedade Musical e Recreativa Lapa; o Ponto de 

Cultura Travessa Cultural, concebido pelo Instituto Arco-Íris e o Ponto de Cultura Uma Ilha 

que Se Olha 2, reelaborado pela Associação das Entidades Usuárias do Canal Comunitário de 

Florianópolis.  

A escolha de projetos localizados em Florianópolis dá-se pela percepção de que a 

exclusão social evidenciada neste centro urbano dispõe esses movimentos em um processo de 

constituição de narrativas voltadas para a recuperação de um passado que se relaciona com 

uma cultura identitária tradicional dos povos originários de Florianópolis. Para tanto, são 

utilizadas como ferramenta suas experiências em comunidade, que “reivindicam patrimônio 

cultural específico para se diferenciarem de outras sociedades ou culturas que se consideram 

diversas de sua autodefinição social, cultural ou racial” (BARTOLOMÉ, 2006, p. 40). Essas 

experiências ecoam nos projetos selecionados em suas propostas de futuro, nas expectativas 

de mudanças de sua realidade construídas diante dos desafios sociais e culturais presentes, 

como a especulação imobiliária, a desvalorização da cultura regional e a situação de 

vulnerabilidade social em que se encontra grande parte da população, apesar de situarem-se 

em locais distintos da cidade. Entretanto, como afirma Reinhart Koselleck (2006), as 

expectativas construídas e as experiências adquiridas podem não definir o que será 

concretizado: “sempre as coisas podem acontecer diferentemente do que se espera: esta é 

apenas uma formulação subjetiva daquele resultado objetivo, de que o futuro histórico nunca 

é o resultado puro e simples do passado histórico” (KOSELLECK, 2006, p.312).   

A base dos discursos efetuados por Gilberto Gil enquanto ministro é o apelo à 

recuperação daqueles que, no passado, não foram incluídos como agentes em um processo de 

redenção do setor cultural: “Este Brasil ainda não percebido pelo vício das coberturas 

monitoradas ocupa seu espaço como sujeito principal e sai da figuração. Entra em campo e 

manda na sua própria vida” (GIL, 2006, n.p.). O setor cultural se apresenta em confronto, e as 

ações promovidas por segmentos sociais não pertencentes à classe dominante, estão presentes, 

como atributos espirituais que “se manifestam nessa luta sob a forma da confiança, da 

coragem, do humor, da astúcia, da firmeza, e agem de longe, do fundo dos tempos” 
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(BENJAMIN, 1985, p. 224), em um processo de resistência. Os programas promotores dos 

Pontos de Cultura tiveram como premissa a inserção de agentes relacionados à população de 

baixa renda, estudantes, comunidades indígenas, rurais e quilombolas, agentes culturais, 

artistas, o movimento LGBT, pessoas com deficiência, professores e militantes que combatem 

a exclusão social e cultural (MINC, 2005, p.54), fomentando sua diversidade e 

representatividade. Seus objetivos se concentram na ampliação do acesso, da oferta de 

equipamentos e de meios de produção e a geração de trabalho e renda por meio da cultura, 

aspirando ampliar a esfera decisória das ações culturais, situando-se no limiar de um novo 

século para a cultura e de novas práticas na gestão cultural. 

Os conceitos de cidadania, democracia, direito e cultura não dispõem de um 

significado universal, contando com diferentes sentidos e propósitos em nossa sociedade, 

onde a construção desses significados é realizada em meio a disputas políticas demarcadas por 

sua temporalidade e pelos projetos políticos subordinados aos sujeitos integrantes deste 

processo. Para Koselleck (1992, p. 134-135), nem toda palavra existente em nosso léxico 

pode se transformar em um conceito, uma vez que ela precisa conter em si uma abstração e 

uma teorização relacionada a uma situação concreta que é única para construir-se como tal, 

estando sempre passível de alterações no processo histórico. Na história contemporânea 

brasileira, o conceito de democracia tem sofrido constantes reconfigurações, como em 2015, 

quando aquilo que apareceu como o “cinismo” do capitalismo (ZIZEK, 1996, p.312) 

relativizou o poder das instituições consideradas instituintes do sistema democrático, como o 

voto e a participação popular, retirando do poder a presidenta democraticamente eleita, Dilma 

Rousseff. 

A polissemia inerente ao conceito de democracia é permeada pelas intenções dos 

grupos políticos que compartilham e disputam o poder, assim como o acesso às esferas 

públicas e às ferramentas de deliberação são influenciadas pelos projetos de grupos políticos 

para a sociedade civil. Pode-se entender que o programa Cultura Viva se dispôs à ampliação 

do espaço público de modo a inserir sujeitos que foram apartados de grandes discussões sobre 

as políticas para a cultura, com o intuito de fomentar a participação do indivíduo em questões 

de interesse comum na gestão cultural, além de contribuir na formação de uma cultura 

democrática na sociedade, buscando outra realidade social e uma participação política que não 

se encerrasse em instituições como o voto e as eleições (AVRITZER; COSTA 2004). O 

fortalecimento destes movimentos sociais na esfera pública é beneficiado pelo programa com 

a inserção de valores democráticos voltados para a inclusão e a equidade, com canais de 

acesso e garantia a direitos essenciais ao cidadão, como educação e cultura, influenciando as 
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relações sociais e a cultura política com vistas a operar profundas transformações na 

sociedade. 

 O processo de seleção de fontes procurou destacar a documentação produzida para o 

programa Cultura Viva e, posteriormente, o programa Mais Cultura, pelos grupos 

participantes, entre eles as propostas produzidas para os editais, com seus respectivos planos 

de trabalho, os relatórios das atividades executadas e os registros das ações. Essa 

documentação se encontra sob a guarda do MinC, relativo aos editais produzidos pelo 

governo federal, e também na Secretaria de Turismo, Cultura e Esporte (SOL), devido ao 

termo de cooperação definido no edital elaborado em 2007. Os documentos relacionados às 

políticas públicas desenvolvidas no século XX encontram-se disponíveis ao público no site da 

Casa Civil1. Ademais, foi-me de grande auxílio o trabalho de pesquisadores que já atuam na 

área com os debates centrados em análises de leis, projetos e programas para a cultura, tais 

como Lia Calabre (2005, 2008, 2009), Alexandre Barbalho (1998, 2007) e Antônio Albino 

Canelas Rubim (2007, 2011), os quais proporcionaram um caminho a ser trilhado e outras 

possibilidades de leitura dos documentos analisados, bem como a oportunidade de explorar 

novos arquivos. Defini como fonte documentos produzidos para a área da cultura pelo Estado 

e para o Estado, tais como Leis, Decretos, discursos, planos de ação, programas de governo, 

editais, projetos, avaliações e relatórios produzidos por órgão ligados ao MinC ou 

relacionados a este, e por Secretarias e Fundações Estaduais e Municipais responsáveis pelas 

ações culturais de Santa Catarina e de Florianópolis. As esferas institucionais definidas por 

município e por estado serão os pontos de observação prioritários das práticas derivadas das 

formulações elaboradas pelos órgãos de âmbito nacional. Pretende-se, assim, diversificar as 

escalas de observação e evitar determinismos e, principalmente, uma linearidade que faz parte 

da narrativa dos documentos oficiais, mas que cabe ao relato historiográfico questionar. As 

políticas culturais elaboradas em Santa Catarina, bem como as práticas dos agentes vinculados 

às atividades artísticas e culturais dos órgãos estaduais e municipais, são partes indispensáveis 

da análise que será aqui empreendida, de modo a abarcar não só discursos oficiais, mas 

também as experiências de formuladores, produtores e realizadores.  

A necessidade de desvendar os meandros políticos da cultura surgiu em meu percurso 

de formação e vivência no setor cultural. Em 2005, comecei a atuar em projetos voltados para 

cultura e patrimônio na região da Luz, o que resultou no convite do Instituto do Patrimônio 

                                                 
1
 A Subchefia para Assuntos Jurídicos (SAJ) da Casa Civil organizou o “Portal da Legislação”, uma ferramenta 

que pretende disponibilizar a legislação produzida no Brasil para consulta. Disponível em: 

http://www4.planalto.gov.br/legislacao  Acesso: 04 jun. 2017. 
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Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) para a coordenação do projeto “Mapa Multicultural 

Bom Retiro e seus Vizinhos”, em 2008, que objetivava a construção de um mapa 

identificando elementos culturais representativos destas identidades reunidas, através das 

indicações dos moradores e frequentadores do bairro e adjacências. Entre 2007 e 2011, 

trabalhei em museus como educadora, reiterando em meu trabalho a valorização de uma 

dimensão antropológica de cultura, e não apenas da cultura especializada identificada nos 

espaços expositivos. Tive a oportunidade de trabalhar nesta jornada no Museu da Energia, no 

Memorial da Resistência, na Galeria de Artes do Serviço Social da Indústria (SESI/SP), no 

Museu de Belas Artes da Fundação Armando Alvares Penteado (FAAP), e no 

desenvolvimento de projetos expográficos pela empresa Rainha de Copas Produções 

Culturais. Posteriormente, entre 2011 e 2014, trabalhei com projetos musicais para editais de 

incentivo fiscal, prestando serviço para a produtora Pout Pourri. Meu mais recente trabalho 

como produtora foi em 2014, no processo de divulgação do filme “De Menor” (2013) com a 

empresa Tangerina Entretenimento, das cineastas Tatá Amaral e Caru Alves de Souza. Nesta 

trajetória, acompanhei os Pontos de Cultura como frequentadora e admiradora, divulgando 

suas ações e valorizando seus projetos, como o Museu da Maré, no Rio de Janeiro, Ponto de 

Cultura contemplado por convênio federal em 2005 e que já foi meu objeto de estudo 

(SANTOS, 2016). 

 Ao buscar bibliografias sobre o processo de constituição de políticas para a cultura 

nos estados, deparei-me com um número reduzido de pesquisas que versavam sobre o tema 

com foco em Santa Catarina. Grande parte do material elaborado na área dedica-se às 

políticas desenvolvidas na esfera federal, produzidas principalmente nos departamentos de 

Ciências Sociais e Antropologia. Esse cenário tem passado por alterações, visto que as 

políticas culturais no Brasil têm sido objeto de novas pesquisas em áreas diversas por conta da 

visibilidade atribuída ao setor e das mudanças teóricas ocorridas nas últimas décadas. Alguns 

autores que discutem a formação de políticas para a cultura me foram muito caros nesse 

processo e auxiliaram na demanda de analisar a relação entre Estado e Cultura. Embora 

muitos não sejam historiadores, eles trazem análises indispensáveis para se pensar essas 

políticas em seu processo histórico, ao passo que outros não utilizam o mesmo prisma que 

ofereço nessa pesquisa para elaborar suas observações sobre o tema, o que não impediu que 

contribuíssem com suas perspectivas para tornar possível o questionamento das minhas 

expectativas relativas ao meio, consolidando uma visão múltipla sobre o tema. Além dos 

anteriormente mencionados Antônio Albino Canelas Rubim (2002, 2007, 2011, 2012) e Lia 
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Calabre (2005, 2007, 2008, 2009), destaco ainda as discussões articuladas por Isaura Botelho 

(2001, 2007) e Sérgio Miceli (1979, 1984, 2001). 

Sérgio Miceli foi um dos primeiros teóricos brasileiros a realizar uma análise sobre a 

indústria cultural no país, em sua obra A Noite da Madrinha – Ensaio sobre a Indústria 

Cultural no Brasil, lançada em 1972. O autor produziu um estudo sobre a influência do 

programa de televisão da apresentadora Hebe Camargo na construção de instrumentos de 

dominação de classe a partir dos meios de comunicação de massa, possibilitando uma nova 

abordagem sobre os objetos de estudos possíveis em uma pesquisa. Neste trabalho, utilizo sua 

produção inicial voltada para a análise da participação do Estado na cultura, como a 

publicação Estado e Cultura no Brasil (1984), uma coletânea de textos apresentados em um 

seminário que serviu como base nas pesquisas de políticas públicas para os autores 

supracitados.  

 Para Antônio Albino Canelas Rubim (2007a), a trajetória das políticas culturais do 

Estado nacional brasileiro é marcada por “tristes tradições”, como a instabilidade visível nas 

constantes remodelações das instituições federais. Por conta dessas rupturas que o setor 

cultural experimenta, faz-se impossível analisar esse processo pelo prisma do progresso ou da 

evolução, já que cada gestão, seja em períodos autoritários ou formalmente democráticos, 

buscou implantar seu projeto de cultura atendendo à sua concepção de política para a cultura, 

considerando a continuidade das ações anteriores como proposta apenas quando estas se 

relacionavam ou podiam ser ajustadas às orientações políticas do governo. Também 

organizou uma obra muito útil para os propósitos deste trabalho sobre as políticas 

desenvolvidas no governo Lula, publicada em 2010, na qual o autor analisa como teriam sido 

enfrentadas essas tristes tradições. Lia Calabre, por sua vez, possui uma vasta produção sobre 

o processo histórico de formação das políticas culturais, articulando em suas análises 

documentos produzidos pelo governo federal, principalmente nos períodos de exceção e no 

governo Lula. Ademais, a autora observa o século XX como o marco inicial das políticas para 

a cultura (2007a), e faz profundas análises sobre as políticas para a cultura como um processo 

ainda em construção, no qual a diversidade deve ser considerada, pois “uma política cultural 

atualizada deve reconhecer a existência da diversidade de públicos, com as visões e interesses 

diferenciados que compõem a contemporaneidade” (CALABRE, 2007b, n.p.). 

Isaura Botelho (2007) discorre sobre a função do Estado na cultura e suas limitações, 

sobre a diversidade na cultura e o papel desta na formação da identidade nacional. Defende 

que o Estado deve ter uma atuação na cultura, priorizando uma visão abrangente e 

antropológica, já que não há um produto cultural da elite e outro tradicional: 
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Creio que a dinâmica é outra, pois identidades são produtos de formação histórica, 

realidade dinâmica, sempre em transformação, o que justamente faz produtiva a 

relação entre memória e criação, pois os problemas enfrentados pela sociedade 

mudam com as conjunturas e exigem respostas originais. Além disso, a cultura não é 

apenas um bem coletivo, uma tradição a preservar. Ela é uma produção coletiva, 

constante incorporação do novo (2007, n.p.). 

A pesquisa histórica sobre o tema ainda é escassa e o número de trabalhos que 

discorrem sobre a influência das culturas políticas nas permanências e nas descontinuidades 

dos processos de consolidação de políticas culturais assaz restrito. Entendo que, por ser tema 

de interesse recente, esta apresenta-se como grande desafio aos historiadores que defendem o 

distanciamento temporal entre o objeto e o pesquisador. Buscando a criatividade do ofício, 

empreendo na construção dos caminhos da cultura por documentos que não dizem nada por si, 

exposta aos riscos de trabalhar com um tema que me é próximo e que pode me envolver em 

teias de subjetividade e de indeterminações, afinal, como ressalta Chaveau e Tetart, 

“certamente, aquele que escreve história imediata é testemunha e historiador (enquanto 

(d)escreve a história), ele nunca ignora o rigor científico. Mas ele é igualmente ator, está em 

relação direta com seu tema” (1999, p. 25).  

Embora o recorte selecionado para a pesquisa se avizinhe ao tempo da pesquisadora, 

não há ambições de desvendar o presente passado das políticas culturais e seus 

desdobramentos assim como ele foi. De acordo com Bedarrida (1998), ainda que haja a 

presença constante da abstração em nossa jornada, é necessário fazer uma história tão objetiva 

quanto possível. O recuo metodológico exigido pelo trabalho para problematizar as 

percepções acerca do tema e para fugir das mitologias criadas sobre as ações culturais no 

Brasil não se encontram no tempo e sim na reflexão sobre as fontes com um posicionamento 

objetivo, percebendo suas conjunturas e assegurando a apreensão da indeterminação do 

presente, de modo que é indispensável a rigorosa atenção a cada passo da investigação para 

evitar anacronismos de nosso próprio tempo, pois, segundo Prost: 

A história tem necessidade, certamente, de ‘recuo’ que, entretanto, não provem 

automaticamente do afastamento do tempo; além disso, não basta esperar para que 

se concretize tal distanciamento. Convém fazer a história do tempo presente como 

profissional, a partir de documentos e não de lembranças, para deixá-lo a uma 

distância adequada (2008, p. 90). 

Pensar as políticas culturais fomentadas no Estado a partir da perspectiva da História 

Política Renovada oferece-me possibilidades metodológicas e de interpretação dos fatos, 

buscando as influências das culturas políticas que chegaram ao governo federal na construção 

dos conceitos de cultura presente nas políticas brasileiras, pressupondo que o político não é 

um domínio ou uma jurisdição qualquer, este é o lugar onde se articulam o social e a sua 
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representação, a matriz simbólica em que a experiência coletiva se enraíza e se reflete ao 

mesmo tempo (ROSANVALLON,1995, p.12). Para Jacques Julliard (1988), em uma análise 

crítica sobre a História Política, esta era factual e evitava análises profundas, importando-se 

apenas com a superfície dos acontecimentos, postura que provocou grande parte de seu 

descrédito após a ascensão da Escola dos Annales, em 1929: 

A história política é psicológica e ignora os condicionamentos; é elitista, talvez 

biográfica, e ignora a sociedade global e as massas que a compõem; é qualitativa e 

ignora as séries; o seu objetivo é o particular e, portanto, ignora a comparação; é 

narrativa e ignora a análise; é idealista e ignora o material; é ideológica e não tem 

consciência de sê-lo, é parcial e não o sabe; prende-se ao consciente e ignora o 

inconsciente; visa os pontos preciosos, e ignora o longo prazo; em uma palavra, uma 

vez que essa palavra tudo resume nas linguagens dos historiadores, uma história 

factual (JULLIARD, 1988, p. 180-181). 

A História Política considerada tradicional, afamada por emanar dos documentos 

emitidos pelas monarquias e, posteriormente, pelas nações, desfrutava de grande prestígio 

durante séculos com análises que pairavam sobre a superfície dos eventos, centradas nas 

glórias dos soberanos e dos grandes líderes, sem alguma vinculação às causas profundas, de 

acordo com René Rémond (2003). Os novos historiadores desejavam dar voz a outros 

interlocutores, e essa História Política não permitia que o debate transcendesse as esferas de 

poder. No entanto, a “A história, cujo objeto precípuo é observar as mudanças que afetam a 

sociedade, e que tem por missão propor explicações para elas, não escapa ela própria à 

mudança” (RÉMOND, 2003, p.13). No pós-guerra, com o aumento das ações do Estado em 

setores em que antes estava ausente, como a saúde pública, a assistência social e também a 

cultura, e com o contato com outras áreas de pesquisa, como a Antropologia e as Ciências 

Sociais, dá-se a expansão das fronteiras do universo político e o alargamento dos temas a 

serem analisados pelos historiadores da História Política Renovada, entendendo a política 

como modalidade da prática social e como um lugar privilegiado para se analisar a sociedade. 

Era chegada a hora “de passar da história dos tronos e das dominações para a dos povos e das 

sociedades” (RÉMOND, 2003, p. 18), focando nas tradições que, em uma determinada 

duração, modificam o meio e a si próprias.  

 É importante considerar, ao analisar as ações promovidas pelo governo do presidente 

Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010), a mobilização de aspectos e práticas de culturas 

políticas distintas das que até então figuravam no jogo político, e como as ações 

desenvolvidas por este governo impactaram o meio cultural criando propostas para as 

políticas culturais com outras formas de participação e de representação dos agentes 

interessados nos processos de fomento da área. As concepções empregadas no processo de 
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distribuição de recursos e de desenvolvimento de projetos culturais, por vezes próximas das 

políticas anteriormente implementadas, ou então assaz divergentes, foram fomentadas com 

diferentes perspectivas sobre a diversidade, a participação social e o papel do Estado na 

promoção da cultura.  

Este amplo cenário de rupturas e continuidades nas políticas culturais nos possibilita 

entender as perspectivas e as possibilidades deste projeto político e como este se encontra e se 

contrapõe aos diferentes projetos de nação pensados nas políticas culturais. As políticas 

culturais possuem, de modo explícito ou não, uma concepção de cultura que será privilegiada 

e reconhecê-las é relevante para os estudos dessas políticas, segundo Rubim (2007b). Essa 

concepção delineará a extensão do objeto das políticas culturais e as conexões pretendidas 

entre as modalidades de cultura “sejam elas: erudita, popular e midiática ou local, regional, 

nacional, macrorregional e global” (Idem, p. 40).  

Devo dizer que neste trabalho o conceito de política pública para a cultura não se 

encerra em uma visão estatista, relacionada apenas às ações desenvolvidas pelas esferas de 

governo. As políticas públicas para a cultura são processos desenvolvidos em várias instâncias 

da sociedade, e podem abarcar “diretrizes e práticas adotadas em determinado campo, as quais 

se vinculam tanto nas deliberações e ações decorrentes do poder público quanto de outros 

agentes participantes da mesma realidade” (SECCHI, 2011, p. 267-268). Entretanto, ao 

trabalhar os processos de formação das políticas para o setor pelos governos, sua delimitação 

não será fixa, pois no processo histórico ela refere-se a um conjunto de práticas e 

representações por vezes ampliadas e em outras retraídas, recebendo diferentes significados e 

valores para as ações que nomeia, incluindo e excluindo em seu escopo os elementos 

necessários para sua formação. Abarcando as iniciativas promovidas pelo Estado, consciente 

de que na história das políticas no Brasil não se reproduziu em ações e diretrizes 

sistematizadas em suas intervenções, ou mesmo metas definidas ou avaliação dos resultados, 

será destacada a transformação destas que, mesmo pairando na superfície de atividades 

pontuais, sem a integração pelo Estado das políticas promovidas, foram realizadas e tiveram 

resultados na promoção da cultura nacional.  

Algumas ausências serão sentidas durante o trajeto, como espaços silenciosos que 

auxiliariam na delimitação da narrativa selecionada para a pesquisa, centrada em ações 

interligadas diretamente na transformação do setor e dos conceitos relacionados a este. As 

abordagens sobre políticas públicas realizadas por teóricos como Marilena Chauí (2008), Jose 

Joaquim Brunner (1988) e Nestor Garcia Canclini (2005) auxiliaram-me no trajeto de 

identificação das convergências e das contradições das políticas concebidas pelo governo 
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brasileiro. Interessa aqui destacar o trabalho de Luciana Lima, Pablo Ortellado e Valmir 

Souza (2013) que buscam realizar uma revisão crítica sobre as modalidades de atuação do 

Estado no campo cultural, chegando à conclusão de que é possível classificar as políticas 

culturais em tipologias relacionadas às especificidades destas e a partir das ideologias estatais. 

Sobre as especificidades dessas políticas, eles definem seis modalidades possíveis em três 

recortes geracionais: as políticas de primeira geração, voltadas para a consolidação da 

identidade e a preservação do patrimônio, como as políticas de identidade nacional e as 

políticas de reconhecimento de diversidade; as políticas de segunda geração, relativas à 

intervenção e regulamentação econômica do setor cultural, que são as políticas de proteção à 

indústria cultural nacional e as políticas de economia criativa; e, finalmente, as políticas de 

terceira geração referentes à difusão e à produção cultural, tais como as políticas de 

democratização da cultura e as políticas de democracia cultural. 

Essas tipologias perpassam a história da formação das políticas para a cultura no 

Brasil atuando concomitantemente, formando diferentes narrativas sobre as possibilidades 

para o setor. Como no Governo de Fernando Henrique Cardoso que, ao mesmo tempo em que 

criava estruturas de preservação do patrimônio histórico, como o programa Monumenta, 

implementado em 2000 com o objetivo de fomentar a revitalização do patrimônio nas grandes 

cidades, também instituiu políticas visando à democracia cultural, como o Decreto nº 3.551, 

de 4 de agosto de 2000, que instituiu o Registro de Bens Culturais de Natureza Imaterial, 

possibilitando a documentação de atividades inscritas na esfera do cotidiano e dos signos que 

formam a diversidade cultural do país. 

Sobre as ideologias estatais, os autores supracitados (LIMA et al, 2013) analisaram o 

quadro internacional de publicações sobre a área e conseguem definir três grandes modelos 

que perpassam as políticas culturais: o modelo liberal americano, o modelo social-democrata 

francês e o modelo social-democrata inglês. O modelo liberal americano se caracteriza pelos 

mecanismos de isenção fiscal em que o investidor privado seleciona os projetos a serem 

financiados em troca da renúncia do valor, visando o Estado com essa política fomentar a 

diversidade das expressões culturais. O modelo social-democrata francês tem como principal 

instrumento a ação direta do Estado, promovendo a cultura de acordo com as premissas do 

governo eleito. Enquanto que o modelo social-democrata inglês posiciona o poder de decisão 

em uma administração à distância, na qual as ações a serem promovidas são selecionadas por 

editais públicos e por processos de avaliação por um conselho ou uma comissão de 

especialistas. Algumas das ações promovidas no período selecionado para a pesquisa se 

inspiram nos modelos interacionais abordados, adaptando-os à realidade brasileira. Conforme 
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ressalta Oliven, “Uma das riquezas da dinâmica cultural brasileira é justamente a capacidade 

de digerir criativamente o que vem de fora, reelaborá-lo e dar-lhe um cunho próprio que o 

transforma em algo diferente e novo” (2001, p.4). Pode-se considerar, ainda que 

provisoriamente, que tais práticas de apropriação criativa são orientadas também por culturas 

políticas que predominam, mesmo que pela força, em determinados períodos.  

A preocupação com os possíveis usos da cultura perpassa a formação das políticas 

culturais no século XX. Em uma carta envida ao então presidente Getúlio Vargas, por 

Gustavo Capanema, ministro da Educação e Saúde Pública entre 1934 e 1945, é possível 

perceber um pouco do processo de formação dessas percepções nas preocupações que 

acompanharam Capanema na produção do projeto de reorganização do ministério em 1935. 

Neste documento ele discorre sobre as necessidades orçamentárias, sobre a questão do ensino 

superior e faz uma justificativa sobre a sua sugestão para uma nova nomenclatura para o 

órgão, evidenciando o processo de construção de conceitos relativos à cultura e de valorização 

dessa área em sua gestão. Destarte, a proposta para uma nova denominação se fazia 

necessária, de acordo com Capanema, por conta da incapacidade do termo “saúde pública” 

abarcar todas as atividades relativas à saúde e à assistência social desenvolvidas pelo 

ministério, e o termo “cultura” mostrava-se como uma solução para o impasse, indicando que 

os trabalhos realizados por este órgão estavam direcionados para o preparo do homem e para a 

sua valorização de maneira integral. O ministro propõe na reforma a utilização do termo 

“Ministério da Cultura Nacional”, seguindo os modelos de nações europeias como Inglaterra, 

Itália, França e Bélgica, e reforçando que é para o serviço da nação que o homem deve estar 

preparado (CAPANEMA, 1935). Essa definição de nação proposta por Capanema (1935) se 

instaura em uma tendência estatista, onde as diferenças culturais e sociais presentes entre os 

membros não foram consideradas, subordinando as iniciativas populares aos interesses desta 

nação no processo de imposição de uma identificação entre a cultura nacional e o Estado, com 

o objetivo de fomentar a coesão social. Segundo Nestor Garcia Canclini (2015): “A política 

cultural desta tendência identifica a continuidade do nacional com a preservação do Estado. 

Promove, assim, atividades capazes de dar coesão ao povo e alguns setores da ‘burguesia 

nacional’ contra a oligarquia, caracterizada como a anti-nação”2 (2015, p. 21, tradução nossa). 

                                                 
2
 “La política cultural de esta tendencia identifica la continuidad de lo nacional con la preservación del Estado. 

Promueve, entonces, las actividades capaces de cohesionar al pueblo y algunos sectores de la ‘burguesía 

nacional’ contra la oligarquía, caracterizada como antinación” (CANCLINI, 2015, p. 21). 
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Michel de Certeau, na introdução de A Invenção do Cotidiano (2008), dedicou sua 

obra ao “homem ordinário”, o herói anônimo de um tempo anterior aos textos escritos, mas 

que é gradualmente representado pelas letras, pois:  

Pouco a pouco ocupa o centro de nossas cenas científicas. Os projetores 

abandonaram os atores donos de nomes próprios e de Brasões sociais para voltar-se 

para o coro de figurantes amontoados dos lados, e depois fixar-se enfim na multidão 

do público (CERTEAU, 2008, p. 57).  

A renovação do pensamento sobre as políticas culturais perpassa as análises realizadas 

pelas Ciências Sociais e a Antropologia, que modificaram sua vista ao assunto, criando zooms 

no cotidiano para destacar seus detalhes. Para Brunner (1998), há duas dimensões sobre a 

cultura que podem influenciar o alcance e a dimensão das ações promovidas: a dimensão 

sociológica de cultura visa à produção especializada e culta, voltada a um determinado tipo de 

público que possa entender os sentidos elaborados pelos artistas, criando condições para a 

especialização e canais específicos de comunicação da produção; e a dimensão antropológica, 

que reflete a cultura como produto da interação social dos indivíduos, âmbito em que se criam 

os valores, as formas de pensar e sentir e em que são elaboradas as suas identidades e os seus 

próprios sentidos. O que determina essas construções culturais são as origens regionais, os 

interesses profissionais, econômicos, esportivos e culturais, o gênero, a idade e a posição 

social do indivíduo. É possível perceber que a dimensão antropológica de cultura é menos 

restritiva se comparada à dimensão sociológica, compreendendo esses pequenos mundos 

elaborados e produzidos pelo ser humano em seu universo privado como formadores da 

cultura, com um olhar atento aos microcircuitos do cotidiano3.  

Durante o processo de formação de políticas para a cultura, a dimensão antropológica 

esteve presente nos discursos de alguns personagens responsáveis por sua efetivação. No 

entanto, os conceitos definidos por esses discursos nem sempre conseguiam se realizar em 

suas políticas. Aloísio Magalhães, secretário de Cultura entre 1981 e 1982, foi um dos 

defensores da ampliação das fronteiras que delimitavam os bens culturais no patrimônio 

imóvel e móvel de valor histórico, ou nos bens de criação individual como obras de arte e 

literatura, para os fazeres do cotidiano:  

Permeando essas duas categorias, existe vasta gama de bens (...) que por estarem 

inseridos na dinâmica viva do cotidiano não são considerados como bens culturais 

nem utilizados na formulação das políticas econômicas e tecnológicas. No entanto, é 

                                                 
3
Vale ressaltar que serão adotadas nesse trabalho as categorias de cultura antropológica e de cultura sociológica 

de Brunner (1998) com o entendimento que esses conceitos não atendem à diversidade de significados que a 

cultura possui para os campos da Sociologia e a Antropologia.  
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a partir deles que se afere o potencial, se reconhece a vocação e se descobrem os 

valores mais autênticos de uma nacionalidade (MAGALHÃES, 1997, P.60). 

As políticas culturais possuem uma facilidade maior em obter resultados na dimensão 

sociológica da cultura, ao operarem sobre o nível público e institucional da cultura, não 

alcançando o mundo cotidiano, o qual é abarcado pela dimensão antropológica que pretende 

problematizar seu esquecimento costumeiro, em geral por conta de suas especificidades no 

âmbito da estrutura das classes sociais. Na construção de uma identidade nacional brasileira, 

projetos voltados para a cultura geridos pela estrutura burocrática do Estado priorizaram a 

dimensão sociológica da cultura durante o século XX, como os Conselhos Nacionais de 

Cultura de 1938 e 1961 e o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) 

de 1937, valorizando as belas artes, o patrimônio histórico, a música, o teatro e a literatura, 

considerados clássicos, eruditos, e consoantes com a cultura política hegemônica do período. 

No Decreto-Lei nº 526, de 1º de julho de 1938, que institui o Conselho Nacional de Cultura, é 

notório que a difusão cultural proposta pelo documento permita a participação das “massas” 

exclusivamente no que tange aos diferentes processos de “penetração espiritual”, relacionados 

a atividades de contemplação, como o rádio, o teatro, o cinema e o livro, e não no labor ativo 

de sua cultura (BRASIL, 1938). 

Na história das políticas culturais brasileiras, a disputa entre a imagem de uma cultura 

erudita e clássica em contraposição a uma cultura popular ou de massa foi utilizada de 

diferentes formas, permeando os discursos de alteridade e legitimando a ausência de 

manifestações consideradas destoantes da ideia de nação pretendida, prevalecendo o conceito 

de cultura hegemônica, defendido por grupos dominantes na sociedade e permitindo que 

outras representações integrassem esse cenário apenas quando reapropriadas como exóticas, 

folclóricas ou como uma imagem de cultura popular pura. Essa abordagem sociológica da 

cultura, na qual as manifestações institucionalizadas e consagradas eram reconhecidas e 

fomentadas em detrimento das manifestações consideradas populares, é característica 

marcante das políticas efetivadas, apesar da continuidade dos discursos orientados pela 

concepção de democratização do campo. Elas enxergam a sociedade em frações, como se as 

diferenças sociais, regionais, étnicas e econômicas entre os grupos existentes não fossem 

compostas no mesmo processo histórico e não integrassem o mesmo mecanismo social, como 

argumenta Stavenhagen: 

Essas diferenças não justificam o emprego do conceito de “sociedade dualista”, por 

duas razões principais: primeiro, porque os dois polos são o resultado de um único 

processo histórico, e segundo, porque as relações mútuas que conservam entre si as 

regiões e os grupos “arcaicos” ou “feudais” e os “modernos” ou “capitalistas” 
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representam o funcionamento de uma só sociedade global das quais ambos os polos 

são partes integrantes (2014, p.160).  

A formação da identidade nacional perpassa a consagração da cultura por meio das 

políticas públicas criadas no Estado. Em uma sociedade autoritária em que as divisões 

internas criam privilégios a alguns grupos e refreia a participação popular nos processos 

decisórios, muitos serão excluídos na construção das narrativas, e tantos outros terão como 

única opção o que é oferecido oficialmente como cultura, não fomentando a diversidade, o 

desenvolvimento e a valorização dessa ideia de nação. Para Renato Ortiz (2001), há no Brasil 

o estabelecimento de uma ponte entre uma vontade de modernidade e a construção de uma 

identidade nacional, como uma ideia fora do lugar que se expressa como um projeto. O 

moderno passa a ser encarado como uma verdadeira construção nacional e a necessidade de 

superar o subdesenvolvimento estimula o fortalecimento da modernização assumida como um 

valor em si sem ser questionada. Neste sentido, a ânsia pelo moderno e o aparecimento da 

indústria cultural passam a ser vistos como uma necessidade para efetivamente concretizar a 

nacionalidade brasileira sob o signo da modernização, encobrindo, de maneira acrítica, os 

problemas que a racionalidade capitalista possa exprimir. 

Os principais meios de financiamento de ações culturais ainda são as leis de incentivo 

fiscal no Brasil. Tendo como base a renúncia fiscal, essa legislação estimula o apoio da 

iniciativa privada à cultura deduzindo do imposto devido pela pessoa física ou jurídica o valor 

investido em ações de cunho cultural, de acordo com os percentuais permitidos na legislação. 

O modelo de renúncia fiscal é utilizado em nível federal, com a Lei Rouanet e a Lei do 

Audiovisual, e em alguns estados e municípios4, que criaram sua legislação de incentivo com 

base no modelo de ação do MinC, como afirma Botelho: 

A produção cultural brasileira hoje deve sua atividade basicamente às leis de 

incentivo fiscal federal, estaduais e municipais. Os recursos orçamentários dos 

órgãos públicos, em todas as esferas administrativas, são tão pouco significativos 

que suas próprias instituições concorrem com os produtores culturais por 

financiamento privado (2001, p. 84). 

Podemos pensar que ao olhar a história das políticas públicas culturais será possível 

encontrar outras propostas de futuro nessa história, outras possibilidades de um presente 

passado que criou tantas expectativas para o nosso presente. Os processos que ocorreram na 

história recente das políticas culturais, influenciadas pelo processo de redemocratização 

ocorrido na década de 1980, não podem ser removidos de sua temporalidade, mas tampouco 

                                                 
4
 Em Florianópolis a Lei nº 3.659/91 dispõe entre 1 e 2,5% da arrecadação do ISS e do IPTU para ações culturais 

e no estado de Santa Catarina a Lei nº 13.336/05 cria o Sistema Estadual de Incentivo à Cultura, ao Turismo e ao 

Esporte (SEITEC), que possibilita o investimento do ICMS devido em ações de cultura, esporte e turismo. 
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deixam de ter suas linhas nas malhas da contemporaneidade, uma vez que ecoam em nosso 

cotidiano com seus projetos de futuro passados, se encontrando no momento histórico 

presente elaborando outras propostas de ação: 

História contemporânea, como conceito, é mais do que a história do nosso tempo. 

Apenas se reconhecermos aquilo que pode se repetir a qualquer momento – mesmo 

que nem sempre ao mesmo tempo – seremos capazes de mensurar aquilo que é 

realmente novo em nosso tempo. (KOSELLECK, 2014, p. 246). 

A vivência no tempo presente é composta por muito mais que o novo e o inédito. 

Entender as permanências é negar o sentido linear da história e pensar nesses vestígios como 

fragmentos que fazem parte de uma constelação de fatos (LÖWY, 2005). Desde sua criação, 

em 1985, o MinC passou por muitas gestões, e a cadeira de ministro foi ocupada por grandes 

intelectuais como Celso Furtado, Sergio Paulo Rouanet e Francisco Weffort, e também por 

artistas e escritores como Gilberto Gil, Ana de Holanda e Antônio Houaiss. Em 2016, 

preencher esse cargo tornou-se uma adversidade para o então presidente interino Michel 

Temer. Após extinguir o MinC e recriar a Secretaria Nacional de Cultura, integrada 

posteriormente ao Ministério da Educação, o governo teve o convite recusado por cinco 

mulheres que não desejavam fazer parte da gestão em questão, sendo elas a jornalista Marília 

Gabriela, a antropóloga Claudia Leitão, a prof.ª Eliane Costa, consultora de projetos culturais 

da FGV; a atriz e diretora Bruna Lombardi e, por fim, a cantora Daniela Mercury. Diante das 

negativas, nomeou então para o cargo o secretário municipal de Cultura do Rio de Janeiro, 

Marcelo Calero, que se tornou ministro após o governo voltar atrás e recriar o MinC em maio 

deste mesmo ano por conta de grande pressão popular.  

O ministro Calero, após ocupar o cargo por seis meses, pediu sua demissão, 

denunciando junto à Polícia Federal a cúpula do governo por tentar pressioná-lo para que o 

Instituto do Patrimônio Histórico liberasse uma obra de construção civil em Salvador que 

beneficiava diretamente o então ministro da Secretária de Governo, Geddel Vieira Lima. O 

ministro Calero não tomou iniciativas dignas de registro e sua atuação não teve grandes 

repercussões no cenário da cultura, visto o curto prazo em que esteve à frente do Ministério e 

às próprias concepções de um governo dominado por políticos conservadores. Contudo, esta 

denúncia ocasionou o pedido de demissão do ministro Geddel do governo e descortinou 

relações patrimonialistas presentes no poder, revelando alguns sentidos que a cultura expõe a 

partir dos grupos que se instituem no poder e suas apropriações no âmbito das culturas 

políticas hegemônicas entre os que controlam o Estado brasileiro em diferentes épocas. 
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Como parte da problemática aqui investigada, a construção do programa Nacional de 

Cultura, Educação e Cidadania - Cultura Viva abrirá a discussão aqui empreendida. Logo no 

primeiro capítulo, o programa é abordado como uma ação política voltada para a formação de 

uma cidadania integral, promovendo autonomia, protagonismo e empoderamento social, na 

tentativa de superar o autoritarismo social que, de acordo com Evelina Dagnino, se expressa 

no sistema de classificação social “estabelecendo categorias de pessoas, dispostas em seus 

respectivos lugares na sociedade” (2004, p. 104). A análise da formação do programa trará 

elementos para compreender a ampliação da esfera pública na articulação entre Estado e 

movimentos sociais, ressaltando a atuação das instituições inseridas na área cultural da cidade 

de Florianópolis, bem como as expectativas expressas em seus projetos através da 

organização destes grupos com manifestações distintas nas escolhas para a construção de suas 

ações estéticas, educativas e artísticas dentro dos limites dos editais. Será possível explorar o 

alcance e os resultados desse programa na esfera federal e a conjuntura pertinente à 

federalização pelo programa Mais Cultura, em 2007, averiguando os conceitos de cultura 

definidos pelo poder e os elementos que a reiteravam como direito no Brasil. 

 Podemos salientar que os projetos selecionados para os programas Cultura Viva e 

Mais Cultura são realizados por grupos ou instituições que já possuíam um histórico de ações 

voltadas para a cultura, e os projetos elaborados para os editais buscam representar os 

interesses de suas comunidades. Estes projetos produzidos para o programa, diferentemente 

de outras políticas culturais, não necessitam de um parecer de grandes empresas, da mídia ou 

de uma elite artística, conservando características residentes dos grupos aos quais pertencem, 

buscando novas formas de organização da sociedade e estratégias para transbordar as 

fronteiras de uma cultura democrática. Segundo Cevasco (2003, p. 55), os estudos culturais 

ingleses, permeados pela influência de Williams, veem a cultura como um conceito crucial 

que deve ser reapropriado para usos mais democráticos. Nesse sentido, a política cultural vista 

como um resultado das articulações da comunidade constitui um campo social, com atores, 

instituições, regras de funcionamento, práticas e valores que implicam necessariamente em 

complementaridades e disputas de significados e ações, a partir de uma aproximação com o 

conceito de cultura com a intenção de ampliar seus usos e suas vivências democraticamente.  

O segundo capítulo estará focado na análise da história das políticas para cultura 

desenvolvidas a partir de 1930 no Brasil, objetivando explanar os caminhos selecionados 

pelas esferas de poder no que tange à cultura, relativos aos projetos políticos que ainda 

disputam pela hegemonia. Serão discutidos, a partir dos decretos e leis expedidos pelo 

governo federal, os objetivos propostos por cada ciclo que perpassa esses projetos e as 
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proximidades possíveis entre as ações empreendidas pelas diferentes culturas políticas para o 

Estado. As políticas para cultura no Brasil entre 1930 e a primeira década do século XXI são 

construídas no processo de cidadania mediada (OTTMANN, 2006, p. 60), em uma esfera 

pública por vezes restrita, abrangendo alguns setores da sociedade, e por outras mais 

abrangentes, ampliando as fronteiras de participação e de gestão da coisa pública, posto que a 

manutenção dos espaços de negociação de demandas foram uma constante. 

Propondo abrir um espaço de observação da trajetória de interlocução das experiências 

e das expectativas difundidas pelas políticas para a cultura no trabalho dos agentes culturais 

que atuam em comunidades ou em grupos específicos, no terceiro capítulo, serão analisados 

os relatórios produzidos por instituições culturais de Florianópolis para os programas Cultura 

Viva e Mais Cultura. O intuito será refletir sobre os resultados dessa política de base 

comunitária em uma cidade fora do eixo Rio-São Paulo, e a recepção dessas ações em uma 

estrutura burocrática com canais limitados para a atuação da comunidade, configurando um 

campo de disputa pelos anseios desses movimentos. Para tanto, a formação do setor cultural 

no estado e as disputas políticas inseridas nesse processo serão objeto deste capítulo, 

constituindo o cenário onde esses atores atuaram no processo de construção dos Pontos de 

Cultura. 

A democracia é um conceito em construção e no percurso de formação seus 

parâmetros e suas fronteiras estão constantemente em disputa, definindo continuamente quem 

são seus participantes, suas instituições, quais deveriam ser suas políticas e seu campo de 

ação, podendo ser alterado ou reapropriado em defesa dos interesses de uma hegemonia. O 

desenvolvimento de políticas culturais voltadas para a mobilização social e para o 

“encantamento” por ações antes despojadas do olhar estatal ampliam possibilidades de futuro, 

no qual os direitos culturais podem não ser privilégios, criando arenas de intervenção e 

participação para a construção de uma cultura democrática, com novos valores para a ação 

cultural. Estamos diante de um processo formador de novas experiências, rompendo o 

horizonte de expectativas e criando novas perspectivas para o setor cultural, como afirma 

Koselleck (2006) sobre as dimensões do passado e do futuro: “o ganho de experiência 

ultrapassa então a limitação de um futuro possível, tal como pressuposta pela experiência 

anterior. Assim, a superação temporal das expectativas organiza nossas duas dimensões de 

maneira nova” (2006, p. 313). 
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1 O PROGRAMA CULTURA VIVA COMO PROCESSO POLÍTICO: AS 

RELAÇÕES ENTRE OS MOVIMENTOS SOCIAIS, AS COMUNIDADES E O 

ESTADO. 

Os movimentos sociais compreendem uma função importante no alargamento das 

fronteiras democráticas, seja elaborando novas propostas para um Estado com configurações 

institucionais que possibilitem a construção de uma cidadania integral, formando, 

desestabilizando e redefinindo constantemente o espaço democrático com suas demandas; ou 

expandindo a esfera pública em busca de relações mais diretas entre Estado e sociedade civil, 

auxiliando na formulação e execução de políticas públicas, e lutando por projetos alternativos 

ao da democracia representativa. Entendemos aqui como movimento social um fenômeno 

coletivo, organizado e estruturado, que congrega sujeitos em torno de um projeto de mudança 

social, como descreve Gohn, são “ações sociais coletivas de caráter sociopolítico e cultural 

que viabilizam distintas formas da população se organizar e expressar suas demandas” 

(GOHN, 2010b, p. 13).  

A realidade dos movimentos sociais, entretanto, é dinâmica, o que torna complexa a 

sua teorização. Com as mudanças engendradas no século XX, esses movimentos se 

modificaram, diversificando suas ações e tornando-se cada vez mais complexos, de acordo 

com Ilse Scherer-Warren (2006). Segundo a autora, a sociedade civil se relaciona à esfera da 

defesa da cidadania, apesar de sua formação heterogênea constituída na multiplicidade de 

arenas presentes em constante disputa por hegemonia:  

Pode-se, portanto, concluir que a sociedade civil é a representação de vários níveis 

de como os interesses e os valores da cidadania se organizam em cada sociedade 

para encaminhamento de suas ações em prol de políticas sociais e públicas, protestos 

sociais, manifestações simbólicas e pressões políticas (SCHERER-WARREN, 2006, 

p. 110). 

Neste capítulo, serão apresentados a construção do Programa Nacional de Educação, 

Cultura e Cidadania - Cultura Viva em sintonia com o projeto político presente no programa 

de governo elaborado pela Coligação Lula Presidente para a área de cultura, denominado “A 

Imaginação a Serviço do Brasil” (2002), os objetivos assinalados pelos primeiros editais do 

governo federal, publicados entre 2004 e 2005, e do governo estadual de Santa Catarina, 

publicado em 2008, a atuação dos movimentos sociais selecionados por esses processos, bem 

como as intenções registradas nos projetos desenvolvidos para o programa Cultura Viva por 

esses agentes. Por fim, tendo por base os discursos elaborados pelos seus gestores e os 

relatórios produzidos pelo Ministério da Cultura (MinC) e pela Secretaria de Estado de 
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Turismo, Cultura e Esporte de Santa Catarina (SOL) em conjunto com a Fundação 

Catarinense de Cultura (FCC), será analisado o tratamento dado aos conceitos de cidadania, 

democracia e diversidade no processo de redefinição do papel do Estado nas políticas públicas 

para a cultura, realizando um mapeamento dos caminhos selecionados pelo programa Cultura 

Viva no contraponto entre as intenções promovidas e as adversidades encontradas na prática 

cotidiana, inseridas em uma disputa de significados, valores e sentidos demarcada por 

projetos políticos heterogêneos. 

O Programa Nacional de Educação, Cultura e Cidadania - Cultura Viva foi criado em 

2004 e sua ação centrava-se na formação de Pontos de Cultura que, apesar de não possuírem 

um padrão único de programação, de estrutura física ou de atividade, contavam todos com 

uma gestão integrada entre o poder público e a sociedade civil. Buscando garantir a 

participação da sociedade civil na construção das políticas em um processo de interlocução 

que não limitava ao Estado o controle das atividades culturais, o programa previa a construção 

de suas atividades através da gestão compartilhada, promovendo a ação de grupos com 

manifestações culturais diversas, respeitando a heterogeneidade da formação e da organização 

desta sociedade. O programa compreendia a cultura como direito que deveria ser garantido 

pelo Estado na forma de acesso pleno, incorporando o desenvolvimento social e cultural ao 

desenvolvimento do país como um todo, o que seria corroborado por uma política pensada e 

executada nesta gestão compartilhada. Esse modelo de gestão “transformadora”, 

pretensamente horizontal, incorporou novos espaços deliberativos à esfera pública: 

O Programa Cultura, Educação e Cidadania – Cultura Viva diz respeito à garantia 

dos direitos culturais e à construção da democracia cultural, mas atua estimulando 

circuitos cujos agentes culturais principais são associações periféricas e 

comunitárias que, sem políticas deste tipo, não ganhariam visibilidade e nem 

receberiam apoio público. (IPEA, 2009, p. 641).  

Os Pontos de Cultura selecionados para este estudo são resultados de projetos 

elaborados por grupos que já atuavam na promoção de ações culturais, educativas e sociais 

em suas comunidades, e perceberam nos editais do programa Cultura Viva uma possibilidade 

de desenvolver novas ações e executar atividades de desenvolvimento cultural e social, 

fomentando estratégias políticas de promoção da cidadania e da democracia com o apoio 

financeiro e a assistência técnica do Estado. Esta política pública para a cultura abarcou as 

intervenções realizadas pelo Estado, pelas instituições civis e por grupos comunitários, 

buscando orientar o desenvolvimento simbólico, satisfazer as necessidades culturais da 

população e obter um consenso para um tipo de transformação social, relacionando-se com a 

visão de políticas públicas, elaborada por Garcia Canclini (2005, p.78).  
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O pensamento voltado para a construção de uma política plural e para o fortalecimento 

das identidades fora evocado na história das políticas públicas para a cultura no Brasil. Celso 

Furtado, ministro da Cultura entre 1986 e 1988, defendeu em discurso proferido na Escola 

Superior de Guerra, em 1986, que a política cultural tinha como objetivo central “contribuir 

para que o desenvolvimento assegure a progressiva realização das potencialidades dos 

membros da coletividade. Ela pressupõe um clima de liberdade e a existência de uma ação 

abrangente dos poderes públicos que dê prioridade ao social” (FURTADO, 2012, p.64). O 

programa Cultura Viva se destacou dentre as políticas até então promovidas por multiplicar 

ações de desenvolvimento da cidadania cultural com suas atividades, acarretando em uma 

ruptura na história recente das políticas culturais no Brasil. Este programa deslocou a ação do 

Estado no setor, concentrada até então em políticas de cunho neoliberal, para o fomento de 

um cenário abrangente de cultura. 

Utilizando ferramentas de um Estado marcado por estratégias cristalizadas em um 

modelo rígido, e de uma burocracia limitadora da ação da sociedade civil, seus partícipes 

atuaram na construção de novos parâmetros de gestão e democracia entre Estado e sociedade 

civil, baseados na corresponsabilização. Os movimentos sociais articuladores dos Pontos de 

Cultura, expressões das demandas geradas pelo cotidiano em comunidade através 

associativismo local, estão inseridas em uma rede inter-organizacional, “que buscam se 

relacionar entre si para o empoderamento da sociedade civil, representando organizações e 

movimentos do associativismo local” (SCHERER-WARREN, 2006, p. 112), constituindo 

interlocuções e parcerias com o Estado de forma institucionalizada. 

A construção de um programa com esta áurea de “mobilização e encantamento social” 

(GIL, 2005, p. 9) faz parte de uma cultura política específica, inserida no projeto político 

construído pelo Partido dos Trabalhadores e que será articulada no documento “Imaginação a 

serviço do Brasil” em 2002. Este documento, calcado na construção simbólica das 

manifestações culturais e na cultura como uma dimensão do desenvolvimento, buscava a 

potencialização das energias criadoras do povo brasileiro, e servirá como base das ações do 

MinC na gestão do ministro Gilberto Gil. 
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1.1  O PROJETO POLÍTICO: A IMAGINAÇÃO A SERVIÇO DO BRASIL  

No processo eleitoral de 2002, o Partido dos Trabalhadores, em conjunto com a 

Coligação Lula Presidente5, indicou em seu programa de governo que as diretrizes escolhidas 

por esta gestão perpassariam pelo desenvolvimento econômico e pela promoção da justiça 

social. Composto por dezessete volumes, o documento foi elaborado conjuntamente com os 

seguimentos sociais compreendidos no processo, articulando temas relacionados à política de 

desenvolvimento da economia e de geração de emprego e renda, ao combate ao racismo, à 

promoção de igualdade entre os gêneros, ao desenvolvimento de políticas para os povos 

indígenas e à promoção do direito a cultura. De acordo com o programa “A Imaginação a 

serviço do Brasil: Programa de políticas públicas de cultura” (PARTIDO DOS 

TRABALHADORES, 2002), o processo de sua constituição foi realizado a partir das 

experiências das administrações estaduais e municipais do Partido dos Trabalhadores, dos 

grupos culturais e dos intelectuais atuantes na área, visando à construção de uma cultura 

permeada pelos seus valores simbólicos, materiais e imateriais, incluindo-o na “cesta básica 

dos brasileiros” (Idem, 2002, p. 10) como direito básico do cidadão. 

Para Maffesoli, cultura e imaginário se relacionam, mas não são limites conceituais 

para ambos, ou seja, a cultura não se reduz ao imaginário, apesar deste ser uma parte atuante 

em seus processos, assim como o imaginário não está circunscrito à cultura:  

A cultura é um conjunto de elementos e de fenômenos passíveis de descrição. O 

imaginário tem, além disso, algo de imponderável. É o estado de espírito que 

caracteriza um povo. Não se trata de algo simplesmente racional, sociológico ou 

psicológico, pois carrega também algo de imponderável, um certo mistério da 

criação ou da transfiguração.(2001, p. 75) 

De acordo com o autor, conceituar o imaginário é tarefa complexa, pois este possui 

uma maleabilidade e uma imprecisão em sua reprodução. Uma aproximação possível, 

segundo o autor, seria com o conceito de aura, definido por Benjamin como um elemento 

simbólico que corresponde ao valor da arte, relacionado à autenticidade e à unicidade da obra: 

“é uma figura singular, composta de elementos espaciais e temporais: a aparição de uma coisa 

distante, por mais perto que ela esteja” (1985, p. 170). O imaginário, assim como a aura, é 

uma construção mental que ultrapassa a obra, mantendo-se não quantificável (MAFFESOLI, 

2001, p. 75). O imaginário apresenta o elemento racional em sua constituição, reiterando sua 

                                                 
5
 A Coligação Lula Presidente era formada pelo Partido dos Trabalhadores (PT), pelo Partido Comunista do 

Brasil (PCdoB), pelo Partido Liberal (PL), pelo Partido da Mobilização Nacional (PMN) e pelo Partido 

Comunista Brasileiro (PCB), recebendo no segundo turno o apoio de outros partidos como o Partido Popular 

Socialista (PPS), o Partido Socialista Brasileiro (PSB) e o Partido Democrático Trabalhista (PDT). 
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complexidade na inserção do lúdico, da fantasia, do afetivo, dos sonhos, do não racional e do 

irracional, “o imaginário é, ao mesmo tempo, impalpável e real” (Idem, p. 77), tornando-se 

uma realidade política carregada de intenções e disputas. 

O elemento cultura, pensado no programa de governo como essencial para a 

identidade nacional, acompanha o imaginário de Maffesoli (2001) não sendo caracterizada 

com um objeto estático: ela é entendida como elemento formado por peculiaridades que 

devem ser estimadas no processo de construção das políticas públicas culturais, garantindo o 

acesso de todos os cidadãos à produção e fruição da cultura. Nesse âmbito, o projeto utiliza a 

diferença como estratégia política para conquistar a igualdade de acesso à cidadania, 

reconhecendo o povo brasileiro e sua heterogeneidade como portador de direitos e de 

dignidade, independente da classificação construída pelo autoritarismo social (DAGNINO, 

2004, p. 104), o que acarretaria no aprofundamento da participação democrática. O programa 

de governo pretendia expor uma compreensão dinâmica e expandida do campo da cultura, 

tendo em vista que nenhuma ação cultural se inscreve num espaço de neutralidade, possuindo 

intenções e objetivos em sua realização, e nenhuma política cultural poderá se desprender de 

práticas e usos sociais que contribuem para a trama das relações históricas.  

Essa dimensão da prática social da cultura, ou dimensão antropológica da cultura, 

poderia ser alcançada pelas políticas culturais unicamente em um projeto que visualizasse a 

cultura como direito e a sociedade como diversa, garantindo não somente o acesso, mas a sua 

fruição e a sua produção pelos agentes responsáveis pelas manifestações culturais. Segundo 

Chauí (2008), a cultura como direito se opõe à política neoliberal no Brasil, que entende a 

cidadania como privilegio de classe, pois “todas as relações tomam a forma da dependência, 

da tutela, da concessão e do favor. Isso significa que as pessoas não são vistas, de um lado, 

como sujeito, autônomas e iguais, e, de outro, como cidadãs e, portanto, como portadoras de 

direitos” (2008, p. 70). Para a autora, a dimensão antropológica de cultura exige outro tipo de 

cultura política democrática que não se restrinja à representação, mas que abra espaços para a 

participação social e para a expansão de direitos.  

As críticas realizadas ao governo anterior, relacionadas à oferta da administração do 

setor cultural aos interesses do mercado, caracterizam a gestão de Fernando Henrique Cardoso 

(1995-2002) como secundária no processo de consolidação de ações para a cultura, tendo em 

vista que o Estado foi desonerado da obrigação de garantir políticas públicas culturais para a 

consolidação deste direito: 

A concentração de renda e a exclusão social exprimem-se numa intolerável exclusão 

cultural que levou o governo Fernando Henrique, em sintonia com as concepções de 
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defesa do primado do mercado prevalecentes na última década, a desobrigar o setor 

público de suas responsabilidades na formulação de Políticas Públicas de Cultura 

voltadas para as camadas populares. Os setores populares se encontram, hoje, 

entregues ao mercado das grandes cadeias de entretenimento com os níveis de 

degradação que todos conhecemos. A construção de um Brasil democrático, que 

aponte para a inclusão social, para o resgate dos valores da integridade e da 

solidariedade – tão caros ao nosso povo –, e para a abolição da desconfiança e do 

medo como motores das relações sociais é inseparável do necessário investimento 

em Políticas Públicas de Cultura que garantam a inclusão cultural (PARTIDO DOS 

TRABALHADORES, 2002, p. 9-10). 

O programa tinha como propósito basear ações que recuperassem a autoestima do 

povo brasileiro, contribuíssem com a inclusão social e afirmassem a imagem cultural do país 

para o mundo. No programa, a cultura foi desenhada como condição constitutiva e 

determinante da vida social (HALL, 2005), presente como uma dimensão formativa desta, 

fomentada através da reintegração do papel da esfera pública de suas tarefas indutoras e 

reguladoras da produção e difusão cultural, a formação do gosto e a qualificação dos nossos 

artistas em todas as linguagens (PARTIDO DOS TRABALHADORES, 2002, p. 2). O 

conceito de esfera pública, retomado por Habermas (2003), tem suas raízes históricas no 

processo de desenvolvimento da Modernidade da Europa no século XVIII, quando os setores 

burgueses passam a influenciar as ações do Estado, contrapondo-se aos modelos de gestão, 

questionando a centralização das decisões nos governantes e submetendo as decisões das 

autoridades a uma crítica racional. Entretanto, o modelo de esfera pública adotado pelo 

projeto não se encerra na influência ao Estado: o programa de governo sugeria a ampliação da 

sociedade na gestão da cultura de maneira democrática, criando mecanismos de participação e 

de deliberação de amplos setores da sociedade no processo de construção das políticas 

públicas para a cultura, tendo como objetivo a transformação social. 

A redução do espaço público na ação cultural é destacada como um problema 

enfrentado pelo setor, já que mais de 90% dos recursos estavam concentrados entre as cidades 

do Rio de Janeiro e São Paulo e grande parte dos projetos incentivados eram promovidos por 

fundações ligadas às grandes empresas que atuavam no Brasil (DÓRIA, 2003). Este programa 

defendia a ideia de descentralizar as ações culturais, criando uma política de formação “de 

novos centros propulsores de arte e cultura para comunidades carentes” e ocupando espaços 

com ações culturais em prefeituras e estados do Brasil: “não se muda a sociedade apenas com 

a participação no plano local, micro, mas é a partir do plano micro que se dá o processo de 

mudança e transformação na sociedade” (GOHN, 2004, p.24). 

De acordo com o documento, o Brasil construiu com suas políticas uma dimensão 

sociológica permeada por uma cultura de violência e pela exclusão cultural, e por isso era 

necessária a construção de políticas de cultura que fortalecessem os laços indenitários da 
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nação, redefinindo o poder social. De acordo com Alvarez, Dagnino e Escobar: “a cultura, 

entendida como concepção de mundo, como conjunto de significados que integram praticas 

sociais, não pode ser entendida adequadamente sem as relações de poder embutidas nessa 

prática” (2000, p. 17). No materialismo cultural, discutido por Raymond Williams (2005) em 

seu texto célebre “Base e superestrutura na teoria cultural marxista”, publicado originalmente 

em 1973 na revista New Left Review, os bens culturais são entendidos como parte dos meios 

de produção e são eles próprios materiais de produção que concretizam relações sociais 

complexas envolvendo instituições, convenções e formas. Discutindo a teoria cultural 

marxista, Williams desenvolveu uma análise em que a cultura está inserida nas relações 

sociais em uma perspectiva histórica, questionando as considerações acerca da cultura nos 

conceitos de base e superestrutura que, segundo o autor, relegam a cultura a uma alçada 

afastada das relações de produção da sociedade. Para ele, era necessário abordar a cultura 

como um campo válido de luta pela modificação dos significados e valores de uma 

determinada sociedade, desenvolvendo reflexões fora dos compartimentos teóricos como base 

e superestrutura. 

Numa avaliação geral, as propostas do programa de governo poderiam ser lidas a 

partir da análise de Williams (20005), ao inserir a cultura como um conjunto de 

peculiaridades compostas pelos modos de vida, significados e valores do cotidiano, 

reconhecendo-a como direito social básico que deve ter seu acesso garantido a toda sociedade. 

Para Maria Elisa Cevasco (2003), o teórico defendeu a criação de uma herança cultural 

comum, com vias mais acessíveis para a produção e para a fruição desses bens, viabilizando 

sua discussão em termos mais igualitários, “mais do que difundir grandes obras, uma política 

das artes embasada nesse conceito de cultura tem como objetivo a extensão: a ideia é abrir os 

canais, facilitar o acesso, sabendo muito bem que com isso se perderá o controle das 

interpretações” (CEVASCO, 2003. P. 110). Dentro da proposta do Partido dos Trabalhadores 

(2002), a missão de potencializar o capital social e cultural do povo se faria com o 

alargamento das possibilidades das políticas culturais, investindo na formação dos quadros 

burocráticos, na descentralização regional, na ampliação dos fundos orçamentários e da 

extensão dos serviços públicos de cultura, comprometendo-se com a universalização do seu 

serviço e na participação política da sociedade civil no processo. 

Em sua linguagem oficial, o projeto buscou reiterar a concepção do outro como 

portador de direitos, afirmando que na cultura política instituída no poder até então não se 

inseriu a ideia da garantia universal aos direitos básicos do cidadão. Para alterar este cenário, 

faziam-se necessárias ações que estimulassem uma integração democrática desses direitos, 
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que valorizasse a diversidade da cultura brasileira e pensasse a sua integração fora dos 

padrões clientelistas instituídos pelo mercado, insuficientes para atender as demandas 

existentes. Ainda assim, a dimensão econômica da cultura é valorizada pelo programa, 

devendo ser fomentada em outra perspectiva e de acordo com as características das 

manifestações culturais: 

Um projeto de incremento da indústria cinematográfica e audiovisual brasileira, tão 

importante de ser realizado pelo país hoje, não pode se valer dos mesmos 

mecanismos de gestão ou instrumentos de financiamento daqueles que irão fomentar 

o desenvolvimento do artesanato no interior do país, ou a produção musical fora dos 

grandes centros urbanos (PARTIDO DOS TRABALHADORES, 2002, p. 14). 

O programa de governo acompanha a mudança efetuada pelo pensamento da esquerda 

brasileira no que tange à cultura, retirando-a do papel de reflexo de uma base e inserindo-a no 

processo de transformação social pretendido pelo partido, como um sistema de valores 

simbólicos e como um direito, “nossa tradição partidária não tem considerado adequadamente 

a cultura como necessidade social básica, no mesmo nível da saúde, da educação ou da 

assistência social” (PARTIDO DOS TRABALHADORES, 2002, p. 12). Essa perspectiva 

acompanha a crítica formulada por Williams (2005), reavaliando os sentidos atribuídos aos 

conceitos de determinação, base e superestrutura. De acordo com o autor, o conceito de 

determinação deveria ser entendido como uma ação interna, que se encontra nas atividades 

humanas estabelecendo limites e exercendo pressões sociais, e não como algo previsto e 

controlado. O conceito de superestrutura também deveria ser revisto, ampliando a visão deste 

como um espaço no qual os conteúdos culturais apenas refletiriam, reproduziriam e 

dependeriam da base, a considerar a realidade de que determinadas práticas culturais são 

produzidas e mantêm relação com o conjunto da sociedade de modo mais complexo do que 

uma mera determinação. Mas sua maior atenção se detém às abordagens sobre a base como 

um espaço fixo, um estado estático e uniforme, e não como um processo ou como expressão 

da existência real da sociedade humana: 

E, principalmente, nós temos de reavaliar “base” não como uma abstração 

econômica ou tecnológica fixa, mas como as atividades específicas de homens em 

relações sociais e econômicas reais, que contêm contradições e variações 

fundamentais, e por isso estão sempre em estado de processo dinâmico 

(WILLIAMS, 2005, p. 214). 

Para o autor, os sentidos atribuídos aos conceitos supracitados relegaram a cultura e 

suas manifestações à superestrutura em sua interpretação mais simples, basicamente numa 

condição de reflexo, “imitação ou reprodução, de modo mais ou menos direto, da realidade da 

base na superestrutura” (2005, p. 213), excluindo aquelas relações que são destoantes dessa 
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fórmula simplificadora, como se a cultura fosse um satélite que reflete e transmite valores da 

base. Para Cevasco, “no campo materialista, a questão é ver a cultura, mais do que um mero 

efeito da superestrutura, é um elemento fundamental na organização da sociedade e, portanto, 

um campo importante na luta para modificar essa organização” (2003, p. 111).  

 Sobre a questão da gestão da cultura, o programa aborda temas sobre a alteração do 

orçamento para a área e a reforma administrativa, fomentando uma descentralização regional 

dos recursos e uma diversificação dos meios de financiamento para além das leis de incentivo. 

As políticas sugeridas para a cultura pelo programa de governo, dentro de um modelo de 

Estado demarcado pela ausência do diálogo com a sociedade civil, exigem a transformação 

das estruturas para sua realização, já que há também a busca pela transformação da sociedade 

e na redefinição do poder social como um todo neste novo projeto de governo (ALVAREZ et 

al, 2000, p. 17).  

A política cultural apresentada no documento baseou-se nos conceitos da 

universalização do acesso, da difusão e da produção, considerando a heterogeneidade da 

sociedade civil e a integração da cultura como fator no desenvolvimento do país, ampliando o 

espaço público na ação cultural para além das fronteiras historicamente construídas. Este 

projeto reconheceu a sociedade civil como diversa e conflituosa, e como terreno da 

construção da vontade coletiva, fornecendo “ferramentas analíticas e orientações políticas 

para lidar com um elemento emergente que não se encaixava nos velhos modelos” 

(DAGNINO, 2000, p. 71). A proposta apresentada pelo programa de governo “Imaginação a 

serviço do Brasil” do Partido dos Trabalhadores trazia inovações para o setor das políticas 

para a cultura e planejava ações buscando uma alteração nas estruturas institucionais e sociais 

que permeavam o projeto cultural brasileiro até então. Afinal, sem alterações relativas ao 

formato dificilmente as outras peças apresentadas pelo novo governo se encaixariam nas 

estruturas do setor cultural constituídas até então. 

 

1.2  EXPLORANDO TERRITÓRIOS DE INVISIBILIDADE: PROGRAMA NACIONAL 

DE CULTURA, EDUCAÇÃO E CIDADANIA – CULTURA VIVA 

A cultura é um direito que deve ser garantido pelo Estado, de acordo com a 

Constituição Federal de 1988, no Artigo 215 (BRASIL, 1988), no qual se especifica que “o 

Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura 

nacional, e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais” 

(BRASIL, 1988, n.p.). Sua consolidação neste documento foi processo de reivindicações da 
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sociedade civil no processo de redemocratização e de construção da Carta. Entretanto, os 

significados possíveis para o que seria o pleno exercício dos direitos culturais estão em 

constante disputa, pois o processo de formação de políticas para a cultura brasileira pelo 

Estado não se realiza de maneira linear e conciliadora: ela se encontra em uma arena política 

com distintas percepções sobre os seus significados e sua essencialidade, por conflitos entre 

os projetos propostos pelos representantes do poder e pelas diferentes possibilidades 

oferecidas pela área cultural para aqueles que almejavam usufruir desta. 

Os direitos culturais são efetivados por políticas públicas para a cultura voltadas para a 

fruição, a produção e a difusão das manifestações culturais de todos os cidadãos brasileiros, e 

a não consolidação desta realidade ocasiona a criação de territórios de invisibilidade para a 

ação estatal em suas políticas. Essas políticas públicas, segundo Brunner (1985), devem 

promover, multiplicar, reconhecer e consolidar circuitos culturais, envolvendo eventos 

articulados entre a produção, a transmissão e a recepção, materializada no consumo ou no 

reconhecimento da ação, realizados por agentes culturais e articulados em organizações 

sociais formadas pela comunidade, pela administração pública e pelo mercado. Ela não exclui 

a ação da sociedade civil no processo, tomando-a como elemento de ação: 

Os direitos culturais devem garantir aos indivíduos e às coletividades o direito à 

criação, à fruição, à difusão de bens culturais, além do direito à memória e à 

participação nas decisões das políticas culturais. Dizem respeito também à 

internalização, pelos indivíduos e grupos sociais, dos recursos sociais gerados no 

processo de desenvolvimento. Envolvem enriquecimento material e simbólico e 

devem ser garantidos pelo Estado, conforme preceitua a Constituição Federal (CF) 

de 1988, de forma democrática e por meio de políticas de desenvolvimento 

econômico e social (BARBOSA DA SILVA; ARAÚJO, 2010). 

A diversidade dos circuitos culturais implica na multiplicidade de políticas culturais, 

estruturadas de forma a atender as especificidades das demandas, valorizando a diversidade e 

os agentes inseridos no meio político e cultural, bem como a comunicação entre estes e 

estimulando a conexão com as instituições reguladoras. 

Em seu discurso de posse, o ministro Gilberto Gil afirmara que a política desenvolvida 

pelo MinC deveria estar sintonizada com a necessidade de mudança almejada pelo povo 

brasileiro, com o “novo projeto de nação” consagrado pela vitória do presidente Luiz Inácio 

Lula da Silva nas eleições de 2002. A cultura, direito básico de cidadania, seria articulada em 

três dimensões: como usina de símbolos, como direito e cidadania e como economia, e 

deveria ser promovida pelo Estado de forma a gerar condições de acesso universal aos bens 

simbólicos e proporcionar a conjuntura para a criação e a produção de bens culturais, “Não 

cabe ao Estado fazer cultura, mas, sim, promover o desenvolvimento cultural geral da 



41 

 

sociedade” (GIL, 2003, n.p.). Através de políticas culturais que representassem os aspectos do 

povo e com a participação ativa da sociedade, essas ações fariam uma espécie de do-in 

antropológico, “massageando pontos vitais, mas momentaneamente desprezados ou 

adormecidos, do corpo cultural do país.” (GIL, 2003, n.p.). 

O programa Cultura Viva foi formulado com o intuito de promover acesso aos meios 

de fruição, produção e difusão cultural, financiando ações preexistentes ou elaboradas pelos 

grupos atendidos por meio de repasse direto de recursos, incentivando organizações culturais 

produtoras de ações que estavam excluídas dos grandes circuitos de financiamento cultural, 

como a Lei Rouanet. Os projetos eram selecionados por meio de editais do programa e a 

instituição tinha a autonomia de criar o plano de trabalho com as ações a serem realizadas 

com os recursos do convênio, de acordo com as diretrizes definidas nestes editais. Quando 

selecionadas, as instituições tornam-se Pontos de Cultura, passando a integrar uma rede de 

ações com outros Pontos. 

Em 2004, durante um encontro com artistas em Berlim, Gil apresentou o programa 

Cultura Viva como uma iniciativa de “do-in antropológico”, caracterizando este projeto como 

“uma política pública de mobilização e encantamento social” (GIL, 2005, p. 9), tendo como 

objetivo estimular, projetar e despertar a cultura local, potencializando a energia criadora do 

brasileiro através de ações nos “territórios de invisibilidade”. Sua ação possibilitaria para as 

expressões culturais das comunidades um espaço de autonomia para efetivar projetos de seu 

interesse, invertendo o fluxo histórico das políticas culturais com um programa que 

asseguraria ao cidadão decidir o que é adequado ao seu espaço de ação: 

Cada Ponto de Cultura será um amplificador das expressões culturais de sua 

comunidade. Onde se faz (ou se quer fazer) música, haverá um estúdio de gravação 

digital, com capacidade para fazer gravar, fazer uma pequena tiragem de CDs e 

botar na internet o que for gravado. Onde se faz (ou se quer fazer) vídeo, cinema ou 

televisão comunitária, haverá um estúdio de vídeo digital, com câmera, ilha de 

edição, microfones e mala de luz. E mais: dança, teatro, leitura, artes visuais, web, 

enfim, o que a comunidade quiser e puder, ousar e fizer, sonhar e materializar (GIL, 

2005, p. 9). 

Segundo Bauman (2003), a palavra comunidade, produto construído pela imaginação, 

carrega uma sensação positiva em seus significados, relacionando-se à segurança e ao 

pertencimento em uma sociedade moderna cada vez mais competitiva e individualista: 

“‘Comunidade’ é nos dias de hoje outro nome do paraíso perdido – mas a que esperamos 

ansiosamente retornar, e assim buscamos febrilmente os caminhos que podem levar-nos até 

lá” (2003, p. 9). Entretanto, segundo o autor, há uma contraposição entre a “comunidade 

imaginada” e a “comunidade realmente existente”, que pressupõe uma série de regras e 
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exclusões que devem ser feitas em nome da segurança e da proteção, em detrimento da 

liberdade e da autonomia. Nos discursos elaborados para o programa Cultura Viva, a 

comunidade encontra-se como um local de solidariedade e mobilização social, como um 

espaço imaginado onde a cultura local está resguardada: “os Pontos de Cultura são 

intervenções agudas nas profundezas do Brasil urbano e rural, para despertar, estimular e 

projetar o que há de singular e mais positivo nas comunidades, nas periferias, nos quilombos, 

nas aldeias: a cultura local” (GIL, 2004, n.p.). Este discurso sobre o programa tenta construir 

uma identidade voltada para a comunidade cívica, formada por “cidadãos atuantes e imbuídos 

de espírito público, por relações políticas igualitárias, por uma estrutura social firmada na 

confiança e na colaboração” (PUTNAM apud GOHN, 2004b, p. 23). 

As comunidades organizadas nos programas estão concentradas em dado território 

onde não era mais passível uma determinação apenas geográfica: de acordo com Bauman 

(2003), a modernidade trouxe uma complexidade para a definição dessas identidades devido à 

diversidade de categorias constituídas que moldam esses sujeitos, gerando múltiplas 

coletividades que possibilitam a inserção concomitante em variadas identidades. Entretanto, 

para Gohn (2004b), as energias e forças sociais de uma comunidade estão centradas em um 

plano local, gerando capital social: 

É no plano local, especialmente num dado território, que se concentram as energias e 

forças sociais da comunidade, constituindo o poder local daquela região; no local 

onde ocorrem as experiências, ele é a fonte do verdadeiro capital social, aquele que 

nasce e se alimenta da solidariedade como valor humano. O local gera capital social 

quando gera autoconfiança nos indivíduos de uma localidade, para que superem suas 

dificuldades. Gera, junto com a solidariedade, coesão social, forças emancipatórias, 

fontes para mudanças e transformação social (GOHN, 2004b, p. 24). 

O programa Cultura Viva procurou ampliar as fronteiras das políticas para a cultura, 

alcançando novos territórios de ação e ressignificando expressões até então não consideradas 

como formadoras da identidade nacional, criando novos símbolos de representação. Em vez 

de apenas evocar tradições como fundamento natural de uma identidade, sejam elas tradições 

reais ou imaginadas (HOBSBAWN, 2002, p. 9), o programa abarcou as manifestações do 

tempo presente que estavam marginalizadas da ação política oficial, gerando uma política 

federal em que as diferenças regionais são incluídas no processo, diferenças essas que não são 

apenas culturais, elas englobam características econômicas, históricas, sociais e políticas 

(OLIVEN, 2006, p. 24-25), que seriam respeitadas neste processo. 

Vale salientar que as ações do MinC serão profundamente influenciadas pelos 

conceitos de cultura adotados pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a 

Ciência e a Cultura (UNESCO), principalmente nas diretrizes organizadas na Convenção 
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sobre a Proteção e a Promoção da Diversidade das Expressões Culturais, adotada em 2005 e 

ratificada no Brasil em 2006 por meio do Decreto Legislativo 485/2006. A UNESCO iniciou 

suas discussões sobre as políticas culturais na década de 1960, quando criou um programa 

específico sobre o tema, o que decorreu na primeira conferência focada nas politicas culturais: 

a Conferência Internacional sobre os Aspectos Institucionais, Administrativos e Financeiros 

das Políticas Culturais, realizada em Veneza em 1970. Neste momento, as discussões 

estavam centradas nas políticas culturais e na ampliação do acesso de uma cultura 

especializada, e na fruição como objetivo principal das políticas desenvolvidas. Doravante, 

sua realização desencadeou debates regionais que ampliariam os temas desenvolvidos em 

Veneza, contribuindo para a reorganização do conceito de cultura ampliado pela Conferência 

Mundial Sobre Políticas Públicas (MUNDIACULT), realizada no México em 1982, 

materializando-a como um “complexo integral de distintos traços espirituais, materiais, 

intelectuais e emocionais que caracterizam uma sociedade ou grupo social” (UNESCO, 1982, 

p.1), inserindo os modos de vida, os sistemas de valores, tradições e crenças; e os direitos 

fundamentais do ser humano como integrantes deste conceito, transbordando as fronteiras da 

dimensão sociológica de cultura (BOTELHO, 2001). Esse transbordamento influenciou as 

discussões sobre o papel do Estado no processo de reafirmação das identidades presentes em 

seus territórios e na construção de políticas públicas para o setor, reconfigurando a narrativa 

política para a cultura. 

Entre as décadas de 1980 e 1990, os vínculos entre cultura e desenvolvimento 

adentraram na pauta internacional, tornando-se a temática principal da Conferência 

Intergovernamental sobre as Políticas Culturais para o Desenvolvimento da UNESCO, 

organizada em Estocolmo em 1998. Entretanto, a partir dos anos 2000, a diversidade cultural 

passará a ser foco das ações da UNESCO, manifestando certa inquietude quanto aos 

processos de globalização cultural e internacionalização do mercado que, para a instituição, 

colocavam em riscos expressões culturais não homogêneas: “A noção de diversidade cultural 

deu caráter afirmativo à necessidade de proteger e promover a pluralidade de manifestações 

culturais, bem como sua interação” (LIMA, 2014, p. 31). Em 2001, a instituição publicou a 

Declaração Universal para Diversidade Cultural, onde a diversidade cultural foi estabelecida 

como patrimônio comum da humanidade: 

A cultura adquire formas diversas através do tempo e do espaço. Essa diversidade se 

manifesta na originalidade e na pluralidade de identidades que caracterizam os 

grupos e as sociedades que compõem a humanidade. Fonte de intercâmbios, de 

inovação e de criatividade, a diversidade cultural é, para o gênero humano, tão 

necessária como a diversidade biológica para a natureza. Nesse sentido, constitui o 
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patrimônio comum da humanidade e deve ser reconhecida e consolidada em 

beneficio das gerações presentes e futuras (UNESCO, 2002, n.p.). 

 Em 2003, em decorrência da necessidade de instituir instrumentos de proteção que 

fossem além da declaração, a Conferência Geral da UNESCO iniciou o processo de 

constituição do que seria a Convenção sobre a Proteção e a Promoção da Diversidade das 

Expressões Culturais. No documento aprovado em 2005, que contou com a colaboração ativa 

de representantes do governo brasileiro, a diversidade cultural foi identificada como 

patrimônio comum da humanidade, salientando que os bens culturais possuíam dimensões 

simbólica e econômica e que os Estados eram soberanos para criar suas políticas culturais. 

Neste ínterim, foi criada a Secretaria da Identidade e Diversidade Cultural, “Baseada no 

princípio de que é por meio da identificação à própria cultura que se constrói a identidade” 

(DUPIN, 2015, P. 49), tendo como escopo a elaboração e implementação de políticas que 

ampliassem o acesso à produção e difusão das manifestações culturais para todos os 

segmentos da sociedade. Em 2011, esta secretaria foi agregada à Secretaria de Cidadania 

Cultural, criando a Secretaria da Cidadania e da Diversidade Cultural, responsável pelo 

programa Cultura Viva. 

De acordo com a Convenção, os signatários da proposta poderiam adotar medidas para 

proteger e promover a diversidade das expressões culturais em seu território para a promoção 

da criação, produção, distribuição e fruição dessas manifestações com intuito de que: 

De maneira apropriada, criem oportunidades às atividades, bens e serviços culturais 

nacionais – entre o conjunto das atividades, bens e serviços culturais disponíveis no 

seu território –, para a sua criação, produção, difusão, distribuição e fruição, 

incluindo disposições relacionadas à língua utilizada nessas atividades, bens e 

serviços (UNESCO, 2005, p.6). 

A proposta do programa Cultura Viva foi formulada em consonância com as 

discussões propostas para a construção da Convenção e com a perspectiva de garantia dos 

direitos culturais, através de um conceito ampliado de cultura. Contradizendo discursos 

homogêneos sobre a “verdadeira cultura nacional”, com os quais a política para a cultura 

fomentada pelo Estado foi permeada durante décadas, o programa se comprometia a 

reelaborar narrativas, posicionando a diversidade cultural presente nas regiões do Brasil como 

protagonista, dando visibilidade àqueles microcircuitos que eram até então excluídos desse 

processo com a ausência de políticas de incentivo, desenvolvendo a dimensão cidadã a partir 
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deste projeto político. Segundo Juca Ferreira6, esse processo cicatrizou as explosivas feridas 

sociais e reaproximou a nação pela cultura nas redes desenvolvidas: “uma redistribuição que 

também seja filha de efetiva interação, permeada de trocas reais e afetivas entre os brasileiros. 

O Cultura Viva pavimenta o caminho de reaproximação e repactuação entre os vários Brasis” 

(FERREIRA, 2005, p.11).  

Em um governo que pretendia ampliar a participação democrática da sociedade civil, 

através da construção de espaços autônomos para o cidadão expressar, produzir, e acessar os 

bens culturais disponíveis, retornar ao dirigismo cultural e assumir o papel decisório das ações 

culturais fomentadas seria uma contradição. O programa Cultura Viva surgiu como um 

conceito de política pública que respondia aos anseios da postura política do governo Lula, 

procurando em suas ações a centralidade da cultura, adentrando em cada recanto da vida 

social contemporânea (HALL, 2005, p. 22). Busca-se o fortalecimento da identidade cultural 

no processo de desenvolvimento de uma ideia de nação correspondente à cultura política 

característica do Partido dos Trabalhadores. 

 

1.2.1 Pontos que constroem um sonho: A criação do programa Cultura Viva 

O programa Cultura Viva não foi o projeto pensado inicialmente sob a perspectiva da 

democratização cultural efetivada na gestão compartilhada. A primeira iniciativa neste intuito 

ficou a cargo do projeto das Bases de Apoio à Cultura (BAC’s) que tinha como objetivo 

construir centros de cultura em locais sensivelmente carentes de ações voltadas para a cultura 

promovidas pelo Estado, como bairros periféricos e favelas. A intenção de sua realização já se 

manifestava no próprio programa de governo, no qual previa-se estabelecer “um programa de 

construção de centros de cultura que abram espaço para a produção e difusão da criação 

cultural local e, ao mesmo tempo, que possam receber de maneira adequada às diversas 

linguagens a produção cultural que chega de outras regiões do país” (PARTIDO DOS 

TRABALHADORES, 2002, p. 21). 

O projeto das BAC's guardava semelhanças com o projeto dos Centros de Educação 

Unificados (CEU), realizado na gestão de Marta Suplicy, na prefeitura de São Paulo. Segundo 

Ydeliz Sanches (2014), o CEU tinha a intenção de integrar a comunidade através da oferta de 

equipamentos de educação, cultura, lazer e esporte: “o projeto partia ainda do conceito de 

                                                 
6
 Juca Ferreira foi Secretário-Executivo do MinC entre os anos de 2003 e 2008, durante a gestão do ministro 

Gilberto. Posteriormente assumiu o cargo de ministro da Cultura entre 2008 e 2010, ainda no mandato de Luiz 

Inácio Lula da Silva, e entre 2015 e 2016, no final do governo da presidenta Dilma Rousseff. 
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‘praça de equipamentos’, em que se buscava agrupar diferentes equipamentos públicos numa 

mesma localidade” (2014, p. 106).  O órgão responsável pela execução desse projeto era a 

“Secretaria para o Desenvolvimento de Programas e Projetos Culturais”, que, após 2004, 

passou a ser denominada como “Secretaria de Programas e Projetos Culturais – SPPC”. O 

projeto das BAC’s foi construído com a participação da sociedade civil, principalmente no 

que tange à cultura digital, para a qual foram elaborados espaços virtuais de discussão sobre 

os processos de produção e difusão através do uso de software livre, como a lista denominada 

Articuladores e o espaço wiki:  

A lista de discussão e o wiki possibilitaram que qualquer pessoa que ouvisse sobre o 

projeto pudesse entrar e participar. O grupo tornou-se uma mistura de pessoas que 

pouco ou nunca se encontravam pessoalmente, e mesmo nessa dinâmica caótica a 

produção era intensa, baseada em princípios de igualdade de voz e ampla liberdade 

de opinião (FREIRE et al, 2007, n.p.).  

 Cada BAC custaria ao MinC 1,5 milhão, e, por conta deste projeto, o secretário 

responsável Roberto Pinho acabou sendo exonerado ao efetivar uma parceria sem 

concorrência pública com o Instituto Brasil Cultural (Ibrac) para a construção de 16 BAC’s, 

que totalizariam o valor de 24 milhões de reais. O projeto das BAC’s foi descontinuado pelo 

seu sucessor, Célio Roberto Turino, que não via uma continuidade possível para o projeto por 

conta de sua falta de operacionalidade, apesar da movimentação da sociedade civil para a 

manutenção do projeto: 

Não havia conceito, apenas um projeto arquitetônico de centros culturais pré-

moldados. Estruturas ocas a serem oferecidas para a comunidade tomar conta. 

Prédios iguais em um país tão diverso? Quem pagaria a conta de luz? E a 

programação? Tudo com serviço voluntário? Não daria certo (TURINO, 2009, p. 

81). 

O novo secretário sugeriu o fomento de ações já existentes pelo país, baseado em sua 

experiência no projeto “Casas de Cultura”, desenvolvido pelo mesmo enquanto secretário de 

Cultura da cidade de Campinas, em São Paulo, na gestão do então prefeito Jacó Bittar (1989-

1992) do Partido dos Trabalhadores. Este projeto foi criado por uma demanda da sociedade 

civil em obter espaços de cultura para áreas carentes de políticas públicas para a cultura em 

gestões anteriores. Segundo Turino, apoiado em redes e  espaços já articulados pela 

comunidade, cada Casa recebia 500 livros, treinamento para orientadores de leitura, um 

agente comunitário e apoio na organização de oficinas e de eventos locais ou integradores da 

rede, funcionando como espaço de articulação para a comunidade (TURINO, 2009, p.67). O 

projeto do Cultura Viva foi pensado visando articular os territórios de invisibilidade em uma 
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rede de Pontos de Cultura, e teve o apoio dos integrantes do MinC que acreditavam na cultura 

voltada para a sua dimensão antropológica. 

A expansão do conceito de cultura na Antropologia é percebida por Marilena Chauí 

(2008) no transcurso do século XX. Neste momento, o conceito passa a ser concebido como 

processo contínuo e coletivo de produção de significados que moldam nossas experiências 

sociais e configuram nossas relações, e como uma ação determinada pela história e pelas 

relações sociais que possibilita ultrapassar uma situação dada graças a uma ação dirigida, 

definindo o homem como agente histórico do processo:  

A cultura passa a ser compreendida como o campo no qual os sujeitos humanos 

elaboram símbolos e signos, instituem as práticas e os valores, definem para si 

próprios o possível e o impossível, o sentido da linha do tempo (passado, presente e 

futuro), as diferenças no interior do espaço (o sentido do próximo e do distante, do 

grande e do pequeno, do visível e do invisível), os valores como o verdadeiro e o 

falso, o belo e o feio, o justo e o injusto, instauram a ideia de lei, e, portanto, do 

permitido e do proibido, determinam o sentido da vida e da morte e das relações 

entre o sagrado e o profano (CHAUÍ, 2008, P.57). 

Essa abordagem social da cultura tem como foco as relações que se efetivam no plano 

privado, na esfera da comunidade e de seus microuniversos, e que não são alcançados pelas 

políticas públicas para a cultura em suas estruturas institucionalizadas. Tais barreiras se 

formam pelas características da sociedade moderna, obstáculos a uma dimensão que prioriza 

as comunidades à individualidade, e a unidade diante da divisão entre grupos. Nesta 

sociedade, a divisão entre grupos, regiões e classes resulta na divisão entre a cultura formal, 

letrada, e a cultura popular, permanecendo oculta no processo de produção das políticas 

culturais no Brasil, reforçando a ausência da dimensão simbólica do cotidiano. A proposta 

elaborada por Turino se distingue das políticas anteriores por não separar o erudito da cultura 

denominada popular, nem priorizar determinadas ações frente a outras: o projeto do programa 

Cultura Viva compreendeu a cultura em seu caráter plural, pensando não somente na garantia 

do acesso aos bens produzidos, mas aos meios de criação e de difusão desses bens. 

No dia 06 de julho de 2004, a Portaria nº 156 criou o então programa Cultura Viva – 

Arte, Educação e Cidadania, posteriormente denominado Programa Nacional de Cultura, 

Educação e Cidadania – Cultura Viva. A portaria foi fruto de grandes debates que ocorreram 

desde o início do governo Lula, definindo como objetivos a promoção do acesso aos meios de 

fruição, produção e difusão cultural, e a potencialização das “energias sociais e culturais, 

visando a construção de novos valores de cooperação e solidariedade” (MINC, 2004, n.p.). O 

programa se destinou inicialmente às populações de baixa renda, aos estudantes da rede 

básica de ensino, às comunidades indígenas, rurais e quilombolas, e aos agentes culturais, 
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artistas, professores e militantes que já desenvolviam ações visando o combate à exclusão 

social e cultural, e pretendia estimular a exploração, o uso e a apropriação “dos códigos, 

linguagens artísticas e espaços públicos e privados” que poderiam ser disponibilizados para a 

ação cultural.  

Ele seria promovido através de editais voltados para as organizações não 

governamentais de caráter cultural e social, para órgãos públicos e entidades privadas sem 

fins lucrativos, e os recursos decorreriam de Lei Orçamentária e de parcerias relativas ao 

programa. Cada entidade deveria elaborar um plano de trabalho com duração de três anos, e o 

MinC, neste primeiro momento, seria responsável pelo repasse de recursos em espécie ou 

através de kits de cultura digital, definido pela portaria como parte essencial do projeto. O 

interesse primordial do programa eram as comunidades com dificuldade de acesso aos meios 

de produção, fruição e difusão cultural abrangendo as organizações que desenvolviam ações 

de caráter social e cultural, de acordo com o primeiro edital publicado em julho de 2004.  

Os cem Pontos selecionados no primeiro edital foram contemplados com R$ 150 mil, 

valor reajustado no segundo edital do programa, publicado em 2005, para R$ 185 mil, 

repassados por meio de recursos do Fundo Nacional de Cultura. Os Pontos de Cultura eram a 

ação prioritária do programa Cultura Viva, responsável por articular as outras ações que o 

integravam: o Agente Cultura Viva, as ações de Cultura Digital, que veremos adiante, a 

Escola Viva, que previa e premiava a promoção de atividades no contra turno escolar, e a 

Ação Griô, valorizando ações voltadas para os saberes orais, para a transmissão desses 

saberes e para a valorização das tradições das comunidades. A proposta era criar redes, 

sistemas que interligassem essas ações e promovessem novos caminhos para a expansão das 

manifestações: 

Se o Ponto de Cultura é o ponto (base) de apoio, o Cultura Viva é a alavanca. 

Coração e pulmão pulsando em cadência, ativando um fluxo contínuo de vida. 

Como parte de um sistema vivo, o Ponto de Cultura funciona como sedimentador e 

aproximador de iniciativas e ações e são essas ações que garantem a vitalidade do 

sistema, alimentando-o constantemente com novas ideias e fazeres. Essa concepção 

de sistema vivo faz com que o uno e o múltiplo sejam complementares e ao mesmo 

tempo diversos (TURINO, 2009, p. 85). 

A forma como as verbas eram disponibilizadas buscava garantir aos seus gestores a 

autonomia sobre as ações realizadas nos Pontos de Cultura, alinhando o processo à corrente 

de pensamento recorrente desde a década de 1970 no Brasil, que procura retirar o Estado do 

papel decisório das ações culturais, “visa transformar o papel do Estado e de suas políticas 

públicas, quando este, paulatinamente, deixa de ser um controlador dos processos sociais para 

tornar-se um facilitador das demandas da sociedade civil” (MINC, 2005, p. 38). 
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1.2.2 Etapas do processo em constante transmutação: os editais e os desdobramentos 

do programa Cultura Viva 

No período abordado por esta pesquisa (2004-2014), a implantação do programa 

passou por três etapas: a primeira, de 2004 a 2006, foi caracterizada pela relação direta entre o 

MinC e a sociedade civil; a segunda, entre 2007 e 2010, se concentrou nos convênios 

estaduais e municipais; e a terceira, etapa de reavaliação do processo com base nos resultados 

obtidos, nas pesquisas realizadas pelo IPEA e grupos de trabalho, e pelos relatórios de 

prestação de contas dos projetos.  

O primeiro edital foi lançado dez dias após a publicação da portaria, o Edital nº 1 de 

16 de julho de 2004, instituindo chamamento de instituições para o programa Nacional 

Cultura, Educação e Cidadania – Cultura Viva. Além dos parâmetros definidos pela Portaria 

nº 156/2004, ele evidenciou as responsabilidades referentes aos grupos que desejam 

apresentar propostas para parcerias e participação do programa Cultura Viva, e a intenção de 

implantar os Pontos de Cultura. A temática definida para o desenvolvimento do programa 

teria como referência a cultura em sua dimensão de construção simbólica, de cidadania e 

direitos e de geração e distribuição de renda.  

A seleção das propostas seria realizada por uma Comissão de Avaliação. As propostas 

deveriam cumprir alguns dos requisitos definidos no edital, como atender aos públicos 

primordiais para o programa no projeto, executar a integração entre a universidade e a 

comunidade, oferecer ações inovadoras no campo das artes, da cultura digital e da geração de 

renda, definir espaço físico de referência para a sede do Ponto de Cultura e proporcionar laços 

de parceria com entes públicos e privados, visando a sustentabilidade futura do projeto, 

recebendo uma pontuação relativa a cada item elencado. As cem propostas com melhor 

pontuação seriam contempladas com o convênio como MinC, recebendo em cinco parcelas 

semestrais o valor de R$ 150.000 (cento e cinquenta mil reais) para a realização do projeto, 

conforme o cronograma de distribuição de recursos. 

As instituições participantes, que não poderiam ter inadimplência, pendência ou falta 

de prestação de contas com qualquer órgão público, receberiam também equipamentos para o 

desenvolvimento de ações ligadas à cultura digital. Para garantir o recebimento de todas as 

parcelas do programa, o projeto deveria comprovar os gastos relacionados à parcela anterior, 

estando sujeitos à devolução dos recursos nos casos de não cumprimento das exigências do 

edital. 
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Os editais elaborados para o programa poderiam ser voltados para temas gerais, 

abarcando as diversas manifestações culturais presentes no Brasil, para temas específicos, 

como o segundo edital lançado em 2005, focado na formação de Pontos de Cultura de 

Capoeira na Bahia, ou voltado para questões organizacionais, como o quarto edital, publicado 

também em 2005, objetivando a formação de redes de Pontos de Cultura e de Pontões de 

Cultura que poderiam ser geridos também por instituições públicas. Como é um processo em 

contínua construção, há algumas alterações em relação ao público-alvo, nos documentos a 

serem entregues e nos critérios de seleção, buscando abranger os diferentes públicos presentes 

nos denominados “territórios invisíveis”. Um item que é constante em todos os editais é a 

obrigatoriedade em desenvolver a ação Cultura Digital, que visava ampliar a difusão da 

produção dos Pontos de Cultura e a construção da Rede de Cultura. No primeiro edital, os 

equipamentos necessários para a constituição da ação seriam doados pelo MinC, ao passo que 

no segundo edital constará como obrigatoriedade da instituição investir parte dos recursos na 

aquisição de equipamentos para o Cultura Digital ou em atividades de formação. 

Os editais elaborados a partir de 2005 contaram também com o elemento do Agente 

Cultura Viva, fruto de uma parceria entre o MinC e o Ministério do Trabalho e do Emprego 

(MTE). Para ser escolhido como agente cultura viva o jovem deveria ter entre 16 e 24 anos, e 

enquadrar-se nos critérios do Programa Primeiro Emprego do MTE, dando preferência aos 

jovens quilombolas e afrodescendentes, indígenas, às pessoas com deficiência, aos 

trabalhadores rurais e aos egressos do sistema prisional. Caso as vagas não fossem 

preenchidas a partir desses critérios, poderiam ser selecionados autônomos ou cooperados, 

trabalhadores domésticos, pessoas beneficiárias de políticas de inclusão e gestores de políticas 

públicas. Cada agente cultura viva receberia o valor de R$150,00 (cento e cinquenta reais) por 

mês durante seis meses para o desenvolvimento de ações em seu Ponto de Cultura, as quais 

condiziam com a proposta do programa de governo de criar ferramentas que possibilitassem a 

especialização e a formação dos trabalhadores da cultura, e que também funcionava como um 

incentivo à construção de novos sujeitos promotores de cultura nas comunidades. Segundo 

Juca Ferreira, as linguagens artísticas desenvolvidas pelos projetos teriam a potência de 

reintegração crítica de jovens que se encontravam em situação de vulnerabilidade social, 

possibilitando a “recuperação da autoestima e do sentimento de pertencimento comunitário 

dessas crianças e adolescentes, propiciando um reordenamento pessoal capaz de fazer frente à 

experiência desagregadora da rua” (FERREIRA, 2005. p. 134). 

Em 18 de maio de 2005, o documento inicial do programa Cultura Viva é alterado pela 

Portaria nº 82, no que tange aos recursos do programa, definindo que as parcerias deveriam 



51 

 

ser feitas pelo MinC e que este seria o responsável pelo repasse de recursos para as 

organizações e instituições conveniadas, nos artigos relativos à população-alvo, nos quais 

inclui-se gays, lésbicas, transgêneros e bissexuais; e na inserção de instituições públicas no 

processo de seleção por editais do programa. Percebe-se nesta alteração ajustes realizados 

para ampliar a gama de atuação do programa  no que tange ao público-alvo, buscando 

incorporar grupos relacionados à identidade de gênero e sexualidade que ainda não estavam 

relacionados, mesmo sendo historicamente excluídos das políticas promovidas pelo Estado, e 

para reorganizar o recebimento de recursos por parte das instituições, inclusive instituições 

públicas, responsabilizando o MinC pelos repasses. A inserção de grupos e manifestações que 

ainda encontram-se invisíveis será um desafio constante desta política pautada pela 

diversidade. 

As redes de Pontos de Cultura foram estimuladas pelo MinC tendo em vista o 

fortalecimento da circulação dos bens produzidos pelos Pontos e o estímulo à aproximação 

dos coordenadores dos Pontos e seus frequentadores. A ação do Cultura Digital pretendeu 

criar as ferramentas para possibilitar essas conexões e trocas entre seus agentes de modo 

dinâmico, entretanto, como afirma Castells, “a  sociedade em rede, como qualquer outra 

estrutura social, não deixa de ter contradições, conflitos sociais e desafios de formas 

alternativas de organização social” (1999, p. 432). Por conta desta diversidade de contradições 

representadas, principalmente, na ausência de conhecimento técnico de parte dos agentes, na 

falta de experiência no uso de software livre e na falta de estrutura para o acesso à internet 

pelos Pontos, a transversalidade proporcionada pelo Cultura Digital não alcançou o 

envolvimento esperado, já que muitos dos seus representantes não compartilhavam dos 

mesmos códigos de comunicação (idem, 1999). No relatório final do Ponto de Cultura 

Educação Musical Popular, uma das dificuldades apresentadas pela Sociedade Musical e 

Recreativa Lapa, suscitada nos questionários preenchidos por seus frequentadores, era a 

instabilidade da internet no espaço. O bairro de Ribeirão da Ilha, na região Sul de 

Florianópolis, não era atendido pelo serviço de internet a cabo, restando como opção o uso da 

internet 3G, a qual era instável e não atendia às necessidades do Ponto. 

Objetivando democratizar as ferramentas digitais, o MinC lançou editais para 

fomentar instituições interessadas em articular redes de Pontos de Cultura ou formar os 

Pontões de Cultura de acordo com sua área temática, público ou território. Além de articular 

as redes, conectando os Pontos de Cultura, as instituições seriam responsáveis por capacitar os 

agentes culturais atuantes nos Pontos e por difundir informações entre estes. Em 2007, foi 

lançado um edital específico para o conveniamento de Pontões, no qual o Pontão Ganesha de 
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Cultura Digital de Florianópolis, gerido pela Associação Cultural Alquimídia, foi selecionado 

com um projeto voltado para a produção de conteúdos sobre os Pontos; para a animação de 

Redes, que consistia na divulgação das ações promovidas em mídias sociais; para a 

instrumentalização dos agentes culturais, através de oficinas de compartilhamento sobre as 

tecnologias de informação e comunicação; e para o desenvolvimento de tecnologia para as 

instituições, através do uso do software livre, sites e aplicativos. Os Pontões, segundo o 

relatório do Ipea (2010): “são constituídos de, no mínimo, dez pontos de cultura, geridos em 

consórcio e que recebem recursos até R$ 500 mil por ano para o desenvolvimento de 

programação integrada, aquisição de equipamentos e adequação de instalações físicas” 

(ARAUJO; SILVA, 2010, p. 41).  

Os encontros nacionais, regionais e estaduais auxiliaram na consolidação da 

participação destes movimentos sociais não apenas na execução dos projetos, como também 

na construção de debates e de propostas para o programa. Dentro da perspectiva da gestão 

compartilhada e da participação cidadã, fortalecendo a sociedade civil no sentido da 

construção de novas propostas de realidade para o setor cultural (GOHN, 2010b, p. 18). 

Na segunda etapa do programa Cultura Viva, entre 2007 e 2010, as ações passaram a 

integrar o programa Mais Cultura, objetivando uma política de descentralização com a 

celebração de acordos e convênios com outros ministérios, com os estados e municípios, 

repassando recursos e iniciando um processo de estadualização das políticas. Integrante do 

Programa de Aceleração e Crescimento (PAC)7, o programa Mais Cultura estabeleceu como 

áreas prioritárias de atendimento os territórios de vulnerabilidade social, que eram os 

municípios com os maiores índices de violência, ou com menores índices de educação básica, 

as áreas de conflito e de disputas territoriais, como as periferias e as áreas de precariedade 

habitacional; e os territórios de identidade e de culturas tradicionais, entre elas as reservas 

indígenas e as comunidades quilombolas. 

O programa Mais Cultura ampliou a ação do programa Cultura Viva no processo de 

estadualização, possibilitando aos estados e municípios conveniados a publicação de editais 

que seriam executados com os repasses oriundos do Fundo Nacional de Cultura. Os entes 

conveniados teriam que arcar com um terço relativo ao valor dos projetos em contrapartida 

financeira, auxiliando os grupos participantes da seleção que ficaram isentos de apresentar 

esses dados, e ficavam responsáveis pela gestão da Rede de Pontos de Cultura, promovendo 

                                                 
7
 O Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), criado em 2007, pretendia promover a retomada do 

planejamento e execução de grandes obras de infraestrutura social, urbana, logística e energética do país, 

contribuindo para o seu desenvolvimento acelerado e sustentável. Disponível em: http://www.pac.gov.br/sobre-

o-pac Acesso: 10 set. 2017 
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atividades de integração entre os Pontos, acompanhando os projetos e fornecendo assistência 

técnica aos participantes. 

Em Santa Catarina, o programa Mais Cultura – Pontos de Cultura, voltado para a 

expansão do programa Cultura Viva, com a descentralização dos recursos orçamentários, teve 

seu primeiro edital lançado em outubro de 2008, com o objetivo de selecionar sessenta 

projetos em todo o estado para conceder apoio financeiro, totalizando 10,8 milhões de reais 

em investimentos. O edital tinha como referência para a seleção projetos que utilizassem 

linguagens e meios artísticos e lúdicos diferenciados, e que buscassem promover a inclusão 

social, a promoção da cidadania, seja pela geração de emprego e renda ou pelo fortalecimento 

da identidade cultural. A seleção da proposta seria realizada em três etapas: a análise dos 

documentos, a avaliação técnica do projeto e a análise do mérito. Esse edital teve seu período 

de inscrição ampliado por conta do baixo número de entidades interessadas, segundo a SOL 

(SANTA CATARINA, 2008, n.p.). 

A avaliação técnica foi realizada por uma comissão composta por representantes do 

Governo do Estado e especialistas indicados pelo Conselho Estadual de Cultura (CEC) nas 

áreas de culturas populares, grupos étnico-culturais, patrimônio material, audiovisual e 

radiodifusão, pensamento e memória, culturas digitais, gestão e formação cultural, expressões 

artísticas e/ou ações transversais. O parecer técnico sobre os projetos era produzido de acordo 

com uma tabela de pontuação que abrangia os principais temas exigidos pelo programa, tais 

como a contribuição do acesso à produção de bens e a promoção da autoestima, da identidade 

cultural e da cidadania, o público-alvo, a possibilidade de gerar emprego e renda para as 

comunidades, a abrangência territorial e social do projeto, as ações de cultura digital, entre 

outros. A pontuação máxima que um projeto poderia obter era de cem pontos. 

A análise de mérito consistia na avaliação dos pareceres emitidos pelas comissões de 

avaliação técnica, considerando o mérito da proposta e a distribuição dos projetos por área de 

abrangência das Secretarias de Estado de Desenvolvimento Regional (SDR's), pela Comissão 

responsável, composta por representantes do Governo do Estado, do MinC e da sociedade 

civil indicados pelo CEC. Os critérios de seleção estavam definidos pela classificação dos 

projetos de acordo com sua pontuação e com a diversidade por área de abrangência da SDR, 

conforme seu contingente populacional8. 

                                                 
8
 De acordo com o edital, áreas com até 100 mil habitantes poderiam ser contempladas com apenas um Ponto de 

Cultura, exceto quando não houver projetos selecionados nos outros municípios da mesma SDR ou quando 

houvesse remanejamento de vagas pela não classificação de projetos em outras áreas (SANTA CATARINA, 

2008, n.p.).  
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Na primeira etapa de avaliação, em que a documentação foi verificada, das 201 

entidades inscritas, 168 foram habilitadas para o processo de avaliação técnica. De acordo 

com a SOL, as trinta e uma entidades não habilitadas tiveram como parecer a documentação 

incompleta, em sua maioria. Outros motivos que excluíram as instituições do processo de 

seleção foram a inscrição fora do prazo estipulado pelo edital, a natureza jurídica fora das 

permitidas pelo programa e uma das entidades inscritas não era do estado de Santa Catarina.  

O processo de estadualização contribuiu no compartilhamento de responsabilidades do 

programa entre os entes federados, mas não eliminou problemas que constantemente 

emperravam as ações dos movimentos sociais participantes e prejudicavam o andamento dos 

projetos. A terceira fase do programa foi muito importante como espaço de reflexão realizado 

a partir das avaliações técnicas encomendadas pelo MinC ao Ipea e aos Conselhos 

Consultores, pelas sugestões realizadas pelos Pontos de Cultura e pela análise dos casos 

registrados pelo programa. Essa avaliação vai gerar os fundamentos para a conversão do 

programa Cultura Viva em uma política nacional. 

Entre 2011 e 2012, durante a primeira gestão da presidenta Dilma Rousseff (2011-

2014) do PT, os Pontos atendidos pelos programas passaram por alguns percalços: com Ana 

de Hollanda à frente do MinC, as verbas foram repassadas com atraso e projetos que 

possuíam foco no retorno financeiro tendiam a ser privilegiados no processo de seleção. 

Nesse processo, auditorias realizadas pela Controladoria Geral da União nos planos de 

trabalho dos Pontos de Cultura em 2011 ocasionaram o cancelamento de convênios 

considerados irregulares, criando uma atmosfera de insegurança quanto à continuidade do 

programa. Na gestão da ministra Marta Suplicy (2012-2014), os Pontos de Cultura não foram 

retomados como política prioritária no MinC, instituição esta que passou por um período de 

desvalorização orçamentária durante a gestão de Dilma Rousseff. Entretanto, foi conquistada 

em sua gestão a aprovação da Lei Cultura Viva e do Plano Nacional de Cultura, que previa a 

constituição de quinze mil novos Pontos de Cultura até 2020.  

Em 22 de julho de 2014, dez anos após sua criação, o programa Cultura Viva foi 

transformado na Política Nacional de Cultura Viva, de acordo com a Lei 13.018/2014, 

sancionada pela presidenta Dilma Rousseff. A Política Nacional Cultura Viva foi construída 

como uma política comunitária voltada para o exercício dos direitos dos cidadãos, alterando 

normas que dificultavam a gestão dos Pontos de Cultura, como a simplificação da prestação 

de contas e das contratações para os projetos, fornecendo a possibilidade de alteração de até 

trinta por cento do plano de trabalho sem prévia autorização do MinC, a possibilidade da 

autodeclararão de instituições culturais como Pontos de Cultura e o uso de saldos 



55 

 

remanescentes dos projetos na ampliação das metas do mesmo. A Lei buscou o 

reconhecimento do programa cultura viva como uma política de Estado, criando ferramentas 

para a sua permanência e mantendo como base a sociedade civil e sua participação ativa na 

consolidação e gestão das ações. 

 

1.3  TRANSBORDANDO FRONTEIRAS: MOVIMENTOS SOCIAIS PROMOTORES DE 

MANIFESTAÇÕES CULTURAIS.  

A Associação Cultural Baiacu de Alguém, um dos grupos selecionados pelo edital 

01/2008, promovido pela SOL e o FCC em Santa Catarina, foi criada a partir da organização 

do bloco de Carnaval “Baiacu de Alguém”, em 1992, de acordo com o Estatuto Social 

apresentado pela entidade. Ela é uma associação civil de caráter social e educativo, 

organizada estatutariamente em 2007, que tem como finalidade atuar na promoção e no 

desenvolvimento cultural e social da comunidade com o intuito de promover melhores 

condições de vida e lazer. Entre seus objetivos estão pautados o intuito de desenvolver 

atividades culturais e educativas, de apoiar a viabilização de projetos, principalmente na área 

cultural, promover ações para obter financiamentos de instituições públicas e privadas com 

parcerias e cooperações e desenvolver “atividades voltadas para a defesa e a promoção da 

ética, da paz, da cidadania, dos direitos humanos, da democracia e de outros valores 

universais” (BAIACU DE ALGUÉM, 2009, n.p.). 

O projeto elaborado pela Associação em 2008, denominado “Pescadores de Cultura: 

projeto de mobilização sociocultural do Distrito de Santo Antônio de Lisboa”, tinha como 

objetivo a mobilização das ações culturais do distrito através do “resgate das tradições” e da 

valorização da produção e divulgação de expressões musicais e culturais locais. O projeto 

tencionava a realização de pesquisa sobre as tradições locais, “identificando as práticas, os 

agentes e as peculiaridades culturais do distrito” (BAIACU DE ALGUÉM, 2009, n.p.). Essa 

pesquisa seria registrada em áudio e vídeo pelos moradores, após a capacitação prevista no 

projeto, empoderando a comunidade como protagonista de sua própria história (GOHN, 

2004). A ação do Ponto de Cultura também abrangeria a formação e a difusão musical no 

Distrito, promovendo espaços de apresentação musical e integração comunitária, além do 

“Arrastão Cultural”, que seria realizado no fechamento das oficinas para apresentação dos 

resultados e divulgação das manifestações culturais e artistas locais. 

Quanto à gestão do projeto, a Associação ressalta a formação do Conselho de Gestão 

Compartilhada, em que os parceiros do projeto contribuiriam na construção das ações, na 
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gestão financeira e no processo avaliativo do projeto. Os principais parceiros do projeto eram 

instituições localizadas na comunidade, como a Associação de Bairro de Sambaqui, o 

Conselho Comunitário de Sambaqui, a Associação de Moradores de Santo Antônio de Lisboa 

e a Associação de Artistas e Artesãos de Santo Antônio de Lisboa. 

A Associação já realizava oficinas e cursos voltados para a formação cultural, bem 

como projetos de desenvolvimento sociocultural com o apoio de entidades privadas e de 

instituições da comunidade, além da organização do carnaval no bairro de Santo Antônio de 

Lisboa. O projeto Pescadores de Cultura teve uma primeira versão financiada pela Fundação 

Luterana de Diaconia com o objetivo de, através da formação cultural, fomentar a rede de 

iniciativas culturais do Distrito para gerar oportunidades de inclusão social e de renda para os 

jovens da comunidade. Neste primeiro momento, o enfoque desta atividade não se limitava à 

consolidação das oficinas desenvolvidas pelo projeto, e tão pouco às atividades culturais que 

seriam promovidas: o desejo da Associação Baiacu de Alguém era que o projeto fosse uma 

ação de mobilização e integração da comunidade com ofertas de cultura e lazer, envolvendo o 

cunho social, voltada para a oferta de serviços públicos promotores da cidadania, culminando 

no “Arrastão da Cultura” em que seria ofertada a emissão de documentos, campanhas de 

saúde e prevenção e o acesso aos benefícios da previdência e da assistência social. 

A atuação das instituições promotoras dos Pontos não estava localizada apenas no 

setor cultural. A integração entre a cultura, a educação, a assistência social e a saúde 

encontrava espaço nas ações desenvolvidas como forma de atender às demandas geradas pelo 

cotidiano das comunidades, atuando como expressão da sociedade civil (SCHERER-

WARREN, 2006, p. 110). Como o Instituto Arco-Íris, que construiu em sua trajetória voltada 

para a saúde ações interdisciplinares, abrangendo a cultura como um fator de bem-estar. 

Criada em 1997, sua ação era prioritária para a promoção da  saúde, tendo como foco as 

populações em situação de maior vulnerabilidade à epidemia de HIV/AIDS. Os direitos 

humanos e a promoção da cidadania perpassavam suas atividades, e por conta deste trabalho 

fez parcerias com organismos internacionais, como a ONU e a UNESCO, com órgãos federais 

e estaduais, movimentos sociais e com entidades privadas, garantindo sua sustentabilidade e 

promovendo a ampliação de seus referenciais: “a princípio, mais ligados a atuação na área da 

saúde, para a defesa das garantias fundamentais” (INSTITUTO ARCO-ÍRIS, 2009, n.p.). 

A inserção da dimensão cultural nas ações do Instituto Arco-Íris ocorreu por conta da 

necessidade de ampliar o público de suas atividades. Em 1998, o projeto Teatro na 

Prevenção, promovido pelo Instituto em parceria com escolas da região da Grande 

Florianópolis, demonstrou novas possibilidades de trocas de informações a partir da 
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participação da sociedade em oficinas de teatro e da apresentação dos resultados para 

diferentes públicos. Os desdobramentos desta atividade levaram ao financiamento do 

Ministério da Saúde e da UNESCO, possibilitando a criação de novos espetáculos sobre a 

temática das doenças sexualmente transmissíveis e do uso abusivo de drogas ilícitas. A 

Instituição também era responsável pela organização do Bloco da Camisinha no carnaval de 

Florianópolis, e pelo projeto Boca da Noite, onde desenvolviam atividades artísticas 

relacionadas ao cotidiano dos profissionais do sexo de Florianópolis, discutindo questões de 

saúde e de violações de direitos. 

Gilberto Gil, em seu discurso de posse como ministro (GIL, 2003, n.p.), defendeu o 

acesso, a difusão e a produção da cultura como direito básico de cidadania, assim como a 

educação e a saúde. A luta para a manutenção e a promoção desse direito deveria ser 

constante, concretizando-se no campo político, o que seria um cenário propício para a 

inserção da sociedade civil organizada em sua diversidade, adaptadas a esta outra conjuntura. 

Para Sader (1988), a pluralidade presente nos movimentos sociais após a década de 1970 não 

denota uma compartimentação dessas ações em classes ou camadas sociais, e sim uma 

diversificação nas formas de expressão das experiências vividas por estes grupos (p. 198-

199). Para ele, apesar das influências externas na formação política desses grupos, os 

movimentos sociais produziram um novo sujeito coletivo que não está necessariamente ligado 

a organizações ou instituições oficializadas como espaço político, como sindicatos e partidos 

políticos. Esse novo sujeito está produzindo novos lugares para o exercício da política e novas 

práticas relacionadas aos interesses dos próprios sujeitos. 

O Instituto Arco-Íris propôs em seu plano de trabalho a revitalização do centro 

histórico de Florianópolis, sobretudo a região onde encontra-se a sede da Instituição, entre a 

travessa Osmar Rigueira (Ratclif) e a rua João Pinto, através de ações de inclusão cultural e 

digital de populações em situação de vulnerabilidade que habitam o entorno, com atividades 

de capacitação profissional na área da cultura e do desenvolvimento de ações continuadas em 

arte, cultura digital e inclusão social. Neste território, está localizado um tradicional reduto 

cultural de Florianópolis, que reunia intelectuais, músicos, jornalistas, poetas, teatristas, 

artesãos, boêmios, sambistas e moradores do maciço do Morro da Cruz na década de 1980: 

“A diversidade cultural, étnico/racial das diversas ‘tribos’ que frequentam a Travessa tem sido 

um fio condutor de sua história, intimamente ligada a seu entorno, com atividades 

diversificadas de instituições de ensino a comércio populares” (INSTITUTO ARCO-ÍRIS, 

2009, n.p.). Seu projeto não perpassará pelo processo de gentrificação dos espaços, entendido 

por Rogério Proença Leite (2001) como a alteração da paisagem urbana e a apropriação 
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cultural dos espaços a partir do fluxo de capitais, transformando os significados de uma 

localidade histórica  em segmentos do mercado. O intuito era a instalação de um centro de 

cultura, o Ponto de Cultura Travessa Cultural, voltado para as “raízes antropológicas” desse 

espaço: 

Esse é o “espírito” do projeto Travessa Cultural, instalar um centro cultural, 

respeitando as raízes antropológicas da região, disponibilizando espaço, recursos 

técnicos e tecnológicos que fomentam a produção cultural e seu compartilhamento, 

seja pela internet, seja pela nossa parceira TV Floripa e outras emissoras públicas 

locais, formar cidadãos capazes de inserir-se no mercado de trabalho cultural 

gerando oportunidade e renda, com tudo isso contribuindo para a revitalização do 

espaço onde está inserido, readequando seu espaço para o funcionamento de um 

mini teatro/auditório com atividades permanentes, utilizando e disseminando a 

utilização de software de código aberto para a produção multimídia (INSTITUTO 

HARMONIA DA TERRA, 2009, n.p.). 

A sociedade civil passou a estruturar suas ações coletivas e suas associações de acordo 

com critérios identitários e culturais que não perpassavam pelos pressupostos ideológicos e 

políticos, predominantes dos movimentos sociais das décadas de 1970 e 1980, de acordo com 

Gohn (2010a, p. 12). Os movimentos sociais que atenderam aos requisitos dos editais do 

programa Cultura Viva fazem parte de uma rede sociocultural que, segundo a autora, é 

formada por “heranças, características étnicas, religiosas, advinda da tradição ou de práticas 

sociais contemporâneas” (2010b, p. 15). Esses movimentos integram um processo iniciado 

após a democratização, no qual a adequação às instituições criadas torna-se essencial para a 

reprodução dos sujeitos e a concretização das demandas. 

O projeto construído pela Associação Cultural Baiacu de Alguém para o Mais Cultura 

apresentou ações voltadas para a valorização cultural entre seus objetivos, fomentando as 

manifestações culturais consideradas representativas da cultura local. Janice Gonçalves 

(2016) ressalta que o valor dado ao patrimônio cultural não é fixo, ele é localizado e 

modificado historicamente: “Por consequência, o esforço de preservar as figuras do 

patrimônio cultural é também o de preservar (a crença em) seu valor” (2016, p.11). Para a 

autora, os valores são atribuídos ao patrimônio, e estão associados aos significados 

representados na vida das pessoas como um valor construído de forma secundária em relação 

à constituição deste patrimônio: “o quanto contribuem para seu conhecimento, mobilizam 

seus afetos, sensibilizam sua percepção, atendem a demandas identitárias, servem a intenções 

de distinção ou até mesmo o quanto são de interesse para a consecução de determinados 

projetos políticos” (2016, p. 11). O empenho em valorizar a tradição cultural do Distrito de 

Santo Antônio de Lisboa pelo projeto também se constrói através das apropriações que a 

comunidade realizou de sua cultura, projetando uma identidade. 
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O Instituto Harmonia da Terra, uma Organização Social Civil de Interesse Público 

(OSCIP), produziu o projeto Ponto de Cultura Semente Cultural para o edital federal 03/2005, 

tendo em vista as necessidades socioculturais das comunidades mais carentes de ofertas de 

cultura e de trabalho no Sul da Ilha de Florianópolis. A proposta era oferecer oficinas de 

inclusão digital e aulas de tecelagem, visando gerar emprego e renda, promover oficinas de 

capoeira para os estudantes e de Tai chi chuan para os professores das escolas públicas da 

região, além de incentivar a criação de uma rede das manifestações culturais desse espaço, 

transformando o Ponto em um disseminador de ações de cultura. O projeto tentava justapor 

conceitos relacionados ao Escola Viva, trabalhando com a comunidade escolar e com a Ação 

Griô, valorizando e difundido as tradições e o conhecimento oral da comunidade. 

A comunidade onde o projeto seria realizado é formada pelos bairros da Armação, 

Morro das Pedras, Pântano do Sul, Açores, Solidão, Costa de Dentro e Costa de Cima, 

totalizando um público-alvo de sete mil habitantes. Formadas parcialmente por famílias de 

pescadores, de acordo com o projeto do Instituto, estas comunidades acabam isolando-se das 

ações culturais promovidas e das relações entre si por conta das poucas oportunidades de 

trabalho, das longas distâncias entre os bairros e do meio de transporte deficitário. 

Assim como o projeto Pescadores da Cultura, o Travessa Cultural e o Ponto Semente 

Cultural pretendiam interligar os grupos que promoviam cultura na região, criando redes de 

mobilização voltadas para a promoção cultural, bem como ações demandadas pelas 

comunidades onde os projetos se encontram, destinando parte dos objetivos dos projetos à 

geração de emprego, à formação profissional e à geração de renda a partir do aprendizado 

acumulado pelas oficinas promovidas nos Pontos. Essa “rede social” possibilitaria o 

reconhecimento de uma identidade política para os movimentos sociais inseridos no processo, 

enquanto desloca-se dos termos iniciais do programa Cultura Viva, como se os movimentos 

buscassem uma inserção regulamentada nas normas definidas, arriscando-se a alterar suas 

práticas para evitar sua exclusão das políticas públicas ofertadas neste cenário. 

O projeto Uma Ilha que se Olha, da Associação das Entidades Usuárias do Canal 

Comunitário de Florianópolis – TV Floripa, teve duas versões realizadas: a primeira, Uma 

Ilha que se Olha, foi no convênio em 2005 pelo edital “Entidades” 03/2005, pelo MinC no 

programa Cultura Viva, e a segunda, Uma Ilha que se Olha 2, foi contemplado pelo Edital 

01/2008 do governo de Santa Catarina, no convênio com o programa Mais Cultura. A TV 

Floripa é um canal comunitário transmitido pela TV por assinatura desde 1997, com uma 

programação constituída por temáticas relacionadas à cidade de Florianópolis e região, com 

foco na cultura, no meio ambiente, nos movimentos sociais e nas ações de cidadania:  
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A TV Floripa busca uma relação bem próxima com a comunidade local, através da 

informação. Os parceiros, apoiadores e anunciantes são percebidos pelos 

anunciantes como co-responsáveis por todo um movimento de cidadania, 

representado pelo espaço diferenciado que oferecemos aos temas tratados (TV 

FLORIPA, 2009, n.p.). 

A TV Floripa é uma instituição sem fins lucrativos, gerida pela Associação das 

Entidades Usuárias do Canal Comunitário de Florianópolis, e é regulamentada pela Lei 

Federal 8.977/1995, a Lei da TV a Cabo, que garantiu aos movimentos sociais o uso de canais 

de TV a cabo para a divulgação de assuntos de interesse das comunidades locais. Sua 

manutenção é feita por associações ligadas a diferentes setores, como a Associação 

Profissional Eletrosul (APROSUL), a Associação dos Funcionários Aposentados e 

Pensionistas do Banco do Brasil (AFABB), a Central Única dos Trabalhadores (CUT/SC), o 

Sindicato dos Jornalistas de Santa Catarina (SINJOR) e o Sindicato dos Trabalhadores do 

Poder Judiciário (SINJUSC), onde a TV Floripa encontra-se instalada. 

Diferente dos outros projetos, este não se fixou em um distrito específico da cidade, e 

sim em um público-alvo definido pela faixa etária: tinha como intenção promover oficinas de 

capacitação em tecnologia digital visando resgatar a autoestima dos jovens entre 15 e 17 anos 

em situação de risco. Sua justificativa se pautava na descaracterização da diversidade da 

cultura local devido à ocupação desordenada e à especulação imobiliária, que inseria as 

comunidades nativas, agricultores e pescadores artesanais, em um processo de 

desprendimento de suas referências socioculturais e de isolamento, prejudicando o 

intercâmbio de informações entre elas. Nessas oficinas seriam produzidos materiais 

jornalísticos comunitários para a veiculação na emissora e produções audiovisuais visando à 

preservação da memória comunitária. 

Essas ações pretendiam capacitar os jovens das comunidades a produzirem informação 

digital, e com isso desenvolver o senso crítico, a organização comunitária e o exercício da 

cidadania; objetivando reconhecer a identidade comunitária originária de Florianópolis. 

Calcada na necessidade do “direito a ter direitos” (DAGNINO, 2004), o projeto procurava 

reestabelecer relações comunitárias utilizando os meios de comunicação e a tecnologia digital 

como ferramentas, o que possibilitaria às comunidades a troca de informações e o 

reconhecimento crítico do seu papel como sociedade civil promotora de mudanças, 

estimulando a difusão de ideias, os elementos de cultura, as tradições e os hábitos sociais. 

A primeira versão do projeto, a saber, Uma Ilha que se Olha, justificava-se na 

degradação gerada pelo fluxo migratório e pela consequente especulação imobiliária, motivo 

pelo qual a diversidade da cultura local estaria sendo descaracterizada, de modo que as 
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referências socioculturais e a comunidade nativa encontravam-se em risco de extinção. A 

comunidade imaginada (BAUMAN, 2003) constituída no projeto da TV Floripa relaciona-se 

a uma identidade fixa que se encontra em risco por conta dos fatores externos inseridos em 

seu território. Com o desenvolvimento de oficinas audiovisuais voltadas para a produção de 

material jornalístico com jovens em situação de vulnerabilidade social, os intercâmbios sobre 

a cultura originária promoveriam o fortalecimento da identidade comunitária, transformadora 

da realidade, suscitando o reconhecimento crítico do papel que essas comunidades 

representam na história local.  

O Uma Ilha que se Olha pretendia produzir em um processo coletivo com os 

participantes das oficinas, um material de cunho social em que seriam “atribuídos sentidos e 

valores que constituem as referências de identidade para a comunidade” (TV FLORIPA, 

2005, n.p.), veiculando as demandas das comunidades na mídia. O público-alvo de suas ações 

seriam jovens, adolescentes e adultos em situação de vulnerabilidade social, estudantes da 

rede pública de ensino, população de baixa renda e a comunidade afrodescendente, e 

pretendia atingir diretamente 160 pessoas das comunidades do Pântano Sul e Ingleses no 

processo de formação. O projeto previa também a integração com outras ações do programa 

Cultura Viva, como o Escola Viva, já que as oficinas atenderiam crianças e adolescentes em 

seu contra turno escolar, o Ação Griô, com o desenvolvimento de processos de preservação da 

história a partir dos guardiões da memória local e do conhecimento comunitário, valorizando 

o patrimônio imaterial da comunidade, e o Agente Cultura Viva, que seria selecionado dentre 

os participantes das oficinas (ANEXO B). 

Percebemos pelo Estatuto Social das instituições que elas possuem dentre seus 

objetivos a promoção da cultura, da arte e de “valores universais”, como os direitos humanos, 

a democracia e a cidadania. Em seus projetos, exploram-se essas perspectivas dentro das 

propostas de oficinas de formação e das atividades planejadas, e as atividades voltadas para o 

mundo do trabalho estão inseridas no cenário de desigualdade social que se encontram as 

comunidades selecionadas como parte do processo de luta desses movimentos sociais na 

edificação de uma cidadania integral que garanta o acesso pleno aos direitos civis, políticos e 

sociais. Eles não se deslocam da promoção das manifestações culturais, e sim trabalham para 

fortalecer a sociedade civil na construção de uma realidade social “sem desigualdades, 

exclusões de qualquer natureza. Busca-se a igualdade, mas reconhece-se a diversidade 

cultural” (GOHN, 2010b, p. 15). A ação cultural se insere na gama de necessidades implícitas 

nestas comunidades como ferramenta de transformação social. 
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A dimensão econômica foi explorada pelos programas Cultura viva e Mais Cultura, e 

se destaca nas propostas elaboradas pelos movimentos sociais relacionando suas ações à 

geração de renda e de empregos no setor, ampliando suas ações em um processo de 

construção da autonomia dos sujeitos envolvidos e no desenvolvimento humano, entendido 

como um  “grau de transformação do contexto social e ambiental no sentido de melhoria da 

qualidade de vida” (ARAUJO; SILVA, 2010, n.p.). Um contraponto neste cenário é o 

Estatuto Social da Sociedade Musical Recreativa Lapa, responsável pelo projeto Ponto de 

Cultura Banda da Lapa – Educação Musical Popular. Fundada em 1896, a Sociedade 

Recreativa Lapa, sediada em Ribeirão da Ilha, promove o ensino de música com oficinas de 

regência, de percepção, de história e teoria musicais, manutenção de instrumentos e 

sonorização. Ademais, em seu projeto para o programa Mais Cultura, no edital estadual 

01/2008, buscou incentivar, além dos conhecimentos musicais, oficinas de informática, de 

produção audiovisual e de fotografia. Em seu Estatuto, não se define a Sociedade com 

objetivos culturais ou democráticos: as finalidades do documento estão centradas na 

comunidade. As aulas ofertadas pela instituição tinham como público-alvo a comunidade 

local, principalmente as crianças, e as palestras realizadas eram feitas prioritariamente com 

membros da comunidade, ressaltando a possibilidade de prestar assistência social aos 

membros da comunidade através de cestas básicas ou custeamento de cursos. 

Ainda assim, no plano de trabalho enviado para o edital do Mais Cultura, a Sociedade 

Musical e Recreativa Lapa reitera pontos que estavam em consonância com as expectativas do 

programa, estruturando sua proposta em uma educação popular para a música na qual o 

princípio pedagógico estaria  calcado na “educação musical através da linguagem acessível, 

partindo da realidade do(a) educando(a), o diálogo e a prática educacional serão prioridades, 

assim, o(a) educador(a) terá o papel de mediador(a), de facilitador(a)r” (SOCIEDADE 

MUSICAL…, 2009, n.p.). A formação de educadores populares para a música, bem como o 

fomento da produção musical pelos moradores desta comunidade, fomentaria seu 

empoderamento e autonomia, criando ferramentas para garantir os direitos culturais neste 

processo. 

Entretanto, há um ponto que une todas as entidades participantes: a data de registro de 

seus estatutos são muito próximas aos prazos estipulados para a entrega de documentos dos 

editais do programa Cultura Viva e do Mais Cultura. A necessidade de formatar e definir as 

normas de suas instituições nesses casos não se dá de maneira orgânica, são feitas a partir do 

imperativo da política institucional, que demanda o estabelecimento de normas para seu 

funcionamento “a institucionalização das ações coletivas impera, no sentido já assinalado, 
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como regulação normativa, com regras e espaços demarcados, e não como um campo 

relacional de reconhecimento” (GOHN, 2010a, p.21). Estes grupos sociais alteram suas 

práticas para evitar a exclusão das políticas promovidas, adentrando em um circuito distinto 

daqueles que as reproduziam dentro dos espaços comunitários. 

As responsabilidades sociais assumidas pelos movimentos em questão se enquadram 

no contexto formado por uma cultura política neoliberal. No início do século XXI, a 

sociedade brasileira encontrava-se no período de triunfo do neoliberalismo, em que a redução 

do Estado ampliou as responsabilidades da sociedade civil. Neste processo, a luta social 

transbordou a construção de instituições políticas democráticas e passou a exigir mudanças na 

economia, na estrutura social e nas relações culturais, construindo novas formas de cidadania, 

de representação política e de participação, além de exigir novas visões sobre a democracia e 

seus espaços a partir de ações que entendem a cultura “como concepção de mundo, como 

conjunto de significados que integram práticas sociais” (ALVAREZ et al, 2000, p. 17), não 

podendo ser apartadas das relações de poder embutidas nestas práticas. A cultura também 

encontra um novo espaço no processo de organização da sociedade, utilizada como 

ferramenta para a resolução das desigualdades sociais e na diminuição da pobreza (YÚDICE, 

2006). 

O projeto Pescadores de Cultura parte do pressuposto de que as ações culturais 

desenvolvidas fomentam o desenvolvimento de toda a sociedade, e não apenas as ações 

culturais no distrito de Santo Antônio de Lisboa, com o desenvolvimento de atividades para 

os que se encontram em situação de vulnerabilidade: “o ativismo de hoje tende a protagonizar 

um conjunto de ações orientadas aos mais excluídos, mais discriminados, mais carentes e 

mais dominados” (SCHERER-WARREN, 2006, p. 120-121). Para a Associação Baiacu de 

Alguém, as manifestações culturais, essas “pequenas tarrafas” lançadas no cardume de jovens 

e adolescentes carentes de oportunidades, são essenciais para a valorização da identidade 

dessa comunidade gerando impacto na vida dos envolvidos e modificações sociais na região, 

contribuindo com o empoderamento dos jovens, com o “desenvolvimento sustentável, com o 

acesso aos direitos e com o efetivo protagonismo juvenil” (BAIACU DE ALGUÉM, 2009, 

n.p.).  

As manifestações culturais são produtos de lutas políticas, e não mero reflexo de ações 

do Estado ou do mercado. As associações que elaboraram projetos para os editais do 

programa Cultura Viva se inserem na esfera pública em uma posição de enfrentamento da 

realidade social constituída, como uma dimensão transformadora das circunstâncias políticas, 

econômicas e sociais: 
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Como parte da ordenação social autoritária, hierárquica da sociedade brasileira, ser 

pobre significa não apenas privação econômica e material, mas também ser 

submetido a regras culturais que implicam uma completa falta de reconhecimento 

das pessoas pobres como sujeitos, como portadores de direitos (DAGNINO, 2000, p. 

82). 

Na primeira experiência de governo do Partido dos Trabalhadores em São Paulo, entre 

1989 e 1992, Marilena Chauí foi secretária da Cultura e buscou desenvolver projetos que 

permitissem que a cultura ocorresse em um espaço fora das mitologias, das ideologias e da 

política, fortalecendo a cidadania cultural: 

A cidadania cultural teve em seu centro a desmontagem crítica da mitologia e da 

ideologia: tomar a cultura como um direito foi criar condições para tornar visível a 

diferença entre carência, privilégio e direito, a dissimulação das formas da violência, 

a manipulação efetuada pela mass midia e o paternalismo populista; foi a 

possibilidade de tornar visível um novo sujeito social e político que se reconheça 

como sujeito cultural. Mas foi, sobretudo, a tentativa para romper com a passividade 

perante a cultura - o consumo de bens culturais - e a resignação ao estabelecido, pois 

essa passividade e essa resignação bloqueiam a busca da democracia, alimentam a 

visão messiânica-mineralista da política e o poderio das oligarquias brasileiras 

(CHAUÍ, 1995, p.84). 

A ideia da cidadania cultural empregada por Chauí (1995) se aproxima da ideia de 

cultura comum de Raymond Williams (2005), como um modo de vida que impõe a 

necessidade de lidar de modo conflituoso e crítico com as divisões sociais, recuperando o todo 

que é considerado herança cultural para a totalidade da sociedade, e não apenas para os 

grupos dominantes. Williams (2005), ao analisar a formação cultural a partir de uma 

perspectiva histórica, aborda a importância dos processos de seleção e intenção registrados na 

dominação cultural de acordo com uma “tradição seletiva”, que enfatiza aquilo que é 

considerado, numa determinada época e em função das relações de poder estabelecidas, os 

aspectos tomados como mais significativos do passado, a serem celebrados e rememorados 

por uma cultura dominante, em detrimento de outras possibilidades de narrar o passado e o 

presente, advindos, sobretudo, dos grupos sociais subalternizados.  

Para o autor, os significados atribuídos a esses elementos ou a essas práticas podem 

ser continuamente elaborados e reelaborados em favor de uma cultura dominante efetiva, 

sejam eles constituintes de uma cultura alternativa, de oposição, residual ou emergente. 

Apesar de identificar redes tão estreitas de dominação, o autor consegue visualizar espaços de 

ação exteriores a esta cultura, onde se localiza aquilo que foi excluído ou que nunca será 

reconhecido pela cultura dominante em sua seleção: 

De fato me parece que essa ênfase não é meramente uma proposição negativa, que 

nos permite dar conta de certas coisas que acontecem fora do modo dominante – 

pelo contrário, é inerente aos modos de dominação que eles façam uma seleção entre 



65 

 

as práticas humanas reais e possíveis e consequentemente excluam grande parte 

delas. As dificuldades das práticas que se encontram fora ou contra o modo 

dominante são, é claro, reais, e dependem muito se ocorrem em uma área na qual a 

classe e a cultura dominantes têm interesses ou na qual investem (WILLIAMS, 

2005, p. 220). 

Nos projetos abordados, a tonalidade da resistência e da luta pela mobilização política 

é forte e constante, utilizada como justificativa para sua existência e realização. Esse espaço 

de luta onde os projetos se inserem tem como horizonte a transformação e o desenvolvimento 

da sociedade, “buscando melhorar as condições de vida das crianças, adolescentes e adultos 

das comunidades, proporcionando-lhes autoestima e preparando-as com mais consciência e 

plenos em sua cidadania” (INSTITUTO HARMONIA DA TERRA, 2005, p. 05), ou “com 

acesso às informações, os indivíduos terão possibilidades de superar as situações inferidas, 

buscando atingir uma condição sustentável e autônoma em relação à tomada de decisões em 

suas vidas” (TV FLORIPA, 2005, p. 07). As atividades realizadas pelos projetos não se 

reduzem a seus resultados, elas fazem parte de um sistema coletivo do qual a manifestação 

cultural é integrante, “a verdadeira prática que foi reificada em uma noção de objeto, e as 

condições verdadeiras da prática — sejam elas convenções literárias ou relações sociais — 

que foram reificadas na categoria de componente ou simples panos-de-fundo” (WILLIAMS, 

2005, p. 224). 

1.4  REDES QUE INTERLIGAM TERRITÓRIOS: A TRANSFORMAÇÃO DE 

ESTRUTURAS PELA DIVERSIDADE DOS PONTOS 

O “sistema coletivo” dinamizado pelo programa Cultura Viva pretendeu alcançar 

diferentes territórios de invisibilidade presentes na cultura. Essa movimentação foi registrada 

por órgãos ligados ao MinC, como o Ipea e os Grupos de Trabalho formados pelo ministério, 

e seus dados foram organizados a partir da catalogação de documentos, da organização de 

dados e da avaliação do seu alcance, de suas lacunas e de seus êxitos, presentes nas 

declarações dos participantes dos projetos e na análise de especialistas contratados. A 

avaliação do programa foi contínua durante todo o seu processo, entretanto, entre 2010 e 

2013, há uma concentração na reavaliação das ações com base nos resultados obtidos até 

então para a reestruturação do programa e sua posterior transformação em Política Nacional, 

tendo como suporte os resultados obtidos nas primeiras etapas do programa, nos relatórios de 

prestação de contas e nas experiências divididas nas Redes dos Pontos de Cultura. Vale 

ressaltar a importância da retenção de documentos dos grupos participantes a partir do 

segundo edital do programa, “para fins de pesquisa, documentação e mapeamento da 
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produção cultural brasileira” (BRASIL, 2005, n.p.), fortalecendo o acervo do Ministério da 

Cultura e ampliando as possibilidades de pesquisa na área. 

Durante a implementação do programa nas comunidades atendidas, a alteração do 

Estado em suas relações com a sociedade civil despertaram um processo de transformação 

tanto dos movimentos sociais, que são apreendidos pelas políticas institucionais de gestão de 

recursos voltadas para a cultura formuladas no governo Lula, quanto do próprio Estado, 

sujeito a rever seus mecanismos de controle e premissas do Cultura Viva. Segundo Turino, 

esse movimento teria uma função educativa, objetivando “uma burocracia mais flexível e 

adequada à realidade da vida, assim como um movimento social mais bem preparado no trato 

das questões de gestão, capacitando-se para melhor acompanhar as políticas públicas e o 

acompanhamento de suas atividades” (TURINO, 2009, p. 64). 

Para Gohn (2010a, p. 22), essa institucionalização das ações coletivas poderia atribuir 

um aspecto negativo ao processo de reconhecimento dos movimentos sociais, deslocando o 

eixo de suas ações para as exigências da regulação normativa empreendida pelo Estado. Esse 

deslocamento poderia arrastar os grupos participantes para a esfera do “cidadão cliente”, 

alterando suas práticas para evitar a exclusão das políticas públicas implementadas, 

despolitizando as relações entre a sociedade civil e o Estado: 

Um movimento social não assume ou “veste” uma identidade pré-construída apenas 

porque tem uma etnia, um gênero ou uma idade. Este ato configura uma política de 

identidade e não uma identidade política. O reconhecimento da identidade política se 

faz no processo de luta, perante a sociedade civil e política; não se trata de um 

reconhecimento outorgado, doado, uma inclusão de cima para baixo. O 

reconhecimento jurídico, a construção formal de um direito, para que tenha 

legitimidade, deve ser uma resposta do Estado à demanda organizada (GOHN, 

2010a, p. 31-32). 

Entretanto, o processo de formação da burocracia estatal, que ocorre em períodos e 

regimes distintos e convive no mesmo Estado, possibilitou ao programa poucas alternativas 

para a construção da política de “mobilização e encantamento social” no exterior de uma 

estrutura rígida. A valorização da cultura como essencial para o fortalecimento das 

identidades e para a construção da cidadania revela-se em políticas constituídas em diferentes 

contextos históricos, respondendo a culturas políticas igualmente diversas. O programa 

Cultura Viva, não obstante, se fundamentou em um projeto de governo que pretendia ampliar 

essa esfera estatal à participação cidadã: 

Esta interação que no início é difícil, exercita um novo modelo de Estado, diferente 

dos até então conhecidos. Nos padrões conhecidos, temos que optar por estas formas 

pesadas de Estado, de caráter intervencionista e burocrático, ou então o Estado 

mínimo, com sensibilidade às necessidades sociais igualmente mínimas. Um Estado 
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de “novo tipo”, que compartilha poder com novos sujeitos sociais, ouve quem nunca 

foi ouvido, conversa com que nunca conversou, vê os invisíveis. Por isso ampliado, 

presente e ao mesmo tempo leve, como o ar. (TURINO, 2009, P. 64). 

Os movimentos sociais abarcados pelo programa eram entendidos como protagonistas 

na construção do conhecimento e de sua autonomia, realizando diagnósticos sobre a sua 

realidade social e apresentando propostas que são necessárias às comunidades de acordo com 

o entendimento coletivo, retirando-se do simples papel de resolução de problemas sociais, ou 

organizador de clientelas (GOHN, 2010a, p.37), aos quais políticas anteriores relegavam suas 

ações. 

Dagnino (2005) caracterizou a redefinição da participação cidadã pela sociedade civil 

às instituições de filantropia e ações de solidariedade como um processo empreendido pelo 

Estado neoliberal na construção de um Estado mínimo e de uma concepção minimalista tanto 

da política quanto da democracia (2005, p.60). Para ela, essa crise discursiva tem início no 

enfrentamento entre o projeto neoliberal que se instalou nos países da América Latina nas 

últimas décadas do século XX, e o projeto democratizante que emergiu com o fim dos 

regimes autoritários e dos esforços em aprofundar a democracia. Neste contexto, a 

participação da sociedade civil foi vista como um risco real por aqueles que não sustentavam 

um projeto político participativo democratizante. Nesse processo, enquanto há o encolhimento 

do Estado e de suas responsabilidades sociais, assumidas por instituições que passam a ser 

sinônimos de ação política, acontece também a redefinição da participação coletiva e social, 

como atos individuais de solidariedade e de cidadania, perdendo seu status político. Essas 

ações acabam resumindo-se a doações para pobres em campanhas de grandes instituições, o 

que ela denomina como uma “confluência perversa”: “como no Estado mínimo, esse 

encolhimento é seletivo e suas consequências são o aprofundamento da exclusão exatamente 

daqueles sujeitos, temas e processos que possam ameaçar o avanço do projeto neoliberal” 

(2005, p. 61). 

Em uma democracia representativa, a prática política se encontra centrada em suas 

instituições, não fomentando uma cultura democrática a partir das práticas cotidianas da 

sociedade. A proposta para o setor cultural empreendida pelo MinC avançou a discussão no 

sentido da democracia participativa e pretendeu ampliar a esfera de participação cidadã, 

envolvendo os sujeitos no processo de construção das ações e buscando alterações nos 

modelos praticados pelos outros governos, “a democratização não poderia permanecer 

confinada na esfera institucional, deveria, ao contrário, penetrar o tecido das relações sociais e 
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da cultura política, revelando as modificações aí observadas” (AVRITZER; COSTA, 2004, p. 

704).  

Porém, como transferir a áurea de encantamento do programa Cultura Viva, baseada 

no empoderamento, na autonomia e no protagonismo social, em políticas públicas 

constituídas em um cenário demarcado pelo autoritarismo social (DAGNINO 2004, p. 104)? 

Como definir uma política cultural voltada para uma sociedade civil heterogênea que se 

organiza diante de diferentes projetos políticos? De acordo com Juca Ferreira (2005), a 

solução foi promover a cultura como fator de desenvolvimento, inserindo o MinC em uma 

ação abrangente: 

Diversas razões guiaram o Ministério da Cultura no objetivo de dotar o Brasil de um 

programa de cidadania realmente abrangente, ousado, do tamanho do País. Ao fazer 

um exame cuidadoso da cena cultural brasileira, não poderíamos deixar de 

considerar o impacto, em todas as dimensões da experiência nacional, especialmente 

a cultural, da enorme dívida do Estado com as populações de baixa renda, 

desprovidas de acesso e usufruto de direitos elementares – especialmente as 

gerações mais jovens, mais claramente vulneráveis à violência. Por outro lado, não 

poderíamos deixar de considerar a significativa resistência, por meio de sistemas, 

práticas e valores culturais, destas comunidades. Iniciativas que fortaleceram, em 

vez de dissolver, os laços sociais de crianças, jovens e adultos. Deslocando o MinC 

da posição marginal a que foi relegado em governos anteriores e ao colocar em 

prática a robusta – e necessariamente transversal - ação de inclusão social ora em 

curso, o Governo Lula optou por reconhecer a centralidade da cultura no impulso de 

um desenvolvimento sustentável e, em especial, a importância da cultura. 

(FERREIRA, 2005, p. 10). 

O Ponto de Cultura passou a ser o catalisador dessa política, focado na potencialização 

das manifestações que ali se reuniriam, independente das características estéticas das ações, 

de onde estes estariam localizados ou de sua condição social, “seu foco não está na carência, 

na ausência de bens e serviços, e sim na potência, na capacidade de agir de pessoas e grupos” 

(TURINO, 2009. p. 64). A ampliação de instâncias deliberativas no setor cultural pelo 

programa se caracteriza como uma inovação dentro das estruturas do Estado, inserindo atores 

e temas antes apartados das decisões no processo de construção da política pública, ampliando 

o espaço público: 

Nesta ótica, o espaço público seriam aquelas instâncias deliberativas que permitem o 

reconhecimento e dão voz a novos atores e novos temas; que não são monopolizadas 

por algum ator social ou político ou pelo próprio Estado, mas são heterogêneos, ou 

seja, refletem a pluralidade social e política; que, portanto, visibilizam o conflito, 

oferecendo condições para tratá-lo de maneira tal que se reconheça os interesses e 

opiniões na sua diversidade; e nas quais haja uma tendência à igualdade de recursos 

dos participantes em termos de informação, conhecimento e poder (DAGNINO et al, 

2006, p. 23-24). 

Logo em seu início, o programa Cultura Viva surge como uma proposta flexível, com 

normas que se adaptariam às necessidades do cidadão, “um programa que não será o que o 
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governante pensa ser certo ou adequado, mas o que o cidadão deseja e consegue tocar 

adiante” (GIL, 2005, p. 9). Entretanto, quanto desse processo de inovação com fronteiras tão 

expandidas pode sobreviver aos processos cotidianos? Apesar de encontrar-se em esferas que 

pressupunham um espaço igualitário, as relações de poder entre Estado e esferas da sociedade 

civil continuam em um esforço pela simetria, não alcançada por conta de uma formação 

histórico-social que, costumeiramente, seleciona e exclui os sujeitos que não estão em 

situação de igualdade em relação à informação, conhecimento e poder. Alguns grupos 

participantes não conseguiram assimilar o trato da gestão burocrática, ou responder aos 

termos especificados nos editais do programa, passando a ser excluídos das políticas públicas 

de incentivo. A construção de uma democracia cultural nos exige também uma reforma nas 

estruturas do Estado, que conta com uma limitação burocrática no que tange à gestão 

compartilhada proposta pelo programa Cultura Viva.  

No edital “Entidades”, de 2005, o Uma Ilha se Olha não seria selecionado devido a 

débitos tributários com o município de Florianópolis. Afinal, de acordo com os critérios de 

seleção definidos no edital, a instituição que possuísse pendência, inadimplência ou falta de 

prestação de contas junto a qualquer órgão público, teria sua participação invalidada (MINC, 

2005, n.p.). Entretanto, anexado ao projeto, constava uma carta para o ministro Gilberto Gil 

do deputado Mauro Ramos, do Partido dos Trabalhadores de Santa Catarina, informando que 

uma emenda parlamentar a favor da entidade foi apresentada ao Orçamento da União no 

exercício de 2006, disponibilizando a verba para a realização do projeto. Segundo Goetz 

Ottmann (2006), a democracia no Brasil não pode ser identificada apenas aos procedimentos 

relacionados à lógica legal-racional na administração ou como ações baseadas na tradição e 

no patrimonialismo, existindo espaços entre estes pontos de referência nas nossas práticas 

políticas que as transformam, criando a cidadania mediada. Em nosso contexto político, onde 

as regras não são pautadas pelo universalismo, o acesso à cidadania é constantemente 

negociado por seus agentes, e a utilização de verba pública pelos políticos para garantir a 

concessão de benefícios à sua clientela política é importante para garantir acesso a direitos: 

“certamente constitui um aspecto central da maioria dos sistemas políticos modernos, mas em 

lugares onde os direitos de cidadania não são universais essa prática se revela ainda mais 

essencial, na medida em que conforma uma importante rede de assistência social” 

(OTTMANN, 2006, p. 59). 

De acordo com José de Souza Martins, “os mecanismos tradicionais do favor político 

sempre foram considerados legítimos na sociedade brasileira” (1994, p.35), e por esse prisma 

é possível entender que a especificidade encontrada na documentação do projeto Uma Ilha 
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que se Olha pode não ser uma peculiaridade, tendo em vista que a então Secretaria de 

Programas e Projetos Culturais do Ministério da Cultura (SPPC) produziu uma nota técnica 

assinada pelo seu secretário, Célio Turino, definindo que nos projetos recebidos pelos editais 

3 e 4 de 2005, seriam considerados “projetos selecionados” os que atenderam plenamente ao 

edital, e que foram conveniados de acordo com os recursos. Ademais, os projetos 

“habilitados” seriam aqueles que atenderam ao edital, mas apresentavam algum tipo de 

ressalva, formando um banco de reserva para que o conveniamento fosse realizado de acordo 

com a disponibilidade de recursos.  

No caso do projeto da TV Floripa, foi enviada ao parecerista técnico responsável pela 

análise, uma carta informando que este projeto havia sido beneficiado por emenda 

parlamentar, devendo ser observado os seus custos, sua motivação, sua base, formatação, 

capacidade técnica, fiscal e enquadramento do projeto na legislação para a sua aprovação. Por 

conta desta emenda parlamentar, o projeto Uma Ilha que se Olha foi conveniado ao programa 

Cultura Viva, recebendo, em parcela única, apenas recursos da emenda parlamentar, ao invés 

das 3 a 5 parcelas descritas no edital, ficando este Ponto de Cultura excluído de alguns dos 

benefícios do programa, como recursos para aquisição do kit multimídia e bolsas do Agente 

Cultura Viva. 
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2 A CONSTRUÇÃO DAS ESTRUTURAS PARA AS POLÍTICAS CULTURAIS NO 

BRASIL 

A estrutura burocrática existente no setor da cultura, quando do início da gestão do 

presidente Luiz Inácio Lula da Silva, apresenta-se como resultado de continuidades e rupturas 

da institucionalização desenvolvidas pelo Estado brasileiro, especialmente a partir da década 

de 1930. Para discutir as políticas públicas de cultura desenvolvidas pelo MinC a partir de 

2003, faz-se necessário entender as construções do papel do Estado no setor e das propostas 

de políticas culturais elaboradas durante o século XX, pensando seus percursos e estratégias 

para a sua formação dentro de uma perspectiva histórica. Entende-se aqui que as políticas 

culturais expressam em suas ações o conjunto de perspectivas, leituras da realidade brasileira 

e projetos que caracterizaram culturas políticas com as quais determinados grupos ascenderam 

ao poder desde então, podendo ser identificadas na maneira como cada governo conduziu o 

setor, valorizando ou não suas estruturas administrativas com a organização de 

departamentos, secretarias e ministérios, nas possibilidades ofertadas para a participação da 

sociedade civil na construção e avaliação das políticas e dos programas em órgãos como os 

conselhos, nas formas de financiamento dessas atividades e na diversidade das manifestações 

abrangidas pelas políticas.  

A noção de cultura política está sendo empregada na acepção de Serge Berstein 

(1998), ou seja, esta constitui um conjunto coerente de elementos que permite definir uma 

forma de identidade do indivíduo e, no interior de uma nação, há uma diversidade de culturas 

políticas que possuem áreas nas quais a pluralidade dos valores converge em uma unidade. A 

formação das culturas políticas, segundo o autor, não pode ser visto como um fenômeno 

imóvel, e sim como um processo de construção histórica e de constante transmutação, onde 

uma ideia nova demanda tempo para se consolidar como um conjunto de representações: 

Noutros termos, é necessário o espaço de pelo menos duas gerações para que uma 

ideia nova, que traz uma resposta baseada nos problemas da sociedade, penetre nos 

espíritos sob forma de um conjunto de representações de caráter normativo e acabe  

por surgir como evidente a um grupo importante de cidadão (BERSTEIN, 1998, 

p.356). 

Os canais para a consolidação da cultura política perpassam canais de socialização 

política como a família, a escola, os grupos sociais nos quais o cidadão está inserido e os 

canais de comunicação: “a accção é variada, por vezes contraditória, e é a  composição de 

influências diversas que acaba por dar ao homem uma cultura política, a qual é mais uma 

resultante do que uma mensagem unívoca” (idem,1998, p. 357). Para Rodrigo Patto Sá Motta 
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(2013), a construção da categoria cultura política foi influenciada pela virada culturalista 

ocorrida no final do século XX, reconhecendo a influência  da dimensão cultural nas decisões 

e ações políticas: 

A perspectiva culturalista, portanto, a aplicação do conceito cultura política, supõe a 

convicção de que os homens agem também movidos por paixões e sentimentos, 

como medo, ódio e esperança; são mobilizados por meio de representações e 

imaginários que constroem mitos e heróis exemplares, bem como inimigos odientos; 

e tomam decisões por influência de valores construídos em torno da família, nação 

ou religião (2013, p.17). 

Para o autor, a cultura política é um conjunto de valores, tradições, práticas e 

representações políticas partilhadas por um grupo específico, expressando uma identidade 

coletiva e fornecendo leituras comuns do passado e inspiração para projetos políticos de 

futuro (MOTTA, 2006, p. 17-18). Essa conceituação, segundo Motta, pode ser utilizada para 

conjuntos nacionais, quanto para projetos específicos, como o comunismo, o liberalismo e o 

conservadorismo. Essas culturas políticas compartilham perspectivas do passado e 

expectativas para o futuro, criando projetos a partir destes valores internalizados. Esse 

conceito será relacionado ao de projeto político definido por Dagnino, Olvera e Panfichi 

(2006), como um “conjunto de crenças, interesses, concepções de mundo, representações do 

que deve ser a vida em sociedade, que orientam a ação política dos diferentes sujeitos” (2006, 

p.38), onde a política é um terreno estruturado por escolhas expressas nas ações dos sujeitos, 

orientadas por estes projetos políticos e que se encontram em uma relação conflitiva, seja 

entre os diferentes projetos ou com as estruturas disponíveis para a sua efetivação. 

A questão da diversidade de expressões culturais difundidas em todo o território 

nacional impõe-se no processo de formação das políticas culturais no Brasil. A complexidade 

do tecido social brasileiro permeou em distintas intensidades os discursos dos governos que 

pretenderam introduzir programas e projetos políticos para a área. Além de influenciar 

diretamente a composição de estruturas burocráticas e administrativas voltadas para a cultura, 

demarcando os diferentes caminhos trilhados pelo poder dentre as muitas configurações 

narrativas possíveis para a chamada “cultura brasileira”. Analisarei neste capítulo as políticas 

para a cultura desenvolvidas no século XX pelo Estado observando as continuidades e as 

rupturas dos projetos políticos em vigor e as representações de uma cultura singular e, por 

vezes, de uma cultura plural. Para abarcar a complexidade dessa trajetória, a análise parte de 

uma seleção de ações que tiveram grande importância na formação de uma estrutura 

burocrática para o setor e na consolidação da imagem da cultura como direito a ser garantido 
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pelo Estado, promovidas pelo governo federal e orientadas para a produção, a difusão e o 

acesso aos bens culturais.  

Em uma entrevista para o jornal Folha de São Paulo9, Francisco Weffort (2002), 

ministro da Cultura no período do presidente Fernando Henrique Cardoso, afirmou que, 

independente do governo democrático, a política de cultura é basicamente a mesma: “Todas 

as políticas de cultura no Brasil, dos anos 30 para cá, tem sido de estilo democrático. É 

sempre o tema da identidade nacional, o tema da vinculação da cultura erudita com a cultura 

popular” (2002, n.p.). Para Paoli e Telles (2006, p. 114), o campo democrático é um campo 

em construção, em que a luta por direitos insere a disputa pelos sentidos de modernidade, 

cidadania e democracia, podendo estes ser ressignificados de acordo com os interesses 

encravados nos projetos políticos em disputa, assumindo por vezes aspectos assimétricos. 

Algumas demandas do setor são persistentes durante o trajeto de construção das políticas 

culturais no século XX, encontrando-se nos discursos efetuados por representantes do poder 

público como uma aspiração contínua. Ainda assim, as ações empreendidas diversificam os 

sentidos atribuídos para a democracia, cultura, identidade, direito e cidadania de acordo com a 

cultura política dominante.  

Antes de dissertar sobre os processos políticos de constituição das políticas culturais, 

levantarei algumas interrogações úteis a esta análise, propondo um diálogo entre um artigo 

escrito por Mario Brockmann Machado (1982) para um seminário denominado Estado e 

Cultura no Brasil: Anos 70 e o discurso de posse do ministro da Cultura Gilberto Gil (2003), 

analisando as continuidades presentes na área da cultura, bem como as ressignificações 

destas. 

A história das políticas culturais no Brasil, segundo Rubim (2007a), é demarcada pela 

ausência, pelo autoritarismo e pela instabilidade, como uma triste tradição que impede um 

desenvolvimento contínuo das potencialidades presentes no setor. Adotando o conceito de 

política cultural definido por Garcia Canclini, como um conjunto de intervenções realizadas 

pelo Estado, pelas instituições civis e grupos comunitários organizados com o intuito de 

promover o desenvolvimento simbólico, satisfazer as necessidades culturais e estabelecer 

acordos voltados para a ordem ou para transformação social10 (GARCIA CANCLINI, 2005, p. 

                                                 
9
 FINOTTI, Ivan. Para Weffort, faltou propaganda dos feitos. Folha de São Paulo, São Paulo, 16 dez. 2002. 

Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/fsp/ilustrad/fq1612200206.htm acesso: 29 jul. 2017. 
10

 Segundo Garcia Canclini, “los estudios recientes tienden a incluir bajo este concepto al conjunto de 

intervenciones realizadas por el estado, las instituciones civiles y los grupos comunitarios organiza-dos a fin de 

orientar el desarrollo simbólico, satisfacer las necesidades culturales de la población y obtener consenso para 

un tipo de orden o transformación social. pero esta manera de caracterizar el ámbito de las políticas culturales 

http://www1.folha.uol.com.br/fsp/ilustrad/fq1612200206.htm
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78), Rubim ressalta a década de 1930 como o momento de inauguração das políticas culturais 

no Brasil (2007c, p. 103). Partindo, então, das ações promovidas durante o governo de 

Getúlio Vargas, com foco nas realizações de Gustavo Capanema durante sua gestão como 

ministro da Educação e Saúde Pública entre 1934 e 1945, transitaremos pelas ausências, pelas 

instabilidades e pelos períodos autoritários que demandaram projetos para o setor.  

Serão destacadas também as ações do Conselho Nacional de Cultura entre os governos 

de Jânio Quadros, em 1961, e João Goulart, entre 1961 e 1964; as diferentes propostas para a 

cultura promovidas pelo Ministério de Educação e Cultura na ditadura civil-militar entre 1964 

e 1984; e as ações de governo do Presidente José Sarney para a construção do MinC entre os 

anos 1985 e 1990. As ações políticas encetadas para o âmbito da cultura são observadas a 

partir de um jogo de escalas em que a análise compreende as iniciativas federais e suas 

interações com aqueles que ocorreram no âmbito estadual, tomando Santa Catarina como 

interface e, ao mesmo tempo, como parte do conjunto. As diferentes escalas de observação e 

os deslocamentos permitem compreender o objeto e as problemáticas que suscita de forma 

mais complexa e permitem dotá-los de delineamentos mais sutis, evitando determinismos. 

O contexto de consolidação do projeto político neoliberal no setor cultural durante a 

gestão do Presidente Fernando Henrique Cardoso, e a repercussão de suas ações, 

principalmente no que tange às políticas de incentivo fiscal também serão discutidos. 

Buscando a superação da dependência da área cultural às políticas estatais, esta gestão 

construiu e normatizou leis, órgãos e ações para intervir no meio cultural, estreitando as 

relações do setor com o mercado e investindo em uma política pública voltada para o 

financiamento da cultura. Será observado o alcance das políticas desenvolvidas durante os 

dois mandatos do governo FHC quanto à democratização da cultura, ao desenvolvimento da 

cidadania e à valorização do direito cultural.  

Por fim, serão analisados os caminhos das políticas culturais na gestão do Partido dos 

Trabalhadores (PT). Suas ações foram delineadas por rupturas e por continuidades em relação 

à gestão de Fernando Henrique Cardoso, mantendo políticas de renúncia fiscal e elaborando 

novas narrativas para o setor. Neste espaço de recriação e reforma do setor cultural, os 

programas fomentadores dos Pontos de Cultura e as políticas criadas pela gestão de Luiz 

Inácio Lula da Silva (2003-2010) irão ampliar a esfera pública com a criação de novas arenas 

de participação da sociedade civil. 

                                                                                                                                                         
necesita ser ampliada teniendo en cuenta el carácter transnacional de los procesos simbólicos y materiales en la 

actualidad” (GARCIA CANCLINI, 2005, p. 78). 
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De acordo com Prost (2008), a história só se forma a partir de um questionamento e 

esse questionamento não pode ser ingênuo: compreende o acesso a fontes que possam 

corresponder à complexidade das interrogações levantadas. No anseio de responder às 

questões sobre a constituição de políticas para cultura e suas representações sobre a identidade 

nacional, aspecto privilegiado das políticas para o setor ao longo do século XX, selecionei 

como documentos para a pesquisa os textos oficiais emitidos pelo Estado, como os discursos 

realizados por representantes do poder e a legislação produzida no período, com a proposta de 

realizar uma abordagem criativa que possibilitasse outras interpretações sobre esses 

processos. São documentos colhidos nas publicações do Diário Oficial da União, produzidos 

no período entre 1930 e 1990, que tratam de temas relativos ao cenário cultural, como a 

criação de Ministérios, Secretarias, Fundações e Conselhos, e também sobre a sua 

organização administrativa e dotação orçamentária, além de discursos e escritos de três 

personalidades emblemáticas para a análise da história das políticas culturais no Brasil: 

Gustavo Capanema, ministro da Educação e Saúde Pública entre 1934 e 1945; Aloísio 

Magalhães, primeiro-secretário da Cultura do Ministério da Educação e Cultura entre 1981 e 

1982; e Celso Furtado, ministro da Cultura entre 1986 e 1988. Os decretos, decretos-leis e leis 

estão disponíveis para consulta no Portal da Legislação11, já os discursos e textos redigidos 

por esses personagens da cultura se encontram organizados em publicações desenvolvidas por 

fundações ligadas aos estudos das políticas brasileiras, como a Fundação Celso Furtado, 

responsável por difundir as produções do autor, por fundações relacionadas à produção 

cultural no Brasil, como a Fundação Roberto Marinho, responsável pela publicação “E 

Triunfo?” com os textos de Aloísio Magalhães, ou em bancos de dados, como a Fundação 

Getúlio Vagas, que disponibilizou os textos reunidos de Gustavo Capanema em seu acervo 

online. 

2.1  POLÍTICAS CULTURAIS: POSSÍVEIS DIÁLOGOS 

Mario Brockmann Machado, ex-diretor da Funarte e ex-secretário de cultura do MEC, 

apresentou uma palestra denominada “Notas sobre política cultural no Brasil” em um 

seminário promovido pelo Instituto de Estudos Econômicos, Sociais e Políticos de São Paulo 

(IDESP), organizado por Sergio Miceli, em 1982, denominado “Estado e Cultura no Brasil: 

Anos 70”, no qual, identificando uma agenda para debates políticos e pesquisas acadêmicas 

sobre política cultural (MACHADO, 1984, p. 7), o autor elencou dezesseis questões para a 

                                                 
11

 Disponível em: http://www4.planalto.gov.br/legislacao Acesso em: 24 nov. 2016. 
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discussão das políticas culturais e seus problemas no momento em que o processo de 

redemocratização estava em andamento no país, formulando pautas que necessitam ser 

discutidas para retirar as ações culturais do âmbito do clientelismo, do assistencialismo e da 

ausência de unidade de programas e projetos para a área. 

Nestas questões, os temas relativos ao orçamento destinado à cultura, à participação da 

sociedade civil, ao papel das agências de fomento como Funarte e Embrafilme e à função do 

Estado no meio cultural entrelaçam suas demandas, manifestando uma forte necessidade de 

definir algumas orientações para a área. O primeiro ponto exposto por Brockmann diz 

respeito às vantagens e às desvantagens da criação de um MinC e sua repercussão no meio, o 

que, para o autor, poderia ser benéfico pela visibilidade, pela possibilidade da construção de 

políticas mais profundas e de longo alcance, e pela perspectiva de conquistar uma maior 

dotação orçamentária, ganhos que talvez não compensassem os riscos da burocratização, do 

dirigismo e da centralização dos recursos, já que “várias portas de acesso, em vez de uma 

única, aumentam a liberdade de escolha e as chances de sobrevivência da clientela 

beneficiária” (MACHADO, 1984, p. 15). Vale salientar que, para Machado, a clientela é 

composta por órgãos públicos, fundações culturais, associações de bairro, organizações 

profissionais, artistas, produtores e diretores que buscam recursos financeiros para seus 

projetos. 

As questões suscitadas pelo autor não perderam a sua atualidade. Apesar de o MinC 

ser uma realidade, são recorrentes as demonstrações de sua fragilidade no interior do campo 

político. Em 1991, durante o governo Collor, o órgão foi extinto, assim como em 2016, 

brevemente, pelo então governo interino de Michel Temer, sob a justificativa de corte de 

gastos. Neste último caso, a medida foi revogada após grande pressão popular, com o 

movimento de ocupações dos prédios ligados ao MinC por movimentos sociais relativos à 

atividade artística e cultural em todo o Brasil. Outros pontos levantados pelo autor ecoam no 

presente das políticas culturais e nas soluções para alguns problemas ainda não são totalmente 

concebidas, como a questão da distribuição geográfica das ações culturais, já que, segundo os 

dados disponíveis pelo SalicNet12, dos 2.780 projetos que conseguiram captar recursos para 

sua realização em 2016, 1.677 estão localizados na região Sudeste. Permanecem em discussão 

constante no âmbito das políticas culturais no Brasil algumas questões, como a participação 

dos setores da sociedade civil interessados no processo de formulação, implementação e 

avaliação de políticas para a cultura, quais medidas deveriam ser tomadas para garantir um 

                                                 
12

 Ferramenta de acesso às informações sobre projetos beneficiados pela Lei Rouanet. Disponível em: 

http://sistemas.cultura.gov.br/salicnet/Salicnet/Salicnet.php, acesso em 10 dez. 2016. 



77 

 

orçamento para os órgãos responsáveis pela área, se instituições privadas com fins lucrativos 

devem ser apoiadas pelas agências de fomento, como consolidar políticas no meio, ao invés 

de estruturar programas de apoio, e como avaliar essas políticas são desafios presentes no 

cenário cultural. 

Mario Brockmann Machado e Gilberto Gil poderiam travar uma discussão teórica 

muito bem embasada sobre cultura em qualquer espaço social. No entanto, caberia considerar 

uma discussão entre as expectativas para a cultura de Mario Brockmann Machado de 1982 e 

do ministro Gilberto Gil em 2003? Proponho realizar esse exercício de deslocamento 

temporal para apresentar algumas constantes entre as questões apresentadas por Machado e o 

discurso de posse de Gil.  

Gilberto Gil, ao discorrer sobre o papel do Estado em relação à cultura, admitia não 

ser função do Estado fazer cultura: este deveria criar condições de acesso universal aos bens 

simbólicos e aos meios para a produção e a criação destes bens, “artefatos ou mentefatos” 

(2003, n.p.), promovendo assim o desenvolvimento cultural da sociedade. Quando Machado 

(1984, p. 16) questiona em seu texto a ação nacional das agências de fomento em seus 

aspectos socioeconômicos, o autor expõe que é necessário pensar o que fazer com projetos 

elitistas de alto custo, como a ópera. E que as políticas para as populações de baixa renda 

desfrutam de desafios que deves ser refletidos: como apoiar as ações da periferia e da zona 

rural sem dirigismo, e como evitar a inserção de pacotes culturais pré-fabricados para essa 

população. Quanto a esse tema, Gil questiona os motivos de as políticas anteriores não 

vislumbrarem a cultura brasileira como algo além das restrições acadêmicas ou das 

representações de uma classe artística e intelectual. Ele define cultura como tudo que se 

manifesta para além do valor de uso, como símbolos de um povo, como conjunto de signos da 

nação: “Cultura como o sentido de nossos atos, a soma de nossos gestos, o senso de nossos 

jeitos” (GIL, 2003, n.p.). E, por isso, as políticas culturais deveriam ser encaradas como 

intervenções criativas no campo do real histórico e social, com o fim de completar a 

construção de uma nação democrática, plural e tolerante: “o papel da cultura, nesse processo, 

não é apenas tático ou estratégico - é central: o papel de contribuir objetivamente para a 

superação dos desníveis sociais, mas apostando sempre na realização plena do humano” 

(Idem, n.p.). 

Gil realiza uma crítica acerba ao conceito erudito de “folclore”, afirmando que essa 

expressão não teria espaço em sua gestão por considerá-la carregada de uma discriminação 

cultural, como aquilo que não se enquadra em uma cultura de massa por sua antiguidade, e 

que é produzida por pessoas consideradas incultas, “como uma espécie de enclave simbólico, 
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historicamente atrasado, no mundo atual” (Ibidem, n.p.). Machado insere em seus 

questionamentos o tema do folclore com muito cuidado, pensando se este deve ser tratado 

como algo a ser apenas documentado ou se os grupos diretamente envolvidos com tais 

manifestações devessem ser apoiados financeiramente, correndo o risco neste caso da sua 

descaracterização. Ele também pondera o seu tratamento museológico e se há relação entre o 

folclore e a cultura popular. Ele não evidencia seu conceito de folclore, mas questiona: “Será 

razoável que os institutos de folclore queiram transformar-se em novos centros de pesquisa 

antropológica?” (MACHADO, 1984, p. 18). 

Outra convergência entre esses dois textos é a questão da dimensão externa da política 

cultural. Machado se preocupa com a relação adequada entre o Ministério da educação e 

Cultura e o Itamaraty no caso de atividades culturais realizadas no exterior. O que Gil defende 

relativamente ao tema em seu discurso é que o MinC e o Ministério das Relações Exteriores 

devam trabalhar em conjunto para modelar, pensar e inserir a imagem do Brasil no mundo, 

como uma parceria lógica e natural.  

Um tema que afligia Gilberto Gil era a visão do ministério apenas como uma caixa de 

repasse de verbas para uma clientela preferencial. Ele defende em seu discurso que a função 

do Estado em “fazer cultura” se limitava à formulação de políticas públicas, “no sentido de 

que toda política cultural não pode deixar nunca de expressar aspectos essenciais da cultura 

desse mesmo povo” (GIL, 2003, n.p.). Mario Brockmann Machado expressa essa mesma 

preocupação a respeito da sobreposição do apoio a eventos culturais e à construção de 

políticas permanentes para a atividade cultural, “como evitar o eventual, o efêmero, o vistoso, 

mas inconsequente, o projeto que não deixa raízes” (1984, p.17). 

Este paralelo entre dois personagens em tempos distintos não tem como objetivo 

apontar exatidões ou equívocos, e sim perceber a continuidade de temas relativos à cultura 

que ecoaram neste período, culminando no discurso de posse do ministro Gil. Algumas outras 

questões sugeridas por Machado ainda permanecem sem respostas ou com soluções parciais, 

como o problema da prestação de contas por mecanismos contábeis das pequenas instituições, 

a incidência de órgãos públicos concorrendo aos financiamentos públicos, as estratégias para 

negociar um maior orçamento para programas culturais, o tema da indústria cultural, a 

continuidade de políticas desenvolvidas na área e a questão da distribuição das ações culturais 

no território nacional. Retornarei a algumas dessas questões no decorrer da análise, mas é 

importante registrar que os temas sugeridos por Machado (1984) não são inerentes à década 

de 1980: decorriam de um processo anterior, trilhado por agentes culturais que pensaram 

propostas para a cultura, que disputaram por espaços e por projetos diferentes, e que 
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contribuíram para a formação de conceitos sobre as políticas culturais no Brasil. Essas duas 

posturas, ambas no interior das políticas oficiais do Estado brasileiro para a cultura, seja nos 

anos que antecedem a Nova República ou naqueles em que houve o exercício do poder 

administrativo por um governo marcado por seus vínculos com movimentos sociais e 

populares, denotam a necessidade de levar em conta as diferentes camadas temporais 

envolvidas em uma questão ainda aberta numa sociedade em que o tema da cultura suscita 

pouco apreço. 

2.2 O MOSAICO ARREVESADO: AS POLÍTICAS CULTURAIS NO SÉCULO XX. 

A elaboração de leis, decretos e programas, a criação de instituições e órgãos 

articulados e geridos pelo Estado conferiram uma maior visibilidade à área, construindo 

estruturas burocráticas a serviço da cultura e projetos definidos de acordo com orientação 

política dos governos. Esse processo esteve constantemente em disputa pelos significados 

possíveis para o que seria o pleno exercício dos direitos culturais, pois o processo de 

formação de políticas para a cultura brasileira pelo Estado não se realiza de maneira linear e 

conciliadora: ele se encontra em uma arena política com distintas percepções sobre os seus 

significados e sua essencialidade, por conflitos entre os projetos propostos pelos 

representantes do poder e pelas diferentes possibilidades oferecidas pela área cultural para 

aqueles que almejavam usufruir desta.  

Constantemente presente nos assuntos relacionados à área cultural, a intervenção do 

Estado é intensificada nos períodos do governo Vargas (1930-1945) e na ditadura civil-militar 

(1964-1984) com o intuito de fomentar uma identidade nacional coesa e forte, capaz de evitar 

as contradições constantes e a instabilidade social, garantindo a unidade do país e a edificação 

da nação. As políticas culturais federais encontram nestes períodos a tentativa de consolidação 

de estruturas burocráticas e o interesse em formular políticas consistentes para o setor, tendo 

como sustentação as ideias que perpassavam pela modernização da nação, pelo 

desenvolvimento da área e pela releitura dos bens culturais tradicionais e clássicos como 

elementos responsáveis por formar renovar a narrativa de Brasil. 

Muitos autores criticam os significados atribuídos aos dois momentos de experiências 

democráticas ocorridas no Brasil, nomeadamente aquele que se processou entre o fim do 

Estado Novo e o golpe civil-militar (1946-1964), e o período de redemocratização que se 

desenrolou com os processos de negociação e abertura política ao fim da ditadura militar, 

geralmente demarcado a partir de 1974. Marilena Chauí (1994, p.50-51) considera que a 

sociedade brasileira possui uma memória histórica relativa ao período entre 1945 e 1964 que é 
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curiosa, devido à ausência dos movimentos sociais na construção de direitos. No período 

citado, as greves eram consideradas ilegais, o trabalho era regido por uma legislação 

outorgada pela ditadura Vargas, a maior parte da população foi excluída do processo eleitoral 

por conta da proibição do voto aos analfabetos e a perseguição a partidos políticos ainda era 

uma realidade. 

Também o período de redemocratização durante e pós-ditadura militar possui em suas 

estruturas relações antagônicas, como afirma Dagnino (2005). Para a autora, neste momento 

houve uma tentativa de construir espaços públicos que pudessem ser compartidos entre 

Estado e sociedade, como no processo de consolidação da Constituição de 1988, mas esse 

mesmo processo, durante o qual foram construídos mecanismos de aprofundamento 

democrático e de redução da exclusão, contribuiu com o projeto político neoliberal que se 

instalava após o esfacelamento da unidade de luta pela redemocratização, reduzindo a 

participação popular na política: “assim, o projeto neoliberal operaria não apenas com uma 

concepção de Estado mínimo, mas também com uma concepção minimalista tanto da política 

como da democracia” (DAGNINO, 2005, p.60).  

Sabemos que nos dois períodos abordados prevaleceu a manutenção de características 

democráticas como eleições livres, funcionamento do congresso e relativa liberdade de 

imprensa. As ações voltadas para a cultura se difundiram e se desenvolveram em alguns 

governos neste cenário de relativa liberdade, e em outros elas recuaram nesse percurso 

histórico de legitimidade política. Perceberemos que, entre 1946 e 1964, a presença do Estado 

nas atividades culturais foi discreta e muito seletiva, privilegiando o que dizia respeito à 

modernização, demarcando-se tal ausência, salientada por Rubim, como uma triste tradição 

das políticas para a cultura (2007a, p. 103). Mas a ausência é também uma política, se 

pensarmos este silêncio como escolhas definidas pelos agentes sociais.  

Neste processo também há momentos em que o Estado modifica suas ações no cenário 

cultural, transformando as relações e fomentando grandes alterações na área. O período de 

redemocratização recente foi um desses momentos em que as políticas desenvolvidas para a 

cultura pelo Estado modificaram o modo de pensar, usufruir e produzir cultura, inserindo 

novas possibilidades para o financiamento privado e o setor, instigando mudanças e servindo 

como modelos para os estados e municípios remodelarem as políticas patrimonialistas 

desenvolvidas até então. Em Santa Catarina e em Florianópolis, as influências das políticas 

federais foram sintonizadas às ações desenvolvidas como ondas, orientadas pelas questões da 

diversidade, da democratização da cultura, do apoio à produção e à difusão da cultura, 

elementos presentes nos projetos do programa Cultura Viva. 
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Rubim (2012, p. 15), analisando o panorama das políticas culturais no mundo, 

identificou a criação do Ministério dos Assuntos Culturais na França, em 1959, como o 

momento de fundação das políticas para a cultura no ocidente, marco histórico este construído 

na Europa e amplamente adotado no meio cultural internacional. Cabe compreender os 

significados desta periodização para evitar teleologias e determinismos. Isto é importante para 

a análise historiográfica de tais processos porque, segundo Dosse (2012), o fato de trabalhar 

com um presente ainda indeterminado, de um futuro desconhecido, contribui para que 

possamos retirar o olhar do fato em si e pensar na conjuntura: “O historiador, então, recebe 

uma nova tarefa que é a de encontrar a indeterminação do presente das sociedades passadas” 

(DOSSE, 2012, p.15). Costuma-se afirmar que uma “revolução” ocorreu sob o comando do 

ministro André Malraux, transformando a cultura em fim e a política em meio para conquistar 

seus objetivos, centrados no repertório cultural “digno de ser preservado, difundido e 

consumido pela civilização francesa” (RUBIM, 2012, p. 16). Não obstante, as políticas para a 

cultura estavam se organizando em outros espaços e com outros objetivos, talvez não com a 

estrutura de um ministério, mas com ações efetivas, ou silêncios propositais, que pretendiam 

promover e disciplinar as ações desenvolvidas no meio cultural. A cultura nestes períodos foi 

promovida pelo Estado como ação política, e conseguiu fomentar o meio cultural e 

reorganizar as estruturas burocráticas necessárias para o seu funcionamento.  

No Brasil, durante um período de cinquenta e cinco anos, iniciado com a criação do 

Ministério dos Negócios da Educação e Saúde Pública pelo Governo Provisório de Getúlio 

Vargas, no Decreto nº 19.402 de novembro de 1930, até o estabelecimento do MinC como 

órgão central responsável pelas ações e políticas para a área, a fronteira entre a cultura e a 

educação não foram nitidamente definidas na infraestrutura do Estado e os arranjos 

encarregados de articular o setor e fomentar atividades estiveram por muito tempo disperso 

nos setores da saúde, da educação e da justiça. Entre as rupturas e as continuidades das 

estruturas burocráticas, estão sobrepostas distintas peças que instalam a complexidade da 

construção deste mosaico. Acompanharemos a criação e organização dessas peças, intricadas 

em um modelo estatal e encerradas em procedimentos exclusivos, no processo de construção 

e de controle das políticas para o setor. 

2.2.1 A modernização e a tradição no governo Vargas 

Para Lia Calabre (2007b), no período de Vargas temos o primeiro momento em que 

medidas foram adotadas visando uma maior institucionalidade para o setor e, a partir de 

então, sua importância passa a ser reconhecida pelos governos brasileiros, constando nas 
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ações desenvolvidas pelos diversos grupos que ocuparam os espaços de poder. Durante o 

primeiro período do Governo de Getúlio Vargas, a cultura foi uma parte importante na 

construção da política nacional: a produção cultural foi inserida em um projeto político e sua 

estrutura burocrática foi organizada para exultar a identidade nacional, seu discurso cívico-

patriótico e as realizações do governo, marcando uma presença sistemática do Estado nas 

políticas para a cultura. No período de 1930 a 1945, órgãos e normas foram criados com o 

objetivo de instituir uma rotina administrativa e instrumentos oficiais de controle para a 

produção cultural no Brasil, como o Ministério da Educação e Saúde Pública (MESP), o 

Serviço Nacional do Teatro (SNT), o SPHAN e o Departamento de Imprensa e Propaganda 

(DIP). Esse período foi marcado pela narrativa da renovação, com o processo de urbanização 

crescente e com a valorização da produção industrial era necessário modernizar a sociedade e 

as estruturas estatais, visando o pleno desenvolvimento do país. 

O MESP foi chefiado por Francisco Campos até 1934, quando foi substituído por 

Gustavo Capanema Filho após a posse de Vargas para presidência. O ministro Capanema 

ficou à frente do órgão até o fim do Estado Novo, em 1945, e foi responsável pela construção 

institucional da área, implantando modelos e criando outras relações entre o poder público e 

os intelectuais que atuavam no setor, “no decorrer de 11 anos em que ficou à frente da pasta, 

praticamente não houve setor da cultura que tenha escapado de sua atenção, desde a 

radiofusão e cinema ao decisivo apoio prestado à arquitetura e as artes plásticas 

contemporâneas” (LONDRES, 2001, p. 85). Getúlio Vargas possuía como projeto de governo 

o rompimento com o passado, reinterpretando a tradição, vista neste momento como elemento 

essencial à criatividade cultural, e modernizando a nação, “os Intelectuais são os que captam, 

são os intérpretes dos anseios da sociedade, e, ao colaborarem com o Estado, tornam-no capaz 

de disciplinar, de coordenar, permitindo o funcionamento de um todo orgânico” (OLIVEIRA, 

1999, p.95). Muitos intelectuais se comprometeram nesta aventura pela consolidação de uma 

cultura nacional, como podemos perceber na formação da equipe do ministério, composta por 

personalidades reconhecidas como Carlos Drummond de Andrade, Mario de Andrade, 

Cândido Portinari, Heitor Villa-Lobos, Lúcio Costa e Rodrigo de Melo Franco de Andrade. 

Capanema pensava a cultura no ministério como um fator essencial de formação de 

identidade e de realização da nação, sugerindo ao presidente em seu projeto de reorganização 

da pasta que houvesse uma modificação em sua nomenclatura para Ministério da Cultura 

Nacional, alteração que não foi aprovada no processo de reforma ministerial iniciado em 

1936. Em sua gestão foram criados o Instituto Nacional de Cinema Educativo, pela Lei nº 378 

de 13 de janeiro de 1937; o SPHAN, pelo Decreto-lei nº 25, de 30 de novembro de 1937, 
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resultante de projeto abrangente elaborado por Mario de Andrade a convite do ministro; o 

SNT, pelo Decreto-lei nº 92, de 21 de dezembro de 1937, por ser o teatro “considerado como 

uma das expressões da cultura nacional, e a sua finalidade é, essencialmente, a elevação e a 

edificação espiritual do povo” (BRASIL, 1937, n.p.); e o Instituto Nacional do Livro, por 

meio do Decreto-lei nº 93 de 21 de dezembro de 1937, responsável pela publicação de obras 

esgotadas e lançamento de livros “de grande interesse para a cultura nacional”, além de 

promover a criação de bibliotecas em todo o país. Essas instituições e suas ações consolidadas 

dentro do Estado Novo possuíam uma “função educadora” (CAPELATO, 2009, p.114), tendo 

em vista que neste momento a produção cultural estava inserida em um projeto político 

voltado para a legitimação do regime e pela instituição de um ideal de brasilidade. 

Na construção de uma sociedade nacional, segundo Barbalho (2000), era necessária 

uma cultura com base sólida nas experiências e nos símbolos populares e, para este processo, 

as manifestações culturais tradicionais foram assimiladas pelo Estado e reproduzidas de 

acordo com a imagem do povo brasileiro que lhes era interessante, auxiliando no processo de 

consolidação do sentimento de nacionalidade, “manipulando os símbolos populares, o Estado 

os transformava em nacionais e, depois, em elementos típicos da nova brasilidade” 

(BARBALHO, 2000, p. 73). Em Santa Catarina, a instituição produtora de narrativas 

históricas, representada no Instituto Histórico e Geográfico de Santa Catarina, sofreu 

influências das características centradas no ideal de brasilidade articulado no período Vargas, 

segundo Janice Gonçalves (2016). A afirmação da herança lusitana em solo catarinense servia 

para alinhar o estado de Santa Catarina à identidade visibilizada oficialmente pelo Governo 

Federal, “aspecto, portanto, decisivo para a atribuição de uma identidade brasileira ao estado, 

de modo a apagar ou atenuar, a imagem de território de estrangeiros resistentes à integração 

nacional” (GONÇALVES, 2016, p. 116). 

Um dos projetos idealizados na gestão do Ministro Gustavo Capanema que demarca 

nitidamente o pensamento do Estado sobre a cultura foi o Conselho Nacional de Cultura 

(CNC), através do Decreto-Lei n.º 526 de 01 de julho de 1938. O CNC era um órgão de 

cooperação formado por sete membros escolhidos pelo Presidente da República entre pessoas 

notoriamente consagradas com a questão da cultura, dentre elas quatro diretores ou altos 

funcionários do Ministério da Educação e Saúde. As competências do CNC eram restritas e 

limitavam-se a examinar as informações sobre as atividades de cultura realizadas com o 

objetivo de definir as identidades das instituições existentes e as diretrizes de sua ação, a 

sugerir medidas aos poderes públicos para ampliação ou aperfeiçoamento de qualquer 

atividade cultural e ao diagnóstico da situação de instituições de caráter privado, “para o fim 
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de opinar quanto às subvenções que lhes devam ser concedidas pelo Governo Federal” 

(BRASIL, 1938). Neste Decreto-lei, Capanema definiu os elementos essenciais para o 

desenvolvimento cultural, que eram a produção filosófica, científica e literária, o cultivo das 

artes, a conservação do patrimônio, o intercâmbio intelectual, a difusão cultural entre as 

massas através dos meios de comunicação como o rádio, os livros, o teatro, o cinema, a 

propaganda, a campanha de causas patrióticas e humanitárias, a educação cívica através de 

ações coletivas, a educação física e a recreação individual ou coletiva. 

O escopo dessas atividades demonstra a preocupação do Ministério tanto na produção 

artística quanto na difusão cultural por meio dos veículos de comunicação em voga no 

período, como o rádio. Também torna-se perceptível, com a educação cívica, a propaganda e 

a campanha em favor de causas patrióticas, a manifestação de uma cultura política que se 

impõe no período valorizando as ações voltadas para o enaltecimento da nação. Para Renato 

Ortiz (2001), a construção da nacionalidade é um projeto constante entre 1930 e 1950, e por 

esse motivo a questão nacional se impõe com tanta força nos projetos de Estado do período. 

Segundo Capelato (2009), a relação do que é produzido na cultura e o que é pensado 

na política no projeto do Governo Vargas se confundem:  

Nesse projeto, política e cultura mesclam-se com o objetivo de adaptar os meios de 

comunicação e a produção cultural às novas concepções de poder. A reflexão sobre 

o significado da propaganda e da produção cultural voltada para o enaltecimento da 

política em vigor leva a concluir que, nesse contexto, obra de arte e obra de 

propaganda são inseparáveis. As duas formas mesclam-se formando um produto de 

natureza cultural e política 

Não há informações sobre a ação efetiva do CNC (CALABRE, 2007a, p.51), e as suas 

atividades podem ter sido restringidas pelo grande número de órgãos criados pelo Estado 

Novo para as ações culturais com funções semelhantes, como o DIP e o SNT. Entretanto, a 

intenção de sua criação demonstra um interesse em promover políticas públicas para a cultura 

alinhadas à ação do Estado através do CNC, mesclando a produção cultural e a propaganda 

política durante o período Vargas, reiterando seu projeto político e difundindo-o para as 

massas por meio de todos os meios disponíveis. 

2.2.2 Abrindo estradas para o setor: os arranjos oficiais da cultura entre 1946 e 1964 

Em contraponto ao período supracitado, a participação do Estado na cultura entre as 

décadas de 1940 e 1960 foi relativamente pequena. O período democrático em questão foi 

marcado pela intensa participação da iniciativa privada no setor cultural, com empresários 

investindo tanto na criação de emissoras de rádios e no cinema brasileiro, influenciados pelo 
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crescimento urbano-industrial que gerava novas expectativas sobre esse mercado 

(CALABRE, 2009, p.45), quanto na criação de instituições permanentes, como o Museu de 

Arte de São Paulo Assis Chateaubriand (MASP), criado em 1946, e o Museu de Arte 

Moderna do Rio de Janeiro (MAM), inaugurado em 1948. No entanto, o Estado esteve 

presente operando nas bases burocráticas existentes, regulamentando a área, definindo novas 

estruturas e promovendo as políticas necessárias nos governos de Eurico Gaspar Dutra (1946-

1951), de Getúlio Vargas (1951-1954) e de Juscelino Kubitscheck (1956-1961), como 

podemos perceber pesquisando a legislação referente à Câmara dos Deputados Federal, não 

deixando o campo cultural incólume de suas ações em um momento em que o mercado 

cultural estava em expansão e era predominantemente ocupado pelas produções voltadas para 

o consumo. 

A Constituição de 1946, promulgada durante o governo Dutra, trouxe um novo 

tratamento para a cultura, cujo amparo deveria ser um dever do Estado, e as obras, 

monumentos e documentos de valor histórico e artístico, bem como os monumentos naturais 

ficariam sob a proteção do Poder Público (BRASIL, 1946, n.p.). Segundo Mônica Rugai 

Bastos (2004), é a primeira vez que se fala em amparo à cultura como dever do Estado, “mas, 

sem as especificações necessárias para delimitar sua atuação” (BASTOS, 2004, p. 109). 

Ainda em 1946, um acordo internacional foi firmado com as Nações Unidas para uma 

Organização Educativa, Científica e Cultural pelo Decreto nº 22.024, de 5 de novembro. Esta 

organização era formada por todos os Estados-membros participantes, e surgia no clima de 

recuperação da paz fomentado logo após a Grande Guerra, acreditando que a cultura, em 

conjunto com a educação e a ciência, era um dos elementos necessários para se atingir 

gradativamente a paz “a fim de assegurar o respeito universal pelo predomínio do direito e da 

justiça, dos direito humanos e das liberdades fundamentais do homem garantidas á todos os 

povos sem distinção de raça, sexo, língua ou religião pela Carta das Nações Unidas” 

(BRASIL, 1946, n.p.).  

Neste mesmo ano, o presidente procurou reorganizar o Instituto Nacional de Cinema 

Educativo, criado em 1937, definindo como função do órgão a edição de filmes educativos, 

fotografia, diafilmes e fonogramas para a documentação artística e cultural do país, bem como 

a assistência à iniciativa privada que tenha uma produção com finalidade educativa. Essa 

reorganização se dá em um momento em que o cinema se torna um bem de consumo e a 

indústria cinematográfica começa a receber filmes oriundos dos Estados Unidos (ORTIZ, 

2001, p. 41), o que aumenta a preocupação em fomentar a produção nacional para que fosse 
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possível cumprir as metas obrigatórias de exibição de filmes nacionais nos cinemas, exigidas 

pelo Estado. 

Durante o governo democrático de Getúlio Vargas (1951-1954), a estrutura 

burocrática em que as instituições culturais estavam organizadas, o Ministério da Saúde e da 

Educação, foi novamente transformada. A área da Saúde passa a contar com seu próprio 

ministério, e o antigo órgão passou a ser denominado como Ministério da Educação e Cultura 

(MEC) em 1953, dando maior visibilidade a esta área. A cultura, que apenas figurava o 

ministério, atuaria como coadjuvante, estendendo suas ações para responder às suas 

características e necessidades específicas. Nesse intuito, é também criada a “Divisão de 

Educação Extra-Escolar” do Ministério da Educação e Cultura, Decreto nº 34.078, que 

possuía uma seção exclusiva para atividades culturais, responsável por patrocinar e coordenar 

cursos, conferências e exposições para a difusão artística e cultural, apoiar e coordenar a 

realização de espetáculos teatrais, concertos musicais, exibições cinematográficas e 

transmissões radiofônicas ou de televisão que apresentassem valor cultural ou educativo, 

promover concursos científicos, literários ou artísticos e incentivar publicações úteis à 

formação e à difusão da cultura. Mesmo que a Divisão não tenha tido tanta influência na 

organização cultural brasileira, a sua criação demonstra a necessidade de um órgão 

aglutinador das atividades de produção, difusão e promoção da cultura dentro da organização 

ministerial. 

Segundo Ortiz (2005), o governo de Juscelino Kubitscheck teve como característica a 

internacionalização da economia brasileira “justamente no momento em que se procura 

fabricar um ideário nacionalista para se diagnosticar e agir sobre os problemas nacionais” 

(ORTIZ, 2005, p.47). Para auxiliar nessa fabricação, a criação do Instituto Superior de 

Estudos Brasileiros (ISEB) pelo Decreto nº 37.608 de 1955 foi essencial para se pensar a 

nação como categoria e a cultura como elemento de transformação social. No que tange à 

construção da nacionalidade no período JK, dois decretos se destacam em seu conteúdo: O 

Decreto nº 41.926, de 30 de Julho de 1957, que aprova o regimento do Conservatório 

Nacional de Canto Orfeônico, e o Decreto nº 43.178, de 5 de Fevereiro de 1958, que instituiu 

a Campanha de Defesa do Folclore Brasileiro. O primeiro decreto definia como uma das 

finalidades do Conservatório a realização de pesquisas, “visando, tanto à restauração ou 

revivescência das obras de música patrióticas que hajam sido, no passado, expressões 

legítimas da arte brasileira, como ao recolhimento das formas puras e expressivas de cantos 

populares do país, no passado e no presente” (BRASIL, 1957, n.p.), enquanto o segundo, em 

uma visão musealizada do folclore, pretendia desenvolver ações de promoção, salvaguarda, 
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difusão e formação para o folclore, pretendendo inclusive “esclarecer a opinião pública 

quanto à significação do folclore” e “propor medidas que assegurem proteção aos folguedos e 

artes populares e respectivo artesanato” (BRASIL, 1958, n.p.). As ações pretendem o reaver 

uma cultura popular que se encontra em perigo ou já está relegada ao passado, removida do 

seu espaço, do seio de um povo idílico, puro e legítimo, e que agora, estando apartada da 

sociedade, deve ser devolvida à população por meio de uma mediação. 

Janice Gonçalves (2016) enfoca neste período a influência da concepção de folclore 

formulada pelo governo federal nas construções sobre esse patrimônio em Santa Catarina, que 

remetia “a formas de ser, agir e fazer populares, no presente, quer tivessem sido criadas e se 

manifestado recentemente, quer remetessem a antigas tradições” (2016, P.119). Em 1948, 

durante o Primeiro Congresso de História Catarinense, foi criada a Subcomissão Catarinense 

de Folclore, transformada em Comissão no ano de 1950, interligando-se à Comissão Nacional 

de Folclore. Essa “empreitada folclórica” exigiu dos intelectuais envolvidos o domínio de 

novos campos de saber e a responsabilidade de atender às pautas e obrigações que fugiam à 

sua esfera de influência mais próxima, pois correspondiam a políticas federais definidas pela 

Comissão Nacional de Folclore.  

Apesar da criação de algumas estruturas administrativas federais, as políticas ficaram 

restritas à regulamentação de órgãos já existentes na burocracia, de modo que as ações 

desenvolvidas neste período não conseguiram formar estratégias definidas para a cultura, 

restringindo-se a algumas ações pontuais, tais como a criação da Campanha de Defesa do 

Folclore e do Ministério da Educação e Cultura, que não eram eficazes na aglutinação das 

especificidades da área e na consolidação de espaços de produção, fruição e difusão das 

diferentes manifestações culturais, principalmente por parte de camadas sociais que ainda não 

eram plenamente representadas nas ações da cultura oficial. Apesar das discussões 

promovidas pelo ISEB sobre a ampliação do conceito de cultura promovida durante o governo 

JK, a cultura não ascendera neste momento como direito ou como espaço de expressão 

democrática, expondo que a ausência de políticas específicas pode conter a intenção do 

silêncio.  

Chegando à gestão de Jânio Quadros (1961), a área cultural estatal é acometida por 

nova formulação em sua estrutura burocrática. Em 23 de fevereiro de 1961, por meio do 

Decreto nº 50.293, foi criado o Conselho Nacional de Cultura (CNC) como um órgão de 

orientação da política cultural, subordinado diretamente ao Presidente da República. A 

estrutura administrativa proposta para este Conselho era integrada por seis comissões: 

Comissão Nacional de Literatura, Comissão Nacional de Teatro, Comissão Nacional de 
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Música e Dança, Comissão Nacional de Cinema, Comissão Nacional de Artes Plásticas e a 

Comissão Nacional de Filosofia, História e Ciências Sociais. Cada comissão era formada por 

cinco integrantes nomeados pelo Presidente da República, à exceção da Comissão de Cinema, 

formada pelo Conselho Consultivo do GEICINE, com nove integrantes. O CNC se constituía 

pelos presidentes das Comissões a ele subordinadas, pelo seu Secretário Geral, por um 

representante do Ministério da Educação e Cultura, do Ministério da Fazenda, do Ministério 

das Relações Exteriores e da Universidade do Brasil. 

Criar um Conselho ligado diretamente à presidência, desvinculado da estrutura 

Ministério da Educação e da Cultura, indica o interesse por acompanhar de perto as ações 

produzidas na cultura, inclusive por ser o presidente responsável pela escolha dos 

participantes das comissões. De acordo com Lilian Lustosa da Costa (2011), na ata de 

instalação do Conselho, o Presidente da República definia como função deste as tarefas de 

coordenar, disciplinar e revigorar a cultura, promovendo sua popularização e democratização 

através do trabalho de uma “elite a serviço do povo” (COSTA, 2011, p.30). Ao analisar a 

composição das comissões encontramos nomes reconhecidos dentro das áreas representadas, 

como Jorge Amado, Carlos Drummond de Andrade, Antônio Cândido de Melo e Souza, Lívio 

Abramo, Oscar Niemeyer, Cacilda Becker, Nelson Rodrigues, Sergio Buarque de Hollanda, 

Gilberto Freyre e Mario Pedrosa, o primeiro secretário geral do CNC. Essa proximidade entre 

o meio artístico e os integrantes dos conselhos do CNC propiciava uma maior agilidade no 

encaminhamento de demandas, já que “cabiam às Comissões levar ao Conselho propostas de 

iniciativas ligadas ao setor artístico que representavam” (DUARTE, 2014, p.210). Entre as 

atribuições do CNC estavam a elaboração de um plano para a política nacional do governo, a 

elaboração de medidas que estimulassem as atividades culturais, a proposição de 

reestruturação, ampliação ou extinção de órgãos culturais da União e a produção de relatórios 

anuais para a presidência sobre todas as atividades culturais do país e das ações do conselho. 

Após a renúncia de Jânio Quadros, houve a reintegração do CNC ao Ministério da 

Educação e Cultura no governo de João Goulart (1961-1964), que indicou como Secretário 

Geral do CNC o diplomata e grande incentivador do teatro nacional Paschoal de Carlos 

Magno. Apesar das grandes dificuldades orçamentárias do CNC, Paschoal realizou um grande 

projeto em sua gestão, denominado “Caravana da Cultura”, promovendo um dia de ações que 

valorizassem as expressões culturais nacionais em diversas cidades do país, buscando a 

unidade nacional através da diversidade cultural. Em sua primeira fase, a Caravana iria 

percorrer a rodovia Rio-Bahia, a BR-4, levando mais de 160 artistas, professores e intelectuais 

responsáveis por espetáculos de teatro, música clássica e popular, de danças típicas e de 
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marionetes, sessões de cinema, exposições de arte, aulas de educação física e palestras, que 

seriam apresentadas em dezoito cidades entre o Rio de Janeiro e Maceió, e contava com o 

apoio do Museu Nacional de Belas-Artes, da Cinemateca de São Paulo e do Instituto Nacional 

do Livro, e com o patrocínio da Presidência da República, do Ministério da Educação e 

Cultura, do CNC e do Departamento Nacional de Estradas e Rodagens. Segundo seu 

idealizador, Paschoal Carlos Magno, a ideia do projeto era “levar cultura onde não existia”, 

democratizando o acesso às manifestações culturais para além do eixo Rio-São Paulo. 

A partida da Caravana aconteceu no dia 09 de janeiro de 1964, como um grande 

evento amplamente divulgado nos jornais. Nesta data, foi publicada nos principais jornais 

cariocas, como o Correio da Manhã13 e o Jornal do Brasil14, uma propaganda de meia página 

no primeiro caderno sobre a partida do grupo, que ocorreria às 15h no pátio do Ministério da 

Educação e Cultura. Nesta propaganda, constavam os nomes das cidades selecionadas para 

receber o projeto, dezesseis ao total, e os artistas e projetos que iriam compor a Caravana, 

com destaque no teatro para o ator Sérgio Cardoso, o Teatro do Estudante do Paraná e o 

Teatro do Candanguinho de Brasília; na dança as artistas Beatriz Consuelo e Claudet Darnet, 

a Escola de dança Tony Petzhold do Rio Grande do Sul e o Conjunto Folclórico Gaúcho, e, 

além de grupos de música clássica, ópera e de ginástica, as exposições programadas contariam 

com reproduções de quadros do Museu de Belas-Artes, e com trabalhos sobre a arquitetura do 

Rio de Janeiro, sobre o Teatro Nacional de Comédia, sobre o compositor e maestro Villa 

Lobos e sobre as rendas de Santa Catarina.  

A frase de Júlio Sambaqui, ministro da Educação e Cultura, impressa na propaganda, 

denota o quanto a cultura era vista como um instrumento necessário para alcançar a unidade 

nacional, já que a “verdadeira” cultura ainda não havia chegado a todos os lugares da nação: 

“Governar é abrir estradas para a cultura do nosso país” 15. Essa tentativa de definição de uma 

cultura nacional pode ser abordada a partir do debate proposto por Stuart Hall (2014) sobre 

como a formação das identidades é necessária para a afirmação de uma nação, “Para dizer de 

forma simples: não importa quão diferente seus membros possam ser em termos de classe, 

gênero ou raça; uma cultura nacional busca unificá-los numa identidade cultural, para 

representá-los todos como pertencendo à grande família nacional” (2014, p. 35). Contudo, não 

                                                 
13

 CARAVANA da Cultura. Correio da Manhã, 09 jan. 1964, 1º Caderno, p. 11. Disponível em: 

http://memoria.bn.br/ acesso: 20 dez. 2016. 
14

 CARAVANA da Cultura. Jornal do Brasil, 09 jan. 1964. Disponível em: http://memoria.bn.br/ acesso: 20 dez. 

2016. 
15

 Correio da manhã, 09 de janeiro de 1964, primeiro caderno, p. 11. Disponível em: http://memoria.bn.br/ 

acesso: 20 dez. 2016. 
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insere o sujeito como formador da sua cultura, sendo necessária uma ação governamental para 

que essa cultura singular e unificadora chegasse a toda nação, em uma via descendente, 

hierárquica e fundamentalmente estática e pré-determinada. 

Um ponto muito importante deste novo CNC é o estímulo à criação de Conselhos 

Estaduais de Cultura (CEC) e a proposição de convênios com estes a fim de fortalecer uma 

unidade nas políticas para cultura e criar estruturas sólidas para a produção cultural nos 

estados. Em Santa Catarina, a Lei Estadual nº 2.975 de 18 de dezembro de 1961 criou o 

Conselho Estadual de Cultura como órgão complementar e consultivo da Secretaria de Estado 

dos Negócios da Educação e Cultura de Santa Catarina, que deveria ser formado por pessoas 

de capacidade comprovada no campo das Ciências, Letras e Artes, e deveria colaborar com o 

Secretário de Estado na direção e organização dos serviços culturais. Apesar de o CEC de 

Santa Catarina ter iniciado suas funções de fato apenas no final da década de 1960, a sua 

criação demonstra uma consonância entre a organização da política nacional e a política 

estadual de cultura. 

A Caravana da Cultura realizada em janeiro de 1964 foi a única edição do projeto de 

Paschoal Carlos Magno, sendo interrompido pela instabilidade política em que se encontrava 

o país no período e, posteriormente, pela reconfiguração empreendida pela ditadura civil-

militar, como veremos adiante. Entretanto, apesar de a política planejada por esse período 

democrático estar assentada nas ideias de uma elite intelectual como agente difusor da 

verdadeira cultura brasileira, percebemos também o prenúncio do debate sobre uma cultura 

nacional, nem sempre conciliadora, que deveria ser incentivada para além da cultura 

especializada, valorizando a sua diversidade como a unidade necessária para a formação da 

identidade da nação. 

2.2.3 A constituição de políticas para cultura e a integração da nação na ditadura civil-

militar 

Com a imposição da ditadura civil-militar, a estrutura burocrática é reformulada pelo 

Estado para efetuar seu projeto político na área cultural. Segundo Ortiz (2005), o golpe de 

1964 inaugurou um período de enorme repressão política e ideológica, mas também marcará 

no meio cultural a emergência de um mercado de bens simbólicos representados pelos 

produtos dos meios de comunicação, da literatura, da música e do cinema, que integrou tanto 

as empresas privadas como as instituições públicas, “o Estado é um elemento fundamental na 

organização e dinamização deste mercado cultural, ao mesmo tempo em que nele atua através 

de sua política governamental” (ORTIZ, 2005, P. 84). Enquanto a economia brasileira se 
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inseria no processo de internacionalização do capital promovida durante o período ditatorial, 

as políticas para cultura buscavam a integração da nação e a reconstrução de uma memória 

legitimadora a partir dos bens culturais, principalmente daqueles ligados ao patrimônio 

histórico. 

Sergio Miceli (1984) afirma que, durante a década de 1970, o Estado ficou conhecido 

como o grande mecenas da cultura brasileira, subsidiando intelectuais e artistas que 

encontravam dificuldades em se manter no mercado com suas produções. Essa estratégia 

acabou por relegar as ações culturais lucrativas para os empreendedores e empresas 

particulares, como a televisão, as estações de rádio FM, a indústria musical e audiovisual, um 

conjunto “destinado aos modernos meios de reprodução eletrônica” (MICELI, 1984, p. 27), 

enquanto o Estado se ocupou das áreas ligadas ao patrimônio histórico e a eventos culturais 

voltados para uma cultura erudita que não conseguiriam se manter sem a proteção 

governamental, como a ópera, o balé e a música clássica. O autor assinala que um dos fatores 

contribuintes para essa delimitação da cultura “oficial” é a desconfiança gerada pela censura e 

pelas ações do governo realizadas pelos serviços de segurança, o que fez com que artistas 

representantes dessa expansão na produção acabassem se distanciando ou sendo distanciados 

das ações governamentais: 

Inúmeros empreendimentos acabaram se revelando inviáveis, seja por ingerência 

direta dos órgãos e agentes de censura, seja por decisão própria dos artistas e 

intelectuais. Circunstâncias dessa ordem foram progressivamente cerceando a 

atuação dos órgãos oficiais nas frentes de expansão da produção cultural (MICELI, 

1984, P. 27). 

Logo após o golpe, leis foram criadas visando o controle de áreas sociais e a extinção 

de ações consideradas subversivas, como a Comissão de Cultura Popular (ORTIZ, 2005, p. 

90). Visando estruturar uma política de cultura, o Conselho Federal de Cultura (CFC) é criado 

pelo Decreto-Lei nº 74, de 21 de novembro de 1966, extinguindo o Conselho Nacional de 

Cultura anterior e promulgando novas diretrizes para o setor, e instalado a partir do Decreto 

n° 60.237, de 27 de fevereiro de 1967. Esse novo órgão possuía 24 membros nomeados pelo 

Presidente da República dentre personalidades eminentes da cultura e de reconhecida 

idoneidade, escolhidos dentre o grupo de intelectuais renomados, conservadores e que se 

encontravam próximo ao poder, oriundos de instituições como o Instituto Histórico e 

Geográfico Brasileiro e a Academia Brasileira de Letras, “assim, a criação do CFC 

corresponde à necessidade do regime de elaborar uma determinada visão de cultura mais 

adequada aos seus interesses” (BARBALHO, 1999, p. 86). Era organizado em câmaras para 

deliberar sobre assuntos pertinentes às artes, letras e ciências, além de uma câmara 
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especialmente destinada ao patrimônio histórico e artístico nacional (BRASIL, 1966, n.p.). 

Suas principais funções consistiam em criar uma política cultural nacional e reorganizar o 

aparelho burocrático cultural brasileiro de acordo com as orientações políticas da doutrina de 

segurança nacional, objetivando uma melhoria na imagem do Estado repressor do setor da 

cultura. 

A cultura se encontra em outro regime, e com ele nascem novas ideias sobre o que se 

deve promover e quais políticas seriam necessárias para levar a cabo o projeto pretendido por 

este governo. O Conselho é constituído para satisfazer às necessidades da cultura política 

dominante, contrastando a promoção de ações culturais e da produção de um Plano Nacional 

de Cultura com as ações de censura e perseguição política, “o Conselho permaneceu nos 

espaços tradicionalmente ocupados pelas elites culturais atuantes no Estado desde o primeiro 

governo Vargas (1930-1945)” (MAIA, 2012, p. 39). Assim como no Conselho Nacional de 

Cultura de 1938 e de 1961, o consenso ideológico com o Estado era necessário para a 

promoção das ações, para conseguir o apoio do Estado e para evitar a censura. Os agentes 

produtores de cultura deviam se localizar no consenso, respeitando a cultura política oficial do 

regime e mantendo-se próximos ao “pequeno mundo” de produtores e intelectuais da cultura 

nacional do período (MAIA, 2012, p. 55). O projeto autoritário empreendido neste período 

anulou o princípio da cidadania e suspendeu os direitos políticos, mas disponibilizou outros 

direitos aos setores da população, em uma “concessão seletiva dos direitos sociais” 

(DAGNINO et al, 2006, p.46) fundada em critérios de articulação política. 

Para Maia, apesar de não ser possível uma análise mais detalhada sobre as disputas 

internas no Ministério da Educação e Cultura, o setor cultural possuía certa autonomia 

baseada nas permanências das bases burocráticas, mesmo com a força do autoritarismo do 

Ato Institucional nº5:  

A participação de vários grupos intelectuais no interior do MEC desde sua criação, 

em 1931 – inicialmente Ministério da Educação e Saúde –, favoreceu a relativa 

autonomia do setor cultural até 1975, e possibilitou a existência de projetos 

identificados por outras matrizes que diferem da ideologia de segurança nacional 

(MAIA, 2012, p. 28). 

Segundo Ortiz (2005), era função do Estado estimular a cultura como meio de 

integração, mas sob o controle do poder estatal. Esse estímulo acompanha um projeto cultural 

específico, que previa a aculturação como fator legitimador de uma diversidade cultural sem 

contradições, realizado de forma harmônica e democrática, “a qualidade da democracia passa 

desta forma a constituir a essência da brasilidade, o que significa reconhecer a essência de 

uma ‘verdadeira’ cultura brasileira, espontânea, sincrética e plural” (ORTIZ, 2005, p. 96). 
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Outro elemento ressaltado pelo autor é a ressignificação da tradição, do patrimônio identitário 

consolidado no processo histórico do qual o Estado deveria ser o guardião, retirando deste 

elemento todas as contradições sociais que poderiam estar contidas em seus significados, 

como corrobora Barbalho:  

Assim, dentro do “desenvolvimento” da cultura, o CFC teria uma função normativa 

de elaborar um pensamento que desse conta da especificidade do “Ser brasileiro”. 

Aos administradores cabia a função de criar programas de ação cultural legitimados 

por esse pensamento, porém viáveis dentro da lógica do mercado. (2000, P.79) 

Assim como o Conselho Nacional de Cultura de 1961, o CFC estimulou a criação de 

Conselhos Estaduais de Cultura, oferecendo como contrapartida a execução e o financiamento 

de projetos através de parcerias e convênios com os órgãos locais. De acordo com Calabre 

(2007), em 1966, existiam apenas dois Conselhos Estaduais em funcionamento, o de São 

Paulo e o da Guanabara. Já em setembro de 1971, o país contava com conselhos de cultura 

instalados e funcionando em 22 estados (CALABRE, 2007, p. 56). O estado de Santa 

Catarina, novamente, está próximo das linhas da política federal para a cultura, reorganizando 

o Conselho criado em 1961 com uma lei específica e muito mais elaborada que a anterior, a 

Lei estadual nº 4.086, de 27 de novembro de 1967, definindo o Conselho Estadual de Cultura 

não mais como um órgão complementar e consultivo, mas como um órgão de planejamento, 

orientação e coordenação das atividades culturais de Santa Catarina. Entre suas funções 

estavam a elaboração de um Plano Estadual de Cultura, a colaboração com o Conselho 

Federal de Cultura na formulação, execução e fiscalização do Plano Nacional de Cultura, a 

promoção de campanhas para o desenvolvimento da cultura e das artes no estado e sugerir 

convênios para realizar exposições, festivais e congressos. 

O Conselho se destacou na história das políticas culturais como um espaço político 

voltado exclusivamente ao setor cultural, apesar de suas limitações orçamentárias. Com a 

criação do Departamento de Assuntos Culturais (DAC), em 1967, o Conselho Federal de 

Cultura inicia um processo de esvaziamento político, perdendo o espaço de ação executiva 

quando grande parte de suas funções e das instituições vinculadas ao Conselho foram 

transferidas para o novo setor.  
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2.3  LEIS DE INCENTIVO COMO POLÍTICAS PARA A CULTURA: AS ESTRATÉGIAS 

DO ESTADO NEOLIBERAL 

2.3.1  A formação do ministério, a broa e a lei: os espaços da cultura no governo 

federal entre 1985 e 1991.  

O caminho percorrido para a formação do MinC perpassou os fóruns dos trabalhadores 

da cultura, discutindo sua validade e sua necessidade, e alterou as estruturas burocráticas 

formadas pelo Estado, onde se localizava sua genealogia. A criação do MinC, em 1985, e a 

sua manutenção não se realizou a partir de um consenso prévio entre seus agentes e, assim, as 

ações para a organização de um ministério específico para a cultura estiveram em constante 

debate antes de sua criação, durante sua existência e depois de sua extinção em 1991. Não há, 

portanto, uma linha evolutiva contínua e determinada. É preciso atentar para os sobressaltos e 

os conflitos permanentes. 

O desenvolvimento e a manutenção do órgão foram intensamente discutidos por 

agentes relacionados à cultura e por jornais de grande circulação. Muitos representantes do 

meio cultural, como Aloísio Magalhães, secretário da Cultura do Ministério da Educação e 

Cultura entre 1981 e 1982, não viam a relevância na formação de um ministério, 

argumentando que este não teria força conceitual e financeira para sua manutenção. Em uma 

entrevista ao Jornal do Brasil, em 1981, quando interpelado sobre sua indicação como 

ministro da Cultura, respondeu que “no momento, seria prematuro pensar na criação de um 

MinC porque, agora, ele seria forçosamente um ministério fraco, não só do ponto de vista 

financeiro, mas do próprio ponto de vista conceitual” (MAGALHÃES, 1997, p.148-149). 

Celso Furtado, terceiro ministro da Cultura, buscou responder em seu discurso de 

posse, realizado em 1986, à questão sobre a necessidade deste órgão em um país que passa 

fome, que era continuamente repetida pelos críticos nos meios de comunicação, dizendo: 

Tem-se dito que em um país pobre como o nosso não cabe um Ministério da 

Cultura. Penso exatamente o contrário. Num país rico, a sociedade civil é 

suficientemente forte para que suas instituições assumam as funções de defesa do 

patrimônio cultural e de estímulo à criatividade. No campo da cultura o Estado não 

deve sobrepor-se à sociedade, mas terá de suprir as insuficiências desta 

(FURTADO, 2012, P.55). 

A criação do MinC modificou a maneira de atuação do Estado no campo da cultura, 

demarcando rupturas e reiterando as continuidades no meio, inserindo novos elementos no 

cenário cultural, ao mesmo tempo em que mantinha as ações restritivas em suas políticas e 

assimilava a estrutura burocrática formatada até então. Abarcar as políticas desenvolvidas 
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para cultura que antecedem a criação do Ministério como estruturas constitutivas das 

experiências nesta área, bem como as intenções vislumbradas por estas políticas que 

influenciaram na institucionalização do setor, nos permitirá compreender a conjuntura da área 

da cultura na formação do Ministério. Remontar a estrutura administrativa do setor cultural na 

esfera federal no final da década de 1970, quando mudanças no interior do Ministério da 

Educação e Cultura (MEC) deram maior visibilidade às ações culturais, salientará que esse 

processo se constituiu em um campo de disputas por projetos de futuro para o setor cultural.   

 A criação da Secretaria de Assuntos Culturais (SEAC) em agosto de 1978, segundo 

Decreto nº 81.454 de 17 de março de 1978, vinculou o Iphan, o Instituto Joaquim Nabuco de 

pesquisas sociais, a Embrafilme, a Fundação Casa de Rui Barbosa e a Fundação Nacional de 

Arte (Funarte) a uma só estrutura, visando a uma maior coerência das ações do governo na 

área. Suas atribuições eram planejar, coordenar e supervisionar a execução da política cultural 

e realizar as atividades relativas à cultura em âmbito nacional, prestando cooperação técnica e 

financeira às instituições públicas e privadas, de modo a estimular iniciativas culturais 

(BRASIL, 1978). A SEAC foi efetivamente implementada em 1979, na gestão do ministro 

Eduardo Portella, quando a política cultural passou a ocupar um espaço mais evidente nas 

ações políticas, influenciado pelas discussões que aconteciam internacionalmente, sobretudo 

na UNESCO.  

De acordo com Lia Calabre (2009), as premissas que norteariam as ações da secretaria 

foram apresentadas em uma conferência realizada na Escola Superior de Guerra em julho de 

1979, na qual o ministro da Educação e Cultura abordou temas relacionados à necessidade de 

uma democratização cultural, como a relação entre a desigualdade de renda e a 

marginalização da cultura dos extratos mais baixos da população. Esse discurso de dimensão 

antropológica que abordava características regionais e sociais da cultura foi defendido por 

grupos de esquerda durante o regime, e agora surgia, reelaborado, como elemento do discurso 

oficial de um governo militar, voltado para os silêncios e para as manifestações desenvolvidas 

por setores excluídos dos processos de produção cultural: 

As ações a serem implementadas deveriam ter como objetivo a incorporação das 

práticas culturais do conjunto da população e, em especial as dos grupos periféricos, 

às políticas públicas de cultura. São constantes as referências à necessidade do 

atendimento das populações marginalizadas, da adequação das ações do governo às 

peculiaridades regionais e da implementação de uma política cultural de base 

popular (CALABRE, 2009, P. 93). 

Em 1981, o ministro Rubem Ludwig criou a Secretaria de Cultura (SEC), vinculando 

as Secretarias de Assuntos Culturais (SEAC) e a Secretaria de Patrimônio Histórico e 
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Artístico Nacional (SPHAN) a essa nova estrutura. Esse processo concedeu uma maior 

autonomia à área que, mesmo estando inserida no MEC, passava a elaborar diretrizes e a 

subsidiar a formulação de uma política para o campo da cultura. Aluísio Magalhães foi o 

primeiro secretário de cultura do Ministério e administrou a SEC até a data do seu 

falecimento, em 1982.  Antes de se tornar secretário, Aluísio Magalhães atuou no Centro 

Nacional de Referência Cultural entre 1976 e 1979, no SPHAN como diretor geral entre 1979 

e 1980, tornou-se presidente da Fundação Pró-Memória e, ainda em 1980, foi designado para 

a Secretaria de Assuntos Culturais. Em seus discursos, defendia uma cultura nacional diversa 

e uma política para a cultura que incluísse a ação cultural como fator determinante para o 

desenvolvimento da nação, já que, para ele, os verdadeiros valores da nação eram aqueles 

produzidos pela criatividade: 

Quais são os valores permanentes de uma nação? Quais são verdadeiramente esses 

pontos de referência nos quais podemos nos apoiar, podemos nos sustentar porque 

não há dúvida de sua validade, porque não há dúvida de sua validade, porque não 

podemos ser questionados, não podemos ser postos em dúvida? Só os bens culturais. 

Só o acervo do nosso processo criativo, aquilo que construímos na área da cultura, 

na área da reflexão, que deve tomar aí seu sentido mais amplo – costumes, hábitos, 

maneiras de ser (MAGALHÃES, 1997, p. 47). 

No Seminário sobre as Diretrizes para a Operacionalização da Política Cultural do 

MEC, em 1981, Magalhães afirmara que o caminho indicado para finalizar o processo de 

dependência cultural seria “dar toda atenção às potencialidades, aos valores, às características 

dos brasileiros de cada região, assim como ao contexto específico em que se encontram, 

reconhecendo-lhes respeitabilidade enquanto conhecimento” (MAGALHÃES, 1981, p.7). 

Essa visão alargada da cultura vai ao encontro da ideia formulada pela UNESCO, nos anos de 

1970, apontando que o desenvolvimento não seria possível se a cultura não tivesse um espaço 

na formação das identidades e na formulação das políticas (VENTURA, 2014, p. 70). Para o 

secretário de cultura, era necessário ampliar as fronteiras do que era visto como bens culturais 

para o fazer popular, ou seja, aquilo estaria inserido na dinâmica viva do cotidiano. Com a 

redemocratização, é possível identificar a continuidade destas narrativas, na manutenção do 

desejo por ampliar o conceito de cultura e de inserir outras manifestações no projeto de nação 

do governo federal. 

Quando Marcos Vilaça assumiu como secretário de Cultura após a morte de Aloísio, 

os órgãos de cultura estavam congregados sob uma mesma condução dentro da estrutura do 

MEC, quase como uma prévia do que seria o MinC, o que acelerava os processos decisórios e 

alinhava as ações culturais às diretrizes das políticas federais. Apesar do histórico baixo 

orçamento destinado para a cultura tanto na escala federal, quanto nas secretarias estaduais e 
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municipais, o processo de fortalecimento e institucionalização da cultura estava se 

desenvolvendo em todo o país. Essa conjuntura possibilitou a organização do Fórum Nacional 

de Dirigentes da Cultura em 1983, que reuniu representantes da área cultural e colocou na 

pauta de discussão a criação do MinC. Segundo Calabre (2009, p. 99), esses representantes 

acreditavam que a criação de um ministério específico para a cultura poderia fortalecer as 

políticas e aumentar o orçamento para a área cultural, consolidando as ações que teriam sido 

desenvolvidas até então. No entanto, alguns técnicos que trabalhavam na SEC, inclusive o 

próprio Aloísio Magalhães enquanto secretário, defendiam que seria melhor possuir uma 

secretaria forte dentro do MEC que um ministério fraco e sem prestígio que poderia esvaziar 

as ações desenvolvidas desde a década de 1970. 

No início de 1980, o país se encontrava em uma grande agitação política, com a 

articulação da luta pela aprovação da emenda constitucional do deputado federal Dante de 

Oliveira, que garantiria as eleições diretas para presidente da República, em 1985. O 

movimento denominado “Diretas Já” contava com o apoio das principais lideranças políticas 

da oposição ao governo, com o apoio de movimentos sociais, de estudantes, do movimento 

operário, de artistas e de intelectuais, mas a proposta foi derrotada pelo Congresso Nacional 

em abril de 1984, restando como possibilidade de luta a conquista do colégio eleitoral nas 

eleições indiretas (TOSI, 1995, p. 168). Tancredo Neves e a Aliança Democrática 

despontavam como oposição ao governo autoritário que se encontrava no poder, defendendo 

como premissas as questões apontadas no documento “Compromisso com a Nação” (1984), 

no qual a organização institucional, o estabelecimento de uma constituinte e o 

reestabelecimento imediato das eleições diretas eram questões que exigiam solução urgente. 

A vitória da Aliança Democrática foi garantida como parte do processo de uma transição 

negociada para a chamada “Nova República”, seja por conta do apoio popular construído 

pelos meios de comunicação ou pelas alianças políticas realizadas entre seu partido, o PMDB, 

e o antigo partido de seu vice José Sarney, o PDS.  

Tancredo Neves foi internado com problemas de saúde na véspera da cerimônia de 

posse e José Sarney foi investido em seu lugar. Após pouco mais de um mês, em 21 de abril 

de 1985, ocorreu o falecimento de Tancredo e Sarney assumiu oficialmente a presidência da 

República. A criação do Ministério da Cultura foi um compromisso político assumido por 

Tancredo Neves em sua campanha e é realizado por José Sarney enquanto ainda assumia o 

posto de vice-presidente, em 14 de março de 1985. A mobilização política de então criou as 

condições para resolver disputas no setor pela afirmação de um arranjo institucional em que a 

área cultural foi desvinculada do Ministério da Educação e Cultura, criando uma estrutura 
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administrativa específica para esta, por meio do Decreto nº 91.144. Neste decreto, os 

principais argumentos que justificavam a nova organização administrativa eram a 

incapacidade de um Ministério da Educação e da Cultura zelar por duas áreas tão complexas 

sem deixar de lado uma das partes e a necessidade de políticas específicas e consistentes para 

a cultura: “considerando que a situação atual do Brasil não pode mais prescindir de uma 

política nacional de cultura, consistente com os novos tempos e com o desenvolvimento já 

alcançado pelo país” (BRASIL, 1985, n.p.). 

De acordo com o Decreto nº 91.144, a área de competência do MinC estaria nas 

“letras, artes, folclore e outras formas de expressão da cultura nacional” e no “patrimônio 

histórico, arqueológico, artístico e cultural”, e sobre a sua alçada estariam o Conselho Federal 

de Cultura (CFC), o Conselho Nacional de Direito Autoral (CNDA), o Conselho Nacional de 

Cinema (CONCINE), a Secretaria de Cultura (SEC), a Empresa Brasileira de Filmes S/A 

(EMBRAFILME), a Fundação Nacional de Arte (FUNARTE), a Fundação Nacional Pró-

Memória (PRÓ-MEMORIA), a Fundação Casa de Rui Barbosa e a Fundação Joaquim 

Nabuco. Em sua estrutura administrativa, constava também um órgão denominado “Divisão 

de Segurança e Informações (DSI)”, herança do regime autoritário e responsável por 

assessorar o ministro em assuntos pertinentes à segurança nacional, o qual integrava o 

“Sistema Nacional de Informações e Contra-Informação” (SISNI), resquícios de um sistema 

de controle anterior e resultado de uma transição negociada para a democracia. 

A organização do MinC foi marcada pelas instabilidades administrativas e pelas 

críticas constantes às ações desenvolvidos. Entre 1985 e 1991, cinco ministros passaram pela 

pasta, resultando na descontinuidade de projetos e políticas, bem como na desmoralização do 

órgão perante a sociedade. O primeiro ministro da Cultura foi José Aparecido de Oliveira, um 

dos articuladores da área cultural na campanha de Tancredo Neves. Teve uma gestão muito 

curta, já que foi escolhido pelo presidente Sarney como governador do Distrito Federal ainda 

em Maio de 1985. Foi substituído no Ministério por Aluísio Pimenta, a quem foi dada a 

missão de estruturar o Ministério “que nada mais era, ainda, do que a antiga Secretaria de 

Cultura do MEC” (SANTOS, 2012, p. 165). Os discursos de Pimenta eram voltados para a 

cultura do povo brasileiro além da cultura erudita, valorizando as manifestações populares, 

como as bandas de fanfarra das pequenas cidades e a broa de milho. Sua visão expandida das 

manifestações culturais acabou por envolver o MinC em polêmicas sobre o que era 

considerado o verdadeiro sentido da cultura, debate amparado por grupos detentores dos 

meios de comunicação e do poder político, desejosos por uma ação voltada para a dimensão 

sociológica e institucionalizada da cultura. A sua gestão ficou conhecida pejorativamente por 
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defender a “cultura da broa de milho” como símbolo da cultura brasileira, e o desgaste de sua 

imagem foi o impulso necessário para a mudança de Ministério. 

No debate sobre a cultura fomentado em sua gestão, construiu-se a imagem de uma 

batalha entre a cultura denominada “regional” e as manifestações chamadas “urbanas”, na 

qual Pimenta, segundo jornais do período, estaria do lado da cultura regional. Em uma matéria 

publicada na seção “Ilustrada” da Folha de São Paulo de 15 de setembro de 1985, o título 

“Pimenta defende cultura regional” antecede a dicotomia entre os “tipos” de cultura 

apresentados, relacionando a preferência do ministro à sua origem rural e estipulando critérios 

do que deveria pertencer a uma cultura urbana e o que está apartado desta. Esse mesmo jornal 

foi o responsável por iniciar a polêmica da “broa de milho” a partir de uma crítica feita sobre 

uma carta que sugeria a valorização da cultura “rural”, enviada pelo então diretor da Funarte, 

o cartunista Ziraldo, ao ministro Pimenta. O jornal pressupôs que esta era uma ação 

desvantajosa para a cultura urbana, representante de uma cultura modernizada, como a arte, o 

cinema, a literatura e a música. 

Nascido no interior de Minas Gerais, o ministro valorizava aspectos culturais que 

considerava tradicionais e sempre que tinha possibilidade buscava meios para dar 

proeminência às manifestações representantes dessas culturas, como quando defendeu a 

presença da cachaça, do folclore, do teatro e dos corais nas ruas durante as comemorações da 

Independência do Brasil para animar a participação do povo nos eventos e valorizar 

manifestações tão correntes no cotidiano do brasileiro, já que para o ministro, “cultura não é 

apenas arte, é alimentação, diversão e lazer” (PIMENTA, 1985, p. 89). Entretanto, como 

afirma Chauí (2008), esse modelo voltado para a comunidade esbarra na sociedade moderna e 

individualista, “o que se evidencia é um corte no interior da cultura entre aquilo que se 

convencionou chamar de cultura formal, ou seja, a cultura letrada, e a cultura popular, que 

corre espontaneamente nos veios da sociedade” (CHAUÍ, 2008, p. 58). O que Pimenta 

realizou neste processo foi expor essa dualidade, trazendo sua visão de uma cultura popular 

baseada na alimentação, nas práticas e nas manifestações populares para o campo de disputas 

da política. Para Chauí (1994), Pimenta buscava retomar o processo cultural interrompido em 

1964, relacionando a identidade cultural como expressão e instrumento da identidade 

nacional, que era encontrada na cultura popular “pensada como tradição nacional, regional e 

típica” (CHAUÍ, 1994, p. 92). 

Após a saída de dois ministros em um curto período de tempo, era necessária a 

constituição de um Ministério forte para responder aos grupos sociais que questionavam a 

necessidade da sua existência. Para esse fim, o nome a ser indicado deveria ter aceitação tanto 
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entre as classes dirigentes e possuidoras dos meios de comunicação, quanto pelo meio 

artístico, e entre os nomes pensados para substituir o ministro Pimenta o de Celso Furtado era 

visto como único com a capacidade de reabilitar a reputação do MinC naquele momento por 

sua reconhecida notoriedade, considerado um dos intelectuais mais importantes do país, 

segundo Ângelo dos Santos (2012, p. 166). A classe artística apoiou sua indicação 

organizando um abaixo assinado que contou com 176 assinaturas de personalidades como 

Oscar Niemeyer, Antônio Candido, Leon Hirszman, José Wilker, Gloria Menezes, Emilinha 

Borba, Paulinho da Viola e Moacir Felix (FURTADO, R., 2012, p. 11).  

Celso Furtado foi um dos mais influentes intelectuais brasileiros. Reconhecido como 

um dos pensadores da Comissão Econômica para a América Latina (CEPAL), ele produziu 

obras traduzidas em todo o mundo, como Formação Econômica do Brasil, escrita em 1958, e 

Desenvolvimento e subdesenvolvimento, de 1961, que contribuíram para uma nova teoria do 

desenvolvimento e serviram como base para a criação de políticas nacional-

desenvolvimentistas. Em sua vida pública, atuou na criação da Superintendência de 

Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE) e foi ministro de Planejamento no governo de João 

Goulart. Sua visão de desenvolvimento defendia o papel estratégico do Estado na promoção 

de reformas que possibilitariam a distribuição de renda, a redução de disparidades sociais e a 

transformação cultural, superando a submissão e a reprodução de padrões importados de 

cultura como “desenvolvimento mimético” 16. 

Furtado foi convidado a assumir o MinC, em 1986, com a missão de estruturar a pasta 

e possibilitar o seu pleno funcionamento, visto que naquele momento o MinC ainda possuía 

uma organização administrativa muito próxima à antiga SEC. Assumiu o Ministério 

desorganizado e desmoralizado politicamente, com a incumbência de legitimá-lo perante a 

sociedade, garantindo a sua restruturação e seu pleno funcionamento. Seu principal intuito era 

que o Ministério atuasse como elemento de integração e de inclusão social, visando alcançar 

com suas políticas as manifestações culturais que até então não dispunham de espaço nas 

políticas públicas. Considerava que o Ministério deveria ser orientado por quatro áreas 

fundamentais: a preservação e o desenvolvimento do patrimônio cultural integrado ao 

cotidiano da população, o estímulo à produção cultural, o apoio à atividade cultural tendo em 

vista a dimensão do cotidiano e rompimento com as correntes dominantes, e a difusão das 

                                                 
16

Desenvolvimento mimético é entendido por Celso Furtado como tendência dos países subdesenvolvidos a 

submissão e a reprodução de padrões importados de cultura, defendendo o desenvolvimento no reencontro com o 

gênio criativo da cultura periférica, realizando as potencialidades humanas (FURTADO, 1984, p. 30). 
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relações internacionais, buscando a democratização ao acesso de bens culturais para além das 

fronteiras. Essas ações estavam organizadas em quatro secretarias: 

A Secretaria de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (SPHAN), que cuidava do 

patrimônio e dava continuidade a ações pensadas desde a época de Vargas; a 

Secretaria de Atividades Socioculturais (SEAC), que respondia à própria concepção 

ampla de cultura que Furtado defendia − assim os processos culturais deveriam estar 

inseridos na vida cotidiana dos cidadãos, como base de todas as suas atividades; a 

Secretaria de Difusão e Intercâmbio (SEDI), responsável pelo intercâmbio cultural 

no Brasil e no exterior; e a Secretaria de Apoio à Produção Cultural (SEAP), 

responsável pelo apoio à produção dos artistas e intelectuais, ou seja, dos produtores 

simbólicos especializados (BARBALHO, 2011, p. 119-120). 

A concepção de cultura de Celso Furtado não se restringia às belas letras ou às belas 

artes. Sua visão de política cultural estava ligada à dimensão antropológica de cultura e ao 

fomento da democracia social e participativa, como cita em seu discurso de posse como 

ministro: “Eu diria mesmo que a dimensão cultural do nosso cotidiano é o mais significativo 

no que respeita a uma política cultural” (FURTADO, C., 2012, p.51). Para ele, a cultura era a 

forma como a sociedade se organiza simbolicamente, e estava em constante transformação e 

enriquecimento, “Sendo a cultura, naquilo que deve preocupar o governo, o fruto dos esforços 

que realizam homens e mulheres para melhorar sua qualidade de vida, é no cotidiano que 

deve ser observado, de preferencia, o processo cultural” (Idem, p.104). Segundo Celso 

Furtado, a importação de elementos externos e a sobreposição destes às manifestações 

culturais da nação travavam as forças criativas, além de impedir seu desenvolvimento e 

impulsionar seu subdesenvolvimento com a assimilação mimética, gerando uma pobreza 

criativa e influenciando todos os âmbitos do sistema cultural. Para evitar esse 

desenvolvimento mimético, Celso Furtado entendia a necessidade de criar ferramentas para o 

“desenvolvimento endógeno” a partir de políticas culturais, libertando as forças criativas do 

sistema cultural e superando a heterogeneidade social, criando assim uma identidade própria 

em dialogo com os elementos do passado relacionados ao presente (BARBALHO, 2011, p. 

113). 

O governo no qual essas ações tomavam corpo possuía fortes limitações, com José 

Sarney enfrentando uma situação política e econômica complexa em seu mandato. 

Politicamente, o presidente sofria grande oposição em sua gestão, inclusive de algumas alas 

de seu próprio partido, e economicamente, se confrontou com uma grave crise econômica, 

quando a inflação estava próxima aos 225% em 1985 (NASCIMENTO, 2013, p.6). Para 

controlar a inflação, o governo criou planos econômicos com fortes intervenções monetárias e 

a criação de novas moedas que se mantinham estáveis por meio do congelamento de preços e 

salários. Após as eleições de 1986, quando o governo foi fortemente beneficiado pela 
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aceitação popular do Plano Cruzado, as medidas de controle monetário foram arrefecidas, 

colaborando com a piora do cenário econômico e da imagem política de Sarney.  

Na cultura, o governo Sarney pretendia programar uma legislação que tinha como 

objetivo disponibilizar verbas para produções culturais por meio de incentivos fiscais, 

aumentando os investimentos em projetos da sociedade civil e desenvolvendo a cultura 

através de uma lógica mercadológica de financiamento. A primeira tentativa de instituir a 

legislação ocorreu em 1972, quando Sarney ainda estava em seu primeiro mandato como 

senador do partido de sustentação da ditadura militar (ARENA – Aliança Renovadora 

Nacional), mas o projeto foi arquivado, assim como as outras tentativas feitas antes de sua 

chegada à presidência em 1985. “No meu ultimo dia como senador, antes de ser presidente da 

República (...) quis marcar essa despedida reapresentando o Projeto de Incentivos Culturais. 

Foi um gesto emblemático da minha fidelidade a essa causa”, afirmaria anos mais tarde 

(SARNEY, 2000, p. 33). Na gestão do ministro Celso Furtado a proposta foi aprovada, e a Lei 

nº 7.505, de 02 de julho de 1986, conhecida como Lei Sarney, passou a atuar no cenário 

cultural, modificando as regras do jogo. Esse projeto pretendia inserir a cultura em uma 

estrutura considerada moderna e democrática, abrindo um horizonte amplo à iniciativa da 

cidadania cultural e constituindo uma nova postura para o Estado em relação à produção 

cultural: 

Como em todos os países que dispunham de legislações de incentivos fiscais, a Lei 

n. 7.505, de 2 de julho de 1986, ensejou uma nova atividade econômica no país: a 

indústria cultural. Prevendo incentivos na forma de investimentos, patrocínios e 

doações, possibilitou a execução de cinco mil projetos nos dois primeiros anos de 

vigência, e em menos de um ano o dinheiro investido em cultura no Brasil dobrava, 

graças a Lei, o orçamento do MinC (FURTADO, 2012, p. 15). 

O ministro Celso Furtado acreditava que a Lei poderia reduzir a dominação cultural 

das elites econômicas e intelectuais, abrindo espaços para manifestações culturais que até 

então não eram privilegiadas pelo Estado. Para ele, a Lei Sarney era decisiva para a 

democratização: “a Lei Sarney representa o passo decisivo para a formulação de uma política 

cultural abrangente, capaz de aliar à preservação da memória do passado ideias renovadoras 

que, enriquecendo nosso presente, comporão as bases da cultura do amanhã” (FURTADO, 

2012, p.89).  

Entretanto, é possível observar que, em muitos aspectos de sua aplicação, a lei acabou 

por associar contraditoriamente a lógica da competição neoliberal com a ideia de democracia, 

inserindo o direito à cultura nas regras da competição de mercado, reservando o acesso, a 

produção cultural e a definição das diretrizes para a cultura às grandes empresas responsáveis 



103 

 

por decidir quais projetos mereciam ser financiados, transformando os direitos de acesso à 

cultura e à criatividade, pertencentes ao cidadão, em consumo de bens culturais, 

disponibilizados no mercado com “plena” liberdade para optar entre os produtos fornecidos. 

“Nesse ponto, a lógica do mercado se uniu ao discurso da ‘democracia’, uma vez que, 

estabelecido o mercado cultural, colocava-se à disposição do público vários bens possíveis de 

serem consumidos” (CALABRE, 2009, p.112).  

Em uma entrevista no programa Roda Viva (1987), Celso Furtado defendeu a Lei n. 

7.505, argumentando que a Lei Sarney não tinha como objetivo canalizar os recursos para a 

cultura, mas incentivar a sociedade a assumir a iniciativa no plano da cultura, retirando o 

Estado do posto de produtor da cultura (FURTADO apud BARBALHO, 2011, p.111). Seu 

discurso está localizado em um momento histórico em que o Estado pretendia criar uma 

imagem de abertura política aos cidadãos que estimulasse a sociedade civil à autonomia, 

reafirmando o compromisso com a redemocratização, e a aceitação da Lei foi possível graças 

a esse entendimento da participação do Estado democrático: 

Podemos levantar a hipótese que a relativa aceitação da Lei Sarney responde ao 

momento de redemocratização e de profunda desconfiança da sociedade como um 

todo, mas mais especificamente dos agentes do campo cultural, com o Regime 

Militar que censurou obras, prendeu e exilou artistas e intelectuais (BOTELHO, 

2011, p. 121). 

Por conta da falta de transparência nos financiamentos, da criação de um grupo 

privilegiado pelas empresas habilitadas ao recebimento de recursos, do alto custo das ações 

promovidas e da concentração de incentivos nos grandes centros urbanos e nas ações de 

interesse mercadológico, muitas críticas foram realizadas ao sistema da Lei Sarney no 

período. Celso Furtado reconhecia os aspectos negativos da Lei, e para a correção dessas 

distorções defendia a criação do Fundo de Promoção Cultural, que agiria como alternativa 

para a promoção da democratização cultural em todas as regiões do país.  O Fundo, apesar de 

também adotar medidas de isenção fiscal, nunca alcançou a eficácia prevista dentro do campo 

da cultura, não atingindo as expectativas de seu maior defensor. As tensões entre Estado, 

mercado e uma sociedade extremamente diversa e conflituosa não eram dirimidas no âmbito 

de uma concepção de cultura tributária de projetos de construção nacional que mantinham 

laços com as demandas por desenvolvimento social de épocas anteriores. 

Para Sarney, a Lei 7.505 fomentou o cenário cultural no Brasil, em um movimento a 

favor, “naqueles três anos, entre os cinco assuntos mais tratados, num país que saía de um 

regime autoritário, que estava em ebulição no processo democrático, com 12 mil greves, 

estava a cultura” (SARNEY, 2002, p.40). Segundo o ex-presidente, nos seus três anos de 
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existência, ela conseguiu envolver cerca de 20 mil pessoas no processo, com recursos que 

chegavam a 108 milhões de dólares, criando 4.700 entidades no Brasil inteiro, habilitadas 

para sugerir projetos e receber os recursos oriundos de isenção fiscal. A grande crítica que se 

formava sobre esse sistema era acerca da sua vulnerabilidade, que facilitava a sonegação e a 

evasão fiscal, já que a comprovação orçamentária não possuía regras rígidas e definidas. 

Entretanto, segundo Sarney, nenhuma irregularidade foi comprovada durante sua vigência: 

Fiz um requerimento, já como senador, ao ministro da Justiça, para que a Polícia 

Federal nos informasse quantos inquéritos abriu durante a vigência da chamada Lei 

Sarney, e quantos processos a Receita Federal tinha instaurado por fraude durante 

sua vigência dessa lei. Pois bem, foram instaurados dois inquéritos pela Polícia 

Federal sobre dois recibos de 10 mil e 5 mil dólares (...). E a Receita Federal me 

respondeu que nenhum auto de infração foi lavrado por sonegação ou fraude fiscal 

durante a Lei Sarney (SARNEY, 2002, p. 42). 

Em Santa Catarina, as relações entre cultura, mercado e Estado se alinhavam 

oficialmente com patrocínios de empresas privadas aos projetos da Secretaria de Cultura e 

Esporte pela necessidade de buscar o empresariado para sanar a ausência de recursos para os 

projetos, utilizando o marketing cultural como moeda de troca. Uma das edições do jornal 

Cultura (1988, p.8) apresenta o lançamento de dois livros produzidos pela Secretaria e pela 

Fundação Catarinense de Cultura que contaram com o incentivo fiscal promovido pela Lei 

Sarney para editoração e publicação, o Indicador Catarinense de Artes Plásticas (LAUS, 

1988) e um livro em homenagem ao interventor durante o Estado Novo, Nereu Ramos 

(CORREA, 1988). Segundo a secretária de cultura, apesar da necessidade de maiores 

esclarecimentos para o empresariado e os produtores culturais sobre a Lei Sarney, Santa 

Catarina ocupava a quarta posição na arrecadação de recursos de incentivo fiscal. 

O ministro Celso Furtado deixou a pasta da cultura em agosto de 1988, descontente 

com os rumos dos acontecimentos na política nacional e pelos ataques de Sarney ao 

presidente da Assembleia Nacional Constituinte, Ulysses Guimarães, de quem era muito 

próximo. A Lei Sarney esteve em vigor até 1990, quando o governo Collor instituiu a Lei nº 

8.034, suspendendo as leis de benefícios fiscais. Como política pública federal para cultura o 

incentivo fiscal foi retomado em 23 de dezembro de 1991, na Lei 8.813 do Programa 

Nacional de Apoio à Cultura, mais conhecida como Lei Rouanet, procurando restabelecer “os 

princípios da Lei n° 7.505” (BRASIL, 1991, n.p.). 

Segundo Isaura Botelho (2011), Celso Furtado não conseguiu criar uma organização 

administrativa sólida e nem mesmo um espaço democrático, embora a implementação da Lei 

n. 7.505 tenha sido uma importante mudança introduzida em seu mandato. A busca de 

patrocínio privado e a procura por soluções que remetiam ao mercado privado, evocando o 
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neoliberalismo, refletiam a ausência de verbas destinadas à cultura, que somavam apenas 

0,04% do orçamento federal, e a permanência da visão cultural localizada na dimensão 

sociológica, na qual a cultura consagrada conservava sua posição de cultura oficial. O 

financiamento privado foi deturpado no governo e passou a ser identificado como política 

para cultura, retirando o Estado do papel regulador no uso dos recursos públicos. No entanto, 

a legislação mobilizou artistas e produtores no meio cultural, resultando na criação de 

associações voltadas para a construção de projetos para a cultura que auxiliaram no 

desenvolvimento da área e na expansão do número de ações promovidas. 

2.3.2 O entremeio do setor cultural 

No processo que levaria à chamada Nova República, as instituições do Estado 

envolveram-se em disputas por diferentes concepções de ação política estatal, entre as quais, 

ao longo do período, e sob o influxo de intensas mudanças nas correlações de forças tanto 

nacionais quanto internacionais, há um espaço cada vez maior para as chamadas formulações 

neoliberais, com o encolhimento do espaço público, da própria política e restrições à 

radicalização da democracia (DAGNINO, 2005, p. 61).  De acordo com Leandro Piquet 

Carneiro e Karina Kuschnir, “a noção de cultura política refere-se ao conjunto de atitudes, 

crenças e sentimentos que dão ordem e significado a um processo político, pondo em 

evidência as regras e pressupostos nos quais se baseia o comportamento de seus atores” 

(1999, p. 227). Esses conjuntos de elementos se relacionam, criando uma leitura comum do 

passado histórico, uma concepção de uma sociedade ideal e símbolos que estabelecem 

representações (BERSTEIN, 1998). Identificar os símbolos, as identidades, as possíveis 

histórias e as expectativas para o futuro que se constroem nas políticas federais para cultura 

neste período podem criar relações entre os governos e grandes distinções entre as políticas. 

Após o governo Sarney, o setor cultural sofreu frequentes inconstâncias entre 1990 e 

1994. Em 12 de abril de 1990, logo após o início do governo de Fernando Collor de Mello 

(1990-1992), o MinC foi extinto e a área da cultura passou a se concentrar na Secretaria de 

Cultura, um órgão de assistência direta e imediata da Presidência da República, de acordo 

com a Lei nº 8.028, de 12 de abril de 1990. A Secretaria era formada por um Conselho 

Nacional de Política Cultural, um Departamento de Planejamento e Coordenação e um 

Departamento de Cooperação e Difusão, e tinha como principais funções planejar, coordenar 

e supervisionar a formulação e a execução da política cultural em âmbito nacional, visando 

garantir o exercício dos direitos culturais e o acesso às fontes da cultura; apoiar e incentivar a 
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valorização e a difusão das manifestações culturais; e promover e proteger o patrimônio 

cultural brasileiro (BRASIL, 1990, p. 2). A política cultural prevista pela legislação não foi 

formulada enquanto Collor se manteve no poder, e as ações criadas anteriormente foram 

revogadas, como a Lei Sarney, extinta pela Lei nº 8.134, de 27 de dezembro de 1990, 

responsável por reformular o Imposto de Renda, que não permitiu mais deduções fiscais 

referentes a doações, patrocínios ou investimentos em cultura. A trajetória de montagem e 

manutenção de uma burocracia iniciada na década de 1970 sofreu uma grande ruptura, 

motivando a sociedade civil, principalmente a classe artística, a pressionar o governo em 

busca da retomada das conquistas no setor. 

Entretanto, mesmo com a ausência em investimento na área cultural entre 1990 e 1991 

e o desmonte do setor cultural (CALABRE, 2007b, n.p.), foi durante o governo Collor que se 

instituiu um marco na legislação referente à cultura no Brasil: a Lei nº 8.313, de 23 de 

dezembro de 1991, nomeada como Lei Rouanet em homenagem ao seu criador, o então 

secretário Nacional de Cultura, Sérgio Paulo Rouanet. A legislação previa a criação do 

Programa Nacional de Apoio à Cultura (PRONAC), composto pelo Fundo Nacional de 

Cultura (FNC), pelo Fundo de Investimento Cultural e Artístico (FICART) e pelo incentivo a 

projetos culturais. Os projetos apoiados pelo programa deveriam ter entre seus objetivos pelo 

menos um dos itens a seguir: o incentivo à formação cultural e artística; o fomento à produção 

cultural e artística; a preservação e difusão do patrimônio artístico, cultural e histórico; o 

estímulo ao conhecimento dos bens e valores culturais; o apoio a outras atividades culturais e 

artísticas.  

A Lei buscava ir além dos resultados alcançados pela extinta Lei Sarney, buscando 

outra forma de financiamento cultural a partir de incentivos fiscais com novos mecanismos de 

controle, como a exigência do parecer e aprovação do projeto e do orçamento detalhado antes 

do recebimento das verbas, a apresentação de relatórios parciais, da prestação de contas e da 

avaliação dos projetos em sua finalização, instituindo procedimentos para a diminuição das 

distorções regionais e reduzindo as modalidades habilitadas para a isenção do imposto de 

renda aos patrocínios e doações realizadas por pessoas físicas e jurídicas. Com a Lei Rouanet, 

foi criada a modalidade de “Mecenato”, possibilitando ao patrocinador a isenção fiscal de até 

80% do valor investido no projeto previamente selecionado pelo Estado; o Fundo Nacional de 

Cultura - FNC, onde o Estado realizava a escolha dos projetos e o proponente deveria arcar 

com 20% do valor relativo à contrapartida; e o FICART, voltado para projetos de alta 

viabilidade econômica, prevendo lucro para o investidor. 
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A gestão de Fernando Collor de Mello foi marcada por escândalos de corrupção, 

pacotes econômicos que não tiveram êxito, reformas políticas na estrutura do Estado e grande 

desprestígio popular, culminando no processo de impeachment e no seu afastamento da 

presidência, assumindo como presidente interino seu vice, Itamar Franco. Durante o governo 

provisório, Itamar Franco reorganizou a estrutura governamental e recriou ministérios 

instintos anteriormente por Collor, inclusive o Ministério da Cultura, pela Lei nº 8.490, de 19 

de novembro de 1992. A recriação do MinC não irá diminuir a inconstância em suas 

estruturas, tendo em vista que entre 1992 e 1994 a pasta foi administrada por três diferentes 

ministros: Antônio Houaiss, entre outubro de 1992 e setembro de 1993, Jerônimo Moscardo, 

entre setembro e dezembro de 1993, e Luiz Roberto Nascimento Silva, que se manteve no 

cargo até o final do mandato do então presidente Itamar Franco. Ainda neste governo, outro 

marco legal foi instituído para o setor cultural, a Lei nº 8.685 de 20 de julho de 1993, 

conhecida como Lei do Audiovisual, criada para fomentar o mercado por dez anos, teria 

validade até o exercício fiscal de 2003 17, permitindo a isenção de valores referentes aos 

investimentos em obras audiovisuais cinematográficas brasileiras. 

2.3.3 O governo de Fernando Henrique Cardoso e as políticas culturais de renúncia 

fiscal. 

A partir do governo de Fernando Henrique Cardoso (1995-2002), a formulação de 

políticas e projetos para a cultura será retomada no MinC com maior estabilidade, apoiada na 

gestão do ministro Francisco Weffort, responsável pelo órgão durante os dois mandatos do 

presidente FHC. Esta continuidade de gestão possibilitou ao MinC adotar medidas em 

sincronia com a cultura política dos grupos envolvidos no poder, determinando diretrizes para 

as ações culturais desenvolvidas e aproximando-as do mercado.  Esse processo aprimorou e 

ampliou a chamada “Indústria Cultural”, o que inseriu a cultura na gestão como uma atividade 

econômica, de acordo com o plano de governo elaborado para o segundo mandato de FHC. 

Cunhado pela primeira vez, em 1947, por Theodor W. Adorno e Max Horkheimer, o termo 

“indústria cultural” foi utilizado por estes teóricos como uma contraposição ao uso do 

conceito “cultura de massas”, expressão que remonta à cultura produzida pelas massas, uma 

cultura popular, de caráter espontâneo, diferente da indústria cultural, na qual, determinada 

por intenções voltadas para a lógica do capitalismo, transformava a cultura em mercadoria, 

                                                 
17

 Por conta de sua importância como fomentadora da produção audiovisual nacional, a Lei n.º 8.685 de 1993 foi 

alterada três vezes para ampliar a sua validade. A última alteração em sua redação ocorreu em 2015, estendendo-

a até o exercício fiscal de 2017 (BRASIL, 2015, n.p.). 
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tendo como objetivo o lucro e a ampliação do leque de necessidades supérfluas que auxiliam 

na alienação do trabalhador através do entretenimento, “a verdade em tudo isso é que o poder 

da indústria cultural provém de sua identificação com a necessidade produzida” (ADORNO; 

HORKHEIMER, 1985, p. 113). Empregada constantemente em documentos produzidos pelo 

governo, a discussão sobre as relações entre a cultura e o mercado são frequentes, mas não 

dicotômicas. A economia e a cultura se complementam na visão do governo, buscando o 

desenvolvimento: 

Estamos, em suma, diante de duas políticas divergentes: a da mercadoria, que 

converte os órgãos do Estado em guardiões do cofre da indústria cultural; e a da 

cultura, que visa a convertê-los em ponte entre o fundamento e o destino. Adotar a 

segunda não significa desconhecer o mercado, a indústria cultural, a cultura de 

massa, o lucro, a rentabilidade, etc. (SANTOS, 2001, P.53). 

Durante os governos de Fernando Henrique Cardoso (1995-2002), o setor cultural foi 

alvo de estímulos voltados para o incentivo fiscal, definido por Cesnik como “estímulos 

criados pelos governos para impulsionar determinados setores da atividade econômica” 

(CESNIK, 2003, p. 99). Apesar de terem sido elaboradas anteriormente, a Lei nº 8.813, de 23 

de dezembro de 1991, a Lei Rouanet, e a Lei nº 8.685 de 20 de julho de 1993, a Lei do 

Audiovisual, foram centrais na política desenvolvida para o setor no período, que pretendia 

inovar o cenário cultural com o estímulo à participação do mercado em parcerias com o 

governo, restringindo assim o dirigismo estatal e ampliando as esferas de participação da 

sociedade civil. A renúncia fiscal também era vista como uma estratégia para incrementar o 

orçamento do setor, necessário para concretizar o seu programa de governo, que pretendia, 

segundo Bastos (2004, p. 202), superar a dependência cultural concentrando-se nas 

características e valores regionais, atuando como regulador das relações culturais e inserindo 

o setor no projeto político neoliberal. 

Neste período, o projeto político neoliberal insere-se nas malhas do Estado, 

modificando de forma acentuada os caminhos das políticas culturais no Brasil. Segundo 

Dagnino et al (2006), o eixo organizador do projeto neoliberal é a necessidade de ajustar a 

economia, “removendo as barreiras para a expansão do grande mercado internacional, 

principalmente no Terceiro Mundo, e liberando o mercado dos obstáculos que o impedem de 

funcionar como organizador da vida em sociedade” (2006, p. 54), em que a transferência das 

responsabilidades do Estado para a sociedade civil e o setor privado fazem parte do processo 

de redução deste, justificada pela necessidade de uma atuação mais eficiente. Entretanto, neste 

processo, formou-se uma nova relação entre Estado e sociedade civil, fundada na lógica de 

mercado na qual os governos se tornam “provedores de serviço” e os cidadãos, “clientes”, 
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restringindo esta sociedade civil em ONG’s e excluindo a potência política dos movimentos 

sociais: 

A participação da sociedade civil encontra aqui o seu lugar: por um lado, ela fornece 

informações qualificadas sobre as demandas sociais; por outro, ela dispõe de 

organizações com capacidade para assumir com eficiência a execução de políticas 

públicas voltadas para essas demandas. A sociedade civil é assim concebida de 

forma seletiva e excludente, já que são reconhecidos aqueles setores capazes de 

desempenhar essas funções (DAGNINO et al, 2006, p. 55). 

A gestão do ministro Weffort centrou-se nas políticas de incentivo fiscal, valorizando 

na cultura a figura de um Estado mínimo, eficiente e regulador entre sociedade e mercado, 

visando garantir a autonomia do setor, “a ideia das leis é que o subsídio deveria, depois de 

algum tempo, conseguir transformar o setor cultural em produtivo e economicamente 

autossustentável” (BASTOS, 2004, p. 237). Em 1995, o Ministério da Cultura produziu um 

livreto de divulgação da legislação de incentivo fiscal para o setor cultural buscando ampliar o 

uso das leis de incentivo, tendo em vista que apenas 72 empresas investiram em cultura no 

período entre 1991 e 1994. Denominado Cultura é um bom negócio, a publicação estimulou a 

iniciativa privada a realizar investimentos na cultura, destacando o aumento do percentual de 

abatimento do imposto de renda de pessoas jurídicas de 2% para 5%, e justificando a 

necessidade da associação com o Estado pelo importante papel da cultura no desenvolvimento 

social e econômico; pela geração de emprego e oportunidades de negócios; e pelo retorno 

positivo do marketing cultural, oferecendo “a mais rica a gama de opções, no universo 

simbólico, de valores que o empresário pode agregar à imagem de seu empreendimento ou 

marca de seu produto” (MINC, 1995, p. 9): 

A atuação prioritária do Ministério da Cultura esteve voltada para desentravar e 

ampliar o funcionamento das leis de incentivo no país. Não por acaso a cartilha 

Cultura é um Bom Negócio se tornou um documento emblemático da atuação deste 

governo no campo da cultura. A efetiva ampliação do funcionamento das leis de 

incentivo foi conseguida, em especial, através da orientação do governo para as 

empresas estatais investirem no campo cultural (RUBIM, 2010, n.p.). 

A publicação também apontava medidas como o reconhecimento do agente cultural, 

que poderia ter seus custos inclusos no orçamento do projeto, a redução do prazo de 90 para 

60 dias para a apreciação dos projetos pelo MinC, e a possibilidade de utilização de até 25% 

dos produtos culturais por parte dos investidores, “para fins promocionais” (MINC, 1995, p. 

11). 

Outros artigos da legislação foram modificados durante a gestão do FHC para 

beneficiar as empresas participantes, aumentando o alcance no setor privado da legislação 

relativa à isenção fiscal para a cultura. O governo ampliou a dedução do imposto de renda 
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através do artigo 18 da Lei n.º 9.874, de 23 de novembro de 1999, permitindo a isenção de 

100% do valor do patrocínio ou da doação em projetos relativos aos segmentos de artes 

cênicas, voltados para produção de livros de valor artístico, literário ou humanístico, para a 

música erudita ou instrumental, para a circulação de exposições de artes plástica e para 

doações de acervos a bibliotecas públicas e museus, que anteriormente exigiam a participação 

do patrocinador com ao menos 20% do orçamento. A alteração na legislação também 

possibilitou às pessoas jurídicas não tributadas com base no lucro real a dedução do valor da 

doação ou do patrocínio em sua declaração de imposto de renda como despesa operacional, 

ampliando os ganhos dos agentes interessados em investir na cultura nacional nos casos 

precitados. Para aqueles que eram tributados com base no lucro real, os outros segmentos 

artísticos contemplados e os projetos selecionados pela Lei do Audiovisual permitiam essa 

estratégia de ampliação dos ganhos com a cultura. Durante a gestão de FHC, foi determinado 

o limite de tributação a três por cento do imposto devido pelas pessoas físicas e a um por 

cento do imposto devido pelas pessoas jurídicas. 

A Lei Rouanet tinha como finalidade captar e canalizar recursos para: 

I - contribuir para facilitar, a todos, os meios para o livre acesso às fontes da cultura 

e o pleno exercício dos direitos culturais; 

II - promover e estimular a regionalização da produção cultural e artística brasileira, 

com valorização de recursos humanos e conteúdos locais; 

III - apoiar, valorizar e difundir o conjunto das manifestações culturais e seus 

respectivos criadores; 

IV - proteger as expressões culturais dos grupos formadores da sociedade brasileira 

e responsáveis pelo pluralismo da cultura nacional; 

V - salvaguardar a sobrevivência e o florescimento dos modos de criar, fazer e viver 

da sociedade brasileira; 

VI - preservar os bens materiais e imateriais do patrimônio cultural e histórico 

brasileiro; 

VII - desenvolver a consciência internacional e o respeito aos valores culturais de 

outros povos ou nações; 

VIII - estimular a produção e difusão de bens culturais de valor universal, 

formadores e informadores de conhecimento, cultura e memória; 

IX - priorizar o produto cultural originário do País (BRASIL, 1993, n.p.). 

Os objetivos construídos na legislação visavam o respeito à diversidade nacional, 

procurando o desenvolvimento de ações democratizantes, situados em uma dimensão 

antropológica de cultura, inserido o Estado no processo como normatizador dessas relações. 

Não obstante, os resultados alcançados com a lei não seguiram essas premissas, acumulando 

críticas à gestão que alegavam a falta de democratização no uso das verbas públicas, a 

ausência do Estado no setor cultural e de uma política pública estruturada para o setor, a 

concentração de recursos na região Sudeste e a ausência de impacto social na formação de 

público.  
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Segundo Carlos Alberto Dória (2003), o excesso de comprometimento das empresas 

com ganhos econômico-financeiros fez com que a Lei não alcançasse seus objetivos, “num 

país onde as leis costumam ‘pegar’ ou ‘não pegar’, a Lei Rouanet inaugura uma nova 

modalidade: a das leis que ‘pegam’ e ‘fracassam’” (DÓRIA, 2003, p. 57). As empresas, 

desestimuladas a investir diretamente em projetos culturais diante dos benefícios oferecidos 

pela isenção fiscal, concentravam-se em financiar projetos que contribuíssem com sua 

imagem institucional, quando não projetos oriundos de suas instituições culturais, excluindo 

uma grande parte dos projetos aprovados pelo MinC que não possuíam apelo mercadológico. 

Além disso, as empresas buscavam também os projetos voltados para seu público-alvo e, 

principalmente, nas regiões onde estão localizadas, concentrando os investimentos no eixo 

Rio-São Paulo: 

Entre 1998 e 2001, anualmente, o Ministério da Cultura recebeu e credenciou cerca 

de 4 mil projetos culturais como aptos a captarem recursos pela Lei Rouanet. 

Desses, não mais do que 15% em média (seiscentos, portanto) lograram encontrar 

patrocinadores. A primeira impressão – aquela que a lógica de mercado parece 

impor àquilo que não “se vende” – é a de que seriam “maus projetos”, portanto, 

recusados pelos patrocinadores ou consumidores. Mas não foi bem assim. 

Em 2000, apenas 17 empresas responderam por 61% dos incentivos fiscais que 

chegaram ao mercado (R$ 213 milhões de um total de R$ 353 milhões), ao passo 

que, na outra ponta, outras 2.629 empresas aportaram 2% do total de incentivos (uns 

magros R$ 7 milhões). Numa leitura “regional”, 320 empresas estabelecidas no eixo 

Rio – São Paulo controlam 94% dos incentivos fiscais que o mercado absorve 

(DÓRIA, 2003, p.60-61). 

O governo FHC buscou transferir as decisões para a sociedade através das leis de 

incentivo e ampliar o atendimento aos diversos projetos que eram apresentados ao MinC, mas 

não garantiu o processo de democratização do acesso às verbas públicas, já que os grupos 

envolvidos nos processos culturais não são homogêneos e não possuem o mesmo acesso às 

ferramentas necessárias para a inserção neste mercado cultural, tampouco o poder político 

para obtenção dos recursos. O direito à cultura permaneceu como privilégio de uma parcela da 

sociedade, discrepância que não foi corrigida nem sequer com o uso do Fundo Nacional de 

Cultura, devido ao seu baixo orçamento. 

2.4  UM PROJETO DE NAÇÃO VOLTADO PARA A IMAGINAÇÃO: A GESTÃO DA 

CULTURA PELO PARTIDO DOS TRABALHADORES 

Características marcantes durante a gestão de FHC, a relação entre mercado e cultura 

será assimilada pelo governo de Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010) com a continuidade e 

a ampliação da legislação relacionada ao incentivo fiscal. Entretanto, mesmo com a 

manutenção dos mecanismos de financiamentos, novas narrativas foram apropriadas na 
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relação entre o Estado e a cultura: as sucessões e as correspondências entre os governos 

ocultam a transformação dos discursos sobre a cultura como um direito essencial para a 

construção da cidadania e de uma sociedade democrática, e essas diferenças são acentuadas 

pelas culturas políticas representadas pelo Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) e 

o Partido dos Trabalhadores (PT), concorrendo com símbolos, signos e representações de 

cada uma delas. Neste aspecto, é importante considerar que à lógica do mercado tenta-se 

justapor, ainda que de maneira tensa, a perspectiva de uma noção de cultura aberta e 

indeterminada, em constante processo de reconfiguração pela ação dos movimentos da 

sociedade. 

O Ministério da Cultura, no início da gestão de Lula, teve sua estrutura reconfigurada 

para melhor atender aos anseios definidos pelo documento Imaginação a serviço do Brasil, 

buscando ampliar o Ministério que até então, estava organizado em uma estrutura que 

dificulta o atendimento aos segmentos da sociedade não contemplados pelos processos de 

financiamento por renúncia fiscal (DUPIN, 2015, p. 48). As secretarias foram organizadas a 

partir das políticas, e não por suas características setoriais, como definido  anteriormente no 

Decreto n.º 3.049 de 06 de maio de 199918, instituindo a Secretaria de Formulação e Avaliação 

de Políticas Culturais; a Secretaria de Desenvolvimento de Programas e Projetos Culturais; a 

Secretaria de Articulação Institucional e de Difusão Cultural; Secretaria de Apoio à 

Preservação da Identidade Cultural; e a Secretaria para o Desenvolvimento das Artes 

Audiovisuais. De acordo com o ministro Gil, a montagem da equipe não ficou restrita a 

critérios partidários, prezando pela diversidade e pela pluralidade política, profissional, 

pessoal e cultural: 

Resisti às pressões e exerci radicalmente a autonomia concedida pelo presidente. 

Escolhi os dirigentes do MinC de acordo com a minha convicção e a minha 

sensibilidade, prezando, como disse a capacidade e a pluralidade. Montei um time 

que, sob todos os aspectos, merece o adjetivo ‘heterogêneo’. Há, entre os dirigentes 

atuais do MinC, pessoas de todas as regiões do país. Há militantes ou simpatizantes 

de pelo menos quatro partidos, e também os ecumênicos e os apartidários. Há 

artistas, há gestores, há intelectuais, há servidores, há técnicos, e há ainda os que 

vieram da iniciativa privada (GIL, 2005. P. 7). 

A ampliação do conceito de cultura foi tema constante nos discursos proferidos pelo 

então ministro. Essa concepção de cultura voltada para uma dimensão antropológica abriria o 

                                                 
18

 De acordo com o Decreto sobre a estrutura regimental do MinC, os “órgão específicos singulares” 

abrangeriam a Secretaria do Livro e Leitura , a Secretaria do Patrimônio, Museus e Artes Plásticas, a Secretaria 

da Música e Artes Cênicas e a Secretaria do Audiovisual. Brasil. Decreto No 3.049, de 6 de maio de 1999. 

Aprova a Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e Funções Gratificadas do 

Ministério da Cultura, e dá outras providências. Disponível em: 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/d3049.htm acesso: 02 nov. 2017. 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/d3049.htm
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MinC para manifestações culturais que não eram privilegiadas pelas políticas anteriores, que, 

segundo Rubim (2008): 

(...) eram consideradas manifestações não dignas de serem chamadas e tratadas 

como cultura, quando não eram pura e simplesmente reprimidas e silenciadas. 

Nenhuma política e instituição mais permanente foram implantadas para as culturas 

populares, apesar de algumas mobilizações, acontecidas no período democrático de 

1945 a 1964, a exemplo da Campanha Nacional do Folclore e do Movimento de 

Cultura Popular, conformado pelos governos de Arraes, em Recife e Pernambuco. 

Pelo contrário, tais manifestações foram antes reprimidas. A cultura indígena foi 

completamente desconsiderada, quando não sistematicamente aniquilada. A cultura 

afro-brasileira, durante anos perseguida, só começou a merecer algum respeito do 

Estado nacional, pós-ditadura militar, com a criação da Fundação Palmares em 

1988, resultado das pressões do movimento negro organizado e do clima criado pela 

redemocratização do país (RUBIM, 2008, p. 189). 

Em seu discurso de posse, Gil (2003) salientou que a criatividade do povo brasileiro 

sempre foi além da política promovida pelo Estado, “o Estado nunca esteve à altura do fazer 

de nosso povo, nos mais variados ramos da grande árvore da criação simbólica brasileira” 

(GIL, 2003, n.p.). Era necessário corrigir as distorções ocasionadas pela lógica do mercado, 

ocasionada por uma política centralizada nos mecanismo fiscais, e ampliar as ações do MinC, 

onde os Pontos de Cultura inseriram-se na proposta do do-in antropológico. Apesar da 

manutenção da principal lei de renúncia fiscal para a cultura, a Lei Rouanet, a gestão de Lula 

buscou expandir as políticas culturais com o lançamento de editais voltados para temáticas 

específicas, tendo em vista o financiamento de pequenos e médios projetos. 

A criação de mecanismos de participação da sociedade civil, dispostas em seminário, 

encontros e conselhos, permitiu a inserção de novos atores nos processos de construção e 

reestruturação  das políticas do MinC, como Calabre (2014) ressaltou sobre os encontros 

“Cultura para Todos”, que visava construir subsídios para a reformulação da Lei Rouanet: “O 

Ministério, nessa primeira série de encontros, foi a localidades nas quais nunca havia estado, 

criou uma rede de novos interlocutores, além de optar por um sistema de escuta pública como 

o caminho para construção de novas políticas culturais”  (CALABRE, 2014,  p. 144). 

A importância do programa Cultura Viva nesta primeira gestão do PT pode ser 

ressaltada por  focar na representatividade regional e viabilizar a inserção de grupos antes 

apartados das decisões na construção de políticas para a cultura através dos encontros 

promovidos pelo programa e seus agentes. As “Teias de Cultura” e os Fóruns foram 

realizados por todo país a nível municipal, estadual, regional e nacional, e neste espaço 

organizaram-se grupos de discussões, seminários e debates visando alinhar o programa às 

necessidades encontradas pelos Pontos de Cultura em sua execução. A construção das redes 

entre os Pontos de Cultura e das Teias de Cultura pelos gestores das instituições fomentou 
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uma esfera pública em que é possível o debate entre esses sujeitos e o Estado nos rumos da 

política desenvolvida e na sua avaliação, democratizando o processo, afinal, “Uma política é 

democrática tanto por construir espaços de reconhecimento e desenvolvimento coletivos, 

quanto por suscitar as condições reflexivas, críticas, sensíveis para que seja pensado o que põe 

obstáculos a esse reconhecimento” (CANCLINI, 2008, p. 157). 

Apesar da cultura política voltada para um projeto democrático-participativo, 

representada pelos Partidos dos Trabalhadores, interesses diversos se contrapõem na 

constituição de projetos para a cultura, que são, por vezes, dispares. Com a posse da 

presidenta Dilma Rousseff em 2011, as políticas públicas culturais foram alteradas, 

ocasionado insatisfação em alguns grupos antes beneficiados, e uma profusão de denúncias e 

ataques ao novo modelo de  administração da cultura (DUTRA, SILVA, 2012, p.2). As 

alterações das gestões do MinC acabaram por colocar os Pontos de cultura fora do campo 

prioritário do órgão, ocasionando atraso nos repasses e desarticulação das ações 

empreendidas, e dando visibilidade ao constante problema de interrupções presentes nas 

políticas culturais: 

A crise atual do programa Cultura Viva emerge como muito preocupante não só 

porque atinge um dos programas de maior visibilidade da gestão Gil e Juca, 

inclusive replicado em outros países dado seu sucesso e caráter inovador, mas 

também porque coloca em xeque um programa emblemático em termos de dar 

amplitude a uma base social necessária a esta nova etapa de vida do Ministério. A 

incompreensão destes factos constitui uma atitude problemática (RUBIM, 2013, p. 

237). 

Entretanto, nessa transição de intenções, outras ações foram privilegiadas no processo, 

como a aprovação no Congresso da legislação referente à Política Nacional de Cultura (PNC) 

e ao Sistema Nacional de Cultura (SNC), com as ministras Ana de Hollanda (2011-2012) e 

Marta Suplicy (2012-2014). O SNC e o PNC estavam em concordância com a política de 

descentralização e integração da gestão cultural empreendida pelo PT e se encontravam dentre 

as propostas apresentadas pelo programa “Imaginação a Serviço do Brasil”(2002).  

O SNC visava à construção de políticas culturais em colaboração entre os entes 

federados (União, estados e municípios) e a sociedade civil, inserindo em seu escopo para os 

conveniados a obrigatoriedade da formação de órgãos gestores de cultura, conselhos de 

política cultural, conferências de cultura, planos de cultura e sistemas de financiamento de 

cultura, como presente no artigo 216-A da Constituição Federal, inserido pela emenda 

constitucional n.º 71 em 2012. Essas ações tinham em vista garantir os direitos culturais 

através da criação de uma estrutura para a cultura nos entes federados, assegurando a 

continuidade dessas políticas e propiciando a transformação de políticas de governo em 
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políticas de Estado. Entretanto, devido a disputas políticas internas no MinC (BARBALHO, 

2014) pouco se fez para sua consolidação durante os primeiros anos de mandato do presidente 

Lula, quando, em 2005, ocorreu a I Conferência Nacional de Cultura (CNC), elegendo como 

uma das prioridades do órgão a implantação do SNC. Em 2008, após mudanças nas 

secretarias do MinC, o SNC retomou as discussões com a sociedade civil, finalizando o 

documento norteador do sistema, aprovado pelo Conselho Nacional de Política Cultural  

(CNPC), em 2009.  

O Plano nacional de cultura foi instituído em 2010 pela Lei 12.343, como resultado de 

uma intensa interação entre a sociedade civil e o MinC. O documento tem com objetivo 

orientar o desenvolvimento de programas, projetos e ações culturais para a valorização, o 

reconhecimento, a promoção e a preservação da diversidade cultural. Elaborado através de 

discussões ocorridas em fóruns, seminários e consultas públicas, com a supervisão do 

Conselho Nacional de Política Cultural (CNPC), o documento é composto por cinquenta e 

três metas de médio e longo prazo a serem atingias até o ano de 2020, tendo como base a 

dimensão simbólica, cidadã e econômica da cultura. O PNC é o primeiro plano para a cultura 

constituído em um período democrático. Após a aprovação da emenda constitucional no 

artigo 215 em 2005, incluindo o estabelecimento do Plano Nacional de Cultura, o processo 

para sua consolidação enfrentou alguns entraves presentes na estrutura burocrática estatal, e 

um cuidadoso processo de estabelecimento de espaços públicos de discussão com a sociedade 

civil através de ações como as Conferencias Nacionais de Cultura e os Seminários Cultura 

para Todos, consolidando-se apenas em 2010. Segundo Rubim (2013, p. 238), o “PNC 

inaugura no campo das políticas culturais públicas brasileiras um horizonte de planejamento e 

de articulação institucional e social bastante significativo”. 

  



116 

 

  



117 

 

3 MICROCOSMO DE UMA CONSTELAÇÃO: PONTOS DE CULTURA DE 

SANTA CATARINA 

A federalização promovida pelo governo do Partido dos Trabalhadores (PT) por meio 

de iniciativas como o programa Mais Cultura, as Conferências Nacionais, o Plano Nacional de 

Cultura e o Sistema Nacional de Cultura constituiu um instrumento de consolidação de uma 

rede entre agentes de cultura,  evitando a  concentração estatal e a centralização administrativa 

recorrente nas políticas culturais produzidas em gestões anteriores, como analisado no 

segundo capítulo. Entretanto, tais políticas nem sempre encontraram reverberação entre os 

entes federados, formados, por vezes, por projetos políticos distintos dos defendidos pelo 

MinC e pelo plano de governo do PT. Esse capítulo terá como primeiro ponto de reflexão a 

análise das estruturas burocráticas de cultura em Santa Catarina, avaliando o impacto das 

ações federais em uma escala distante do consagrado eixo Rio-São Paulo. 

O segundo ponto de reflexão focará o desenvolvimento dos projetos nos Pontos de 

Cultura e os produtos daí advindos. A formação da Rede de Pontos de Cultura de Santa 

Catarina viabilizou um intercâmbio entre as instituições e a produção de materiais sobre o 

processo, como o programa “Ponto a Ponto” da TV Floripa, e dinamizou o processo de 

construção de uma consciência crítica sobre o cenário cultural. Os relatórios, os recursos 

audiovisuais e os materiais produzidos pelos Pontos condensaram as experiências vividas 

nesse microcosmo na busca pela democratização da cultura, na construção do acesso aos 

direitos culturais e no processo de desenvolvimento da cidadania. Por fim, mas não menos 

importante, destacaremos as adversidades que estes movimentos sociais, como microcosmos 

em uma grande e diversa constelação, tiveram que se defrontar para  consolidar os projetos 

aprovados nos editais dos programas, bem como suas continuidades e instabilidades durante o 

processo. 

3.1  AS POLÍTICAS CULTURAIS E AS CULTURAS POLÍTICAS EM SANTA 

CATARINA 

O recorte temporal contemplado pela análise (2004-2014) compreende os dois 

mandatos de Luiz Henrique da Silveira (2003-2010), do PMDB, à frente do governo do 

Estado de Santa Catarina, e um mandato de João Raimundo Colombo (2011-2014), que 

iniciou seu período de gestão no Partido Democrata (DEM) e depois, em maio de 2011, 

migrou para o Partido Social Democrático (PSD). Apesar da estabilidade na manutenção de 

projetos políticos conservadores para Santa Catarina nos processos eleitorais desde o século 
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XX, havendo em alguns períodos o domínio absoluto dos partidos conservadores na cena 

política estadual (CARREIRÃO, 248, 1988), a gestão do setor cultural foi cercada pela 

inconstância: a Secretaria de Estado de Turismo, Cultura e Esporte foi ocupada por oito 

secretários diferentes, e a FCC, no mesmo período, teve nove nomes na sua direção ou na 

presidência. A intensa movimentação da sociedade civil demarcou o período, enquanto a 

reestruturação de órgãos estaduais de cultura, a reformulação no sistema estadual de 

financiamento da cultura e a implementação de acordos e convênios com o governo federal, 

dos quais a principal ação configura-se nos Ponto de Cultura, contribuíram para demandas em 

torno da renovação do setor cultural do estado. O cenário apresentado tona-se mais 

significativo na história política de Santa Catarina por conta de sua baixa representatividade 

partidária, provocada pela alternância monótona de partidos e grupos políticos 

ideologicamente pouco distintos no governo catarinense, representantes de uma elite política 

conservadora, fortalecida durante o século XX (MIRANDA, 2012). 

Observando o processo de formação do setor cultural estatal em Santa Catarina, 

percebemos a influência do conservadorismo e do autoritarismo na constituição dos 

programas e projetos para a área, baseado em práticas políticas que demarcaram as disputas 

pelo poder no Estado. Segundo Ricardo Duwe (2016), o estabelecimento desta elite política 

formada por famílias, como a de Jorge Konder Bornhausen, assentava-se em uma cultura 

política que era marcada pelos seguintes fatores: 

(…) clientelismo, personalismo e patriarcalismo; uma crença em comum no estado 

federativo pautado em uma democracia liberal; na percepção de que o 

desenvolvimento econômico do Estado deve voltar-se ao progresso do setor privado; 

e na ideia de que estes políticos tradicionais eram predestinados à vida pública 

enquanto representantes políticos da sociedade catarinense (DUWE, 2016, p.33). 

No período abordado, entretanto, os governantes que estão no comando do estado não 

são membros dessas famílias tradicionais de Santa Catarina, embora a influência política 

desses grupos não tenha desaparecido por completo. Assim, os projetos para a cultura irão 

acompanhar algumas dessas características tão arraigadas nas estruturas burocráticas do 

Estado.  

A formação dessa estrutura em Santa Catarina tem seu início em 1956, quando a 

cultura passou a prefigurar como elemento político na Diretoria de Cultura da Secretaria de 

Estado dos Negócios da Educação e Cultura, criada por Jorge Lacerda. Em 1961, como 

apontado no capítulo anterior, houve o estabelecimento das diretrizes do novo Conselho 

Estadual de Cultura, promovido ainda na curta presidência  de Jânio Quadros. Em 1979, o 

governo de Antônio Carlos Konder Reis criou a Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo e a 
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Fundação Catarinense de Cultura, responsável por executar políticas de desenvolvimento 

cultural formuladas pela Secretaria, estrutura mantida nas gestões posteriores de Jorge 

Bornhausen (1979-1982) e Espiridião Amin (1983-1987). Contudo, é na gestão de Pedro Ivo 

e Casildo Maldaner (1987-1990) que os horizontes da cultura começam a se expandir 

teoricamente para uma dimensão ampliada de cultura, ao mesmo tempo em que se percebe 

uma sintonia com o projeto neoliberal que estava sendo desenvolvido pelo governo federal. 

Em uma entrevista realizada em 1988 para o jornal Cultura, a secretária da Cultura e 

do Esporte do Estado de Santa Catarina entre os anos de 1987 e 1991, Zuleika Mussi Lenzi, 

afirmava a importância das mudanças realizadas pelo MinC desde sua criação para a gestão 

da cultura no estado de Santa Catarina: “Apesar de existir há apenas três anos, o Ministério da 

Cultura está tendo um papel muito importante no entendimento da cultura num sentido mais 

amplo, compreendendo o todo fazer cultural e não apenas a atividade artística” (LENZI, 1988, 

P.3). Nesta entrevista, a socióloga, ex-vereadora e professora da Universidade Federal de 

Santa Catarina, empenhava-se em sintonizar a sua narrativa com as diretrizes definidas para 

as ações da Secretaria e das instituições que lhe eram subordinadas ao projeto definido pelo 

MinC, que pretendia preservar e desenvolver o patrimônio cultural ligado ao cotidiano da 

população, estimular a produção cultural sem o dirigismo do Estado, apoiar a atividade 

cultural diversa e estimular a difusão e o intercambio cultural, de acordo com o ministro Celso 

Furtado em 1987 (2012, p.79). Com o título de “Novos rumos para a cultura”, a entrevista 

buscou promover a visão de uma Secretaria interessada nas ações de descentralização do 

governo para a cultura, envolvendo outros setores da sociedade e favorecendo a interiorização 

dos recursos para munícipios afastados da capital, na promoção da identidade catarinense 

baseada na diversidade cultural do estado, no incentivo público e privado para produções 

culturais e na organização administrativa dos órgãos do estado. É um conceito de cultura 

amplo, que articula os significados do cotidiano às políticas promovidas pelo Estado. 

Utilizando esse espaço de legitimação de sua gestão, Lenzi expôs que os rumos das 

ações executadas impulsionaram uma política mais abrangente em Santa Catarina com o uso 

dos recursos financeiros disponibilizados por meio de editais que atendiam aos grupos de 

dança, de teatro, aos grupos folclóricos, aos artistas plásticos, ao circo, aos projetos de 

formação artística em andamento e às bandas de música, contrastando com a gestão anterior 

de Espiridião Amin que, segundo a secretária, beneficiava somente a música erudita e o balé 

clássico, atividades voltadas para um público pequeno e elitista (LENZI, 1988, p.3). Também 

ressaltava a importância da participação do setor privado no fomento de ações culturais, 

afirmando que, com uma receita para a Cultura que não atingia 1% do orçamento do Estado, 
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algumas metas foram alcançadas devido aos projetos financiados com recursos de instituições 

privadas, reconhecendo que “é preciso considerar que, nos anos mais recentes, a iniciativa 

particular passou a explorar as oportunidades de investimento e faturamento no campo da 

produção cultural, visando tanto ao retorno financeiro, como ao marketing cultural” (LENZI, 

1988, p. 3).  

É importante relatar que jornal em questão está inserido em uma tradição de 

periódicos dedicados à cultura no Estado de Santa Catarina. O primeiro desse gênero foi 

publicado em 1884, chamado O Moleque, escrito por Cruz e Souza e Virgílio Várzea. O 

jornal enfocava a literatura, a política nacional, temas sociais, como os artigos sobre o 

movimento abolicionista, além de alguns poemas de Cruz e Souza que também tiveram 

espaço em suas páginas. Como não possuía uma fonte de financiamento para sustentá-lo, o 

jornal durou pouco mais de um ano. Outras revistas importantes foram lançadas na primeira 

metade do século XX, como a revista Terra em 1920 e, em 1948, a Revista Sul, na qual o 

Círculo de Arte Moderna (CAM) procurou dar corpo, reconhecimento e valorização aos 

traços do modernismo catarinense, inserido em um quadro amplo da modernidade que se 

instaurava em boa parte do país (LEHMKUHL, 2006, p.66). Os artigos, poemas, ilustrações e 

gravuras dos artistas e escritores modernistas catarinenses foram difundidos no Brasil e em 

alguns países, como Portugal e Argentina. Segundo a jornalista Raquel Wandelli (1992), a 

publicação do periódico e a articulação do CAM  estiveram entre os movimentos mais 

importantes do século em Santa Catarina. “A revista Sul surgiu como o grupo empenhado em 

derrubar o academicismo reinante dos parnasianos adeptos da rima metrificada e deixar 

acontecer o Movimento de Arte Moderna com quase 30 anos de atraso” (1992, p. 4).  A  

revista deixou de ser publicada após dez anos de existência com o número total de trinta 

edições. Em 1957, a revista Litoral propôs um novo espaço de divulgação para os novos 

artistas que despontavam nessa época, tais como Rodrigo de Haro e Pedro Garcia. A revista 

teve sete edições e, em 1963, publicou seu último número. Os periódicos voltados à cultura 

após esse período sofreram muito com a conjuntura política, devido aos mecanismos de 

censura promovidos contra os jornais, inclusive os independentes, e com a dificuldade de 

manutenção  financeira, apesar dos avanços tecnológicos e do barateamento do processo de 

edição. 

Na década de 1980, tal imprensa da área cultural ganhou características institucionais 

e começaram a difundir-se periódicos como Boi Mamão, criado pela Fundação Catarinense de 

Cultura, chegando à tiragem de dez mil exemplares distribuídos gratuitamente entre 1979 e 

1983 (WANDELLI, 1992) e o Jornal Cultura. O primeiro número do jornal Cultura foi 



121 

 

editado em setembro de 1988 e sua última edição foi publicada em 1991. Após o período de 

um ano, outro periódico dedicado à cultura foi criado pela Fundação Catarinense de Cultura, 

denominado Ô Catarina, um suplemento cultural que  conta com 85 edições, ao longo de 25 

anos de existência e uma tiragem de dez mil exemplares distribuídos em diferentes regiões do 

estado para instituições como bibliotecas, fundações culturais, museus e universidades
19

.  

O jornal Cultura possibilitou um espaço público de discussão e de críticas, apesar de 

seus vínculos de dependência em relação às instituições oficiais, pois era publicado pela 

Secretaria da Cultura e do Esporte. Era uma iniciativa no âmbito do primeiro governo eleito 

pelo voto direto de um partido de oposição à ditadura militar em Santa Catarina (o PMDB – 

Partido do Movimento Democrático Brasileiro) e, àquela altura, ainda conseguia mobilizar 

uma parte dos segmentos ligados às atividades culturais e intelectuais no estado. O fato do 

mesmo partido estar na gestão federal, facilitava esta singularidade nas ações entre os entes, e 

também inseria o setor em disputas que transbordavam os limites das ações culturais, por 

conta da rivalidade entre os grupos políticos de Santa Catarina. 

Na seção “Os produtores e a relação Estado/cultura” na edição nº 0 (1988), artista, 

escritores, cineastas, diretores de teatro, jornalistas e funcionários de instituições culturais das 

cidades de Florianópolis, Joinville, Tubarão, Blumenau e São Francisco do Sul apresentaram 

diferentes pontos de vista sobre a interferência do Estado na cultura, apoiando as ações do 

Estado, comparando esta gestão com as anteriores e exercendo pressões políticas. Os 

contrastes entre os agentes culturais são fortes, principalmente por se tratar de indivíduos que 

já possuíam uma presença consolidada no cenário cultural do estado. Como no caso de 

Haroldo Silva, diretor de teatro de Tubarão, que fez elogios à ação do Governo e defendeu 

que os subsídios deveriam ser oferecidos aos grupos que já possuíam uma produção 

consolidada: “entendo que os grupos de teatro precisam mostrar competência para depois 

reclamar subsídios oficiais”. Já José Roberto Rodrigues, jornalista de Joinville, sustentava a 

participação mínima do Estado: “a interferência do Estado deve ser mínima, as preocupações 

fundamentais deveriam ser com a produção local, a troca de experiências através de cursos e 

debates e a devolução à comunidade daquilo que o poder público recolheu”. Silvio Orlando 

Borges, diretor de teatro de Joinville, alegava o Estado deveria buscar o desenvolvimento 

cultural: “a função básica do Estado é alimentar as manifestações das comunidades. Ele 

precisa estar junto da população para levantar suas carências, necessidades e interesse, e 

depois agir, investindo em práticas que estimulem o seu desenvolvimento cultural”.  

                                                 
19 

O suplemento cultural “Ô Catarina” também tem a sua versão online disponibilizada gratuitamente no site da 

FCC: http://www.fcc.sc.gov.br/ocatarina/ acesso: 22 jan. 2016. 
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As críticas mais diretas aos responsáveis pela publicação também conquistaram seu 

espaço, como a de Luís Moreira, músico de Florianópolis, que acreditava que a administração 

do período estava fazendo um trabalho inferior à gestão anterior, eleita em 1982 pelo partido 

de sustentação da ditadura (então denominado de PDS – Partido Democrático Social): “a atual 

administração vai mal, tem gente errada nos postos errados, falta contato com os artistas e as 

pessoas da área, da Secretária aos funcionários, não têm vivência artística. Há pouco dinheiro 

e muita elitização e empreguismo”. O músico também relatou que o governo anterior garantia 

o aluguel e o transporte de equipamentos de som, enquanto o governo vigente não estimulava 

o contato com os artistas. Entre os catorze agentes de cultura chamados para apresentar sua 

visão de cultura nesta seção, três citam os problemas com o empreguismo e o paternalismo 

nas estruturas do Estado como prejudiciais para a cultura, reivindicando sua eliminação, e 

outros sete apoiavam as medidas do governo, como a interiorização dos recursos para a 

cultura em regiões afastadas da capital e o apoio a projetos para o cinema e comunidades. 

Encontramos em alguns outros trechos da publicação referências a possíveis apadrinhados 

inconformados com a nova configuração da política cultural que tencionava realizar uma 

interiorização dos recursos e ampliar o acesso aos financiamentos da cultura em projetos até 

então não beneficiados. Na entrevista mencionada, Lenzi fez uma crítica aos governos 

anteriores, que a seu ver sustentavam artistas e intelectuais desqualificados, e aos artistas que 

esperavam uma continuidade desse sistema, alertando que essa expectativa seria frustrada 

com as novas exigências feitas pelo governo para a obtenção de recursos. 

A relação entre Estado, política e cultura aparece no impresso Cultura com a 

construção de uma fronteira ao mesmo tempo tensa e flexível em relação aos interesses dos 

agentes envolvidos. Tensa por conta da disputa política que se encontrava nos meandros da 

cultura como uma concorrência constante por recursos, espaço e poder político, e flexível 

pelas políticas voltadas a atender diferentes interesses no âmbito das atividades culturais e a 

ampliação do acesso aos recursos para os grupos envolvidos. Sabemos que a opinião 

apresentada no jornal Cultura não estava livre de influências, pois  o periódico era produto de 

um conjunto de indivíduos congregados no Conselho Editorial e de colaboradores ligados às 

instituições culturais do Estado que pretendiam difundir suas ideias, crenças e projetos por 

meio da palavra escrita (LUCA, 2006). A tensão presente nesta seção demonstra que o espaço 

cultural não estava livre de enfrentamentos e disputas, e que diferentes projetos  eram 

apresentados com vistas à obtenção de influência política. Uma grande disputa por espaço 

político se delineia nas páginas da publicação, um embate entre grupos com interesses 

diversos. 
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Democratização cultural, maior disponibilidade de recursos por grupos antes excluídos 

do processo, descentralização das ações culturais, busca de apoio das empresas para 

complementar os recursos escassos fornecidos pelo Estado e aumentar a oferta de produtos 

culturais. O Estado e a cultura se relacionaram para garantir o acesso aos bens culturais sem 

dirigismo, segundo os editores do periódico, o que era considerado um dos maiores perigos no 

meio cultural no período. As diretrizes do  MinC atingiam as ações do Estado de Santa 

Catarina, influenciando as políticas promovidas na Secretaria da Cultura e do Desporto. 

Salientamos que, assim como o jornal, a política cultural não é um espaço neutro em que as 

ações neste âmbito são orientadas conforme correlações de força entre grupos articulados, 

formando terrenos de disputas. As políticas compreendem relações sociais, sendo construídas 

como parte de conflitos entre os grupos envolvidos que, naquele momento, ainda viviam sob 

as experiências e expectativas suscitadas pela Nova República. Segundo Dagnino (2005), no 

âmbito da redemocratização surgiram oportunidades para construir espaços de participação da 

sociedade civil nas decisões sobre políticas públicas, por meio de diferentes tentativas de 

construção de esferas públicas mediadoras entre Estado e sociedade, como consta nos 

objetivos do jornal expostos em seu editorial.  Neste pretendia-se criar um espaço de relação 

entre os municípios, as instituições culturais, os produtores e suas manifestações, propondo “a 

troca de informações”.  

As premissas estabelecidas pelo governo federal para a cultura encontram no governo 

de Santa Catarina um cenário de disputas. Os projetos voltados à interiorização, 

descentralização e democratização da cultura, aos investimentos em recursos humanos, na 

divulgação e no intercâmbio cultural, à abertura ao investimento privado, à valorização da 

diversidade e à promoção do acesso da população aos bens simbólicos, inspiraram 

formulações que abordavam pretensas questões culturais presentes no cenário em apreço. Isso 

tudo foi apresentado sem considerar as estruturas burocráticas herdadas pela gestão anterior e 

os indivíduos que estão na disputa por outros projetos, contexto em que estas propostas se 

sobrepõem e se rearticulam no jogo político. 

Na cidade de Florianópolis, a agitação cultural e política provocada pela reabertura e 

pela recente criação do MinC reverberava nas ações do governo municipal nessa segunda 

metade da década de 1980. Em 1987, sob o primeiro governo eleito diretamente desde a 

década de 1960, também do PMDB, a cidade criava seu Conselho Municipal de Cultura, de 

acordo com a Lei nº 2639 de 13 de julho de 1987, que teria como objetivo colaborar na 

proposta do Plano Municipal de Cultura, oferecer serviços de consultoria ou de 

assessoramento do Conselho Estadual de Cultura, operar como órgão fiscalizador dos 
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recursos disponibilizados pela prefeitura às instituições culturais, e como órgão executivo, 

organizando campanhas de promoção da cultura. Neste mesmo ano também foi criada a 

Fundação Franklin Cascaes pela Lei nº 2647 de 29 de julho de 1987, responsável por zelar 

pela conservação do patrimônio histórico e cultural de Florianópolis, pela organização e 

manutenção do Arquivo Histórico Municipal, pela conservação e divulgação das tradições e 

do folclore regional, promovendo-as através de livros e publicações, pela criação e 

manutenção de instituições culturais como bibliotecas e museus para a divulgação cultural, 

pelo fomento de estudos e pesquisas sobre a cultura da cidade e a promoção do 

desenvolvimento e aperfeiçoamento das atividades culturais locais “dentro de uma visão 

dinâmica e contemporânea”. O Departamento de Cultura e Esportes foi extinto neste decreto e 

a dotação orçamentária da Fundação, segundo a legislação, seria composta primeiramente por 

serviços prestados a terceiros, depois por dotações consignadas no orçamento de Florianópolis 

ou créditos ao seu favor, por juros, produtos de operações de créditos e rendas decorrentes de 

bens patrimoniais, por doações e subvenções de órgãos jurídicos de natureza pública ou 

privada. A abertura de crédito para a Fundação Franklin Cascaes ocorreu com constância 

entre 1990 e 2000, o que leva a questionar a suficiência das dotações orçamentárias e as 

instabilidades no que dizia respeito ao andamento de suas ações. 

Nos moldes de políticas criadas pelo governo federal para ampliar o suporte financeiro 

às ações culturais, como o Fundo de Promoção Cultural pensado pelo MinC, o município de 

Florianópolis instituiu o Fundo Municipal de Cinema (FUNCINE) em 1989, pela Lei nº 3252 

de 18 de setembro de 1989, que tinha por finalidade a produção de filmes de curta e longa 

metragem de caráter educativo e cultural. Esse fundo era gerido por um conselho 

administrativo composto por cinco membros, sendo um representante da Cinemateca, 

Catarinense outro do Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos de Divisão do Estado 

de Santa Catarina (SATED), além de representantes da Associação Brasileira de 

Documentaristas, do poder executivo municipal, representado pela Fundação Franklin 

Cascaes, e um membro ligado à Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). Sua receita 

era composta de dotações orçamentárias e subvenções previstas no orçamento da prefeitura, 

correspondente, no mínimo, à alíquota do Imposto Sobre Serviços (ISS) arrecadado nos 

ingressos de cinema, de subvenções ou auxílios do governo federal e estadual, de créditos 

adicionais, de juros relativos a transações bancárias, de empréstimos, desde que estes tenham 

autorização legislativa, e de auxílio, doações e contribuições de pessoas físicas e jurídicas de 

direito privado.  
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Tanto nas ações voltadas para Santa Catarina, materializadas em editais, concursos e 

na reestruturação das instituições ligadas à secretaria, quanto nas políticas efetivadas pelo 

município de Florianópolis, percebemos o uso de conceitos relativos à cultura como um 

direito e como um elemento diverso que precisa ser promovido, divulgado e conservado pelo 

Estado. Entretanto, a amplitude dos conceitos nem sempre alcançou a extensão de seus 

objetivos, deixando em segundo plano a construção de uma política cultural efetiva e a 

inserção dos diversos atores sociais e de suas lutas políticas por representatividade nas ações 

culturais promovidas pelo Estado.  

Na década de 1990, as políticas para o setor no governo estadual serão novamente 

inseridas no processo de mercantilização da cultura por meio de um projeto político neoliberal 

desenvolvido pela gestão de Vilson Kleinübing e Konder Reis (1991-1994), do Partido da 

Frente Liberal (PFL). A cultura como fator de desenvolvimento econômico, deveria ser 

ajustada aos padrões do mercado e suas ações seriam voltadas à cultura especializada, aquela 

que gera margem de lucro e se destaca nas relações com a iniciativa privada, como presente 

no plano de governo, o Plano SIM – Saúde, Instrução e Moradia, para o qual “as artes 

desencadeiam o desenvolvimento econômico, estimulam projetos de imóveis comerciais e 

residenciais, incentivam o turismo e atraem novas empresas” (KLEINÜBING; KONDER-

REIS, 1991, p. 6). Restringia-se a cultura a expressões consagradas, como as artes plásticas, a 

literatura e o patrimônio histórico, sem prever ações para manifestações culturais de povos 

que não diziam respeito à memória de imigração europeia: 

Caracterizando um foco patrimonialista, o Plano baseia-se na premissa de que é 

preciso realizar “estudo aprofundado da cultura natural existente nas diferentes 

regiões”, “fomentar essas expressões” e “apoiar iniciativas que correspondam à 

manifestação cultural própria da região” (KLEINÜBING; KONDER-REIS, 1991, p. 

6/13) numa clara demonstração de que não acredita na possibilidade da cultura se 

manifestar fora de fronteiras bem definidas, que no Plano são estabelecidas como 

sendo das “manifestações culturais ligadas às grandes correntes formadoras do povo 

e da cultura catarinense”, definidas como pertencentes às correntes “luso-cabocla, 

indígena, africana, alemã, italiana e gauchesca” (KLEINÜBING; KONDER-REIS, 

1991, p. 6/11). Estas fronteiras tornam-se ainda mais restritivas quando o Plano só 

especifica ações para quatro dessas “culturas”: a açoriana, a italiana, a alemã e a 

polonesa. Esta orientação por valores que privilegiam as formas culturais 

consideradas autóctones aproxima-se do tipo nacionalista (OLIVEIRA, 2007, p. 89-

90). 

Parte do projeto político liberal se faz, também, pela redução nas estruturas estatais 

(DAGNINO, 2004), e a cultura, em conjunto com a área de esporte, tornou-se 

responsabilidade da Secretaria de Educação. A FCC passou a abrigar em seu escopo a 

proteção do patrimônio, limitando sua esfera de ação à difusão das artes entendidas como 



126 

 

cultura especializada, e à salvaguarda do patrimônio cultural, circunscrevendo sua ação nos 

limites da dimensão sociológica de cultura. 

Durante a gestão de Paulo Afonso Vieira (1995-1998), também do PMDB, o setor 

cultural foi objeto de reestruturações, com a criação e a extinção da Secretaria de Cultura e 

Comunicação Social, a retirada do poder deliberativo do CEC,  vinculado o órgão ao FCC, e a 

criação da Lei Estadual de Incentivo à Cultura pela Lei n. 10.929 de 23 de setembro de 1998, 

com o Mecenato Estadual de Incentivo à Cultura (MEIC) e o Fundo Estadual de Incentivo à 

Cultura (FEIC), reafirmando o compromisso de seu governo de mobilizar a sociedade civil e 

as entidades privadas, estimulando o marketing institucional. Entretanto, essa gestão ficou 

marcada também por obras inacabadas, atraso no pagamento de servidores públicos e projetos 

não finalizados. Por conta deste cenário, apenas na gestão seguinte, de Esperidião Amin 

(1999-2002), do Partido Progressista Brasileiro (PPB), a política de incentivo fiscal começou 

a ser aplicada, não tendo grande alcance por conta da arbitrariedade no pagamento das 

parcelas e nas poucas edições do edital. 

A primeira gestão de Luiz Henrique da Silveira (2003-2006) reassumiu o discurso de 

descentralização do Estado. Os projetos políticos para a cultura foram demarcados pela visão 

do lazer em relação ao ócio criativo, ideia desenvolvida por Domenico De Masi (2000), 

segundo a qual as barreiras entre o lazer, o trabalho e o estudo seriam removidas em prol de 

um desenvolvimento criativo da sociedade, tomando o “lazer como integração entre turismo, 

cultura e esporte, assim como integração dessas áreas com as áreas sociais e da educação” 

(SANTA CATARINA, 2009, n.p.). Essa abordagem gerou a necessidade da criação de uma 

nova pasta na estrutura burocrática: a Secretaria da Organização do Lazer – SOL, responsável 

pelas áreas do turismo, da cultura, do desporto e do lazer. Na legislação referente à sua 

criação, a Lei Complementar n. 243, de 30 de janeiro de 2003, dentre as dez competências 

relacionadas no artigo 52, seis são relativas à promoção do turismo no estado, não havendo 

nenhuma competência específica para o setor cultural, transferidas para a FCC, que teria 

como função: 

I - executar a política de apoio à cultura; II - formular, coordenar e executar 

programas de incentivo às manifestações artísticas; III - preservar os valores 

culturais e manifestações artísticas; IV - incentivar a produção e a divulgação de 

eventos culturais; V - estimular a pesquisa e o estudo relacionados à arte e à cultura; 

VI - apoiar as instituições públicas e privadas, que visem o desenvolvimento 

artístico e cultural; e VII - promover a integração da comunidade, através da 

mobilização das escolas, associações, centros e clubes, a áreas de animação cultural 

(SANTA CATARINA, 2003, n.p.).  



127 

 

Para organizar a ação da Secretaria, foi criado o Plano de Desenvolvimento do Lazer 

Integrado (PDIL), lançado em 2006 e aprovado somente em 2009, como Plano Estadual da 

Cultura, do Turismo e do Desporto do Estado de Santa Catarina (PDIL). Neste plano, os 

projetos dos subprogramas descritos no Programa de Desenvolvimento da Cultura deveriam 

compreender a organização do mercado cultural, pensando a cultura como segmento 

econômico; a criação da Rede Integrada de Cultura de Santa Catarina(RIC/SC), ações para o 

resgate e a difusão do patrimônio imaterial do estado; a promoção da difusão da cultura 

através de eventos para os segmentos de artes visuais e artesanato, musica, dança, teatro e 

audiovisual, estimulando a promoção de feira de livro, de ações culturais em espaços públicos, 

incentivando a formação dos agentes e apoiando “os estudos, pesquisas e ações na área da 

antropologia cultural catarinense” (SANTA CATARINA, 2009, n.p.); e a valorização e 

proteção do patrimônio cultural material. 

Para regulamentar o processo de renúncia fiscal, seu governo extinguiu a Lei de 

Incentivo à Cultura elaborada em 1998, na gestão de Paulo Afonso Vieira, e instituiu o 

Sistema Estadual de Incentivo à Cultura, ao Turismo e ao Esporte (SEITEC) pela Lei n.º 

13.336, de 08 de março de 2005, integrando as três áreas de ação presentes no PDIL, no qual 

cada setor teria seu próprio fundo, e o da cultura era o Fundo Estadual de Incentivo à Cultura 

(FUNCULTURAL). Em seu projeto de descentralização de serviços e de algumas decisões 

administrativas, o governo criou trinta secretarias de Estado de Desenvolvimento Regional 

(SDR’s) buscando diminuir as desigualdades existentes entre as regiões do estado e garantir a 

eficiência dos serviços públicos (ANEXO C). No processo de seleção do edital do programa 

Mais Cultura os vínculos com demandas das SDR's foram utilizados como critério na 

avaliação de mérito, na tentativa de ampliar a distribuição dos espaços de cultura em Santa 

Catarina.  

Em um estado em que as narrativas políticas e sociais predominantes, com viés 

conservador, remontam a discursos em que o trabalho é valorizado como se fizesse parte das 

características étnicas da população, tomado como meio para obter o progresso e empreender 

o acúmulo de capital,  parte dessa grande arena formadora da sociedade civil serviu de palco 

para questionamentos sobre uma secretaria dedicada ao ócio, bem como sobre o conceito do 

lazer como integrador das áreas de esporte, cultura e turismo, limitando-os ao entretenimento 

(DELLAGNELO; PEREZ, 2015). Diante da insatisfação, Luiz Henrique da Silveira 

promoveu uma revisão no setor durante seu segundo mandato (2007-2010) já que, além do 

nome da secretaria ter se tornando inconveniente, a pasta não apresentou os resultados 

esperados: 
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Em 2003 a secretaria era nova, sem funcionários próprios, equipes pouco 

estruturadas e um relacionamento precário com as secretarias regionais. Todo esse 

quadro institucional parece não ter facilitado a concretização de ações significativas 

no campo do chamado lazer integrado como pretendia o governo. (DELLAGNELO; 

PEREZ; 2015 p. 274) 

A Secretaria é restruturada e renomeada em 2006 como Secretaria do Turismo, 

Cultura e Esporte, mas, assim como o Plano Estadual da Cultura, do Turismo e do Desporto 

do Estado de Santa Catarina que manteve a sigla PDIL, a secretaria também manteria sua 

sigla, a SOL, reiterando a posição do governo no destaque ao lazer. As estruturas do FCC 

foram reduzidas neste processo, passando quase à sua extinção pela reforma administrativa 

iniciada em 2005, que autorizou o repasse de verbas do Estado às Organizações Sociais 

(OS)
20

. As intenções do novo governo quanto à FCC foram limitadas por conta da 

mobilização de segmentos organizados da sociedade civil, coordenada pela recém-criada 

Frente em Defesa da Cultura Catarinense, que se opôs ao encerramento de suas atividades 

tendo em vista que o Estado não possuía nenhuma proposta de entidade reguladora do setor 

que ampliasse a participação social. O CEC foi integrado à SOL e houve a criação de um 

Comitê Gestor do FUNCULTURAL, responsável pela fiscalização das decisões do conselho 

em relação ao SEITEC, composto por três integrantes - o secretário da SOL, o presidente da 

FCC e o representante da CEC; reduzindo, na prática, "o poder de decisão do Conselho, 

fazendo com que o critério político prevalecesse nas decisões de distribuição de recursos na 

área da cultura no estado” (DELLAGNELO; PEREZ; 2015, p. 275).  

Outro fator de importância durante a gestão é a alteração dos meios de financiamento 

da cultura por renuncia fiscal estabelecida pela Lei nº. 14.600 de 29 de dezembro de 2008, 

que irá atualizar o SEITEC, definindo que as empresas interessadas em realizar contribuições 

para ações culturais deveriam fazê-lo diretamente ao FUNCULTURAL, o que ocasionou a 

diminuição da participação da iniciativa privada que não poderia mais realizar suas estratégias 

de marketing cultural, assimilando sua marca aos produtos culturais incentivados 

(OLIVEIRA, 2007). A gestão dos fundos de cultura no período de governo de Luiz Henrique 

da Silveira foi marcada por escândalos, como o caso do incentivo dado a um projeto da atriz 

televisa Vera Fischer em detrimento de projetos independentes que pleiteavam o mesmo 

financiamento, pela mobilização da sociedade civil e manifestações da classe artística quanto 

à falta de transparência nas contas da cultura e pela investigação realizada pelo Tribunal de 

Contas do Estado (TCE) quanto ao não cumprimento dos critérios estabelecidos pela 

                                                 
20 

As OS são entidades criadas por vontade do poder público que concede a elas a gestão de certo patrimônio 

público e o direito a desenvolverem funções antes do Estado (MARTINS, 2005). 
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legislação, apontando como principais irregularidades a falta de análise técnica e a fragilidade 

na avaliação dos projetos (TCE, 2009, n.p.). 

Em 2008, foi lançada a primeira edição do Edital Elisabete Anderle de Apoio às Artes 

e à Cultura, buscando democratizar a distribuição de recursos públicos para a cultura, 

fomentando a produção e a difusão da cultura no Estado. As inscrições foram abertas em 

2009, quando 1.428 projetos se inscrevam nas sete áreas abarcadas pelo edital, concorrendo 

aos 229 prêmios oferecidos. As áreas atendidas pelo projeto eram: artes populares, que foi 

subdividida nos segmentos folclore, artesanato e arte circense; a de artes visuais, que visou 

projetos, obras e bolsas de execução; a dança, em que foram disponibilizados recursos para 

produção e para a circulação de espetáculos; a área de Letras, com foco nas publicações e no 

projeto “Escritor na Escola”; a de música, na qual a finalidade dos recursos foi a gravação de 

CDs e DVDs; a área de patrimônio cultural, com o investimento direcionado para os 

segmentos material e imaterial, museus e acervos; e em teatro, cujos os prêmios foram para a 

circulação, a montagem e para a pesquisa. 

Na gestão do governador Luiz Henrique da Silveira ocorreu com maior intensidade a 

inserção das ações desenvolvidas pelo MinC no estado, seja pelos fóruns e conselhos 

organizados pela esfera federal, ou pela inserção de movimentos sociais no programa Cultura 

Viva, nos anos de 2004, 2005 e 2007, e, em 2008, no programa Mais Cultura. Essas ações 

criaram redes de mobilização, gestão, articulação e organização em níveis locais entre os 

agentes culturais, possibilitando a inserção de novos sujeitos nas esferas públicas e novas 

demandas para o Estado, como é possível perceber na Carta de Fraiburgo (2011), escrita 

durante o I Fórum de Gestores Municipais de Cultura, organizado pela Federação Catarinense 

de Municípios (FECAM) e o Conselho dos Gestores Municipais de Santa Catarina 

(CONGESC). Dentre as reinvindicações direcionadas ao governo de Santa Catarina e à SOL,  

estavam a democratização do Conselho Estadual de Cultura e a elaboração do Plano Estadual 

de Cultura nos moldes do Plano Nacional de Cultura, a escolha de técnicos capacitados e com 

experiência em gestão cultural para administrar a área nas SDR’s, a busca de soluções legais 

para o uso dos recursos do FUNCULTURAL, que tinham sido alvo de investigações do 

Tribunal de Contas do Estado, e o apoio a criação de um órgão gestor específico para a 

cultura, “com status de secretaria de Estado, entendendo que, apenas dessa forma, Santa 

Catarina estará alinhada à União, por intermédio do Ministério da Cultura, cuja existência 

considera irreversível no ordenamento institucional do País” (CARTA DE FRAIBURGO, 

2011, n.p.). Segundo Dellagnelo e Perez (2015, p.278), essa articulação fomentada pelas 

ações do MinC criou diferenças de posicionamento entre as esferas municipais e estadual 
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quanto à construção de políticas culturais alinhadas com o governo federal, causando grande 

impacto no setor. 

A gestão estadual não estava à parte das políticas federais: Santa Catarina foi o 

primeiro estado a aderir ao Sistema Nacional de Cultura (SNC) em 2010, firmando o Acordo 

de Cooperação Federativa em 2011, apesar de se mostrar reticente para a manutenção de sua 

adesão durante este primeiro ano do governo de Raimundo Colombo (2011-2014), por não 

saber se as contrapartidas seriam interessantes para o Estado de Santa Catarina. O SNC foi 

constituído como mecanismo de gestão e promoção voltado a estimular a integração das 

políticas públicas para a cultura entre os governos federal, estadual e municipal, garantindo a 

continuidade das ações mesmo com a alteração dos governos. O acordo em Santa Catarina foi 

renovado em 2011 para o exercício de 2012 - devido à grande pressão popular, como veremos 

adiante; e por prazo indeterminado em 2013, efetivando o pacto entre estado e União para a 

implantação de um modelo de gestão das políticas públicas a partir do conceito ampliado de 

cultura, com vistas a valorizar e fomentar a diversidade das manifestações artísticas e 

culturais existentes, além de buscar garantir o pleno exercício dos direitos culturais.  

Neste período, não havia ainda no estado uma agenda voltada para instituir parcerias 

com MinC, talvez pelo descompasso entre o programa estadual e a ideia de construir uma 

política pública de cultura que abarcasse as exigências do SNC, que eram a formação do 

Conselho Estadual de Cultura, do Plano Estadual de Cultura, do Fundo Estadual de Cultura e 

a estruturação de um órgão exclusivo para os assuntos culturais, demandas recorrentes nos 

encontros do setor cultural organizados no estado. Para que o debate sobre a necessidade de 

mudanças no setor tivesse espaço na esfera política, foram cruciais a mobilização da 

sociedade civil e a adesão ao SNC na gestão de Raimundo Colombo. Apesar de já contar com 

um fundo de cultura, regulamentado pela legislação referente ao SEITEC, e um Conselho 

Estadual de Cultura, a instituição pelo SNC deveria ser realizada por lei própria, aprovada 

pela Assembleia Legislativa, e os processos envolvidos na constituição de espaços 

deliberativos como os conselhos e fóruns deveriam ser democráticos, o que não era a 

realidade de Santa Catarina.  

Em Santa Catarina, a base de constituição do Plano Estadual de Cultura foi o PDIL e 

as metas definidas para o Plano Nacional de Cultura, em conjunto com as contribuições de 

agentes de cultura coletadas durante os Fóruns realizados nas demandas registradas em 

documentos, como a Carta de Fraiburgo (2011). Em 2013, o Fórum Estadual de Cultura 

entregou à sociedade o Plano Estadual de Cultura, mas a legislação específica relativa ao 

Sistema Estadual de Cultura, que regulamentaria o processo, não foi votada na Assembleia 
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Legislativa21 e suas instituições, até o momento de escrita deste trabalho, ainda não estavam 

adequadas às exigências do SNC. 

Entre 2011 e 2012, a cidade de Florianópolis foi palco de uma intensa mobilização da 

sociedade civil para a cultura, com a realização da Novembrada Cultural e do Ocupa CIC, 

movimentos organizados por representantes do setor cultural e da classe artística do estado 

reivindicando maior transparência nos processos políticos, a adesão ao SNC e o cumprimento 

do seu cronograma, a revisão da legislação referente aos incentivos culturais, o lançamento de 

editais públicos e uma maior democratização nas ações desenvolvidas pela SOL e pelo FCC, 

com respeito às decisões e sugestões realizadas pelo CEC. Pode-se, sobre isso, evocar 

Benjamin (1985, p. 229), para quem “a história é objeto de uma construção cujo lugar não é o 

tempo homogêneo e vazio, mas um tempo saturado de ‘agoras’”, e esses movimentos atuaram 

no sentido de explodir o continumm da história das políticas culturais em Santa Catarina, 

lutando por uma transformação social. 

A Novembrada Cultural, nomeada em referência às manifestações populares ocorridas 

em novembro de 1979 contra a ditadura civil-militar, foi organizada pela Frente em Defesa da 

Cultura Catarinense e contou com manifestações e eventos culturais em diferentes regiões da 

cidade. Este movimento reivindicava o pagamento de projetos aprovados pelo CEC, a adesão 

de Santa Catarina ao SNC, a revisão da legislação referente ao FUNCULTURAL e o 

lançamento de novos editais para o setor cultural. O secretário da SOL na época, Cesar Souza 

Filho, manteve o diálogo com o movimento e respondeu positivamente às pautas solicitadas. 

No entanto, como afirmam os integrantes da Frente de Defesa da Cultura22, eram necessárias 

ações contínuas voltadas para o setor, que seria conquistada com a construção de uma política 

pública democrática para a cultura:   

Porém, as expectativas da classe cultural catarinense são anteriores a gestão do 

Secretário, elas ecoam por décadas e são urgentes. Sendo assim, pedimos 

compreensão quando enfatizamos que mais do que discursos, a classe cultural de 

Santa Catarina precisa de ações e, principalmente, que elas sejam contínuas 

(FRENTE..., 2011, n.p.). 

O movimento Ocupa CIC ocorreu com desdobramento das reivindicações que não 

foram plenamente atendidas pela SOL após a Novembrada Cultural. Com intervenções 

                                                 
21 Em julho de 2017, o secretário da SOL Leonel Pavan afirmou que o projeto de lei havia sido encaminhado 

para a ALESC. In: Jornal a Hora. Projeto de lei que irá regulamentar o Sistema Estadual de Cultura é 

encaminhado à Alesc. 05 jun. 2017. Disponível em: 

http://horadesantacatarina.clicrbs.com.br/sc/noticia/2017/07/projeto-de-lei-que-ira-regulamentar-o-sistema-

estadual-de-cultura-e-encaminhado-a-alesc-9834203.html acesso: 24 out. 2017. 
22

 FRENTE CATARINENSE DE EFESA DA CULTURA. Carta de Avaliação da Novembrada Cultural 2011. 

Publicado em 30 nov. 2011.  Disponível em: 

https://novembradacultural.wordpress.com/2011/11/30/avaliacao2011/. Acesso: 22 nov. 2017. 

http://horadesantacatarina.clicrbs.com.br/sc/noticia/2017/07/projeto-de-lei-que-ira-regulamentar-o-sistema-estadual-de-cultura-e-encaminhado-a-alesc-9834203.html
http://horadesantacatarina.clicrbs.com.br/sc/noticia/2017/07/projeto-de-lei-que-ira-regulamentar-o-sistema-estadual-de-cultura-e-encaminhado-a-alesc-9834203.html
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artísticas, apresentações musicais e debates, os manifestantes se mobilizaram no 

acampamento em frente ao Centro de Cultura Integrada (CIC) durante os dias 23 e 27 de abril 

de 2012, exigindo um encontro com os responsáveis da FCC e da SOL para a entrega da carta 

de reivindicações assinada por representantes de 131 instituições e associações culturais do 

estado. Dentre as dez reinvindicações descritas na carta, estava a demandam pela maior 

transparência nos processos, principalmente naqueles relativos à implantação do Sistema 

Estadual de Cultura (SEC-SC) e nos trabalhos desenvolvidos pelas instituições: “a 

transparência das atividades desenvolvidas pela SOL e FCC com publicização de informações 

e prestações de contas, além da disponibilização das atas do CEC e publicação do Diário 

Oficial na internet” (OCUPA CIC, 2012, n.p.). A abertura das arenas políticas para a 

participação da sociedade civil e a valorização dos agentes culturais no processo é uma 

constante nas reivindicações dos manifestantes, publicas no blog do movimento23: 

Salientamos que essas reivindicações não são recentes, datam pelo menos uma 

década. São reivindicações que estão na pauta nacional de políticas públicas 

culturais e muitas delas já se tornaram leis através do Plano Nacional de Cultura. O 

que procuramos é o alinhamento da política pública estadual com o Plano Nacional 

de Cultura através de um processo democrático, transparente e participativo, com 

toda a sociedade civil (OCUPA CIC, 2012, n.p.). 

Ao final dos cinco dias de mobilização, com diversas ações no espaço ocupado, como 

sessões de cinema, apresentações de teatro, oficinas, palestras e assembleias deliberativas, e 

também com a articulação de outros munícipios, que se manifestaram em suas cidades em 

apoio ao movimento concentrado na capital, o movimento chegou ao fim. Os movimentos 

Novembrada Cultural e Ocupa CIC ocasionaram o embate entre projetos políticos para o setor 

e sua transformação, reafirmando que as relações entre cultura e política não podem ficar 

encerradas nos corredores burocráticos do Estado, e que a participação da sociedade civil 

pode ser um fator para a mudança da cultura política conservadora e autoritária de Santa 

Catarina. A cultura é política, e seus significados estão inseridos nos processos que redefinem 

o poder social (ALVAREZ et al, 2006, p. 17). 

                                                 
23

 Em sintonia com movimentos que ocorreram em 2011, como o Occupy Wall Street Nova York e 15 M da 

Espanha, onde o uso das mídias sociais foi uma arma importante para a mobilização e a difusão dos movimentos. 

Os administradores blog http://ocupa-cic.blogspot.com.br/ (acesso 02 nov. 2017) registraram a trajetória do 

movimento e divulgaram suas ideias e manifestos no espaço. 

http://ocupa-cic.blogspot.com.br/
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3.2  CLARABÓIAS DO SISTEMA: A PRESENÇA DOS PONTOS DE CULTURA EM 

SANTA CATARINA. 

 Em um estado dominado por uma cultura política conservadora, com estruturas 

burocráticas organizadas no setor da cultura assentadas na desmobilização da  sociedade civil, 

e controladas, principalmente, por tradicionais grupos políticos instalados na SOL, no FCC e 

no CEC, os programas que promoveram os Pontos de Cultura serviram como espaços de 

oxigenação do sistema, ampliando os atores em cena na de produção, difusão e fruição 

cultural. Não obstante, os desafios enfrentados pelos movimentos sociais responsáveis pelos 

Pontos de Cultura não estiveram relacionados apenas à transmigração das fronteiras 

estabelecidas para a participação da sociedade civil, estando presentes desde em questões 

relacionadas aos espaços e a segurança, ao baixo engajamento das comunidades-alvo nas 

ações realizadas. 

De diferentes formas, os projetos selecionados utilizaram seu espaço de experiência, 

relacionados às políticas até então constituídas para o setor e no processo de construção de 

uma cultura tradicional de Florianópolis, para edificar outras propostas, organizadas a partir 

dos horizontes de expectativas relativas às mudanças de paradigmas fomentadas pela política.  

Segundo Koselleck (2006, p.312), “sempre as coisas podem acontecer diferentemente do que 

se espera: esta é apenas uma formulação subjetiva daquele resultado objetivo, de que o futuro 

histórico nunca é o resultado puro e simples do passado histórico”. A diacronia gerada no 

setor cultural pelos programas estudados está em embate com as diferentes temporalidades 

presentes, o que resultou em distintas respostas para a mesma proposta de fomento da 

dimensão simbólica, cidadã e econômica. 

Em Santa Catarina, os projetos dos Pontos de Cultura foram estabelecidos em 33 

municípios, estimulando práticas culturais tão diversas quanto à cultura manifesta no estado 

(ANEXO A). Essas manifestações se entrecruzaram, relacionando ações voltadas para uma 

cultura especializada, como o balé clássico e a música erudita, com o conceito de cultura 

ampliada, abarcando o boi de mamão e a cultura indígena e afro-brasileira. Dentre os Pontos 

de Cultura instituídos, a construção de identidades a partir da imigração e da constituição 

histórica local é presente, resultando no desenvolvimento de atividades voltadas para 

manifestações da cultura alemã e italiana, principalmente no Vale do Itajaí e no Oeste 

Catarinense, estendendo a mesma política para a cultura dos assentamentos da reforma 

agrária, dos engenhos de farinha e da cultura remanescente das populações atingidas pela 

Guerra do Contestado(1912-1916).  
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Na cidade de Florianópolis, a cultura popular demarcou as ações desenvolvidas pelos 

Pontos de Cultura, valorizando as manifestações relacionadas à cultura das comunidades, 

principalmente dos grupos compreendidos como originários da região. Hall (2014) sugere que 

o reforço de identidades locais seria uma resistência ao processo de globalização, e neste 

cenário de interações entre global e local nascem diversas possibilidades de valorização de 

culturas locais e, simultaneamente, ocorrem oportunidades para intercâmbio de saberes, 

tradições, pensamentos e soluções entre culturas e indivíduos. Os Pontos de Cultura 

deslocaram-se para seus passados presentes buscando alternativas e propostas capazes de 

realizar uma transformação social, valorizando a cultura ilhéu em uma ação de re-existência, 

em um processo de democratização da produção e da formação de agentes culturais. 

Segundo Castels (1999, p. 23), toda identidade é construída, mas é necessário entender 

como, a partir do quê, por quem e para quem ela é construída. As identidades fomentadas 

pelas comunidades de Florianópolis correspondem a construções realizadas durante o século 

XX, principalmente durante o período Vargas e pós-Vargas, quando a euforia pela cultura 

local açoriana foi incorporada à necessidade de evidenciar a brasilidade de Santa Catarina 

(LEHMKUHL, 2006, p. 71). Contribuíram neste processo e construção de uma identidade que 

seria propriamente dos chamados ilhéus, e os artistas ligados ao Círculo de Arte Moderna 

(CAM) e ao Grupo de Artistas Plásticos de Florianópolis (GAPF) criaram obras voltadas ao 

cotidiano da cidade, construindo uma  gama de símbolos relativos à esta cultura a partir das 

influências do modernismo. “Se por um lado as obras produzidas pela GAPF dão visibilidade 

à cultura local, na qual se procura marcar uma tradição, por outro lado fazem uso de códigos 

inerentes às manifestações de arte moderna em curso no país” (LEHMKUHL, 2006, p. 65). 

Esse movimento colaborou na constituição da relação entre a cultura açoriana e a identidade 

cultural originária de Florianópolis, alçando suas expressões a temas passíveis de serem 

reproduzidos em obras de arte. 

A construção dos Pontos de Cultura atrelados a esta cultura tradicional encontrará 

novos fatores na sua reprodução: as necessidades oriundas da exclusão social, as 

possibilidades ofertadas pelas ferramentas digitais e a diversidade de interesses presentes 

entre as comunidades atendidas. É tema do cotidiano essa dimensão simbólica prevista pelo 

MinC, que será destacada nas oficinas elaboradas, ampliando a participação cidadã nas ações 

desenvolvidas e buscando garantir mecanismos que reduzissem a situação de vulnerabilidade 

em que alguns participantes se encontravam. Os Pontos de Cultura retiraram a pretensa 

cultura da Ilha de Santa Catarina  da moldura e espalharam suas manifestações pelas ruas das 

comunidades atendidas, possibilitando a seus participantes a produção e fruição desses signos 
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a partir das ações desenvolvidas. Em seu pronunciamento sobre os Pontos de Cultura em 

2004, Gil questionará: “O que acontece quando se liberta um pássaro?” (GIL, 2004, n.p.). Em 

Florianópolis, muita coisa aconteceu, como veremos a seguir. 

3.2.1 Democracia, cidadania e direitos culturais: as expectativas nas ações dos Pontos 

de Cultura da Ilha 

Os Pontos de cultura selecionados para este estudo abrangem instituições diversas em 

suas propostas e em sua formação. As trajetórias desses movimentos sociais abrangem uma 

heterogeneidade de públicos, abordagens e experiências com o uso do financiamento público 

para a construção de suas propostas, enriquecendo as trocas ocorridas dentro desta rede 

através dos processos desenvolvidos. Essas ações não abarcam em seu escopo apenas a 

cultura popular voltada para as raízes açorianas, mas as transformações que englobam os 

processos sociais e culturais na cidade no desenvolvimento de uma cultura democrática. 

Tomando como base os relatórios produzidos para a prestação de conta dos Pontos de Cultura, 

serão focalizadas as expectativas elaboradas por esses movimentos sociais. 

Nos relatórios selecionados, produzidos entre 2006 e 2014, as muitas expectativas 

presentes são produtos de uma reelaboração. Da cultura presente nos planos de trabalho 

enviados para os editais concorridos, há em alguns projetos uma transfiguração no seu 

sentido. A cultura  não é mais entendida como recurso para a resolução de problemas sociais e 

se torna um resultado esperado, calcada na ideia de desenvolvimento humano através do 

empoderamento, da autonomia e do protagonismo destes indivíduos. Assim, recusa-se uma 

visão apriorística e aposta-se na indeterminação, no movimento e no inacabado. Essa 

transformação repercutiu do trabalho desenvolvido pelas instituições, realizado a partir da 

intensa mobilização das comunidades atendidas, de instituições parceiras e no constante 

contato entre os Pontos de Cultura, o que possibilitou um fluxo de trocas de experiências e na 

consolidação de processos associativos neste cenário. A criação desse aporte entre as 

entidades fortaleceu suas ações, criando possibilidades de continuidade das atividades, mesmo 

com as inconstâncias que surgiram durante o processo. 

O fomento dos Pontos de Cultura buscou o empoderamento dessas comunidades com 

a valorização de suas práticas sociais que pudessem vir a ser compreendidas como cultura, e o 

protagonismo destes agentes, que assumiram a sua posição de produtores e divulgadores das 

manifestações culturais locais, tomados como “sujeitos de suas práticas, que intervêm nas 

políticas de desenvolvimento social, nos hábitos da sociedade da elaboração de políticas 
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públicas” (BRASIL, 2010, p.23). A luta democrática é uma luta pelo desenvolvimento e pela 

erradicação das desigualdades (ALVAREZ et al, 2000), e as ações desenvolvidas pelos 

Pontos inserem a cultura como dimensão desse processo político, ressignificando as 

representações culturais mobilizadas pelas políticas anteriores e potencializando uma 

mudança da realidade dessas comunidades.  

O processo de consolidação das ações perpassou a formação de parcerias entre as 

entidades presentes nos espaços atendidos, essenciais para a consolidação de projetos que 

tinham em suas propostas de ação o desenvolvimento de uma gestão compartilhada e 

democrática. Tendo em vista a necessidade de ampliar o espaço decisório de suas ações, o 

Ponto de Cultura Pescadores de Cultura  contou com a parceria de diversos movimentos 

instalados no Distrito de Santo Antônio de Lisboa, como a Associação de Bairro de 

Sambaqui, a Associação de Moradores de Santo Antônio de Lisboa, o Centro Comunitário da 

Barra do Sambaqui e a Associação de Artesãos de Santo Antônio. O Ponto descreveu em seu 

relatório essa variedade de agentes presentes na execução do projeto como potencializadores 

de suas ações e também como elemento de disputas: 

O simples fato de sua realização em parceria já é um desafio para a efetivação do 

projeto, pois congregar diferentes interesses e convergir diferentes iniciativas 

culturais para um projeto comum é tarefa a ser bem amarrada, visando o 

compromisso com as necessidades socioculturais de todo o distrito 

(PESCADORES..., 2010, n.p.).  

As parcerias também se realizavam entre os projetos realizados pelas instituições 

gestoras, visando o atendimento dos objetivos contidos no plano de trabalho, como ocorreu 

com a oficina de confecção de figurinos, alegorias e elementos cênicos, parte integrante da 

formação profissional para o setor cultural do Ponto de Cultura Travessa Cultural. Essa 

oficina foi programada para atender a população do Maciço do Morro da Cruz, comunidade 

vizinha ao Espaço Travessa Cultural, mas  como a procura pela oficina não foi suficiente para 

abrir uma turma, ela foi transferida para o Presídio Feminino de Florianópolis, atuando em 

conjunto com o projeto “Asas da Liberdade”, gerido também pela Instituição Arco-Íris. 

Para a instituição, a transferência para esse espaço de privação de liberdade trouxe 

resultados positivos, pois beneficiou a autoestima das mulheres que participavam das oficinas. 

Essas mulheres, após a participação nas oficinas, criaram projetos de futuro, organizando a 

formação de uma  cooperativa de serviços formada após sua egressão do sistema. As 

parcerias, entretanto, não dependiam apenas da dedicação dos produtores de cultura: a 

estrutura do presídio, que não possuía um espaço de trabalho adequado para o projeto e a 

situação de tensão social vivida no cotiado carcerário, que muitas vezes impedia a entrada dos 
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oficineiros no espaço, dificultou o andamento deste trabalho. As oficinas no Presídio 

Feminino de Florianópolis foram interrompidas no segundo ano do Ponto. 

A rede de Pontos de Cultura de Santa Catarina encontrou espaços de mobilização, 

promovendo ações em conjunto através de visitas aos outros Pontos do Estado e o 

intercâmbio com Pontos de Cultura de outros Estados; pelos contatos estabelecidos nas 

esferas de deliberação criadas pelo Governo Federal e, posteriormente, pelo Governo 

Estadual, como as reuniões e fóruns da rede catarinense; e pelas ações de divulgação realizada 

entre os Pontos, criando canais de comunicação para as atividades culturais. Uma ação que 

congregou as informações das produções efetuadas pelos Pontos, tendo em vista a 

necessidade de divulgação e de ampliação das vivências entre instituições neste processo de 

reconhecimento, foi o programa produzido para a TV Floripa dedicado às realizações 

efetivadas na rede, organizado pelo Ponto de Cultura Uma Ilha que se Olha 2. No material de 

divulgação produzido para os Pontos, onde foi solicitado o envio de material em vídeo e 

informações sobre os projetos para a construção do programa, é ressaltada a importância da 

publicização dessas informações: “A equipe trabalha exaustivamente na produção do cenário, 

na criação de vinhetas, cuidando de cada detalhe, com o rigor necessário para colocar o seu 

projeto no lugar que ele merece: aos olhos da sociedade” (UMA ILHA..., 2010, n.p.). De 

acordo com Dagnino et al (2006), a construção do espaço público primando pela publicidade 

faz parte do processo de constituição de uma cultura democrática: 

O relevante do resgate contemporâneo do conceito de espaço público é a primazia da 

publicidade, ou seja, de tornar manifesto o que está oculto, de dizer em público o 

que havia permanecido privado, de dar a conhecer aos outros as opiniões, valores e 

princípios que são defendidos. Decorre disso o potencial da categoria, já que em 

países de tradições autoritárias, não somente no campo político, mas no social, é 

justamente o caráter privado dos arranjos políticos e a natureza igualmente privada 

dos mecanismos de exclusão que tornam invisível a falta de democracia reduzem o 

conceito e a prática da política (DAGNINO et al, 2006, p. 23). 

Nas edições de Uma Ilha que se Olha, a participação ativa de coordenadores, 

oficineiros e parceiros no processo de constituição do projeto foi constante, de acordo com os 

relatórios produzidos para a prestação de contas referentes ao Edital Entidades, de 2005, e ao 

Edital do Programa Mais Cultura, de 2008. Nestes relatórios, foram incorporados como anexo 

as “Considerações Pedagógicas”, nas quais foi relatado esse processo de construção coletiva 

dos cursos, com a elaboração de um material didático com o apoio da equipe de coordenação 

e professores, “visando desenvolver a comunicação, a cooperação, a autonomia, a liderança, 

os valores culturais, a participação e a articulação dos jovens em torno do projeto” (UMA 

ILHA..., 2006, n.p.). O público deste Ponto era formado, em sua grande maioria, por 
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estudantes do ensino médio de escolas estaduais dos bairros Pântano Sul e Ingleses, e, 

posteriormente, dos bairros de Monte Serrat e Coloninha. Os temas trabalhados foram 

selecionados por estes jovens a partir das informações coletadas na ficha de inscrição do 

projeto, na qual havia questões sobre quais conteúdos das comunidades eles gostariam de 

trabalhar durante o projeto.  

Alguns Pontos conseguiram uma inserção maior na rede, buscando novos editais para 

a promoção de suas atividades, como o mencionado Ponto de Cultura Pescadores de Cultura, 

que ampliou a suas ações com a consolidação de um cineclube por meio do Programa Cine 

Mais Cultura, e o Educação Musical Popular, beneficiada com premiações específicas para 

os Pontos, como o Prêmio Interações Estéticas – Residências Artísticas em Pontos de Cultura, 

que possibilitou a produção do material e do documentário “Memórias e harmonias da Banda 

da Lapa” (2011), organizado pelos artistas Daniel Choma e Tati Costa. Esse projeto teve 

continuidade por meio da parceria com a Câmara Clara Instituto de Memória e Imagem. Esta 

iniciativa recebeu o prêmio Ponto de Memória do Instituto Brasileiro de Museus (IBRAM), o 

que viabilizou a organização e a construção do site do Centro de Memória Musical da Lapa, e 

a produção de um novo documentário sobre o distrito do Ribeirão da Ilha, voltado para a 

tradição do Terno de Reis, o “Relíquias de um Terno de Reis” (2014).  

O aprofundamento da cultura democrática propiciada pelos agentes dos Pontos de 

Cultura também alcançou os públicos atendidos pelas ações. A preocupação em atender o 

público-alvo definido em seus objetivos, principalmente jovens e crianças em situação de 

vulnerabilidade e áreas com precária oferta de serviços de públicos de cultura, fez com que os 

Pontos de Cultura deslocassem algumas ações para espaços mais acessíveis, como ocorreu 

com o Ponto Pescadores de Cultura. Esta instituição criou uma turma de oficina de violão na 

Casa de Acolhimento Darci Vitória de Brito, situada no bairro Monte Serrat, para atender as 

crianças e adolescente que se encontravam abrigadas na instituição, ampliando a diversidade 

de públicos atendidos por sua ação. O mesmo ocorreu com o Ponto Uma Ilha que se Olha 2, 

que deslocou suas atividades do Monte Serrat para o bairro da Coloninha, visando atender um 

maior número de adolescente interessados nas oficinas.  

Também o Ponto Travessa Cultural voltou suas ações de modo a atingir tal objetivo, 

situando-as no Presídio Feminino de Florianópolis. Quando foi impossibilitado o atendimento 

às mulheres da Penitenciária de Florianópolis nas oficinas de figurino e alegoria, a iniciativa 

do Ponto retomou seu histórico relacionado a ações voltadas para saúde e para a cultura, 

realizando uma parceria com a Coordenação de Saúde Mental da Secretaria de Saúde de 

Florianópolis. As oficinas passaram a atender um grupo de pacientes do Centro de Atenção 
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Psicossocial (CAPS), explorando o caráter terapêutico das atividades artísticas exploradas e a 

inserção plena dos participantes nos processos culturais desenvolvidos. As máscaras 

produzidas nas oficinas foram utilizadas na decoração de carnaval do Espaço Travessa 

Cultural. 

De acordo com a Carta de Friburgo de 1996, os direitos culturais são amplos e 

abarcam diversas esferas do cotidiano: 

Os direitos culturais incluem a liberdade de se engajar na atividade cultural, falar a 

língua de sua escolha, ensinar sua língua e cultura a seus filhos, identificar-se com as 

comunidades culturais de sua escolha, descobrir toda a variedade de culturas que 

compreendem  o patrimônio mundial, adquirir conhecimento dos direitos humanos, 

ter uma educação, não deixar representar-se sem consentimento ou ter seu espaço 

cultural utilizado para publicidade, e ganhar respaldo público para salvaguardar 

esses direitos (Grupo de Friburgo, 1996 apud YÚDICE, 2006, p.41). 

E, como visto anteriormente, os direitos culturais devem ser assegurados pelo Estado. 

Na realização dos convênios com os Pontos de Cultura, o Estado compartilhou suas 

responsabilidades, inserindo as práticas desenvolvidas por estes movimentos sociais na 

construção de uma política cultural voltada para  a garantia desses direitos, criando 

possibilidades de participação na esfera política destes extratos da sociedade civil inexistentes 

em políticas anteriores. Para Chauí (2008), a sociedade brasileira esteve polarizada entre a 

carência absoluta das camadas populares e “o privilégio absoluto das camadas dominantes e 

dirigentes, bloqueando a instituição e a consolidação da democracia” (2008, p. 74). Nas ações 

promovidas pelos Pontos de Cultura de Florianópolis, o direito à fruição, à produção e à 

difusão da cultura transpassou os projetos efetivados, garantindo a gratuidade em todas as 

ações promovidas pelos Pontos, o aumento de espaços culturais pela cidade e a diversidade 

das atividades culturais promovidas. 

O conjunto de símbolos recorrentes nos projetos de Pontos de Cultura já se encontrava 

dentre as ações promovidas pelos movimentos sociais antes da sua inserção nesta rede. A 

realização do plano de trabalho destes Pontos fez emergir de suas ações a valorização desta 

cultura entendida de maneira ampla, voltada para o desenvolvimento humano das 

comunidades em seu entorno. Nos relatórios referentes às prestações de conta do Ponto de 

Cultura Educação Musical Popular, da Sociedade Musical e Recreativa Lapa, percebemos 

que, no desenvolvimento de suas ações, o eixo norteador do Ponto conseguiu agregar os 

objetivos que não eram prioritários em seu plano de trabalho, atuando no processo de 

compreensão do que seria a construção aberta e indeterminada de práticas consideradas como 

parte da cultura tradicional em consonância com o desenvolvimento da educação musical, 

desenvolvendo atividades voltadas para o conteúdo teórico e também para o conhecimento 
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sobre a música característica de Florianópolis, por meio de "sessões de conhecimento" com 

oficineiros, documentários e filmes sobre a cultura musical e do país: 

Tais exibições foram divulgadas e abertas a todos, inclusive aos que não eram 

alunos do Ponto de Cultura, o que permitiu um reconhecimento de cada um como 

parte integrante da cultura e da comunidade. É importante ressaltar que no distrito 

onde o Ponto está inserido não há locais que permitam essa interação (EDUCAÇÃO 

MUSICAL POPULAR, 2014, n.p.). 

A experiência com a cultura popular promovida pela Banda conseguiu acessar um 

público maior na comunidade com as oficinas musicais, garantindo uma continuidade do 

processo de produção cultural: "é através dessas oficinas musicais realizadas que é garantida a 

continuidade do projeto, pois os estudantes atuais estão se tornando os futuros músicos da 

iniciativa" (EDUCAÇÃO MUSICAL POPULAR, 2014, n.p.). A dimensão simbólica foi 

valorizada com a difusão de manifestações culturais nas comunidades, estimulando o sentido 

de pertencimento e destacando atributos do que seriam expressões da cultura tradicional de 

Florianópolis, como o Terno de Reis, manifestação cultural de cunho religioso que ocorre, 

principalmente, entre o Natal e o Dia de Reis. Essa manifestação foi alvo de pesquisas para a 

produção do documentário em 2013 e de outras ações do Ponto Educação Musical Popular, 

como o coral de idosos produzido a partir do repertório do Terno de Reis e musicas da 

tradição local. O Ponto Pescadores de Cultura também desenvolveu ações relacionadas ao 

Terno de Reis, apresentando durante o evento “Arrastão Cultural” de 2013 a peça “Um Terno 

para a paz – quando Romeu e Julieta se Encontraram aqui”, onde as músicas tradicionais 

dessa manifestação cultural foram adaptadas numa releitura da obra de Shakespeare feita 

pelos jovens e adolescentes participantes das oficinas de teatro do projeto. 

 A construção e a participação no carnaval de rua dessas duas instituições também 

ocorreram neste espaço de trocas e construção de saberes possibilitado pelas oficinas dos 

Pontos. O Ponto Educação Musical Popular participou da organização da folia com seus 

músicos na festa do Zé Pereira, tendo em vista que a gestão do Ponto é feita pela Sociedade 

Musical e Recreativa Lapa, uma instituição tradicional do bairro de Ribeirão da Ilha e do 

carnaval de Florianópolis. O Carnaval de Santo Antônio de Lisboa também fez parte das 

atividades do Ponto Pescadores de Cultura: dentre as ações executadas do plano de trabalho 

da instituição, estavam as oficinas de bonecos e boi-de-mamão, que produziram material para 

o bloco Baiacu de Alguém, e a oficina de percussão, formando ritmistas para atuar na bateria 

e inserindo crianças e adolescentes da comunidade nas brincadeiras como protagonistas da 

ação cultural.  
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A formação durante o processo foi valorizada pelas instituições, realizadas de acordo 

com as especificidades dos projetos. As oficinas promovidas pelos Pontos eram espaços de 

formação no setor cultural, voltadas para a profissionalização, como no caso do curso técnico 

em produção musical produzido pelo Ponto Travessa Cultural, ou para a difusão de saberes, 

como a oficina de artes e tramas de cestaria artesanal, promovida pelo Ponto Pescadores de 

Cultura. O Ponto Educação Musical Popular desenvolveu oficinas a partir de sua 

característica principal, a educação musical, com atividades de teoria musical, regência e 

capacitação pedagógica, voltada aos músicos que seriam os multiplicadores do projeto. Dentre 

as oficinas de tecnologia desenvolvidas por este Ponto estava a de editoração de partituras 

com software livre. A instituição também realizou uma oficina de concertos de instrumentos 

musicais e de técnicas de estúdio, capacitando seus músicos para os desdobramentos de seu 

projeto e nas necessidades futuras. Vale ressaltar os oficineiros escolhidos para as atividades 

dos Pontos eram agentes que já atuavam nas respectivas comunidades onde estavam inseridos 

os movimentos sociais, ou eram profissionais reconhecidos área da cultura da cidade. 

Os relatórios ainda afirmam que, com o desenvolvimento dos Pontos de Cultura, cada 

vez mais pessoas da comunidade passaram a frequentar esses espaços de cultura, fomentando 

a cidadania através do reconhecimento da cultura como direito e da participação ativa na 

elaboração de ações para o desenvolvimento. Além do cumprimento dos objetivos 

apresentados nos planos de trabalho, as instituições ressaltaram a transformação dos Pontos de 

Cultura em espaço de referência de cultura para as comunidades, como o Ponto Educação 

Musical Popular, que finaliza seu relatório afirmando que tornar-se parte da rede fez com que 

esta fosse reconhecida como “ponto de encontro dos amantes da cultura, do ensino, da música 

e do convívio social” (EDUCAÇÃO MUSICAL POPULAR, 2014, n.p.). 

A  programação voltada para as manifestações culturais da comunidade, promovida 

pelas ações dos Pontos de Cultura, dinamizou nesses espaços ações voltadas para suprir 

ausências de ações do poder público e fortalecer o sentido de pertencimento e a promoção da 

cidadania, ocasionando o encantamento fomentado pela dimensão simbólica. Foram abertos 

novos espaços para a produção cultural e a difusão, corroborando na reelaboração cultural, em 

uma luta simbólica (HALL, 1997, p.20). 
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3.2.2 Desafios e aprendizados: a experiência dos projetos realizados pelos Pontos de 

Cultura 

Os desafios encontrados pelos Pontos consolidados em Santa Catarina pelo Programa 

Mais Cultura durante a execução dos planos de trabalho foram, principalmente, relativos aos 

processos administrativos, como a organização da gestão, da equipe e o  cumprimento de 

cronograma, e ao cotidiano dos projetos, relacionados aos espaços de execução e à demanda 

dos participantes das oficinas. Ainda assim, nos entremeios das ações culturais, percebemos 

que a movimentação política tem seu espaço e configura-se como ferramenta para a 

transformação das realidades presentes.  

Quanto à organização das oficinas efetivas pelos Pontos, foram constantes nos projetos 

os problemas relacionados à evasão: no projeto Uma Ilha que se Olha, do edital de 2005, 

registrou-se um grande número de desistentes das atividades, mesmo com a realização de 

visitas domiciliares para recuperar os estudantes evadidos do projeto, apenas 10% retornaram 

as atividades. Para a equipe do projeto, a evasão ocorreu pela falta de credibilidade na 

qualidade do projeto devido à sua gratuidade.  Essa situação se repetiu na segunda edição do 

projeto: as oficinas iniciadas em agosto, no bairro de Capoeiras, em Florianópolis, contavam 

com trezes jovens inscritos para vinte vagas, e em outubro mais da metade da turma havia 

evadido, restando apenas 5 estudantes que acompanhavam o curso de maneira intermitente. 

Segundo o relatório, a evasão se deu neste momento por conta de problemas de deslocamento 

até o local da oficina, pela inserção de alguns jovens no mercado de trabalho e pela 

dificuldade em conciliar a escola com as atividades da oficina. 

O mesmo processo se deu no Ponto de Cultura Semente Cultural. Num primeiro 

momento de execução das oficinas de capoeira de Angola, a procura foi grande, gerando lista 

de espera para a atividade devido ao número de vagas. Com o desenvolvimento das oficinas, 

muitos alunos desistiram, e, segundo o Ponto “se consolidou a presença dos que realmente 

estavam interessados nas oficinas, permitindo melhor aproveitamento dos conhecimentos” 

(SEMENTE CULTURAL, 2006, n.p.). O processo de evasão ou a ausência de demanda para 

as oficinas exigiu dos agentes promotores dos Pontos a criação de novas estratégias para 

atingir seus objetivos, realocando suas oficinas em comunidades que manifestavam maior 

interesse pela oferta ou utilizando parte das verbas do projeto na locação de transporte para os 

locais da oficina. Nesse processo transparece um fator importante na construção dessas 

políticas: nem sempre a oferta de ações desenvolvidas pelos Pontos acompanhou a 

diversidade de interesses presentes nas comunidades, reproduzindo práticas que não 
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garantiram a participação dessas arenas heterogêneas presentes na sociedade civil na sua 

constituição. Segundo Botelho (2001), a democratização cultural consiste em oferecer a 

possibilidade de escolha para os agentes integrantes destas comunidades: 

Não se trata de colocar a cultura (que cultura?) ao alcance de todos, mas de fazer 

com que todos os grupos possam viver sua própria cultura. A tomada de consciência 

dessa realidade deve ser uma das bases da elaboração de políticas culturais, pois o 

público é o conjunto de públicos diferentes: o das cidades é diferente do rural, os 

jovens são diferentes dos adultos, assim por diante, e esta diversidade de públicos 

exige uma pluralidade cultural que ofereça aos indivíduos possibilidades de escolha 

(2001, p.82). 

Os projetos de Uma Ilha que se Olha buscavam uma aproximação com uma 

linguagem jovem em seus materiais e propostas. A partir dos relatórios, é possível perceber a 

preocupação da equipe pedagógica com a didática empregada em sala de aula, que deveria ser 

dinâmica e flexível, e a não adequação de alguns professores a essa proposta ocasionou a 

troca de equipe em 2006, atrasando o cronograma de execução deste Ponto de Cultura. Com a 

adaptação do projeto, buscando novas parcerias em outras comunidades, com outras 

instituições e com novas abordagens, os Pontos de Cultura conseguiram encontrar demanda 

para realizar seu objeto. Ainda assim, é importante sinalizar nesse processo de evasão a 

importância da construção de esferas de participação da comunidade-alvo, nas quais esta 

possa apresentar seus interesses e contribuir ativamente na consolidação de propostas 

ofertadas para estas. 

Os equipamentos adquiridos para o Cultural Digital foram essenciais para a 

consolidação das redes e no desenvolvimento das atividades presentes no plano de trabalho. 

Sua utilização foi estendida para as comunidades, permitindo às entidades parceiras dos 

Pontos o desenvolvimento de atividades com o apoio destes recursos, ampliando e 

fomentando a produção e a difusão cultural pelos agentes desses locais. O desenvolvimento 

de ações voltadas para a cultura digital  encontrou alguns obstáculos no seu desenvolvimento 

relacionado ao uso do software livre, quando oficinas foram desenvolvidas a fim de sanar as 

dificuldades encontradas pelos Pontos na integração de suas atividades, na assimilação por 

parte dos seus frequentadores e no acesso à internet para a consolidação das atividades em 

rede. O bairro de Ribeirão da Ilha, onde estava localizado o Ponto Educação Musical 

Popular, não era atendido pelo serviço de internet a cabo, tendo como possibilidade a internet 

3G, gerando instabilidade em seu uso e dificultando o desenvolvimento de atividades com o 

uso da rede. 

Comparada à estrutura disponível para o programa Cultura Viva pelo governo federal, 

a estadualização promovida pelo programa Mais Cultura em Santa Catarina proporcionou 
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uma proximidade maior entre a estrutura estatal e os Pontos de Cultura. Uma coordenação foi 

determinada na FCC, no interior da Diretoria de Difusão Artística, para acompanhar os 

projetos desenvolvidos pelos Pontos de Cultura no estado, destacando um funcionário como 

responsável para o desenvolvimento das atividades. A Coordenação dos Pontos de Cultura 

acompanhou o processo de seleção em conjunto com as comissões de avaliação, realizou as 

visitas técnicas e a análise de prestação de contas parciais e finais. Também houve atuação na 

articulação das redes e nos encontros estaduais. Entretanto, as estruturas cristalizadas e 

consolidadas no setor cultural estatal, bem como a ausência de esferas de participação da 

sociedade civil no poder público, dificultaram o processo da gestão compartilhada pretendido 

pelos programas responsáveis por fomentar os Pontos de Cultura.  

Tal condição pode ser compreendida nas dificuldades enfrentadas em 2012, quando os 

Pontos de Cultura de Santa Catarina contemplados no edital do programa Mais Cultura de 

2008 foram surpreendidos com o atraso do repasse dos recursos para as instituições. Durante 

o período de fevereiro de 2012, quando os Pontos entregaram sua prestação de contas da 

segunda parcela do projeto, até março de 2013, as instituições não receberam o valor referente 

a terceira e última parcela do convênio. Cabe destacar que este era o primeiro ano de 

Raimundo Colombo (PSD) no governo do estado, quando a gestão da Secretaria de Turismo, 

Cultura e Esporte não teve no seu comando nomes com afinidade na área cultural. O então 

secretário da SOL, Celso Calcanhoto, afirmou em entrevista cedida ao jornal  Notícias do 

Dia24 que o atraso ocorreu devido à queda de arrecadação – o que ocasionou um corte de R$ 

70 milhões no orçamento da SOL;  impedindo a Secretaria de arcar com a contrapartida de 

um terço do valor do convênio, da qual era responsável.  

Os Pontos de Cultura publicaram um manifesto em outubro de 2012, exigindo uma 

posição da SOL sobre a data de depósito da terceira parcela, tendo em vista que o governo 

federal já havia depositado sua parte dos recursos em julho deste mesmo ano. Segundo o 

manifesto, amplamente divulgado nos sites e blogs dos Pontos, a maioria dos projetos teve 

continuidade neste período de forma voluntária para que não houvesse a paralisação do que 

foi planejado no plano de trabalho e o descrédito das ações perante as comunidades atendidas. 

Uma manifestação foi realizada neste mesmo mês na capital reunindo quarenta gestores de 

sessenta Pontos de Cultura atingidos pelo atraso em todo o estado. Após a mobilização das 

entidades, o secretário da SOL, Celso Calcanhoto, garantiu em ofício enviado para as 
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instituições que a contrapartida do Estado seria paga até o final do ano ou seria inserida no 

orçamento de 2013. 

Nos relatórios, é possível perceber que esse foi um momento de grande mobilização da 

rede de Pontos de Cultura para a manutenção das atividades. As entidades organizaram-se de 

forma autônoma para dar continuidade aos projetos e para exigir do poder público uma 

solução, como sujeitos políticos do processo, buscando a manutenção da política dos Pontos 

de Cultura. O trabalho voluntário, a criação de estratégias para a manutenção dos espaços e a 

consolidação de novas parcerias no período demarca a construção de uma participação cidadã 

ativa no processo (GOHN, 2010b, P. 18). 

A relação entre Estado e sociedade civil no governo federal encontrou limites na 

ampliação da esfera decisória por conta da diversidade de projetos políticos e interesses 

existentes em ambos, e também pelos critérios definidos para a participação e execução dos 

programas, que encerravam os Pontos em normas complexas, excluindo do processo aqueles 

que não se adequavam às exigências definidas para sua participação e para a execução do 

projeto: 

Há limites em “compartilhar” a gestão, construir uma relação onde o Estado 

“compartilha poder com novos sujeitos sociais”. Estado e sociedade possuem 

interesses diversos e, muitas vezes, contraditórios. No caso do Cultura Viva, é 

possível considerar que havia uma gestão participativa, requerida pelos sujeitos 

culturais e reconhecida pelo Ministério. Participação que, certamente, contribuiu 

para fortalecer o Programa, dar visibilidade nacional e internacional e criar uma 

mobilização em seu entorno, transformando-o em uma espécie de movimento 

nacional (ROCHA, 2011, p. 62). 

Nos Pontos atendidos pelo programa Cultura Viva, os processos de prestação de 

contas enfrentaram maiores dificuldades para a sua aprovação. Como os Pontos de Cultura 

possuíam uma relação jurídica com o Estado, através da celebração do convênio, estas 

organizações ficavam sujeitas às normas estabelecidas na Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 

1993, definindo procedimentos para a realização de licitações e contratos da Administração 

Pública, principalmente pelo artigo 116, sobre os convênios, acordos, ajustes e outros 

instrumentos celebrados. O programa Cultura Viva também foi orientado pela lei que instituiu 

o Pronac, a Lei nº 8.313, já que as verbas destinadas aos Pontos de Cultura eram oriundas do 

Fundo Nacional de Cultura. Para financiamento pelo FNC, os projetos deveriam apresentar 

uma contrapartida financeira no valor de 20% do total do projeto, tendo em vista que as 

normas do Pronac possibilitavam o financiamento de até 80% do projeto. Essa exigência 

limitava a participação de entidades que não possuíssem essa contrapartida, criando filtros 

excludentes no processo de seleção. 
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O principal problema enfrentado pelos movimentos sociais constituidores dos Pontos 

de Cultura foi localizado no cumprimento da Normativa n.º 01, de 15 de janeiro de 1997, que 

regulamentava a celebração de convênios de natureza financeira relacionados à execução de 

projetos e realização de eventos, entendendo convênio como: 

Instrumento qualquer que discipline a transferência de recursos públicos e tenha 

como partícipe órgão da administração pública federal direta, autárquica ou 

fundacional, empresa pública ou sociedade de economia mista que estejam gerindo 

recursos dos orçamentos da União, visando à execução de programas de trabalho, 

projeto/atividade ou evento de interesse recíproco, em regime de mútua cooperação 

(BRASIL, 1997). 

O documento elencava uma série de requisitos legais para o cumprimento dos 

convênios, limitando a ação dos Pontos e definindo medidas de difícil execução para 

entidades que não detinham o conhecimento legal para sua execução. Neste documento estava 

estipulada a proibição do uso dos recursos do convênio para despesas com taxas bancárias ou 

de administração e gerência, que impossibilitava o pagamento de contadores, coordenadores 

administrativos ou advogados para a execução do projeto e obrigava as instituições ao 

pagamento das despesas relativas à conta do projeto; permitia alterações no plano de trabalho 

apenas após a análise e a aprovação do setor técnico responsável, o que ocasionava uma 

morosidade na execução das mudanças devido à estrutura reduzida das secretarias 

responsáveis - a SPPC e a SCC; restringia a movimentação dos recursos aos cheques 

nominais, ordem bancária ou transferência eletrônica, impedindo o saque direto nas contas 

dos projetos; e subordinava as contratações promovidas pelas entidades à Lei de Licitação, 

que era composta por uma série de exigências legais para que o processo licitatório fosse 

realizado dentro das normas. 

Como aponta Rocha (2011, p.88), alguns avanços foram feitos na legislação brasileira 

beneficiando diretamente os Pontos de Cultura, como a Portaria Interministerial n.º127 de 

2008, o que permitiu a inserção de algumas despesas relacionadas às taxas administrativas, 

isentou as taxas administrativas das contas abertas para os projetos e retirou a obrigatoriedade 

do estabelecimento de processos licitatórios para instituições privadas sem fins lucrativos na 

contratação de serviços. Entretanto, as próprias secretarias responsáveis pela a avaliação dos 

projetos dos Pontos de Cultura não percebiam todas as nuances da legislação referente ao 

processo, e muitos planos de trabalhos foram aprovados com irregularidades. 

Tendo em vista essa situação, foi criada em 2007, uma Comissão Paritária para a 

análise e verificação dos processos dos Pontos de Cultura, Redes e Pontões conveniados  até 

2007, oriundos dos editais n.º 01 de 2004, n.º 2, 3 e 4 de 2005. O projeto Uma Ilha que se 
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Olha foi avaliado e, além de erros de preenchimento que não alteravam a substancia do 

projeto, foram apontadas falhas no orçamento aprovado pelo MinC. Os itens luz, telefone, 

coordenador administrativo e aluguel, que não poderiam ser inseridos nos custos do projeto de 

acordo com a Instrução Normativa n. 01, de 1997, constam como contrapartida e como 

custeio do MinC, o que exigiu do convenente, a TV Floripa, a apresentação de relatório 

comprobatório das despesas, sob risco da não aprovação das contas e pedido de ressarcimento 

da verba. Em resposta, a TV Floripa reafirmou que todos os gastos referentes foram utilizados 

exclusivamente na articulação do projeto. Vale ressaltar que o caso apresentado não foi o 

único: segundo o documento enviado aos Pontos pela Secretaria de Programas e Projetos 

Culturais (SPPC) em janeiro de 2008, 98% dos projetos tinham alguma inconsistência 

identificada pela comissão formada.  

Na sua prestação de contas final, ocorrida em 2007, o Ponto Uma Ilha que se Olha 

recebeu diligências referentes à irregularidade dos documentos enviados para a SPPC, e sobre 

as atividades realizadas após a finalização do convênio. O projeto não conseguiu concluir as 

atividades previstas no plano de trabalho dentro do período estipulado, que tinha como data 

final o dia 16 de setembro de 2007, dando continuidade às atividades até dezembro de 2007. 

Por conta desta continuidade foi feito o pedido de restituição de R$ 34.098,79 (trinta e quatro 

mil, noventa e oito reais e setenta e nove centavos) pela CPCON em março de 2010, por 

serviços contratados após a vigência do convênio e prestação de contas. Como justificativa, a 

entidade enviou um documento explicando que a solicitação de prorrogação da vigência por 

problemas com a equipe no início do projeto, e que a SPPC não se pronunciou sobre o assunto 

no período, apesar deste pedido ter sido registrado no Diário Oficial da União em 28 de abril 

de 2007, como conta nos documentos do processo.  

Mesmo com a justificativa realizada, o secretario da então SCC entendeu que o pedido 

foi feito após a finalização do período do convênio, em 24 de setembro de 2007, e por isso 

não teria validade jurídica. Com os ajustes referentes aos juros, o valor passou para R$ 

37.139,11(trinta e sete mil, cento e trinta e nove reais e onze centavos), relativos às despesas 

realizadas após o convênio e aos rendimentos de aplicação financeira que deveria ter sido 

feita pela TV Floripa. A instituição  tentou mais uma vez justificar os gastos, afirmando que 

não tinha o conhecimento sobre a obrigação da aplicação financeira de parte do dinheiro e 

reiterando o quanto a mudança da equipe atrasou o cronograma no cumprimento do objeto.  

Essa justificativa também não foi acatada porque, de acordo com o setor jurídico do MinC, a 

Constituição Federal (1988), no seu artigo nº 37, define que ninguém pode isentar-se da lei 

por sua falta de conhecimento.  
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A estrutura burocrática recaiu sobre o Ponto contrapondo o discurso de gestão 

compartilhada em constante diálogo com a sociedade, e da construção da política como 

processo coletivo e flexível: “Temos consciência de que estamos trabalhando com verba 

pública e, portanto, todo cuidado é necessário, mas a utilização de uma legislação com 

tamanha inflexibilidade apresentou-se como um estorvo aos Pontos de Cultura” 

(GUERREIRO, 2011, p. 203).  Entretanto, em 2012, após muitas diligências do MinC e 

justificativas da TV Floripa, a Secretaria Executiva do MinC se posicionou sobre o assunto, 

acatando as justificativas da instituição pelo “princípio da eficiência da administração 

pública”, tendo em vista que os contratos realizado após o período de vigência foram feitos no 

intuito de finalizar o projeto e alcançar seus objetivos. 

O Ponto de Cultura Semente Cultural percorreu caminhos tortuosos no processo de 

prestação de contas. Fruto de uma parceria entre um agente cultural do bairro Armação, 

responsável pela gestão do Ponto, e o Instituto  Harmonia da Terra, que enviou o plano de 

trabalho em nome da instituição para o Edital Entidades, de 2005, o projeto pretendia criar 

espaços culturais no Bairro da Armação, região Sul de Florianópolis, em parceria com as 

escolas da região. A situação da prestação de contas das duas primeiras parcelas referentes ao 

projeto, que receberia cinco parcelas no total, era positiva, e já haviam sido aprovadas pelas 

comissões técnica e financeira da SPPC. Após o recebimento de demandas relativas à 

avaliação da Comissão Paritária de 2007, o Instituto Harmonia da Terra solicitou, através de 

uma carta, o não recebimento da terceira parcela relativa ao projeto Ponto de Cultura Semente 

Cultural até que as ações promovidas e a gestão responsável fossem analisadas pela entidade. 

Nesta carta, a presidência do Instituto informa também que o projeto estava suspenso até a 

finalização de uma análise interna, que ocorreria após o recebimento do parecer referente à 

segunda parcela do projeto.  

Quando o parecer técnico sobre a análise de contas foi emitido em 2007, a SPPC não 

encontrou nenhuma irregularidade na documentação relativa ao projeto, constatando que as 

metas previstas até o período haviam sido cumpridas, e as que não foram, tinha justificativa 

plausível para tanto – como a oficina de Tai Chi Chuan, que  não foi realizada plenamente 

devida à baixa receptividade dos professores nas escolas atendidas. Entretanto, tendo em vista 

a gravidade do ofício enviado pela própria instituição, a SPPC solicitou que fosse realizada 

uma monitoria física antes da liberação da próxima parcela. 

Em janeiro de 2008, a presidência da instituição emitiu um novo ofício solicitando a 

rescisão do convênio, afirmando que o responsável pela execução do projeto “não demonstrou 

bom desempenho na organização de um projeto como o Ponto de Cultura”. O projeto Ponto 
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de Cultura Semente Cultural era de autoria do gestor responsável pelo projeto e, por esse 

motivo, a instituição não tinha interesse em dar continuidade às ações por não considerar 

ético, já que a mesma encontrava-se em disputa judicial com este agente cultural. 

No parecer técnico emitido sobre a prestação de contas das parcelas recebidas pela 

instituição, realizado em maio de 2008, diversas irregularidades foram encontradas: o contrato 

de locação do imóvel para a sede operacional da atividade e de automóveis solicitados no 

plano de trabalho favorecia integrantes do projeto, como o gestor responsável e instrutores das 

oficinas; as datas dos recibos estavam em divergência com a dos pagamentos realizados; não 

havia contratos para os prestadores de serviço e muito menos documentos comprobatórios da 

capacidade técnica dos instrutores; não constavam entre os documentos apresentados aqueles 

que poderiam comprovar a realização das oficinas, como listas de presença, fotos do local e 

das atividades ou divulgação; as notas fiscais emitidas em 2007 foram utilizadas para 

comprovar primeira parcela, executada em 2006; e a viagem para São Paulo para compra de 

equipamentos digitais, custeada com a verba do Ponto, não se justificou já que grande parte 

do material foi adquirida em Santa Catarina e Paraná, sem o processo licitatório necessário 

para sua compra. O documento salientava também que muitos pagamentos não foram 

realizados com a conta específica do projeto, sendo utilizado cartão de crédito e cheque de 

pessoa física, e o reembolso desses valores foi feito antes mesmo da emissão das notas fiscais. 

Tendo em vista tantas irregularidades, foi solicitada uma visita técnica ao espaço do 

projeto para a verificação de sua realização. O relatório desta visita não foi mais animador: o 

documento afirmava que não era possível a verificação das ações da aquisição de materiais e 

equipamentos previstos no plano de trabalho, visto que em conversas com alguns moradores 

do bairro, estes informaram que não tinham conhecimento da implantação de qualquer Ponto 

de Cultura no endereço informado no plano de trabalho. No endereço informado pelo projeto, 

estavam localizadas duas casas residenciais, sendo uma nos fundos, da qual a moradora 

afirmou não ter conhecimento sobre a instituição, e a outra, da frente, um pequeno espaço 

onde funcionava uma lan house, o responsável informou que a instituição não estava mais 

sediada naquele espaço a mais de um ano e seis meses. O número de telefone indicado pela 

instituição também era residencial e seu proprietário desconhecia a instituição, o que impediu 

citar a ida do técnico do MinC ao local.  

Diante da situação encontrada, a equipe responsável pelo relatório recomendou o 

encaminhamento dos autos para a Coordenação de Prestação de Contas (CPCON), sugerindo 

a solicitação da devolução dos recursos em sua totalidade, o que equivalia a R$ 75.000 

(setenta e cinco mil reais) mais os juros, ou imediata instauração de Tomada de Contas 
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Especial (TCE), já que não havia formas de comprovar a existência do Ponto de Cultura e da 

sede, bem como não foi possível o contato com o representante da instituição para o 

encaminhamento da comprovação relativa às atividades. 

Em setembro de 2008, a CPCON emitiu um ofício para o Instituto Harmonia da Terra 

solicitando a devolução dos recursos em um período de 30 dias, valor que já totalizava 

R$107.372,73 (cento e sete mil, trezentos e setenta e dois reais e setenta e três centavos) com 

o calculo de juros. A não devolução incluiria a instituição como inadimplente no Sistema 

Integrado de Administração Financeira (SIAF). O Instituto Harmonia da Terra apresentou um 

pedido de reconsideração ao CPCON, justificando que o objeto previsto no plano de trabalho 

para a primeira e a segunda parcela foi executado plenamente, acompanhado de uma extensa 

comprovação material – são dois volumes de 400 páginas no processo referentes à 

documentação enviada, incluindo listas de chamada, fichas de inscrição e materiais digitais 

com fotos e vídeos sobre as atividades realizadas. A instituição afirmava neste documento que 

sua prestação de contas já havia sido aprovada anteriormente pela SPPC, e que os problemas 

técnicos e operacionais já eram de conhecimento desta secretaria quando o pedido de rescisão 

de convênio foi realizado em 2007. A rescisão, segundo o Instituto, foi realizada de acordo 

com o estipulado no termo de convênio assinado em 2005: “O Instituto Harmonia da Terra 

executou o plano de trabalho a que havia se proposto, fazendo jus ao valor das duas (2) 

parcelas recebidas através do convênio, já que as mesmas foram empregadas na forma 

prevista” (INSTITUTO HARMONIA…, 2008, n.p.). 

Sobre a visita técnica, o Instituto argumentou que esta foi realizada seis meses após o 

pedido de rescisão do convênio e um ano após a suspensão do projeto, e que, após a 

solicitação de rescisão, não havia mais recursos para a manutenção da estrutura no bairro da 

Armação. Segundo o Instituto, seu cadastro no MinC estava atualizado com seu novo 

endereço e telefone de sua nova sede, no município de Paulo Lopes, não havendo razão para 

que o contato sobre a visita não se estabelecesse por esses meios. Ressaltou também que as 

ações do Ponto foram realizadas em âmbito escolar, e por isso os moradores não tinham 

conhecimento das atividades, já que o publico atendido foram os alunos, professores e 

diretores da escola. 

O Instituto ainda afirma que foram entregues DVD's com vídeos e fotos sobre a 

execução do plano de trabalho, mas que ainda é possível “arrolar inúmeras pessoas como 

testemunhas  que tiveram envolvimento direto com as atividades, seja: diretores de escolas, 

professoras do projeto, alunos, funcionários do projeto (...), e funcionários do MinC como as 

Sras. Patrícia Dorneles e Rozane Dalsasso, entre outros Inclusive houve uma reunião na sede 
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do Ponto de Cultura, entre a Sra. Patrícia Dorneles, represente do MinC e o coordenador do 

Ponto de Cultura Semente Cultura” (2008, n.p.)25. 

Ainda em 2008, o antigo gestor do projeto Semente Cultural manifestou-se através de 

um ofício ao Instituto harmonia da Terra sobre a devolução de equipamentos e bens recebidos 

por este. Neste documento, ele afirma que as atividades do Ponto de cultura permaneceram no 

bairro da Armação mesmo depois da interrupção do envio de recursos, e que os equipamentos 

recebidos para o plano de trabalho estavam em utilização pela equipe e eram essenciais para a 

continuação do projeto. Não é apresentada nenhuma comprovação sobre as atividades 

realizadas após a finalização do convênio e nem sobre o uso ou situação dos equipamentos 

adquiridos pelo projeto. 

Apesar do pedido de reconsideração realizado pelo Instituto Harmonia da Terra, a 

SPPC mantem sua posição, afirmando que “não há o que reconsiderar quanto à área técnica”, 

cabendo então à CPCON avaliar as justificativas e julgar se são procedentes no âmbito 

financeiro, fundamentando sua decisão pelo conteúdo do ofício de pedido de rescisão do 

convênio enviado pela instituição: “vale ressaltar que em vista dos fatos, a própria entidade 

deixa dúvidas sobre a execução do projeto”(SPPC, 2008, n.p.). Em 2010, foi enviado um 

novo ofício para a entidade informando que esta deveria restituir aos cofres públicos o valor 

de R$126.024,18  (cento e vinte seis mil, vinte e quatro reais e dezoito centavos) relativos ao 

valor integral e atualizado da 1ª e 2ª parcela do convênio. A presidência da instituição 

reafirmou as justificativas anteriormente enviadas à CPCON, que foram novamente 

desconsideradas. O projeto Sementes de Cultura foi enviado para Tomada de Contas Especial 

e a Instituição foi inserida como inadimplente no sistema SIAF, impedindo a sua concorrência 

em novos editais. Sua presidente ficou como responsável por restituir aos cofres públicos o 

valor que já totalizava, em 2010, R$132.701,91 (cento e trinta e dois mil, setecentos e um 

reais e noventa e um centavos). Já o gestor responsável pelo Ponto de Cultura não foi 

responsabilizado pelo processo, não realizou a devolução dos valores recebidos por ele e 

manteve em seu poder os equipamentos multimídia adquiridos para o projeto. 

Apesar de a ação estar relacionada a uma proposta inovadora de política, que pretendia 

criar outras relações entre a sociedade civil e o Estado, a redefinição da democracia e da 

cidadania é um processo constante de reconstrução em uma cultura democrática que se 

estabelece em um cenário permeado por valores clientelistas e patrimonialistas, os quais têm 

como correlato um conjunto de práticas burocráticas. Como afirma Ottmann (2006), a 

                                                 
25

 Patrícia Dorneles era coordenadora da Secretaria da Identidade e Diversidade Cultural (SID/MinC) e a Rozane 

Dalsasso era a chefe da Representação Regional  Sul (RRSul/MinC) no período. 
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cidadania é constantemente negociada nos processos políticos brasileiros, assimilando ao 

processo de consolidação da democracia muitos fatores de uma cultura tradicional.  No caso 

do Ponto de Cultura Semente Cultural, percebe-se a manutenção de práticas patrimonialistas 

em sua gestão, prejudicando o andamento da ação e a instituição responsável pelo projeto.  

Essas práticas são resultantes de um processo histórico que demarca a estruturação do sistema 

politico brasileiro, de acordo com Martins (1994), atingindo amplamente os setores 

constituintes desta sociedade: 

Aparentemente, é insuportável para amplas parcelas de a população brasileira 

estabelecer relações sociais de qualquer natureza, políticas ou não, com base 

unicamente nos pressuposto racionais do contrato social e com base nos 

pressupostos da igualdade e da reciprocidade como princípios que regulam e 

sustentam as relações sociais (MARTINS, 1994, p.43). 

Para Dagnino et al (2006), a cidadania está em processo constitutivo, e ela pode não 

ser realizada em todas as instâncias. Para que o processo  possa ser realizado, é necessário 

confrontar a cultura política autoritária, sendo que eventual existência de instituições 

democráticas não pressupõe necessariamente a construção de uma cultura democrática. 

Entretanto, o caso do Ponto de Cultura Semente Cultural não é uma regra. Os projetos 

desenvolvidos pelos movimentos sociais envolvidos buscaram fortalecer a democracia e a 

cidadania, garantindo, em conjunto com o Estado, os direitos culturais destas comunidades.  

Yúdice (2006) entende que a cidadania cultual “implica que grupos unidos por certos 

aspectos sociais, culturais e/ou físicos não deveriam ser excluídos da participação na esfera 

pública de determinada constituição política com base naqueles aspectos ou características” 

(YÚDICE, 2006, p. 42). Neste trajeto percebe-se que, apesar de uma estrutura estatal rígida e 

pouca propensa à participação popular em Santa Catarina, os Pontos de Cultura conseguiram 

a sua inserção na esfera pública, mobilizando-se para a manutenção desta política e para a 

transformação das ferramentas de gestão. São novas experiências acumuladas pelos 

movimentos sociais de cultura e suas demandas estão agora inscritas como metas em políticas 

oficiais, o que amplia também suas expectativas quanto à transformação de uma política de 

governo em uma política de Estado, capaz de garantir ações efetivas e democráticas para o 

setor. 

 

  



153 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os programas que incentivaram a criação dos Pontos de Cultura pelo país configuram-

se como uma inovação para o setor por ampliar a participação das arenas constitutivas da 

sociedade civil nos processos de produção, difusão e fruição dos bens culturais, utilizando 

como base um conceito de cultura ampliado. A abertura promovida por essas ações 

possibilitou o engajamento de outros cidadãos no desenvolvimento de ações para a cultura, 

provocando transformações nos processos políticos realizados entre Estado e sociedade. Em 

Santa Catarina, esse processo foi articulado em conjunto com os movimentos sociais atuantes 

no setor cultural, e os Pontos de Cultura estruturados em Florianópolis dispuseram da força 

política destas instituições para promover a dimensão simbólica, cidadã e econômica das 

culturas locais, mobilizando os sujeitos e promovendo o encantamento de suas comunidades. 

A elaboração dos programas Cultura Viva e Mais Cultura foi orientada por um 

conjunto de valores e representações relacionados à cultura política democrático-participativa, 

característica de forças populares e democráticas que atuam no setor cultural e na base da 

sociedade desde o recente processo de redemocratização da sociedade brasileira a partir do 

final dos anos de 1970 e que majoritariamente apoiaram iniciativas do Partido dos 

Trabalhadores e suas experiências governamentais. A gestão do projeto de construção de uma 

cultura democrática no período deste estudo (2004-2014), correspondente aos governos de 

Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff, encontrou nos movimentos sociais atuantes no 

setor cultural reverberação para suas ações, que reconheceram no processo de ampliação da 

esfera pública espaços para a prática política de transformação das realidades. Este projeto foi 

apresentado nas eleições de 2002 como uma possibilidade de ruptura com as gestões 

anteriores, evidenciado nas diretrizes do documento construído pela Coligação Lula 

Presidente, denominado Imaginação a serviço do Brasil (2002). Neste documento, a cultura, 

perpassada pelo imaginário constituído pelo PT é vista como elemento político em constante 

transformação, tornando-se referência na conquista da igualdade, da cidadania e do 

desenvolvimento social. Fica evidente o anseio em ampliar as fronteiras para a participação 

social e para a expansão dos direitos, com a criação de mecanismos de gestão democrática e 

de participação de amplos setores da sociedade na construção de políticas públicas culturais. 

O programa Cultura Viva, o primeiro a fomentar o projeto dos Pontos de Cultura, 

estava em sintonia com as expectativas do plano de governo elaborado em 2002. O processo 

de formulação deste programa foi marcado por disputas políticas entre diferentes projetos de 

democratização das ferramentas de cultura, alcançando sua sobreposição por fomentar a 
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corresponsabilização entre Estado e sociedade civil, com a perspectiva de universalizar os 

direitos culturais, abarcando expressões e representações que não eram prioritárias em 

políticas anteriores. Como visto, é função do Estado a promoção de ações para a garantia 

desses direitos, e os editais deste programa criaram caminhos para mobilizar a sociedade civil 

na construção de novas narrativas em conjunto com o governo federal, através de uma gestão 

compartilhada, ampliando os limites da participação democrática para além das fronteiras da 

representatividade. 

A análise dos editais possibilitou a percepção de que os estímulos às ações para uma 

cultura plural, com o incentivo à produção, difusão e fruição dos bens culturais, estavam 

presentes nesta política, contemplando a dimensão cidadã. O programa apresentava 

ferramentas de ação com respeito à autonomia construindo espaços de participação ativa do 

cidadão, valorizando a democratização cultural almejada pelo governo. No processo contínuo 

de transformação do programa Cultura Viva, as ações promovidas pelos Pontos e as 

dificuldades apresentadas foram utilizas para reconfigurar esta política e ampliar sua rede de 

ação. Ainda assim, muitos pontos de conflito apresentados nesse processo de gestão não 

conseguiram resolução devido à estrutura estatal marcada por estratégias cristalizadas em um 

modelo rígido, com sua burocracia limitadora da ação da sociedade civil. Tentando ampliar a 

política dos Pontos de Cultura e reverter alguns entraves encontrados na sua consolidação, o 

programa Cultura Viva passou a integrar o programa Mais Cultura, descentralizando a gestão 

com a celebração de acordos e convênios com os entes federados.  

Os planos de trabalho analisados, produzidos pelos movimentos sociais de 

Florianópolis selecionados para este estudo, partiram das experiências consolidadas no 

trabalho desenvolvido no setor cultural por essas instituições e da constituição de outras 

narrativas do passado. Estes documentos operam em uma correlação entre o passado 

imaginado, as leituras do presente vivenciado e suas expectativas de futuro, através do 

planejamento de ações para a valorização das tradições e histórias locais, do fomento da 

produção comunitária, da formação para o setor e do estabelecimento de canais de difusão e 

acesso aos bens culturais. Esses movimentos sociais projetaram nestes documentos respostas 

às demandas das comunidades, comprometendo-se com a construção de um processo de 

garantia de direitos. Ao reformular narrativas referentes a um passado comum, valorizando a 

cultura local e fortalecendo as identidades presentes nesses territórios, essas instituições 

entendiam que seria consolidado o processo de empoderamento desses cidadãos com a 

potência política para a transformação do futuro. 
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Nestes documentos, a desigualdade social presente nas comunidades de Florianópolis 

era o principal elemento a ser combatido pelas instituições. As ações planejadas iriam auxiliar 

neste enfrentamento garantindo direitos e criando espaços democráticos de participação ativa 

da sociedade na construção dos Pontos de Cultura. Para as instituições, esse processo 

promoveria a potência da esfera cidadã, através da mobilização das comunidades, do 

encantamento gerado nas ações culturais, pelo reconhecimento de suas identidades e na 

possibilidade de geração de emprego e renda através da formação nas oficinas e da difusão 

dos resultados em eventos. A responsabilidade social assumida pelos movimentos sociais nos 

projetos dos Pontos de Cultura ajustava-se ao contexto fomentado por uma cultura política 

neoliberal, em que a redução do Estado expandiu as responsabilidades da sociedade civil. A 

cultura, nestes planos de trabalho, encontra-se como ferramenta para a ampliação de vivências 

democráticas, a partir da transformação das realidades sociais da comunidade e na diminuição 

das desigualdades. 

Os mecanismos utilizados para o controle do Estado acabaram por excluir movimentos 

sociais que não percebiam, ou não atendiam, a complexidade das exigências referentes às 

legislações que regiam os programas fomentadores dos Pontos. Esse mesmo conjunto de 

legislações, com suas diligências e restrições, dificultou o processo de realização das ações 

das instituições selecionadas, mesmo daquelas que já possuíam conhecimento técnico no trato 

com editais e prestações de contas. Vale ressaltar que a incompreensão desses mecanismos de 

controle foi percebida também nos processos de avaliação realizados pela equipe responsável, 

onde itens orçamentados pelas instituições nos planos de trabalho, incongruentes com a 

legislação, foram aprovados. As alterações na legislação durante o processo ampliaram o 

acesso dos movimentos sociais às políticas públicas, mas a estrutura burocrática ainda é 

resistente para amparar uma política ampla e participativa como os Pontos de Cultura, 

considerando que a cultura democrática pretendida ainda não conseguiu a inserção necessária 

para sua consolidação no Estado. 

A estrutura estatal formatada para o setor cultural foi formulada através de disputas 

por projetos de hegemonia na cultura. Durante o século XX, as culturas políticas envolvidas 

na gestão do Estado não tiveram como premissa a ampliação da esfera pública para alguns 

setores da sociedade. Nos períodos de exceção, a intervenção do Estado foi intensificada, 

como percebemos na análise dos períodos do governo Vargas (1930-1945) e na ditadura civil-

militar (1964-1984). A preocupação em construir uma identidade capaz de contornar as 

contradições e a instabilidade social,  garantindo a unidade do país e a edificação da nação, 

acabou por consolidar estruturas burocráticas e por fomentar projetos de formulação de 
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políticas consistentes para o setor. Essas ações tiveram como premissa a modernização da 

nação e a construção de novas narrativas dos bens culturais e da tradição. 

Nos períodos em que as características democráticas foram mantidas, entre os anos de 

1946 e 1964 e na constituição da Nova República, em 1985, as ações do governo para a 

cultura perpassaram por períodos de instabilidade. O processo de redemocratização recente 

demarcou o setor ao promover um discurso ampliado de cultura, resultando na criação do 

Ministério da Cultura e da Lei de Incentivo Fiscal nº 7.505/86, incitando o processo de 

promoção da cultura através de uma cultura política neoliberal. Nas décadas seguintes, os 

processos de renúncia fiscal foram reforçados como política pública cultural, em detrimento 

de propostas democratizantes do acesso ao financiamento para projetos com menor apelo 

mercadológico. 

Com a eleição de Lula, em 2002, outros elementos adentraram para a disputa pelos 

significados da identidade nacional. A promoção de esferas de participação da sociedade civil 

constituídas nas gestões do PT confrontou as estruturas burocráticas constituídas no século 

XX pela ausência do diálogo, o que pressionou o governo na manutenção de políticas que 

atendiam aos interesses fomentados pelo mercado e por determinados segmentos do setor 

cultural. A cultura política democrático-participativa demandaria tempo para penetrar no 

tecido das relações sociais e realizar as modificações necessárias para a alteração do setor, que 

ainda encontra-se consolidado por práticas conservadoras. Ainda assim, a constituição de 

políticas culturais plurais e o empenho em transformá-las em política de Estado através de 

emendas constitucionais e legislação específica, ampliaram as expectativas quanto à 

continuidade dessas ações e à participação ativa da sociedade na construção de novas 

propostas de futuro em uma estrutura demarcada por ausências e rupturas. 

A formação do setor cultural na esfera estadual em Santa Catarina também perpassou 

por projetos políticos conservadores. Quando havia uma consonância entre os projetos 

políticos federais e estaduais, as políticas instituídas encontraram reverberação nos entes 

federados, como ocorreu no final da década de 1980 no estado. Como não era este o cenário 

encontrado durante o período estudado, percebemos embates nas gestões estaduais no 

processo de consolidação do programa Mais Cultura e das políticas fomentadas pelo governo 

federal petista. A sociedade civil foi um fator relevante na mobilização para a instituição 

destas políticas culturais no estado, exercendo pressão e gerando conflitos com o setor 

cultural estatal, objetivando maior democratização do setor. As redes de mobilização 

fomentadas pelos programas federais foram essenciais na articulação desses sujeitos, reunindo 

aqueles que foram apartados dos tradicionais grupos dominantes da cultura no estado, 
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interessados em ampliar a esfera pública, a publicização dos processos de seleção de projetos 

e o poder decisório da sociedade na formulação de políticas públicas culturais. 

A análise dos relatórios produzidos pelos Pontos de Cultura apontou a articulação das 

ações com as dimensões simbólica, cidadã e, em menor escala, econômica da cultura. A 

consolidação das expectativas descritas nos planos de trabalho, bem como as dificuldades 

enfrentadas pelas instituições, ampliaram os sentidos da cultura para estes movimentos 

sociais, inserindo-os neste processo contínuo de transformação e ressignificação das 

comunidades.  A criação de redes de gestão compartilhada entre instituições parceiras, 

localizadas na comunidade onde os movimentos sociais estão envolvidos, possibilitou aos 

Pontos de Cultura a ampliação suas ações e a sua manutenção em momentos de ausência das 

verbas estatais. As redes incentivadas pelos programas Mais Cultura e Cultura Viva criaram 

mecanismos de comunicação, compartilhamento de experiências e caminhos para a 

mobilização pela defesa dos direitos culturais e da manutenção destas políticas.  

É possível perceber que a experiência em redes ampliou o processo de consolidação de 

uma cultura democrática, sustentada no interior dos movimentos sociais como prática de 

gestão, ao mesmo tempo em que fortaleceu a luta pela garantia dos direitos culturais, 

consolidada através de manifestos, cartas e articulações entre os Pontos de Cultura. No 

entanto, as experiências compartilhadas nestas redes não encontraram o espaço de 

reverberação política na gestão compartilhada com o Estado, de modo que muitas de suas 

demandas ficaram sem uma resposta efetiva dos órgãos responsáveis. 

As entidades analisadas neste trabalho, atendidas em convênio direto com o MinC, 

encontraram grandes dificuldades no processo de prestação de contas e, posteriormente, nas 

contendas jurídicas com este órgão. A rigidez da legislação e as restrições encontradas pela 

equipe da SPPC no acompanhamento dos projetos fizeram com que irregularidades 

apresentadas pelas instituições acabassem por excluí-las do processo como fomentadoras de 

ações culturais em parceria com o Estado. A TV Floripa conseguiu resolver sua situação com 

o MinC e restaurar as possibilidades de concorrer ao edital do Mais Cultura em Santa 

Catarina, já o Instituto Harmonia da Terra não trilhou o mesmo destino, mantendo-se 

inabilitado para convênios com os entes federados. 

Vale salientar que a federalização realizada pelo programa Mais Cultura proporcionou 

uma proximidade maior entre as instituições e a estrutura estatal, o que melhorou a 

comunicação e a organização dos Pontos de Cultura. Essa proximidade, entretanto, não 

eliminou os problemas recorrentes quanto à prestação de contas, com diligências constantes 
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para os movimentos sociais, nem arrefeceu o cenário de disputa política entre os grupos 

atuantes no setor cultural.  

Esse estudo refere-se a um processo inacabado, característica própria da História do 

Tempo Presente. Ampliariam as discussões sobre o processo de democratização da cultura a 

análise da participação dos movimentos sociais engajados com esta proposta nas redes e teias 

dos Pontos de Cultura e sua reverberação na transformação das políticas públicas culturais, 

explicitando as fronteiras delimitadas pelo Estado.  Neste mesmo prisma, seria pertinente o 

desenvolvimento de pesquisas sobre a atuação da sociedade civil em outras políticas 

elaboradas no período, como o Plano Nacional de Cultura e o Sistema Nacional de Cultura, e 

o papel destas políticas na alteração das estruturas do setor cultural catarinense.  

Os Pontos de Cultura evidenciaram a rigidez das estruturas burocráticas no 

acolhimento destas práticas e manifestações culturais, o que criou um contraponto entre os 

objetivos estabelecidos pelos programas e as exigências do Estado no cumprimento de 

normas. A disputa pelos significados de direitos culturais, democracia e cidadania estará 

permanentemente em curso, tendo em vista que uma cultura democrática que preze pela 

universalização dos direitos culturais e pela participação da sociedade civil na constituição de 

políticas culturais, demandará tempo para sua consolidação e será fruto do trabalho constante 

dos agentes envolvidos com este projeto. Ainda assim, os Pontos de Cultura promoveram os 

direitos culturais e a cidadania ao possibilitar aos movimentos sociais legitimidade política e 

ferramentas de produção, difusão e fruição para as culturas desenvolvidas em suas 

comunidades. Os agentes envolvidos na consolidação dos Pontos também criaram meios para 

o fortalecimento da articulação política com suas comunidades e entre os grupos promotores 

dos Pontos de Cultura, criando redes de comunicação e de mobilização social. As ações 

elaboradas notabilizaram-se pela constituição da dimensão simbólica em conjunto com as 

populações atendidas, estimuladas pelo encantamento da cultura e pelo protagonismo no 

processo de elaboração de narrativas.  
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ANEXOS 

ANEXO A - Listagem de convênios com o Programa Cultura Viva e de Pontos de Cultura no Estado de Santa Catarina, por ordem de 

início de vigência. 

Nome Do Projeto 

Cultural  

Tipo De 

Ponto 

Entidade Responsável Pelo Projeto Município Vigência 

(Inicio) 

Vigência 

(Final) 

Portal Cultural O 

Contestado 

Ponto Direto ADR-PLAN - Agência de Desenvolvimento 

Regional Integrado do Planalto Norte Catarinense 

Canoinhas 29/12/04 04/03/09 

Cultura Nativa no Caminho 

das Tropas 

Ponto Direto Centro de Tradições Gaúchas Anita Garibaldi Lages 18/04/05 30/01/11 

Loja de Artesanato - Museu 

Nacional do Mar 

Ponto Direto Associação Amigos do Museu Nacional do Mar - 

Embarcações Brasileiras 

São Francisco 

do Sul 

21/06/05 04/06/10 

Escolinha de Artes Infantil Ponto Direto Fundação Cultural Ilha de São Francisco Do Sul São Francisco 

do Sul 

05/10/05 30/04/11 

Circo-Escola de Barra 

Velha 

Ponto Direto Grupo Circo Escola e Teatro De Lona Cultural de 

Santa Catarina 

Barra Velha 04/11/05 23/05/09 

Memória e Identidade Ponto Direto Fundação Genésio Miranda Lins Itajaí 27/12/05 17/10/10 

Incubadora Cultural Ponto Direto Comunidade Empreendedores de Sonhos Fortaleza 28/12/05 23/10/10 

Ponto de Cultura Semente 

Cultural 

Ponto Direto Instituto Harmonia da Terra Florianópolis 29/12/05 17/08/08 

Anima Bonecos Ponto Direto Centro de Pesquisa e Produção de Teatro de 

Animação 

Rio do Sul 31/12/05 24/04/10 

Se Essa Mídia Fosse 

Minha... 

Ponto Direto Cia de Cultura Florianópolis 26/12/06 06/08/09 

Ponto de Cultura Uma Ilha 

Se Olha II 

Ponto Direto Associação das Entidades Usuárias do Canal 

Comunitário de Florianópolis - Tv Floripa 

Florianópolis 29/12/06 16/09/07 
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Oficina de Cinema 

Itinerante 

Ponto Direto Fundação Cultural de Florianópolis Franklin 

Cascaes 

Florianópolis 29/12/06 25/06/09 

Oca Urbana Ponto Direto Instituto Treinar de Educação e Tecnologia Florianópolis 29/12/06 21/11/09 

Cultura para Todos Ponto Direto Prefeitura Municipal de Pinhalzinho Pinhalzinho 30/04/07 25/11/12 

Ponto de Cultura Açor Sul 

Catarinense 

Ponto Direto Grupo Açoriano Sul Catarinense Sombrio 31/12/07 31/12/13 

Ação Cultural na 

Universidade 

Ponto Direto Fundação das Escolas Unidas do Planalto 

Catarinense- Universidade do Planalto Catarinense 

Lages 31/12/07 09/08/10 

Rede do Governo do Estado 

de Santa Catarina 

Rede Estadual Secretaria de Estado de Turismo, Cultura e Esporte 

de Santa Catarina / Fundação Catarinense De 

Cultura – FCC 

Florianópolis 31/12/07 04/01/17 

Música Ao Encontro de 

Gerações 

Ponto Direto Sociedade de Cultura Artística de Joaçaba e Herval 

D'oeste 

Joaçaba 16/07/08 30/05/11 

Pontão - Projeto Ganesha Programa 

Cultura Viva - 

Pontão 

Associação Cultural Alquimídia Florianópolis 25/11/2008 27/03/2012 

Nossa Força Nossa Musica Ponto de Rede 

Estadual 

Sociedade Dramática Musical Carlos Gomes  Blumenau 01/01/2009 07/02/2015 

Villa Coral Ponto de Rede 

Estadual 

Sociedade Cultura Artísitica – SCAR – Jaraguá Do 

Sul 

Jaraguá do 

Sul 

01/01/2009 07/02/2015 

Núcleo Experiência de 

Formas Animadas 

Ponto de Rede 

Estadual 

Cia Etc e Tal Artes Cênicas e Manipuladoras De 

Formas 

Itajaí 01/01/2009 07/02/2015 

Educação Musical Popular Ponto de Rede 

Estadual 

Sociedade Musical Recreativa da Lapa Florianópolis 01/01/2009 07/02/2015 

Imagem Através das Lentes Ponto de Rede 

Estadual 

Associação Cultural de Hip Hop de Laguna Laguna 01/01/2009 07/02/2015 
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Fotografia para Todos Ponto de Rede 

Estadual 

Foto Clube de Santa Catarina – Blumenau Blumenau 01/01/2009 07/02/2015 

Oficina Artístico e Cultural Ponto de Rede 

Estadual 

Associação dos Idosos da Amizade de Botuverá Botuverá 01/01/2009 07/02/2015 

Difusão dos Tambores 

Japoneses 

Ponto de Rede 

Estadual 

Federação das Associações Nikkeis de Santa 

Catarina 

Joinville 01/01/2009 07/02/2015 

O Itinga Pede Passagem Ponto de Rede 

Estadual 

Associação dos Moradores e Amigos do Bairro 

Itinga  

Joinville 01/01/2009 07/02/2015 

Grupo de Dança Belli Balli Ponto de Rede 

Estadual 

Lira Circolo Italiano di Blumenau Blumenau 01/01/2009 07/02/2015 

Escola da Terra, Engenho 

do Sertão 

Ponto de Rede 

Estadual 

Instituto Boimamão de Preservação e Fomento de 

Cultura  

Bombinhas 01/01/2009 07/02/2015 

Senhora do Rosário 

Catumbi de Araquari 

Ponto de Rede 

Estadual 

Associação Comunitária e Araquari Araquari 01/01/2009 07/02/2015 

Centro Comercial do 

Pescador 

Ponto de Rede 

Estadual 

Associação Casa Familiar do Mar e Centro 

Comunitário do Pescador  

São Francisco 

do Sul 

01/01/2009 07/02/2015 

Polo de Produção Musical Ponto de Rede 

Estadual 

Sociedade Corpo de Bombeiros Voluntários de 

Joinville 

Joinville 01/01/2009 07/02/2015 

Mestre Manequinha Ponto de Rede 

Estadual 

Movimento de Consciência Negra do Vale o 

Itapocu – Moconevi 

Jaraguá Do 

Sul 

01/01/2009 07/02/2015 

Carijó Espaço Arte Ponto de Rede 

Estadual 

Ong Crescendo Com Arte – Oca Florianópolis 01/01/2009 07/02/2015 

O Pequeno Grande Artesão Ponto de Rede 

Estadual 

Clube da Mulher Vargeonense Vargeão 01/01/2009 07/02/2015 
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Travessa Cultural Ponto de Rede 

Estadual 

Instituto Arco-Íris Florianópolis 01/01/2009 07/02/2015 

Laélia Purpurata  Ponto de Rede 

Estadual 

Instituto Laélia Purpurata  São José 01/01/2009 07/02/2015 

Ponto de Cultura Balleeira Ponto de Rede 

Estadual 

Instituto 3 Vermelho – I3V Florianópolis 01/01/2009 07/02/2015 

Fortalecimento das Culturas 

Populares na Comunidade 

Barra da Lagoa 

Ponto de Rede 

Estadual 

Associação Cultural Arreda Boi Florianópolis 01/01/2009 07/02/2015 

Juventude Luzes do 

Amanhã 

Ponto de Rede 

Estadual 

Instituição Espírita Casa Da Fraternidade  Araranguá 01/01/2009 07/02/2015 

Uma Ilha que se Olha Dois Ponto de Rede 

Estadual 

Associação das Entidades Usuárias do Canal 

Comunitário de Florianópolis 

Florianópolis 01/01/2009 07/02/2015 

Casa da Cultura Ponto de Rede 

Estadual 

Casa da Criança do Morro da Penitenciária  Florianópolis 01/01/2009 07/02/2015 

Pescadores de Cultura Ponto de Rede 

Estadual 

Associação Cultural Baiacu de Alguém  Florianópolis 01/01/2009 07/02/2015 

Engenho de Farinha Ponto de Rede 

Estadual 

Centro de Estudos e Promoção da Agricultura de 

Grupo – Cepagro 

Florianópolis 01/01/2009 07/02/2015 

Capoeirando com as 

Crianças 

Ponto de Rede 

Estadual 

Associação Cultural de Capoeira Quilombola  Florianópolis 01/01/2009 07/02/2015 

Toca Ponto de Rede 

Estadual 

Teatro Jabuti  Florianópolis 01/01/2009 07/02/2015 
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Rádio Comunitária como 

Inst. de Inserção 

Ponto de Rede 

Estadual 

Associação de Radiodifusão Comunitária De Içara Içara 01/01/2009 07/02/2015 

Escolinha de Cinema Ponto de Rede 

Estadual 

Associação Beneficente Abadeus  Criciúma 01/01/2009 07/02/2015 

Braço da Cultura Ponto de Rede 

Estadual 

Associação de Apoio à Criança e ao Adolescente 

ASACAD 

Braço do 

Norte 

01/01/2009 07/02/2015 

Germinar – Núcleo 

Artístico e Cultural 

Ponto de Rede 

Estadual 

Associação de Radiodifusão  de Jaguaruna Jaguaruna 01/01/2009 07/02/2015 

Resgate Da Cultura Alemã Ponto de Rede 

Estadual 

Grupo Folclórico Kleine Tänzer de São Bonifácio São Bonifácio 01/01/2009 07/02/2015 

Tecendo Cultura Ponto de Rede 

Estadual 

Grupo Cultural Cru de Teatro de Boi Mamão Jaguaruna 01/01/2009 07/02/2015 

Desenvolver Ponto de Rede 

Estadual 

Orquestra Sinfônica de Concórdia Concórdia 01/01/2009 07/02/2015 

Cultura e Cidadania nas 

Áreas de Reforma Agrária 

Ponto de Rede 

Estadual 

Clube de Mães Rosa do Assentamento Olaria Água Doce 01/01/2009 07/02/2015 

A Arte sem Fronteira Ponto de Rede 

Estadual 

Companhia de Teatro e Dança Arco-Íris Dionísio 

Cerqueira 

01/01/2009 07/02/2015 

Cultura Solidária Ponto de Rede 

Estadual 

Centro Cultural Egon Frey Fraiburgo 01/01/2009 07/02/2015 

Maravilhosas Artes Ponto de Rede 

Estadual 

Associação Cultural e Esportiva de Maravilha Maravilha 01/01/2009 07/02/2015 

Uma Cidade tem que ter 

Memória 

Ponto de Rede 

Estadual 

Associazone Veneta Di Caxambu Do Sul Caxambu do 

Sul 

01/01/2009 07/02/2015 
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Arte, Comunicação e 

Cultura na Reforma Agrária 

Ponto de Rede 

Estadual 

Associação Regional Cultural dos Assentamentos 

da Brigada Maria Rosa 

Passos Maia 01/01/2009 07/02/2015 

Ponto Cultura para Todos, 

Arte, Cultura e Inclusão 

Social 

Ponto de Rede 

Estadual 

Associação Bom Samaritano  de Campo Êre Campo Erê 01/01/2009 07/02/2015 

Danças e Contradanças 

Para o Resgate Cultural  

Ponto de Rede 

Estadual 

Associação Clube de Idosos Frei Elvico Mayer  Coronel 

Freitas 

01/01/2009 07/02/2015 

Semeando Cultura Ponto de Rede 

Estadual 

Fecampo Fundação Educacional Campo Alegre Campo 

Alegre 

01/01/2009 07/02/2015 

Catarina de Raízes 

Culturais 

Ponto de Rede 

Estadual 

Associação Veneta de Xanxerê Xanxerê 01/01/2009 07/02/2015 

Do, Ré, Mi, Cultura e Arte 

ao Alcance de Todos 

Ponto de Rede 

Estadual 

Associação Coral De Palmitos – ACORPA Palmitos 01/01/2009 07/02/2015 

Imagem e Ação Jovem Ponto de Rede 

Estadual 

Kirka – O Som das Árvores  Chapecó 01/01/2009 07/02/2015 

Italiani Trá Lá Gente Ponto de Rede 

Estadual 

Associação Italiana de Seara Seara 01/01/2009 07/02/2015 

Música, Expressão e Arte Ponto de Rede 

Estadual 

Associação de Artesão – Artefor Formosa do 

Sul 

01/01/2009 07/02/2015 

Cultura Popular ao Rumo 

de João e Maria 

Ponto de Rede 

Estadual 

Associação Cultural Matakiterani Lages 01/01/2009 07/02/2015 

Fazê-Dô, Teatro Circula Dô Ponto de Rede 

Estadual 

Grupo Menestral Faze-Dô Lages 01/01/2009 07/02/2015 
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Música no Planalto Ponto de Rede 

Estadual 

Associação Cultural Ogue Carvalho Curitibanos 01/01/2009 07/02/2015 

Retratos Ponto de Rede 

Estadual 

Instituto Selvino Caramori  Caçador 01/01/2009 07/02/2015 

Tecendo a Cultura 

Contestada 

Ponto de Rede 

Estadual 

Agência De Desenvolvimento Regional Integrado 

Do Planalto Norte Catarinense 

Canoinhas 01/01/2009 07/02/2015 

Cultura, Memória e 

Desenvolvimento 

Ponto de Rede 

Estadual 

Associação Dos Amigos Do Museu Histórico 

Thiago De Castro  

Lages 01/01/2009 07/02/2015 

Guerreiros do Amanhã Ponto de Rede 

Estadual 

Associação de Moradores da Localidade do Serril  Braço do 

Trombudo 

01/01/2009 07/02/2015 

Centro de Cultura Afro-

Brasileiro 

Ponto de Rede 

Estadual 

Obatalá – Movimento Negro De Lages Lages 01/01/2009 07/02/2015 

Multiplicando Talentos Ponto de Rede 

Estadual 

Multiplicando Talentos  Criciúma 01/01/2009 07/02/2015 

Barca dos Livros Ponto de Rede 

Estadual 

Sociedade Amantes da Leitura  Florianópolis 01/01/2009 07/02/2015 

Nossa Arte Ponto de Rede 

Estadual 

Associação Comunitária Cristã de Itajaí Itajaí 01/01/2009 07/02/2015 

Pontão - Implantação 

Pontão de Cultura do 

Estado de Santa Catarina. 

Programa 

Cultura Viva - 

Pontão 

Universidade Federal de Santa Catarina Florianópolis 09/04/2009 27/03/2012 

Fonte: Tabela elaborada pela autora a partir de informações disponibilizadas no sistema Salic, disponíveis no site 

http://sistemas.cultura.gov.br/salicnet/Salicnet/Salicnet.php acesso 10 nov. 2017, e nos dados fornecidos pela SOL e pela FCC. 

 

  

http://sistemas.cultura.gov.br/salicnet/Salicnet/Salicnet.php


196 

 

ANEXO B – Ações do Programa Cultura Viva 

Pontos de Cultura O Ponto de Cultura é ação prioritária e articula todas 

as outras ações do Programa Cultura Viva. Uma 

ação da sociedade civil torna-se Ponto de cultura 

através da seleção do MinC por meio de edital 

público. Com o convênio estabelecido entre as 

partes e com o repasse de recursos, o ponto de 

cultura torna-se responsável por articular e 

impulsionar ações já existentes em suas 

comunidades.  

Cultura Digital A Ação cultura digital visa dar visibilidade e 

circulação aos produtos elaborados pelos Pontos de 

Cultura e ao conhecimento tecnológico gerados na 

ação através do compartilhamento em rede. Para 

efetivar essa ação, os Pontos de Cultura deveriam 

adquirir um kit multimídia, previsto nos editais. 

Pontos de Rede A Rede dos Pontos de cultura é formada por todas 

as ações promovidas através do Programa Cultura 

Viva. Principal ferramenta da gestão compartilhada 

entre o poder público e a sociedade civil, atua em 

diferentes níveis (municipal, estadual e federal) e 

em seus encontros, fóruns, teias e na Comissão 

Nacional dos Pontos de Cultura, amplia o espaço 

público para a participação dos agentes envolvidos 

na construção e reformulação de políticas. 

Pontões de Cultura Quando em uma localidade houver certa densidade 

de pontos de cultura, o MinC propõe a constituição 

de pontões. Grupos de pontos e governos locais 

também podem pleitear a condição de pontão de 

cultura.  
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Ação Griô  A ação Griô visou à implementação de uma política 

de valorização da tradição oral presente na cultura 

de muitas comunidades brasileiras, mantida por 

“contadores de histórias”. O objetivo era o 

fortalecimento da identidade local, dinamizando a 

vivência, a criação e a sistematização de práticas 

pedagógicas relacionadas aos saberes e fazeres da 

cultura oral, envolvendo pontos de cultura, escolas, 

universidades e comunidades. 

Escola Viva  Esta ação tinha como objetivo integrar os pontos de 

cultura as escolas, promovendo ações culturais e 

criativas em seus espaços.  

Agente Cultura Viva A ação Agente Cultura Viva consistiu em articular a 

cultura e educação em processos de formação, sendo 

realizada em parceria com o Ministério do Trabalho 

e Emprego (MTE) com recursos financeiros e 

referenciais normativos do programa Primeiro 

Emprego. Seu público foi constituído por jovens 

entre 16 e 24 anos responsáveis pela multiplicação 

de conhecimentos aprendidos nas atividades 

desenvolvidas nos pontos de cultura.  

Fonte: Tabela elaborada pela autora a partir das informações contidas em: SILVA; Frederico 

A.B.; ARAÚJO, Herton, E. (Orgs). Cultura viva: avaliação do programa arte educação e 

cidadania. Brasília: Ipea, 2010. 
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ANEXO C –  Distribuição de Pontos de Cultura por área de abrangência da  

Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional (SDR) 

Secretaria de Estado de 

Desenvolvimento Regional (SDR) 

Pontos de Cultura 

previstos por SDR 

Pontos de Cultura 

consolidados por SDR 

Araranguá 02 01 

Blumenau 03 03 

Braço do Norte 01 0 

Brusque 01 01 

Caçador 01 01 

Campos Novos 01 0 

Canoinhas 01 01 

Chapecó 03 03 

Criciúma 03 03 

Concórdia 01 01 

Curitibanos 01 02 

Dionísio Cerqueira 01 01 

Grande Florianópolis 08 14 

Ibirama 01 00 

Itajaí 03 03 

Itapiranga 01 00 

Ituporanga 01 00 

Jaraguá do Sul 02 02 

Joaçaba 01 01 

Joinville 04 05 

Lages 03 04 

Laguna 01 01 
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Tabela elaborada a partir dos dados disponíveis na página da FCC sobre os pontos de cultura. 

Disponível em: http://www.fcc.sc.gov.br/?mod=pagina&id=5305 acesso em 13 ago. 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mafra 01 01 

Maravilha 01 01 

Palmitos 01 01 

Quilombo 01 01 

Rio do Sul 02 01 

São Joaquim 01 00 

São Lourenço do Oeste 01 01 

São Miguel do Oeste 01 00 

Seara 01 00 

Taió 01 00 

Timbó 01 00 

Tubarão 02 00 

Videira 01 01 

Xanxerê 01 02 

Total 60 55 

http://www.fcc.sc.gov.br/?mod=pagina&id=5305

