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INCENTIVOS À CULTURA EM PERSPECTIVA
COMPARADA: ASPECTOS CONCEITUAIS E ANÁLISE
DE CASOS
Renato Gilioli
Jefferson Chaves
INTRODUÇÃO
Este Estudo versa sobre modelos de incentivo à cultura e orçamentos
para o setor, em países diversos, consistindo em análise de casos distintos que possam subsidiar
possíveis alterações e aperfeiçoamentos nos mecanismos de incentivo cultural no Brasil. Serão
abordados modelos de países das Américas, da Europa e da Ásia.
Inicia-se o texto com considerações históricas acerca das políticas de
incentivo à cultura, as quais se tornaram difundidas sobretudo desde o século XIX, com destaque
para França e Estados Unidos da América. A seguir, descrevem-se situações verificadas em
distintas nações, para depois apresentar aspectos essenciais da legislação brasileira. Por fim,
apontam-se perspectivas nas quais o sistema e a legislação brasileira relacionados à cultura podem
se inspirar, tomando por base as peculiaridades do País e as possíveis adequações de modelos
estrangeiros entre nós.
Um aspecto relevante a ser destacado do que se debate neste trabalho
reside no fato de que o financiamento à cultura foi, por vezes, motivado por fatores exógenos à
própria dinâmica interna do circuito cultural para ser bem-sucedido como política pública. Isso se
observa em boa parte dos países com significativo financiamento à cultura: foram sociedades que,
em função de demandas históricas – em suas dimensões política, social e inclusive militar –,
promoveram a cultura como uma arma simbólica para lidar com embates concretos.
O incentivo à cultura, sobretudo o patrocínio estatal do setor, foi, em
grande parte dos casos, elemento destinado a promover, entre outros objetivos, a sedimentação
da identidade nacional de determinado Estado, o incremento do poder central frente a
regionalismos – e até mesmo frente a separatismos – e a coesão social em tempos de guerra.
Outra motivação para o incremento no financiamento à cultura consistiu na ampliação de direitos
sociais, em especial no âmbito da época áurea dos Estados de Bem-Estar Social (do pós-II Guerra
Mundial às crises econômicas internacionais dos anos 1970). Oferecer acesso a bens culturais e à
formação de amplos segmentos sociais era uma forma de promover o progresso social, a
consolidação de classes médias e o reforço de tendências políticas mais ao centro. Esses
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processos históricos foram caracterizados por avanços e retrocessos, em que os recursos
destinados à cultura ora eram ampliados, ora eram restringidos.
Vale, ainda, salientar que a intervenção do Estado na cultura atuou em
favor de ideologias, sejam elas totalitárias, liberais ou social-democratas. Para o caso dos regimes
totalitários e autocráticos, essa ação é mais evidente e conhecida, mas em regimes democráticos
liberais ou social-democratas o incentivo à cultura pelo Poder Público também se vinculou à
defesa dessas tendências políticas. Governos social-democratas buscaram ampliar o
financiamento à cultura tanto para implementar seus ideais programáticos como para assegurar a
estabilidade política, em especial no ambiente típico do período da Guerra Fria (1945-1990).
Em casos como o britânico, governos liberais foram os responsáveis por
estabecer as estruturas da intervenção do Estado na cultura, tendo como um de seus objetivos
promover uma cultura que afastasse os cidadãos de extremismos políticos. Outra vertente liberal
pode ser verificada na atuação do Estado em favor de conceder benefícios aos grandes agentes
privados, em detrimento de uma tendência distributivista dos fundos públicos.
No que se refere ao patrocínio privado, a grande relevância dessa
modalidade de incentivo à cultura surgiu na virada do século XIX para o XX, tendo como
modelo típico o dos Estados Unidos. Ele somente funciona bem, do ponto de vista do potencial
de arrecadação de recursos, na medida em que há procedimentos de fácil entendimento e
operacionalização pelos agentes, bem como vantagens fiscais robustas para o setor privado.
Tendo em vista esses delineamentos gerais a respeito da temática, serão
analisados casos de como países dos três continentes mencionados percorreram caminhos
diversos no sentido de constituir políticas culturais e sua contraparte inextricável: o financiamento
– seja mais fundado em recursos públicos, seja mais orientado ao patrocínio privado.
1. INCENTIVOS À CULTURA EM RETROSPECTIVA
1.1.

Aspectos teórico-conceituais

Atualmente, vive-se em um mundo em que tudo é potencialmente
considerado cultura. Há desde a cultura de cada segmento étnico-racial, de cada estrato etário e de
gênero até a cultura organizacional, a indústria cultural, o marketing cultural e as subculturas. É
nesse sentido que há os que afirmam que vivemos em uma “sociedade de cultura”, ainda que este
seja um conceito frágil, genérico e pouco esclarecedor (McGuigan, 2004, p. 10). Do mesmo
modo, a apropriação do termo “cultura” pelo marketing e pelo discurso gerencialista é também um
fato consolidado (Idem, p. 32). A expansão da economia da cultura e a proliferação dos
trabalhadores do setor explica, em parte, a generalização de noções como essa, bem como o
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processo de terciarização das atividades laborais, na medida em que se vive um paradgima de
produção pós-fordista. O ideal, portanto, seria falar em “culturas”, no plano das definições
genéricas, e não em “cultura”.
Em meio à pluralidade de conceitos e às possibilidades de enquadrar o
quer que seja como cultural, o termo “cultura” tem sentido mais restrito – ainda que
consideravelmente abrangente – quando se trata de incentivo à cultura, seja o de responsabilidade
dos poderes públicos, seja aquele patrocinado por agentes privados ou mesmo pelo Terceiro
Setor. Manifestações, expressões e instituições que são objeto de auxílio e apoio financeiro são
constituídas, em especial, por aquelas ligadas às artes eruditas, tradicionais, modernas,
contemporâneas, populares e urbanas, bem como pelas instituições e atividades vinculadas ao
livro e à leitura e ao patrimônio material e imaterial. Os mais diversos meios e suportes, inclusive
digitais e multimídia, são objeto de auxílio e apoio.
De maneira geral, recebem incentivos as culturas, os grupos ou os
segmentos que têm algum grau de formalização ou de institucionalização, ainda que tênue. Em
outras palavras, por meio de mecanismos identitários e de regulação em normas jurídicas, o
circuito cultural é o objeto de apoio financeiro, sob as óticas da produção, da representação
simbólica, da distribuição e do consumo e fruição dos bens culturais.
Um problema que reside nessa questão relaciona-se ao fato de que o
auxílio e o financiamento à cultura são finitos – e, por vezes, exíguos –, tendo limitações
orçamentárias ou de materiais e espaços à disposição dos produtores de cutlura, dos trabalhadores
do setor e dos consumidores de bens culturais. Não é possível apoiar toda e qualquer iniciativa
cultural. Como se deve efetuar, então, a seleção entre o que é digno de incentivo à cultura e o que
não é? Do ponto de vista teórico, pode-se dizer que é inadequado tentar elaborar ou assumir
hierarquias que determinem maior legitimidade para determinadas expressões, manifestações e
instituições culturais em detrimento de outras. Ao mesmo tempo, considerar toda e qualquer
manifestação cultural como de igual valor simbólico, em qualquer contexto, pode impor óbices a
uma avaliação circunstanciada e pertinente de cada expressão de cultura.
É nesse sentido que se pode considerar que “o termo ‘cultura’ é
superutilizado, possivelmente ao ponto de se tornar sem sentido, e isso levanta todo o tipo de
problemas, não apenas metodológicos, mas também políticos” (McGuigan, 2004, p. 14). É
somente o imprint social, antropológico, histórico e comunitário – ou seja, seu contexto – que
contribui enormemente para que se possa compreender cada atividade cultural sem que ela perca
suas peculiaridades e seu valor intrínseco, mas de modo a permitir que ela seja posta em
perspectiva diante de outras atividades culturais.
Em suma, não parece adequado se pautar nem pela assunção de um valor
absoluto de cada atividade cultural em relação a outras, nem pelo relativismo total do conjunto de
manifestações existentes, mesmo considerando uma única sociedade. Contudo, essa ponderação
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teórica não elimina o problema prático do incentivo, do apoio e do financiamento à cultura. A
limitação de recursos – não apenas financeiros – leva à necessidade de escolha de direcionamento
do apoio, seja pelos poderes públicos, pela iniciativa privada ou mesmo pelo Terceiro Setor.
É por esse motivo que é necessário compreender elementos gerais do
percurso histórico do incentivo à cultura, como ele se estrutura no presente em diversos países e
quais são as perspectivas para seu desenvolvimento futuro, em especial no que interessa às ideias
e possíveis repercussões para o caso brasileiro.
1.2.

Incentivos à cultura em perspectiva histórica

Inicialmente, caberia afirmar que, melhor do que a expressão “incentivo
à cultura”, parece ser mais apropriado se referir a múltiplas formas de incentivo à cultura, ou em
“incentivos à cultura”. Para compreender esse campo na contemporaneidade, é preciso, também,
notar que as Tecnologias da Informação e da Comunicação (TICs) têm aberto um largo campo de
ação para a cultura, na medida em que muitas expressões e manifestações culturais fazem uso das
TICs em seu processo de criação, de difusão e de consumo. Por esse motivo, é necessário
compreender aspectos referentes à relação entre tecnologias e cultura, não somente no presente
como em perspectiva histórica, bem como seus impactos no terreno da cultura em sentido mais
estrito, especialmente naquilo que as tecnologias afetam o conceito e os critérios de incentivo à
cultura e de proteção ao patrimônio.
Alguns conceitos costumam acompanhar o debate sobre os incentivos à
cultura, tais como o de “sociedade da informação”. Esta noção pode ser enganosa, pois é
equivocado considerar que a dinâmica das sociedades seja baseada unicamente em determinismos
tecnológicos. Em outros termos, as tecnologias não determinam o desenvolvimento das relações
sociais, econômicas, políticas e culturais de uma época e de uma dada sociedade. Elas são parte
desse contexto e, sobretudo, não observam desenvolvimento linear e evolutivo.
Embora o uso que se faz das tecnologias não possa ser controlado a
priori, para o bem e para o mal, o processo de desenvolvimento de tecnologias e suas aplicações
foram – e são – moldados por iniciativas diversas de agentes sociais, por grupos de interesse e por
circunstâncias históricas. Por exemplo, o cinema de 16 mm teve o seu desenvolvimento tolhido
em favor da película de 35 mm, que se tornou o padrão holywoodiano dominante e funcionou
como barreira de entrada ao mercado cinematográfico de outros suportes técnicos (McGuigan,
2004, p. 22).
Da mesma forma, o modelo de TV que se tornou predominante não foi
produto de um desenvolvimento histórico inexorável. No início, os EUA estabeleceram um
modelo federalizado de TV, baseado em anúncios publicitários e com espectadores
individualizados. O Reino Unido optou pela emissão centralizada em uma corporação (a BBC)
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para o público interno. Já a Alemanha priorizou emissões públicas de TV, ao invés do consumo
privado das transmissões (McGuigan, 2004, p. 20-21). Portanto, qualquer um dos modelos
poderia ter-se tornado o padrão internacionalizado. O mesmo vale para qualquer outra tecnologia.
É nesse sentido que as TICs e a chamada “Era da Informação” não
pertencem “uma época tão inovadora assim, visto que são, em vários aspectos, uma continuação
[da lógica] usual dos [mundo dos] negócios” (McGuigan, 2004, p. 25). A distinção de Peter
Golding entre “Tecnologia Um” e “Tecnologia Dois” pode auxiliar na compreensão desse
fenômeno contemporâneo.
Para esse autor, a “Tecnologia Um” é aquela que permite executar um
processo já existente de maneira mais rápida, mais eficiente ou mais cômoda. Nssa categoria
enquadram-se quase todas as supostamente “novas” e “revolucionárias” tecnologias, inclusive a
maior parte das TICs. A “Tecnologia Dois”, por sua vez, seria formada pelo rol daquelas que
realmente permitem ao ser humano criar novas atividades, as quais seriam impraticáveis ou
inconcebíveis sem aquelas tecnologias. A tecnologia do telefone, nesse sentido, teve impacto
social muito maior do que o advento do e-mail (Idem, p. 25-26). Raciocínio similar pode ser
aplicado à internet, que inquestionavelmente promove a difusão de informações, mas não
necessariamente qualifica esse fenômeno e nem o usufruto daquele que é seu usuário – por vezes,
ocorre o contrário. Acrescenta MacGuigan:
Deve-se lembrar que a história dos meios de comunicação não é,
na verdade, caracterizada pelas novas mídias eclipsando completamente
as anteriores. O cinema desafiou, mas não destruiu o teatro. A televisão
ameaçou o cinema, mas não o substituiu inteiramente. Naturalmente, a
digitalização e o networking podem – e de alguma maneira já o fizeram –
ser mediadores de toda a cultura. No entanto, a taxa de publicação de
livros continua a crescer a cada ano. Se fossem somente tecnologias
datadas, as velhas mídias poderiam deixar de existir em um futuro
previsível, mas a questão em pauta não reside somente na tecnologia.
Trata-se de uma interação complexa entre desenvolvimento tecnológico e
determinações culturais, econômicas e políticas em contextos sociais e
históricos (Idem, p. 26).
Portanto, os impactos mencionados da tecnologia no desenvolvimento
das sociedades e, principalmente, na cultura precisam ser relativizados, sob o risco de se recair em
determinismos tecnológicos. Do mesmo modo, o financiamento à cultura precisa partir desse
debate para que se defina, em cada sociedade, o que é mais relevante patrocinar. Historicamente –
e isso ainda se encontra no presente –, o incentivo à cultura era vinculado a conceitos
fundamentados na oposição estanque entre manifestações “tradicionais” e “modernas”. Isso
significa que as expressões culturais eram – e, em alguns casos, continuam sendo – avaliadas por
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seus suportes ou por sua relação com a tecnologia: era isso que as qualificava como “tradicionais”
(mais distantes das novas tecnologias de cada época) ou “modernas” (com mais interação).
Tendo em consideração essa avaliação do “tradicional” e do “moderno”
que as diversas expressões recebiam determinados apoios, não apenas financeiros, mas também
materiais. Por vezes, a noção de “tradicional” criava dificuldades para uma comunidade que que
tinha apoio para preservar suas “cultura tradicional”, pois se aquele grupo decidisse atualizar suas
práticas culturais, aquelas atividades ficariam sob o risco serem interpretadas (seja pelos poderes
públicos, seja por agentes privados) como em suposto processo de “descaracterização”, o que
colocava em xeque o financiamento e o apoio material existentes. A consequência, em situações
como essa, era uma tendência à fossilização de determinadas formas culturais, sem se considerar a
dinâmica comunitária e as mudanças próprias de qualquer manifestação cultural, entre outros
aspectos para se garantir os eventuais incentivos materiais e recursos recebidos.
Por esse motivo, a discussão do financiamento deve sempre considerar
um debate anterior das categorias que considera conceitualmente como relevantes, para que o
significado social, antropológico, histórico e comunitário das manifestações seja avaliado
contextualmente. O cuidado é que não se recaia em meros brandings ou comoditizações dos bens
culturais como condição sine qua non para legitimar o incentivo ao setor. Esses processos de
consideração dos bens culturais como mercadorias – com fins lucrativos mais explícitos ou nem
tanto – não são problemáticos por si sós. Eles são parte relevante das manifestações culturais,
mas não podem ser a única referência conceitual para o financiamento do setor.
Na prática, o que ocorre é que poucas iniciativas culturais adquirem o
branding necessário e suficiente para obter apoio no setor privado, no setor público ou, ainda,
contar com suporte substancial do Terceiro Setor. Ser bem-sucedido nesse terreno é um processo
bastante complexo. O acesso ao incentivo cultural é, portanto, pouco democrático e com regras
de acesso, operacionalização e continuidade pouco claras para a maioria dos agentes culturais. Do
ponto de vista da teoria econômica, consiste em um mercado com excessiva assimetria de
informação.
Consequentemente, as políticas públicas para a cultura não deveriam
residir apenas na promoção do circuito cultural de produção, distribuição e consumo, mas
também na cadeia de produção e disponibilização de informações – bem como de formação –
que capacitem os agentes culturais a terem acesso ao mercado das políticas culturais. Do ponto de
vista histórico, os incentivos à cultura passaram por diversas fases, as quais independeram dos
perfis específicos dos patrocinadores ou de ideologias:
Assim como ocorreu um ascenso fenomenal da “cultura de massa”
no mercado, os desenvolvimentos culturais do século XX foram
intimamente ligados ao Estado. Eles foram muito além das primeiras
formas de mecenato monárquico e aristocrático e reforçaram, por
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exemplo, as legislações sobre museus públicos e sobre bibliotecas no
século XIX, elementos que se tornaram associados, no Reino Unido e
em outros países, […] à visão antiga do Estado como o melhor “ego” da
sociedade. A “anarquia” dos desenvolvimentos desregulados na cultura e
na política foi o principal estímulo para uma intervenção estatal
“esclarecida”. Um discurso emergiu em várias manifestações da ideia de
que o Estado-nação moderno deveria comandar toda a sociedade, regular
a economia e cultivar sujeitos apropriados, ideia que era extremamente
difundida até muito recentemente. Esse cultivo de sujeitos apropriados
[tais como a noção do “homem novo”] nunca foi um imaginário
exclusivamente socialista ou comunista. Foi inclusive aceitado de maneira
generalizada em países capitalistas avançados como um meio de conter
crises recorrentes em meados do século XX. O fordismo e a economia
keynesiana suscitaram e legitimaram a intervenção estatal nas mais
diversas searas da sociedade capitalista. A ideia de que a política cultural,
além disso, poderia funcionar para remodelar as almas tornou-se um
lugar-comum assumido tanto pelo pensamento e pela prática totalitárias,
como também – embora em menor grau – pelo pensamento e pelas
práticas liberais e social-democratas (McGuigan, 3005, p. 36).
McGuigan defende que o grau de intervenção estatal e de liberdade de
mercado que deve existir em qualquer em qualquer setor das políticas sociais – inclusive a cultura
– tem de ser avaliado caso a caso. Para tanto, é possível basear-se em quatro dimensões para
avaliar as políticas públicas e sua relação com o setor privado: segurança, oportunidade,
democracia e fairness (2004, p. 18), sendo que esta última poderia ser traduzida tanto por justeza,
equidade ou imparcialidade, a depender da situação em que se aplica. Prossegue o autor:
[…] no caso da British Broadcasting Corporation (BBC), ela
deveria permanecer sob o manto do serviço público de radioteledifusão,
tornar-se mais sujeita ao controle dos interesses de produtores e,
sobretudo, de consumidores/cidadãos. Ao mesmo tempo, deveria
competir comercialmente nos mercados internacionais. Para atingir de
maneira bem-sucedida esses diferentes objetivos, conforme argumentam
Collins e Murroni, é necessária uma mudança organizacional na BBC,
indo além do novo gerencialismo dos anos 1990, particularmente com o
intuito de se bloquear a prática de a corporação subsidiar suas operações
comerciais por meio do orçamento de interesse público (Ibidem).
Em outros termos, o autor concorda que, nesse exemplo concreto da
BBC, ela deve ser submetida, internamente, a controle público e à regulação rígida do Estado,
mas deve competir, no âmbito internacional, tal como outra emissora comercial qualquer.
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Por esse caso, pode-se notar o quanto o equilíbrio entre subsídios
públicos e patrocínios privados depende de identificar quem são, para cada setor da cultura – e,
nele, cada segmento específico –, os apoiadores que melhor têm condições de auxiliar cada
manifestação artístico-cultural, não apenas no sentido financeiro, mas também na compreensão
das peculiaridades e demandas dos segmentos. Além disso, a combinação de apoios diveros
(poderes públicos, iniciativa privada e Terceiro Setor) também tem de ser avaliada em cada
situação, para que não haja superposições, inadequações de finalidade e eventuais interferências
na liberdade e na dinâmica de criação e difusão da cultura.
1.3.

Cultura e Poder Público: relações entre governo central/federal e entes
subnacionais

De modo geral, o financiamento público à cultura depende de como o
orçamento e os incentivos fiscais são organizados na relação entre governo central/federal e os
entes subnacionais, ou ainda entre instituições comunitárias e países soberanos (como é o caso da
União Europeia). É preciso compreender conceitualmente certos aspectos da dinâmica
orçamentária, financeira e fiscal dos Poderes Públicos para que o financiamento da cultura seja
operacionalizado de acordo com as peculiaridades e demandas do setor. No que se refrere às
transferências fiscais, esse instrumento tem grande valor para o esforço de buscar equilíbrio e
cumprir os objetivos da Administração Pública:
Transferências fiscais intergovernamentais são um mecanismo
predominante na organização das finanças subnacionais na maior parte
dos países. Elas são usadas para garantir que as receitas aproximem-se
das necessidades de gastos em vários níveis de governos subnacionais.
Elas também são usadas para promover o avanço de objetivos nacionais,
regionais e locais, tais como justiça e equidade, bem como para criar uma
união econômica comum. A estrutura dessas transferências cria
incentivos para os governos nacionais, regionais e locais, os quais afetam
a gestão fiscal, a estabilidade macroeconômica, a equidade distributiva, a
eficiência de alocação e a prestação de serviços públicos (Islam, 2007, p.
xvii).
Como se pode verificar, o modelo de transferências fiscais é o elemento
que permite aos entes subnacionais se desenvolverem de modo harmônico ou, no mínimo, menos
desiguais. Independentemente da organização administrativa de cada nação e do grau de
autonomia interno, os entes subnacionais raramente são capazes de sobreviver unicamente com
seus próprios recursos. As transferências são usadas para promover o equilíbrio financeiroorçamentário dos diversos Poderes Públicos existentes em um país (ou em vários deles, no caso
de uma comunidade como a União Europeia). Além disso, elas permitem a promoção do
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desenvolvimento nacional, regional e local, bem como o aperfeiçoamento e a eficiência no
atendimento dos serviços públicos.
O setor da cultura é um dos que mais necessita seguir esses princípios
para o seu desenvolvimento harmônico, sustentável e equilibrado. Nesse sentido, embora sejam
essenciais as ações dos governos locais e regionais na cultura, o processo de tomada de
decisões é mais eficiente se for centralizado. Isso, evidentemente, não exclui consultas
descentralizadas e mesmo a participação deliberativa dos diversos entes subnacionais nas
decisões do governo central. O problema de decisões descentralizadas é que elas levam a
distorções entre as transações de produtos ou dos fatores de produção entre as fronteiras dos
entes subnacionais. Levam também à competição fiscal entre eles, a qual conduz a escolhas
ineficientes nos dispêndios dos programas públicos (Boadway e Shah, 2007, p. xxviii), situação
que também se aplica os bens e produtos culturais.
Esse aspecto aponta para a relevância de meios de incentivo à cultura no
nível federal, capazes de serem formulados como política de Estado abrangente, dotada de
coerência administrativa na divisão de recursos para os governos subnacionais. A transferência
equitativa dos recursos para a cultura impõe-se como meta essencial, pois o risco de que apenas
os maiores centros recebam maiores privilégios é constante (o que ocorre não somente no Brasil,
mas no mundo desenvolvido, como na Grã-Bretanha e no Japão, por exemplo). Dado o perigo
de falta de equidade na distribuição de recursos dos governos centrais/federais, “a maior parte
dos sistemas de transferências intergovernamentais inclui mecanismos estabelecidos para
influenciar como os governos subnacionais efetuarão a prestação dos serviços dos
programas” (Boadway e Shah, 2007, p. xxviii, os grifos não são do original) objeto das
transferências.
Esse é o caso do Brasil, em que há condicionantes específicos que os
entes subnacionais devem respeitar para receber certos recursos para a cultura do governo federal.
Com efeito, esta última esfera acaba tendo poder significativo de influência na condução das
políticas públicas para o setor, tal como é normal ocorrer em outros países também. Há nações
nas quais a influência da esfera federal/central é ainda maior, tendo inclusive “competência para
derrubar a legislação dos entes subnacionais e para determinar ações” deles (Boadway e Shah,
2007, p. xxx). De todo modo, o que se tem em comum a quase todas as situações é que o fato de
o governo federal/central ter grande influência e poder é fonte constante de tensão política e de
potencial ineficiência nas relações intergovernamentais.
Segundo Boadway e Shah,
O trade-off entre eficiência e equidade e as consequências para a
eficiência promovidas pela descentralização dependerá do quão
responsivas serão as decisões do setor privado em relação às ações
fiscais, sendo esta uma questão sobre a qual há pouca evidência confiável.
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Ademais, uma avaliação dos efeitos da descentralização e do papel das
transferências depende do quanto os governos são vistos como tão
benevolentes e responsivos aos desejos de seus eleitores quanto como
entes que agem contrariamente ao sentido de promover seus próprios
interesses e servir a si mesmos. Falando de maneira abrangente, aqueles
que veem governos como não benevolentes tipicamente são favoráveis a
uma descentralização maior do processo de tomada de decisões como
um meio de frear essas tendências (Idem, p. xxxi).
Deve-se, contudo, ter cuidado para não considerar as políticas culturais
de maneira muito estreita ou apenas orientadas por demandas e questões de mercado. As
atividades culturais não podem ser entendidas unicamente em seu sentido econômico. Para além
da economia da cultura, há o caráter social, antropológico, simbólico e humanístico que a cultura
provê. Portanto, as políticas culturais não devem apenas corrigir “falhas de mercado”, mas serem
ações conjugadas com o intuito de respeitar a lógica própria das manifestações e expressões
protegidas, incentivadas e apoiadas.
Miceli e Gouveia adotam perspectiva de matriz sociológica weberiana
para categorizar as políticas culturais:
A França e os Estados Unidos constituem, por assim dizer, os
tipos ideais extremos de uma perspectiva comparada, ou seja, o contraste
entre uma política cultural marcada sobretudo pelo vulto da presença
governamental e um apoio institucional que depende muito mais das
orientações e decisões de ‘contribuintes’ privados (fundações,
corporações ou particulares do que de recursos públicos (1985, p. 11).
Os autores contrapõem a centralização francesa à descentralização
estadunidense, o que, de fato, é possível verificar na parcela de recursos federais e – de modo
mais amplo – governamentais destinados à cultura no caso dos EUA, o que se explicita mais
adiante. Tendo em consideração que esses dois países são, em grande medida, modelos típicos de
financiamento da cultura com características bastante distintas, pode-se tomá-los como
referências para a avaliação de outros casos. Por esse motivo, além de abordagens referentes aos
Estados Unidos e à França, segue-se uma exposição de outras nações que permitem observar
modelos que mesclam aspectos dos dois mencionados, bem como apontam para perspectivas que
transcendem essas características e permitem reflexões acerca de aspectos que possam inspirar
mudanças e aperfeiçoamentos nas políticas culturais brasileiras.
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2. INCENTIVOS À CULTURA NAS AMÉRICAS
2.1.

Estados Unidos

A discussão da economia das artes e da cultura é um fenômeno que
começou a ganhar força nos Estados Unidos da América desde meados dos anos 1960. No
entanto, somente nas últimas duas décadas a análise econômica do setor voltou-se para abordar
não apenas as artes plásticas, mas também as artes performáticas (música, dança, teatro e
assemelhadas) e outros setores (Heibrun e Gray, 2001, p. xi).
Esses dois fatos podem ser explicados pela seguinte razão: foi na década
de 1960 que o setor privado e os poderes públicos começaram a ter maiores preocupações de
investir pesadamente em cultura. Pesquisas econômicas sobre cultura tinham sentido no contexto
desse novo esforço. No entanto, o incremento do financiamento à cultura só começou a surtir
efeitos mais visíveis nos anos 1970. Além disso, a década de 1980 não foi, em linhas gerais, um
bom período para a economia da cultura estadunidense, a despeito da crescente complexificação
desse mercado. Consequentemente, somente nos anos 1990 a análise econômica da cultura
ganhou novo fôlego naquele país, já buscando adaptar-se à nova realidade de então.
Diante dessas considerações preliminares, as quais são relevantes
inclusive no que se refere à produção de estatísticas culturais, conforme se verá adiante, pode-se
passar a uma descrição do processo de incremento do financiamento à cultura nos Estados
Unidos. Historicamente, o mecenato cultural privado daquele país começou a adquirir maior
relevo no fim do século XIX e nas primeiras décadas do XX. Famílias de grande poder
econômico começaram a dedicar-se ao patrocínio das artes, como um meio de legitimação
simbólica de sua posição social e de obtenção de benefícios fiscais. Construíram museus,
adquiriram coleções de obras de arte e criaram fundações, tornando o financiamento privado o
principal mecanismo de promoção das artes no país. A participação crescente do Estado no setor
só se deu após a II Guerra Mundial, tendo como centro irradiador as grandes metrópoles.
Em 1961, foi constituído o Conselho de Artes do Estado de Nova
Iorque (New York State Council on the Arts) e, em 1965, criou-se, por iniciativa do Congresso, o
Fundo Patrimonial Nacional para as Artes – National Endowment for the Arts (Heilbrun e Gray,
2001, p. 6), uma agência federal indepedente. Simultaneamente, a atenção ao financiamento à
cultura também despertou interesse privado:
Evidência de uma nova consciência [sobre o tema] apareceu ainda
antes no setor privado. A Fundação Ford iniciou um programa na seara
das artes em 1957 e até 1965 estava oferecendo um apoio muito
substancial para orquestras sinfônicas e companhias de balé e de ópera.
Em meados dos anos 1960, o Fundo Irmãos Rockfeller e o Fundo
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Século XX empreenderam estudos complementares acerca da situação
das artes performáticas (Idem, p. 6).
A relevância do Poder Público na promoção de políticas culturais, desde
a década de 1960, é também indicada a seguir, no que se refere às agências estatais independentes:
Agências Estatais de Apoio às Artes (SAAs), players decisivos no
âmbito do sistema estadunidense de incentivo público às artes, enfrentam
crescentes desafios nas searas econômica, política e demográfica no que
se refere aos papéis e missões que eles adotaram quando foram fundadas
em meados da década de 1960 (Lowell, 2008, p. iii).
As SAAs foram relevantes, desde o seu surgimento nos anos 1960, pois
foram capazes de complementar lacunas que o financiamento privado não tinham capacidade ou
interesse de preencher. Ao mesmo tempo, auxiliaram a moldar as políticas públicas para as artes
sem deixar de considerar o impacto das mudanças sociais, políticas, econômicas e culturais das
últimas décadas.
O patrocínio privado empresarial, não somente nas artes mas
também no esporte, na educação e na radiodifusão [inclusive televisiva],
invoca toda a sorte de problemas referentes à relação entre a atividade
primária [a arte] e as motivações empresariais para o patrocínio […]. O
patrocínio nunca é inocente ou desinteressado: ele é adotado para
propósitos de publicidade e de relações públicas. Chinatao Wu (1998,
2002) estudou o crescimento do patrocínio artístico nos EUA e no Reino
Unido nas últimas décadas do século XX, fenômeno que levou a “uma
intervenção sem precedentes dos negócios [business] na cultura
contemporânea. Esse patrocínio tem o objetivo de incrementar as vendas
mediante o alcance do perfil correto de consumidor, especialmente com
o público de concertos e de ópera com alto nível educacional e,
comparativamente, com alta renda, o qual também compõe a maioria dos
visitantes de museus de arte. Mais difusamente, o patrocínio artístico tem
a preocupação de fomentar uma imagem corporativa “esclarecida” com
intuitos políticos, particularmente se a corporação é ou está vulnerável a
críticas. Isto tem ocorrido em especial para os fabricantes de cigarros,
notavelmente a Philip Morris nos EUA (McGuigan, 2004, p. 45).
Tal foi a relevância das políticas públicas culturais estadunidenses que,
nas décadas de 1960 e 1970, elas foram responsáveis pelo que se denomina boom nas artes e na
cultura (arts boom, cultural boom), expressões que se inspiram, por analogia, no baby bom do pós-II
Guerra Mundial (Heilbrun e Gray, 2001, p. xii). No entanto, do ponto de vista da proporção do
uso da renda disponível dos consumidores para consumir cultura, não houve grande alteração
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desse índice desde os anos 1930 a meados da década de 1970 (Idem, p. 18). O que mudou nos
anos 1960 não foi a propriamente o aspecto econômico da cultura (o uso da renda disponível dos
consumidores nesse campo até diminuiu), mas a percepção de sua relevância no cenário daquele
país nos anos 1960, bem como a atuação institucional do governo e dos fundos privados.
Nos anos 1970 já se notava mudança efetivamente econômica no cenário
cultural. Além do aumento do gasto absoluto da renda disponível dos consumidores, também
começou a se verificar aumento da proporção deste indicador em relação ao crescimento do PIB.
Esse índice de comparação (ritmo de aumento do gasto em artes sendo maior do que o ritmo de
crecimento do PIB) sugere que os produtos culturais de fato estavam se tornando mais relevantes
para os consumidores dos EUA. Contudo, o boom cultural e artístico perdeu força no fim dos
anos 1980.
Após um início de década de 1990 com crise econômica e uma queda da
relevância econômica do gasto em cultura, houve recuperação na segunda metade da década.
Chama a atenção, entretanto, que o investimento federal em cultura caiu bastante: houve um
corte de 40% dos investimentos do Fundo Patrimonial Nacional para as Artes (National
Endowment for the Arts) em 1996. O impacto não foi tão grande no curto prazo pois a parcela de
recursos federais, conforme já visto, não era significativa (cerca de apenas 6% a 7% do
investimento total em cultura).
Ainda que os investimentos federais tenham diminuído e menos projetos
e instituições culturais tenham recebido recursos – e menos recursos por projeto, em média –, o
uso da renda disponível dos consumidores de bens artísticos cresceu nos anos 1990 (Idem, p. 21).
Decerto pode-se falar em redução da oferta, mas Heilbrun e Gray interpretam que o crescimento
do uso da renda disponível em produtos culturais se explica pelo fato de que o valor dos
ingressos aumentou mais do que a inflação e o crescimento do PIB. Consideram que a demanda
por bens culturais é inelástica, de modo que o aumento nos preços pouco interfere na curva de
demanda (Idem, p. 22). Essa tendência significou, nos anos 1990, menos empregos na cultura,
mas sem diminuir a disposição dos consumidores em pagar mais pelos produtos ofertados.
Se houve esse aumento dos valores dos ingressos para as artes
performáticas, os gerentes das instituições responsáveis por oferecer os bens (espetáculos de
dança, concertos, ópera, teatro, museus) realizaram pesquisas com o seu público consumidor
potencial para detectar suas preferências e, só então, estabeleceram políticas de preço e
desenvolvimento de produtos culturais específicos. Esses surveys, por sua vez, foram fundamentais
para que os doadores e os fundos pudessem ter segurança de que estavam investindo em
iniciativas com maior chance de sucesso comercial. Esses levantamentos foram relevantes,
ademais, para que planejadores de políticas públicas e pesquisadores acadêmicos, de forma geral,
pudessem discutir o tema em bases mais sólidas (Heilbrun e Gray, 2001, p. 40).
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Conforme mencionado, houve retração no financiamento cultural nos
EUA dos anos 1990 e isso afetou negativamente a oferta de bens culturais. Apesar dessa retração
ter sido compensada pela elevação dos preços dos bens e eventos culturais, há um problema
nesse fenômeno, pois os produtos culturais têm peculiaridades em relação a outros produtos. Os
consumidores de outros produtos podem obtê-los comprando-os em lojas distantes, que, por
exemplo, podem entregá-los por correspondência. Não é o caso de apresentações de música,
dança, balé ou outras artes performáticas. Se não há oferta local, haverá redução da quantidade de
consumidores daquele produto – uma redução do direito de acesso à cultura.
Essa tendência pode ser em parte contrabalançada, ainda que talvez não
da forma ideal, mediante a transmissão por meios eletrônicos ou de radiodifusão (inclusive
televisiva) de performances ao vivo, o que permite aumentar o número de espectadores para além da
audiência presencial e atrair novoas audiências para esses espetáculos. Além disso, não há
comprovação de que transmissões ao vivo produzam, por si sós, redução do público espectador
presencial. (NEA, 2014, p. 23-24). De todo modo, a experiência ao vivo é estruturalmente distinta
da transmissão ao vivo: ambas são, sem dúvida, complementares, mas a difusão por meios de
comunicação não pode ser considerada como pretexto para justificar uma redução do acesso
presencial às artes performáticas (música, dança e outras).
Em 1997, estima-se que, nos EUA, os consumidores tenham gastado
quase US$ 10 bilhões em ingressos para espetáculos de artes performáticas, incluindo-se nelas o
teatro, a ópera, a dança e os concertos sinfônicos. Para um termo de comparação, sabe-se que, no
mesmo ano, os consumidores gastaram pouco mais de US$ 5 bilhões consertando aparelhos de
rádio e TV, bem como quase US$ 16 bilhões em flores, sementes e plantas em vasos (Idem, p. 7).
A renda total dos museus (incluindo financiamentos público e privado) era da ordem de US$ 1,7
bilhão, o financiamento público ao setor da cultura era prioritariamente federal (de um total, nas
três esferas administrativas, de pouco mais de US$ 2 bilhões, US$ 1,1 bilhão era de recursos
federais para a cultura, US$ 250 milhões dos Estados e estimados US$ 650 milhões de recursos de
governos locais (Idem, p. 8). Complementando as verbas para a cultura nos EUA, computavamse cerca de US$ 3,7 bilhões de apoio privado sem fins lucrativos para a cultura.
No total para 1997, a soma de todos esses recursos mencionados
alcançou, portanto, ordem de quase 17,6 bilhões. O PIB dos EUA naquele ano foi de quase US$
7,2 trilhões. Por essa dimensão, o setor da cultura teria movimentado meros 0,218% do PIB
estadunidense em 1997. Os autores entendem que essa estimativa é subestimada (não estão aí
incluídos discos de música erudita, reproduções de obras de arte, rendas obtidas do circuito de
venda de obras de arte e dos produtos de performances de solistas, cantores e instrumentistas, assim
como o valor do trabalho voluntário), mas mesmo que os números reais sejam maiores, ainda
assim o percentual é baixo.
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Para que se possa ter perspectiva comparativa, uma estimativa de um
outro estudo, referente ao ano de 1975, indicava que o investimento em cultura nos EUA era da
ordem de 0,095% do PIB (Idem, p. 9-10). Isso mostra como, embora ínfimo em termos
econômicos absolutos, o setor da cultura verificou um incremento relativo substancial em pouco
mais de duas décadas. Segundo dados de 2012 (os mais recentes da série histórica disponíveis nos
EUA no presente), a participação das artes e da cultura no PIB foi da ordem de 4,32%. Esse
cômputo é feito de maneira distinta – mais ampla – que os números anteriores, pois não
considera apenas as artes, mas a produção cultural em termos mais abrangentes. Mas mesmo com
metodologias e âmbitos diferentes, pode-se depreender que houve crescimento do investimento
em cultura nos EUA nos últimos vinte anos, o que sugere o quanto o setor da cultura revela-se
como cada vez mais importante na atual economia e como é um elemento mais valorizado como
política de Estado, ainda que a relevância das contribuições privadas para o setor continuem a ser
predominantes.
De meados dos anos 1980 a meados da década de 1990, houve tendência
geral de declínio da audiência às artes performáticas na maior parte dos países desenvolvidos,
tanto na Europa continental como no Reino Unido. Exceções foram o Canadá e a Austrália,
sendo que esta última nação, no período mais tecente de 2009-2013, houve crescimento da
participação do público em atividades criativas, especialmente nas artes visuais, na música e na
leitura (Idem, p. 12). Nos EUA, há um relatório que analisa uma década de mudanças na
participação do público em atividades culturais (ver NEA, 2015b).
Desde 1982, é conduzida pesquisa nacional a respeito, que foi
incrementada progressivamente, devido à dinâmica e à plasticidade do setor, mas se manteve, em
suas linhas centrais, relativamente estável até o presente. O Survey of Public Participation in the Arts
(SPPA, Pesquisa da Participação do Público nas Artes) é o levantamento mais importante daquele
país para a área, abragendo uma pluralidade de atividades das quais os cidadãos de 18 anos ou
mais participam. Dos levantamentos e pesquisas realizados pelo National Endowment for the Arts,
podem ser mencionados os SPPAs de 1982, 1985, 1992 e 1997. As amostras eram de 13 mil a 17
mil adultos:
Entre as artes performáticas com apresentações ao vivo, musicais e
operetas tiveram maiores taxas de participação (por volta de 24,5%),
seguidas por performances de música erudita (maiores que 15,6%), por
peças de teatro não musicais (mais dos que 16%), jazz (entre 9,5 e 12%),
balé (entre 4,2 e 5,8%) e ópera (entre 3 e 4,7%). […] A participação caiu
após o levantamento de 1982 antes de se recuperar, recentemente, aos
novos níveis que foram registrados em 1997 (Idem, p. 42).
Nos EUA, a tendência foi, tal como na maioria dos países desenvolvidos
da Europa, de queda na participação cultural no período 2002-2012. Em termos globais, os
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percentuais de adultos que frequentaram as atividades artísticas tradicionais nos 12 meses
anteriores aos levantamentos respectivos mudaram de acordo com os seguintes números: 39%
(1982), 41% (1992, que foi o ápice da série), 39,4% (2002), 34,6% (2008) e 33,4% em 2012 (Idem,
p. 3). Pouco mais de metade dos cidadãos norte-americanos frequentaram eventos de artes
performáticas e atividades de artes visuais ao vivo em 2012.
Desde 2002, a taxa de participação dos adultos declinou no
conjunto das principais atividades artísticas consistentemente detectadas
por levantamentos do NEA [National Endowment for the Arts]. Trinta e três
por cento dos adultos participaram de uma das atividades selecionadas
em 2012, comparado cin 39% de uma década antes. A redução foi mais
abrupta para brancos não hispânicos, para adultos de 35 a 49 anos e para
adultos com educação superior (aqueles que têm, ao menos, “algum”
curso pós-secundário).
A queda geral na frequência a eventos artísticos foi menos severa
de 2008 a 2012 do que de 2002 a 2008. Tanto entre os grupos dos
afroamericanos como dos hispânicos, por exemplo, não foi registrado
declínio de 2008 a 2012. Norte-americanos idosos [e, entre eles, de
modo ainda intenso no segmento daqueles com 75 anos ou mais]
emergem como o único grupo demográfico que experimentou
incrementos na participação em artes performáticas e artes visuais
ao vivo ao longo da última década (NEA, 2015b, p. x, grifos do original).
De maneira geral, o declínio maior de participação em atividades culturais
ocorreu em 2002-2008, mantendo-se relativamente estável em 2008-2012. Foi o que ocorreu nos
segmentos do jazz, da música erudita, da música hispânica (como a salsa, por exemplo), dos
festivais de arte. Balé e outras formas de dança foram as únicas que não registraram declínio de
espectadores adultos em 2002-2012. Espectadores de musicais cresceram um pouco em 20082012, mas os de peças teatrais não musicais decresceram em 2002-2012. Declínios severos por
área ocorreram principalmente em visitas a museus, galerias de arte, parques, monumentos,
prédios e sítios históricos ou arquitetônicos (Idem, p. 2).
As artes ou atividades consideradas mais tradicionais pelo NEA – jazz,
música erudita, ópera, teatro, balé e visitas a museus e galerias de arte – são, certamente, um
indicador importante para aferir a participação do público e o acesso à cultura, até porque a série
histórica para elas é mais longa. No entanto, os esforços da agência, desde o início do século XXI,
têm sido no sentido de ampliar o leque de eventos e de atividades investigadas.
Em 2012, 71,4% dos entrevistados usava mídias eletrônicas para ver e
escutar arte, 59,4% iam ao cinema, 58,2% liam livros ou literatura (títulos não demandados por
instituições escolares), 51% iam a exposições de arte ou a eventos de arte performática, 44,2%
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compartilharam arte por correio, e-mail ou por outros recursos eletrônicos e 43,3% “criaram,
praticaram, fizeram apresentações ou editaram/remixaram arte” – englobando música, dança,
filme ou vídeos. Chama a atenção que a leitura de poesia teve um decréscimo substancial de 12%
em 2002 para 7% em 2012 (Idem, p. xi).
Por seu turno, no período de 2002 a 2012, entre os jovens de 18 a 24
anos, aumentou significativamente a quantidade dos que frequentaram cursos regulares ou
tiveram aulas de manifestações artísticas diversas (de 36,6% para 42,9% em música, de 21,9%
para 26,9% em artes visuais, de 16,9% para 23,6% na criação literária, de 18,7% para 22,6% no
que se refere à apreciação estética de artes visuais e de 16,1% para 17,9% na apreciação estética da
música; a única queda, discreta, foi sido verificada entre os que fizeram cursos de teatro, com
diminuição de 11% para 10,6%) em algum momento da vida. Se considerados os adultos, sem
distinção de idade, a apreciação estética (de música ou de artes visuais) caiu, enquanto as demais
áreas registraram aumento (Idem, p. xii).
O ensino de artes nas escolas teve, em 2012, papel significativo na
difusão desses conhecimentos, sendo o meio mais importante de contato com essas áreas, exceto
na fotografia/filmes e na dança. Portanto, cabe destacar a relevância de que os setores da
educação e da cultura, bem como os seus respectivos responsáveis pela Administração
Pública, ajam de maneira concertada para promover a ampliação do acesso à cultura para
os cidadãos.
No teatro das décadas de 1920, 1930 e 1940, os EUA tinham a Broadway
como virtual sinônimo de teatro estadunidense. Depois da II Guerra Mundial, o teatro daquele
país mudou de perfil, pois surgiram muitos teatros regionais, profissionais e sem fins lucrativos,
os quais saltaram de uns poucos nos anos 1920 para mais de duzentos em 1990 (Idem, p. 32). As
produções Off-Broadway incluem tanto os teatros regionais sem fins lucrativos quanto produções
comerciais de menor monta, em casas com capacidade inferior a 500 espectadores. O vínculo
desse segmento é com o sindicato Actor’s Equity. Há, ainda a chamada Off-Off-Broadway,
representada pelos teatros com capacidade em geral inferior a 100 espectadores e que contratam,
de maneira geral, atores amadores e não sindicalizados.
Em 2002, o NEA patrocinou uma nova iniciativa no campo do teatro:
Shakespeare in American Communities (Shakespeare em Comunidades Estadunidenses), que consistiu
em uma turnê de quatro peças de Shakespeare, organizadas por seis companhias de teatro, que
receberam recursos em 2002 para viajar por mais de cem comunidades dos 50 Estados da
federação (NEA, 2003, “Carta ao Presidente da República”).
Na dança, as companhias estadunidenses são historicamente recentes. As
primeiras tiveram suas origens no fim da década de 1920 e anos 1930, mas até a II Guerra
Mundial o balé era visto como entretenimento tipicamente aristocrático dos europeus. Os
primeiros patrocínios oficiais relevantes destinados ao segmento são do fim dos anos 1940. Só
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houve grande impulso, de fato, com a entrada do patrocínio privado, como foi o caso da
Fundação Ford, que anunciou em 1963 um subsídio de US$ 7,8 milhões para “fortalecer o balé
profissional nos Estados Unidos”. O valor destinado para companhias de dança e programas
congêneres havia subido para US$ 42,6 milhões em 1984 (Idem, p. 34). Essa iniciativa da
Fundação Ford foi essencial para permitir um financiamento estável para a dança nos EUA e
permitir seu desenvolvimento em bases sustentáveis.
Já o ímpeto para a dança moderna foi estimulado sobretudo pelo Fundo
Patrimonial Nacional para as Artes (National Endowment for the Arts), associado a patrocinadores
locais, desde os anos 1960. Enquanto as companhias de dança saltaram de 28 em 1958 para 289
em 1980, as companhias de balé foram de 18 para 287 no mesmo intervalo (Heilbrun e Gray,
2001, p. 34). Como se observa, o patrocínio privado focou o balé e o público priorizou a dança
moderna: houve, portanto, combinação de incentivos à cultura de natureza diferente em
segmentos diferentes de uma mesma área. O setor da dança teria obtido uma renda total estimada
de US$ 150 milhões no ano fiscal de 1983-1984 (Idem, p. 38), sendo o menor setor, do ponto de
vista econômico, entre aqueles incluídos nas artes performáticas.
A mais antiga companhia de ópera do país é a Metropolitan Opera of New
York City, de 1883, mas, entre as que existem até o presente, poucas foram fundadas antes da II
Guerra Mundial. Tal como a dança, o boom da ópera se deu a partir da década de 1960. A Opera
America, organização provedora de serviços para as principais companhias de ópera, foi
constituída em 1970, contando inicialmente apenas com 17 membros nacionais. Em 1998, já eram
110 membros nacionais e 15 canadenses. A Fundação Ford contribuiu com US$ 16,9 milhões de
1957 a 1979 para companhias de ópera, que são responsáveis por produzir uma das espécies mais
caras de artes performáticas, devido à estrutura física e de pessoal que demandam.
Ainda assim, há grande assimetria no financiamento das diversas
companhias: a Metropolitan Opera tem um orçamento mais de três vezes maior do que a segunda
do setor, a de São Francisco, e de quase cinco vezes do que a terceira, a New York City Opera
(Idem, p. 35-36). Somados os orçamentos das duas grandes companhias de Nova Iorque, eles
correspondem a mais do que a soma de todas as outras oito maiores. Isso sugere o quanto a
assimetria e a concentração no financiamento à cultura são um dos problemas capitais a ser
tratado nessa temática e como esse um fenômeno ocorre em escala internacional,
independentemente do modelo de incentivo à cultura adotado por cada nação.
As orquestras sinfônicas são as instituições mais antigas entre as que
organizam artes performáticas nos EUA. Entre as que existem até o presente, a Filarmônica de
Nova Iorque tem suas origens em 1842, sendo a primeira. Outras orquestras foram criadas, no
século XIX, em Saint Louis (1880), em Boston (1881), em Cincinnati (1894) e na Filadélfia (1900).
Diferentemente de outros setores das artes, as orquestras cresceram em número significativo nas
décadas de 1920 a 1940, mantiveram ritmo razoável de aumento quantitativo nos anos 1950 e
20

receberam, tais como as demais artes, impulso relevante na década de 1960. A Fundação Ford
anunciou, em 1965, uma contribuição de US$ 80,2 milhões para fortalecer 61 orquestras – teria
sido o maior subsídio privado individual para uma iniciativa cultural da história daquele país:
A fundação estava preocupada com o baixo nível salarial e a curta
temporada de apresentações de que dispunham os músicos na maioria
das orquestras nos anos 1960. O objetivo era promover o alongamento
das temporadas e pagar melhores tabelas salariais, bem como, mediante o
aperfeiçoamento do nível de profissionalismo, obter uma melhor
qualidade nas performances (Idem, p. 36).
O resultado da atuação das fundações e de investidores privados no
segmento foi significativo. Além de as orquestras serem as instituições de promoção cultural mais
bem estabelecidas e mais antigas nos EUA, elas também responderam, em números econômicos
agregados, ao setor com maior volume de recursos entre as atividades culturais de cunho não
comercial. O produto bruto do segmento das orquestras foi da ordem de US$ 976,6 milhões para
o ano fiscal de 1996-1997. Para o caso da Fundação Ford, registrou-se o seguinte:
Como resultado desse programa, até 1970-1971, as 91 orquestras
sinfônicas que participaram do levantamento estatístico financeiro da
fundação acumularam US$ 120,6 milhões em fundos patrimoniais e
foram capazes de usar mais de US$ 7 milhões/ano do rendimento dos
fundos patrimoniais para sustentar operações correntes. Até 1996-1997,
as orquestras sinfônicas constantes no relatório agregado [da fundação]s
obtiveram rendas de endowment funds [fundos patrimoniais] e
investimentos da ordem de US$ 91,4 milhões, os quais perfizeram 9,4%
do seu rendimento total (Heilbrun e Gray, 2001, p. 37).
Os autores ainda notam que, no segmento das orquestras, o percentual
da participação dos fundos no total de seus orçamentos anuais é superior ao das companhias de
ópera e teatro sem fins lucrativos, para os quais essa participação é de 3,1% e de 3,5%,
respectivamente. Já para o balé e para a dança moderna, esses percentuais são insignificantes
(Ibidem). Portanto, deve-se salientar que não há um único modelo de financiamento à cultura que
se replica de igual maneira nos diversos segmentos das artes. Cada um tem suas peculiaridades,
suas virtudes e suas deficiências, as quais devem ser consideradas para a construção de uma
política cultural consistente e capaz de atender aos dieversos setores de modo eficiente,
contemplando tanto a demanda (direito de acesso do público) quanto a oferta (condições e
estruturas para os profissionais).
Adentrando no século XXI, o National Endowment for the Arts (NEA, na
sigla em inglês) distribuiu 120 mil subsídios a organizações e a artistas individuais em 2002,
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abrangendo todos os 50 Estados da Federação e mais seis jurisdições dos EUA (NEA, 2003,
“Carta ao Presidente da República”). O NEA dispôs, para o ano fiscal de 2002-2003, de recursos
da ordem de US$ 115 milhões, dos quais foram empenhados US$ 98 milhões, tendo sido um
cerca de US$ 38 milhões destinados a parcerias e acordos da União com outros entes da
federação.
Vale destacar, para o ano fiscal de 2002-2003, subsídios destinados a
organizações ocupadas de atividades classificadas na terminologia “criatividade” – criação e
apresentação de trabalhos artísticos, residências artísticas, ensaios, oficinas, performances,
exposições, publicações e festivais (NEA, 2003, p. 14) – e do ensino de artes (com US$ 16
milhões e quase US$ 8 milhões, respectivamente). Houve, ainda, ações para a proteção do
patrimônio cultural (pouco mais de US$ 2,5 milhões), para o acesso à cultura (US$ 4,3 milhões) e
para a divulgação das artes nos meios de comunicação – US$ 3,8 milhões (NEA, 2003, p. 46). No
entanto, é necessário sempre relembrar que a maior parte dos recursos para a cultura vem, nos
EUA, da iniciativa privada, de modo que a métrica dos recursos públicos não é suficiente para um
quadro mais generalizável do financiamento por setor, ainda que seja indicativo de tendências.
No ano fiscal de 2008-2009, o NEA teve um orçamento de US$ 157
milhões disponíveis, tendo sido executados US$ 151 milhões, dos quais US$ 125 milhões foram
destinados para programas específicos. Mais de 70 milhões de cidadãos foram beneficiados pelas
ações da agência, as quais incluíram: 30 mil concertos, leituras e performances; 4 mil exposições; 9
mil residências artísticas em escolas e outras instituições. Em 2008, o programa destinado a
patrocinar exibições internacionais, criado em 1975, foi ampliado para abranger também o apoio
ao custeio de seguros para exposições que rodam o país por ocasião de empréstimos de obras
entre museus dos EUA. Outras iniciativas no campo literário também foram expandidas naquele
ano, o que sugere, junto à ampliação dos recursos federais disponíveis para a cultura, que o
patrocínio público conseguiu ampliar seu escopo de ação ao longo da última década.
As proporções de 2002 mantiveram-se relativamente estáveis, salvo, em
especial, pelo pelo incremento do American Masterpieces (Obras-primas Estadunidenses), que
passou a abranger mais dois programas novos: um voltado à música de câmara e outro às
apresentações musicais. Com isso, os recursos para o American Masterpieces foram de mais US$ 13
milhões no ano fiscal de 2008-2009 (NEA, 2009, p. 2-3).
Em 2015, foi publicado o Relatório Anual do NEA para o ano fiscal de
2014-2015. Nele, tem-se a informação consolidada que, desde 1965, essa agência federal foi
responsável por distribuir mais de US$ 5 bilhões em recursos para a área da cultura. Há, nele,
também uma informação de relevo:
Em outubro de 2012, o NEA inaugurou uma parceria com o
Escritório de Análises Econômicas (BEA) para medir o setor criativo
estadunidense no âmbito do nível macroeconômico pela primeira vez na
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história. O BEA criou uma Conta-Satélite para as Artes e Produção
Cultural para calcular as contribuições do setor de artes e de cultura para
o Produto Interno Bruto (PIB), refletindo a agenda de pesquisa do
Escritório, para verificar como as artes afetam os variados aspectos da
vida humana. Entre as novas estimativas para 2012 (o ano mais recente
para o qual o Escritório tem dados), as artes e a produção cultural
contribuíram com mais de US$ 698 bilhões para a economia dos EUA,
ou 4,32% do PIB, mais do que os setores de construção ou de
transportes e armazenamento. Aproximadamente 4,7 milhões de
trabalhadores foram empregados na produção de bens artísticos e
culturais, recebendo US$ 334,9 bilhões por isso (NEA, 2015a, p. 12).
Ocorre, atualmente, uma tendência à estabilização dos recursos públicos
destinados à cultura. O National Endowment for the Arts tinha disponíveis US$ 161 milhões em
2014, mas executou apenas US$ 146 milhões, menos do que em 2008. Cruzando esses dados com
as informações da participação no PIB, seja nas estimativas mais antigas quanto nessa de 2012,
pode-se inferir que a participação do setor privado aumentou ainda mais de 2008 para o presente
e que passaram a ser consideradas no setor da economia criativa mais atividades que antes não
eram computadas, obtendo um quadro provavelmente mais preciso do setor da cultura.
O destaque que a realização de levantamentos e pesquisas sobre a
economia da cultura tem tido, nos últimos anos nos EUA, é um elemento que chama a atenção
pela tendência de, cada vez mais, buscar-se melhorar os conhecimentos da dinâmica do setor.
As estatísticas e os surveys são meios considerados como essenciais para reconhecer mudanças
demográficas nos consumidores de cultura, produzir dados relevantes para os agentes sociais
envolvidos com a produção de arte e cultura, bem como estabelecer procedimentos que sejam
capazes de melhor definir, categorizar e medir o valor da arte. No entanto, entende-se que se deve
ir além de meras taxas de participação, típicos das estatísticas e surveys “clássicos”, para conduzir
pesquisas que detectem, qualitativamente, as motivações dos consumidores de bens culturais,
assim como os impactos dos avanços tecnológicos sobre o circuito cultural (NEA e AHRC,
2014).
Um dos problemas das pesquisas sobre economia da cultura consiste no
fato de que “a ‘cultura cotidiana’ informal, o processo de produzir a arte e a produção e o
consumo digitais são exemplos de participação cultural para os quais frequentemente há menos
dados de tendências do que aqueles de participação do público em tipos disintos e específicos de
eventos de arte” (Idem, p. ix). O relatório conjunto britânico-estadunidense ainda especifica:
Perfis etnográficos provêm ricas narrativas de indivíduos e de
comunidades, podendo revelar formas de participação artística que se
disfarçam sob a máscara de atividades cotidianas. Métodos combinados
de pesquisa, que incorporam dados históricos, surveys [levantamentos],
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pesquisa qualitativa e trabalho de campo podem, do mesmo modo,
elucidar a participação em artes cotidianas tão bem quanto os lugares,
formas ou gêneros delas – assim como pessoas envolvidas nelas.
Mediante a captura de um escopo mais amplo de atividades e produtos,
métodos combinados de pesquisa podem obter como resultado a
percepção de uma participação cultural mais ampla em uma dada
localidade do que somente surveys convencionais. Outra abordagem
consiste em solicitar aos entrevistados de surveys para definir artes e
cultura e as atividades que elas englobam (Idem, p. x).
Em suma, o que se busca mais recentemente para dimensionar a
economia da cultura é não apenas usar critérios mais óbvios (como quantidade de pessoas que
vão a eventos e instituições culturais diversas, venda de ingressos e outros), mas remodelar os
conceitos do que se pode considerar como atividades culturais mediante pesquisas de caráter
também qualitativo. Essa redefinição é relevante pois permite englobar atividades que, sem essa
mudança conceitual, não seriam computadas como economia da cultura e que são legitimamente
parte do setor.
“Uma questão preoucpante no que se refere ao futuro da medição da
participação cultural é se os instrumentos e metodologias atualmente existentes são flexíveis o
suficiente para acomodar rapidamente formas de arte em evolução, mudanças demográficas e
plataformas tecnológicas emergentes” (Idem, p. xii). Nesse sentido, a produção de conceitos
estatísticos tem de buscar legitimidade não apenas em especialistas que veem de fora o circuito
cultural, mas junto aos próprios participantes dele. O esforço estatal deve ser não somente de
trazer os agentes do meio para debater a elaboração de definições, de categorias e de medidas de
valor para as estatísticas da economia criativa, bem como divulgar ativamente – e de modo fácil e
prático – os dados obtidos para os interessados e para o grande público (Idem, p. 7, 9).
Uma vez produzidos os conceitos considerados pertinentes e legítimos
para cada segmento – e para o setor de cultura, de maneira geral –, uma saída que os EUA têm
buscado, devido ao alto e crescente custo de produzir estatísticas amplas, é cuidar de selecionar
amostras para os levantamentos e cruzá-las com os bancos de dados já existentes. Essas são bases
relevantes para que se constituam instrumentos para a elaboração e a consecução de políticas
culturais. É grande a relevância de combinar big data (grandes bancos de dados) com conjuntos de
dados de pequena escala (NEA, 2014, p. 25) – setorizados, segmentados e, sempre que possível,
qualitativos –, para que seja possível extrair sentido, organicidade, coerência e aplicabilidade das
grandes massas de informações disponíveis.
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2.2.

Canadá

Este item é baseado, em essência, nas informações do Conselho da
Europa sobre políticas culturais (Foote, 2011), tanto no que se refere aos dados estatísticos
quanto no relatório do referido autor, que apresenta breve retrospecto histórico (Capítulo 1) e
descrição sistêmica dos incentivos à cultura naquela nação.
As políticas culturais canadenses envolvem fatores que nem sempre são
encontrados em outras sociedades desenvolvidas: apoio à cultura como parte de um Estado de
Bem-Estar Social tradicionalmente estruturado, bem como multiculturalismo linguístico e
cultural, fundado nos povos indígenas e nas culturas de matriz britânica e francesa. Alguns dos
desafios que o país enfrenta consistem na dispersão geográfica da população e no fato de que têm
uma economia da cultura que não é de grande escala – com altos custos de produção, portanto.
Há também a proximidade dos EUA, situação que demanda uma reafirmação constante da
identidade canadense, mas também traz benefícios para o país.
As primeiras instituições culturais canadenses foram criadas no fim do
século XIX, como afirmação da nacionalidade frente aos britânicos. A presença do governo
federal no incentivo à cultura se deu mediante o controle dos Arquivos Nacionais do Canadá
(National Archives of Canada), a incorporação pelo poder público da National Gallery of Canada
(Galeria Nacional do Canadá) em 1913 (criada em 1880), a constituição do Historic Sites and
Monuments Board (Conselho de Sítios Históricos e Monumentos, 1919) e a estruturação da
radiodifusão (com maior ênfase nos anos 1920 e 1930, sob influência britânica). O Relatório da
Comissão Real para a Radiodifusão (Report of the Royal Commission on Radio Broadcasting ou
“Relatório Aird”, 1929) delineou o modelo de rádio adotado (educativo, informativo e destinado
ao entretenimento) e levou à criação da Canadian Broadcasting Corporation/Radio-Canada
(Corporação Canadense de Radiodifusão/Rádio Canadá) em 1936.
A partir dos anos 1950, decidiu-se que o governo deveria intervir mais
enfaticamente no setor da cultura, o que pode ser detectado no Relatório da Comissão Real sobre
o Desenvolvimento Nacional no campo das Artes, das Letras e das Ciências (Report of the Royal
Commission on National Development in the Arts, Letters and Sciences). O tom das iniciativas
governamentais era de “resistência cultural”, agora frente à influência cultural dos Estados
Unidos. Nesse sentido, novas instituições surgiram: a Biblioteca Nacional do Canadá (1953), o
Canada Council (Conselho Canadá, 1957) a Canadian Film Development Corporation (Corporação
Canadense para o Desenvolvimento da Cinematografia) e o National Museums (uma espécie de
Departamento de Museus) em 1968 e, principalmente, o Departamento de Comunicações e a
Comissão Canadense de Rádio e TV, ambos de 1969.
Após a criação dessas instituições de cunho federal e que tinham como
objetivo pensar uma política cultural para todo o país, as décadas seguintes observaram tendência
de criação de programas destinados a oferecer suporte financeiro e material para iniciativas
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culturais nas Províncias e nas comunidades locais. Em 1980, o Departamento de Comunicações
absorveu os programas culturais antes abrigados no Departamento de Estado. O Departamento
de Patrimônio Cultural (DPC) do país foi criado somente de 1993, tendo sido ratificado por Carta
Real em 1995. O DPC abrange cidadania, cultura, identidade, esportes e, até 2003, cuidava dos
parques nacionais, os quais são responsabilidade, no presente, da Parks Canada, subordinada ao
Departamento de Patrimônio (que também cuida de sítios históricos), o qual, por sua vez, integra
desde essa data o Ministério do Meio Ambiente. Após 2008, a responsabilidade pela questão do
multiculturalismo ficou para a repartição de Cidadania e Imigração. O país também tem, a
exemplo do modelo do Reino Unido, o seu Canada Council for the Arts.
Os governos provinciais e locais têm forte tradição de investir em cultura
no Canadá. São entes, no Canadá, as seguintes esferas: federal, provincial (que inclui Municípios),
territorial e aborígene. São dez províncias e três territórios. No entanto, a presença da esfera
federal é bastante significativa, aproximando-se, nesse sentido, do modelo francês de
financiamento da cultura. O Canadá não tem a previsão de competências federais específicas e
expressas para a cultura, mas a jurisprudência tem interpretado que há grande responsabilidade
federal nas políticas para o setor, ao combinar dispositivos diversos que englobam indiretamente
a cultura. Em função da francofonia e do forte desejo autonomista do Quebéc, essa Província
investe muito em seus próprios museus e na promoção de turnês internacionais de artes
performáticas dos artistas locais. No Canadá, os Municípios investem pesadamente em bibliotecas
e as grandes cidades são responsáveis por programas televisivos, cinematrográficos, bem como
pelo apoio às artes visuais e a festivais dos mais diversos segmentos culturais.
Os rendimentos totais da indústria do patrimônio cresceram até
1,1% em 2005, alcançando cerca de US$ 790 milhões. No setor não
comercial, que produz quase 90% do total de rendimentos do segmento,
os rendimentos totais foram de aproximadamente US$ 725 milhões. O
setor não comerical de patrimônio registrou essencialmente um
orçamento equilibrado, com um déficit coletivo discreto de pouco mais
de US$ 1 milhão. No entanto, três tipos de organizações voltadas ao
patrimônio e sem fins lucrativos registraram um déficit coletivo em 2005,
incluindo museus (2,1% dos rendimentos), galerias de arte (1,5 dos
rendimentos) e sítios históricos e patrimoniais (1,2%). Somente
zoológicos e jardins botânicos registraram lucros (8,2% dos
rendimentos). Organizações destinadas a cuidar do patrimônio com fins
lucrativos geraram rendimentos de pouco menos de US$ 92 milhões em
2005. Apoio federal e provincial para instituições sem fins lucrativos de
proteção ao patrimônio somaram quase 85% do total dos recursos
liberados. Mais de um quarto dos repasses e subsídios totais foi para
museus de arte e galerias não comerciais em 2004. Enquanto sítios
históricos receberam 9% do total do apoio financeiro à proteção do
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patrimônio, essa quantia representou quase 45% de seus rendimentos
totais em 2004 (Foote, 2011, capítulo 4, item 4.2.2 – “Questões e
políticas patrimoniais”).
Como se pode observar, a relevância da presença do Estado no
investimento em políticas culturais é essencial para que instituições e iniciativas relevantes sejam
mantidas no Canadaá. Por si sós, instituições como museus e sítios históricos teriam, no longo
prazo, dificuldade crescente para se manterem. Em dezembro de 2006, o governo canadense
anunciou US$ 78 milhões em investimentos para os cinco mais importantes museus do país. Um
desafio constante consiste no fato de que boa parte do mercado de bens culturais é de produtos
estrangeiros, especialmente estadunidenses: 86% dos rendimentos da indústria cinematográfica
são de empresas do vizinho imediatamente ao sul, bem como o são a maior parte dos 41% de
vendas de revistas não canadenses. Por sua vez, 75% dos discos são estrangeiros. Um problema
recente foi a crise econômica de 2008, que acabou por levar a cortes no orçamento para a cultura.
Em termos estatísticos, a economia da cultura no Canadá tinha os
seguintes números em 2009, conforme dados do Conselho da Europa: gasto governamental em
cultura da ordem de quase € 5,5 bilhões, gasto per capita do governo em cultura de praticamente €
186,00, gasto anual per capita em recreação e cultura de pouco mais de US$ 2210,00, mais de 45%
do total dos recursos aplicados em cultura provenientes do governo federal e quase 4% dos
trabalhadores empregados no setor cultural canadense (Council of Europe, 2015).
Naquele país, há um problema recente relacionado à coleta de dados.
Restrições orçamentárias levaram a uma
[…] redução de mais de 30% da força de trabalho na agência
nacional de estatísticas nos últimos 5 a 7 anos. A obrigatoriedade de uma
Pesquisa Nacional Domiciliar detalhada foi substituída por um
levantamento voluntário, o que suscitou questionamentos acerca da
confibilidade e sustentabilidade das informações. O atual Levantamento
Nacional Domiciliar não inclui questões relacionadas às motivações ou
barreiras à participação cultural e arstítica (NEA, 2014, p. 32).
Nota-se, portanto, que, mesmo em uma nação como o Canadá, que tem
bom investimento em cultura e conta com estrutura e tradição no setor, há problemas latentes.
Na medida em que a produção de estatísticas sobre a economia criativa é fundamental para a
formulação de políticas e para a reorientação contínua das ações do Estado – e dos agentes sociais
envolvidos – no circuito cultural, é um desafio da atualidade manter de maneira eficiente e eficaz
conhecimentos embasados em informações confiáveis referentes ao setor.
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2.3.

Argentina

Devido ao caráter multicultural do país, a cultura argentina também
possui características plurais e multifacetadas. A grande diversidade de atividades culturais na
Argentina deriva da mescla de outras culturas, sobretudo em decorrência das ondas imigratórias.
Ao refletir sobre a natureza da cultura argentina, o escritor Ernesto Sabato (1976, p. 17), em
tradução livre, pondera:
Fraturada a primitiva realidade hispanoamericana neste rincão do
Rio da Prata pela imigração, seus habitantes viemos a ser algo duais, com
todos os perigos e assim mesmo com todas as vantagens dessa condição:
por nossas raízes europeias vinculamos de maneira entranhável o interior
da nação com os valores duradouros do Velho Mundo; por nossa
condição de americanos, por meio do folclore interior e do velho
castelhano que nos unifica, vinculamo-nos ao resto do continente,
sentindo de algum modo a vocação daquela Pátria Grande que
imaginaram San Martín e Bolívar.
Dentre as inúmeras manifestações culturais, de renome internacional,
destacam-se a literatura, o cinema, o teatro e as artes plásticas.
O país possui uma hiperconcentração populacional na capital, Buenos
Aires. De acordo com o último censo populacional, 12,7 dos 40 milhões de habitantes vivem na
cidade. Se forem agregados os moradores da Província de Buenos Aires, esse número aumenta
para 18,4 milhões de pessoas (Palacios, 2010). A concentração populacional acaba por gerar
reflexos da economia da cultura, uma vez que grande parte dos espetáculos são realizados na
capital argentina.
O Ministerio de Cultura de la Nación Argentina foi criado recentemente, em 7
de maio de 2014. Anteriormente, os assuntos culturais eram gerenciados pela Secretaria de Estado
da Cultura, criada em 1973 e vinculada à Presidência Argentina. Além das Secretarias ou
Diretorias de Políticas Socioculturais, Gestão Cultural, Patrimônio e Museus, Política Cultural e
Cooperação Internacional, Indústrias Culturais, Coordenação Estratégica para o Pensamento
Nacional, Coordenação e Controle de Gestão, os órgãos que compõem a estrutura administrativa
do Ministério são: Biblioteca Nacional, Centro Cultural Kirchner, Comissão Nacional de
Bibliotecas Populares, Fundo Nacional das Artes, Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales,
Instituto Nacional da Música, Instituto Nacional do Teatro e Teatro Nacional Cervantes.
Em breve análise retrospectiva das políticas culturais, a década de 1960
na Argentina é marcada por uma grande atividade centrada na conexão entre o movimento
artístico e social e, em termos administrativos, os órgãos culturais existentes, como bibliotecas,
arquivos, teatros, museus, conservatórios e outros espaços menores. Estes últimos eram
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vinculados, inicialmente, no Ministério da Educação e, a partir de 1973, foram concentrados na
Secretaria de Estado da Cultura. Os anos 1970 e 1980 na Argentina, e também na América Latina,
buscaram revalorizar as identidades nacionais. Essa revalorização pregava as identidades étnicas
como não inferiores aos bens simbólicos marcantes da estética europeia ocidental, como a música
e dança eruditas (Wortman apud Lima, 2010, p. 6).
No que tange ao financiamento da cultura, o Fondo Nacional de las Artes
(FNA), autarquia independente criada em 3 de fevereiro de 1958 para financiar as atividades
culturais, exerceu função relevante. O Fundo argentino serviu como modelo para o
estabelecimento de mecanismos de financiamento semelhantes em vários países, inclusive, para o
Fundo Internacional de Promoção da Cultura da Unesco, criado em 1974. Entretanto, conforme
argumenta Harvey (1979, p. 43), após os quinze primeiros anos de criação, o FNA sofreu
mudanças consideráveis em sua administração, de modo que grande parte de suas operações de
crédito foram transferidas para outras instituições oficiais, o que restringiu seus mecanismos de
fomento. Atualmente, o Fundo argentino está vinculado ao Ministério da Cultura e realiza
subsídios para o fomento de atividades artísticas e culturais, concede bolsas de estudo para artistas
plásticos e empréstimos para diversas atividades, como aquisição de instrumentos musicais,
câmeras de filmagem ou fotográficas, edição de livros e viagens para aperfeiçoamento artístico.
Não há estatísticas recentes disponíveis no portal do Fondo Nacional de las Artes ou no do
Ministério da Cultura argentino para verificar os impactos do FNA no financiamento cultural
como um todo, bem como para aferir os valores investidos em fomento cultural.
Consoante dados do Ministério da Cultura argentino, o orçamento
executado dos organismos culturais e dos organismos culturais conexos1 em 2013 foi de
aproximadamente 387 milhões de dólares, o que correspondeu a 0,47% do orçamento total. Para
efeito de comparação, em 2001, os gastos correspondiam a 0,40% do total, ao passo que em 2012,
alcançaram 0,43% (Argentina, 2015, p. 3). O gasto total (orçamento executado) da administração
pública argentina na rubrica cultura em 2013 foi de aproximadamente 546 milhões de dólares,
correspondendo a 0,67% do orçamento total. Em 2001, o percentual foi de 0,42%; 0,50% em
2010 e em 2012 atingiu 0,59% em comparação com o orçamento total (Argentina, 2015, p. 7).
O emprego nos setores culturais, tanto no setor privado quanto no
público, em 2013, correspondeu a 2,9% do emprego total, gerando 467 mil postos de trabalho.
Em 2001, o percentual era de 2,1% e desde 2010 se fixou em 2,9% (Argentina - Coyunctura
Cultural, 2014, p. 6).
O mecenato cultural, nos moldes de leis de incentivo com dedução fiscal
– a exemplo do que sucede no Brasil – ainda é incipiente na Argentina. Não há uma lei de
1

Consideram-se organismos culturais conexos na Argentina os seguintes órgãos: Administración de Parques Naturales
(APN), Biblioteca del Congreso, Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC) e Autoridad Federal de Servicios de Comunicación
Audiovisual (AFSCA).
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incentivo à cultura na esfera federal. Em Buenos Aires capital, a Lei n° 2.264, de dezembro de
2006, regulamentada em junho de 2007, objetiva estimular a participação privada no
financiamento de projetos culturais nas diferentes áreas da cultura. Tal como ocorre na Lei
Rouanet brasileira, há uma lista de projetos culturais pré-aprovados. O contribuinte que deseje
incentivar algum projeto, deve entrar no portal da autoridade fiscal da cidade de Buenos Aires e
escolher o projeto que deseja apoiar. De modo geral, de acordo com a Lei do Mecenato de
Buenos Aires, os contribuintes poderão aportar até 2% do montante pago no ano anterior a título
do Impuesto sobre los Ingresos Brutos (Imposto sobre a Renda Bruta). Caso o projeto seja apoiado na
modalidade doação, a dedução fiscal do contribuinte pode atingir 100 % (Lima, 2010, p. 2).
Pelo fato de ser uma política recente, ainda não há significativos dados
sobre os resultados da Lei de Mecenato da capital argentina. Para Lombardi (2008, p. 14), a falta
de uma lei federal de incentivo à cultura e a recente política de mecenato instituída pela Cidade de
Buenos Aires refletem, de um certo modo, a desconfiança que os argentinos têm em relação à
gestão cultural dos entes governamentais e até mesmo das próprias empresas. Em que pesem
esses aspectos, Lombardi (2008, p. 15) destaca que a Argentina – e sobretudo a sociedade
portenha – é grande consumidora de bens culturais e poucas cidades no mundo possuem a
produção e o consumo cultural de Buenos Aires.
2.4.

Chile

As informações constantes nesse sub-item foram extraídas, em essência,
do relatório do Conselho da Europa para as políticas culturais chilenas (Palominos Mandiola,
2014). Em termos gerais, observa-se que, historicamente, o desenvolvimento, o apoio e as ações
no campo da cultura, no Chile, estiveram sempre muito ligadas ao setor educacional (tal como na
Argentina e em outros países hispânicos) independentemente do grau de intensidade de relação
entre os dois campos, do período histórico e de matizes ideológicos. Este é, portanto, mais um
indício de que o setor da cultura não pode ser pensado isoladamente como política de Estado.
Segundo o conceito de política cultural utilizado por Palominos
Mandiola, ela corresponderia a relações entre dimensões simbólicas e políticas, nas quais o Estado
ora as tem como meio de promover a unidade nacional e linguística – mediante instituições
educacionais e culturais modernas –, ora as considera como forma de transmissão de ideologias
diversas ou, ainda, de patrocínio político a determinados grupos sociais.
No Chile, a Biblioteca Nacional foi fundada em 1813 (três anos após a
independência), o Instituto Nacional em 1817 e o Ministério da Justiça, Instrução e Culto
(precursor do Ministério da Educação) em 1837. A Universidad de Real San Felipe existia desde os
tempos coloniais e tornou-se Universidad de Chile em 1842, tendo como primeiro reitor o
venezuelano Andrés Bello (intelectual e jurista que foi, também, o autor do avançado Código
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Civil chileno da época). Acrescem-se a essas instituções, a Academia de Pintura (1849) e o
Conservatório Nacional de Música (1850).
O Museu Nacional de Pinturas foi fundado em 1860, consistindo em
museu de belas-artes cujo acervo era advindo do Palácio La Moneda, Municipalidade de Santiago,
da Biblioteca Nacional e da Universidad de Chile. Até 1887, funcionou nas dependências do
Congresso Chileno e, nessa ocasião, passou a se denominar Museu Nacional de Belas-Artes. Após
anos de funcionamento precário, desde o seu início, o Ministério da Instrução Pública iniciou, nos
primeiros anos do século XX, o projeto de novas instalações e características mais modernas para
o Museu Nacional.
Foi nessa época que a cultura começou a ganhar especial atenção e
autonomia em relação à educação, sobretudo pelo fato de que o cententário da independência
chilena se aproximava. Nova sede do Museu Nacional foi inaugurada em 1910. Em paralelo, a
Biblioteca foi ampliada (com as obras iniciando-se em 1913 e concluindo-se em 1925), o rádio foi
iniciado em 1922 (na Universidad de Chile) e foram criados o Conselho de Museus Nacionais (1925)
e a Direção de Bibliotecas, Arquivos e Museus (1929). Se as instituições culturais ganharam fôlego
nessas duas décadas, desde fins dos anos 1930 ao começo dos anos 1970, o Chile vivenciou uma
abertura política e um ímpeto desenvolvimentista que conduziram à construção de estruturas
típicas de Estados de Bem-Estar Social, com foco em educação, saúde, assistência social. A
afirmação da autonomia da cultura na Declaração Universal dos Direitos Humanos, nos arts. 22 e
27, contou com a participação de um advogado chileno.
Os governos daquele período [do fim da década de 1930 a inícios
dos anos 1970] adotaram uma política cultura ativa por parte do Estado,
desenvolvendo iniciativas em favor da democratização das artes, a
promoção da cultura e da mídia popular (processos que foram
conduzidos, principalmente, por corpos universitários e partidos
políticos( com uma importante participação dos setores subalternos da
sociedade chilena, constituindo uma nova organização da cultura muito
mais orientada para a redistribuição de habilidades e commodities culturais
para a população (Brunner, 1981). Devem ser particularmente destacados
a administração cultural dos presidentes Eduardo Frei Montalva (19641970) e Salvador Allende Gossens (1970-1973) (Palominos Mandiola,
2014, Capítulo 1 – “Perspectiva histórica: política e instrumentos
culturais”).
As décadas de 1930 a 1950 foram consideradas a “Era de Ouro” das
publicação editoriais, o que foi estimulado, em especial, pela prosperidade econômica e pela
elevação do nível educacional da sociedade chilena. A primeira transmissão de televisão ocorreu
em 1957 e os dois primeiros canais de TV foram da Universidad Católica de Valparaíso (1959) e da
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Universidad de Chile (1960). A Televisión Nacional de Chile, canal público, começou a transmitir
nacionalmente em 1969 e o Conselho Nacional de TV, órgão regulador, foi criado em 1970. Em
termos gerais, outras manifestações artísticas (teatro, música, dança) eram fortemente
concentradas nas universidades e baseadas em patrocínio estatal.
O Departamento de Cultura do Ministério da Educação foi reformado
em 1970, com orientação voltada para a produção cultural das comunidades, característica do
governo Allende. À época, foram também criadas a Editora Nacional Quimantú, produto da
aquisição pelo Estado de uma editora privada após uma greve de seus funcionários, e o Museu de
Solidariedade Salvador Allende (1972). A polarização política, no entanto, culminou com o golpe
de Estado de Pinochet, que instalou regime ditatorial de 1973 a 1990.
Durante o período militar, as políticas culturais construídas
progressivamente ao longo do século XX foram, em grande medida, desmanteladas. Muitos
artistas e intelectuais exilaram-se do país, aprofundando a divisão política e ideológica já existente
na sociedade chilena. Se na esfera oficial ocorreu o que muitos, no Chile, denominam “apagão
cultural”, houve vários movimentos culturais denominados “de resistência”, entre os quais o
muralismo, o Canto Nuevo, as artes performáticas, a vídeoarte e outras.
Em termos analíticos, as políticas culturais do período autoritário
no Chile caracterizam-se: pelo abandono relativo do papel central do
Estado na promoção e difusão da cultura, tendo transmitido seu poder
regulatório para o mercado, sob o princípio de que a atuação do Estado
deveria ser subsidiária; pela perda da natureza pluralista da construção da
identidade pública e pela substituição, na administração [da cultura] por
agentes ideológicos do novo poder; pela extensão de bases técnicas para
a recepção privada de commodities culturais […]; e pelo uso de meios
repressivos por parte do Estado, não [somente] em termos legais, mas
também simbolicamente, criando uma guerra baseada na ideologia da
existência de um inimigo interno oposto à memória social do Chile
(Idem).
Em 1975, o governo militar publicou o documento Politica Cultural del
Gobierno de Chile, no qual são propostos uma valorização do nacional, a preocupação com a
posição geopolítica delicada do território chileno, a satisfação das necessidades espiriturais da
sociedade, a busca de critérios de eficiência econômica no setor da cultura, a preocupação em ter
a ciência a serviço da produção e o objetivo de incutir na sociedade a “alta cultura”, levando-a
para todos os setores da sociedade.
A valorização da cultura era concebida apenas na medida em que ela
contribuísse para o desenvolvimento econômico, subtraíndo autonomia da esfera, dos agentes e
do circuito cultural. Do ponto de vista das ações adminsitrativas, a busca era por internacionalizar
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a cultura, territorializar os órgãos culturais (por meio dos Institutos Culturales Comunales, que
substituíram, em 1977, as Corporaciones Comunales dos Municípios), promover a iniciativa privada e
intervir em instituições de ensino (este último processo então denominado “pacificação”).
A descentralização das políticas culturais consistia, efetivamente, em uma
retirada do Estado do campo da cultura, a ser substituída por uma atuação mínima do Poder
Público no setor, no sentido de efetuar unicamente a regulação de mercado que fosse necessária
para promover a ação dos agentes privados. A consequência foi um aumento da assimetria no
financiamento e apoio à cultura, pois as municipalidades tinham orçamentos e condições
materiais absolutamente distintas entre si de promoção a atividades culturais.
As municipalidades com pior arrecadação fiscal e equipamentos sofreram
verdadeiro colapso em suas políticas culturais, que passaram a praticamente não mais contar com
auxílios advindos do poder central. A despeito desses retrocessos, foram criadas novas
instituições nacionais: o Departamento de Extensão Cultural (1978, subordinado ao Ministério da
Educação) e a Direção de Assuntos Culturais (1978, subordinada ao Ministério das Relações
Exteriores). No fim de 1989, já no processo de redemocratização, o Conselho Nacional de
Televisão foi reformado, já no ambiente de abertura política iniciado desde 1987.
Com a consolidação da abertura política nos anos 1990, o debate sobre o
dever do Estado em promover a ampliação dos direitos dos cidadãos também chegou à cultura.
Os direitos culturais foram interpretados, no Chile da época, como um meio de salvaguardar as
identidades locais dos aspectos negativos da globalização que poderiam afetar o país. Iniciativas
estatais foram tomadas no sentido de proteger o patrimônio nacional e de incentivar as artes e a
cultura como meio de promover a democracia. Ao invés de intervencionismo ideológico, tal
como no regime militar, a tônica, desde 1990, foi seguir os princípios da liberdade de expressão,
da pluralidade cultural, da autonomia da cultura (sem ter de responder necessariamente a
finalidades econômicas para ser considerada legítima) e do diálogo político.
Foi aprovada a Lei de Donaciones Culturales (1990), que concedeu
incentivos fiscais para doações de pessoas físicas e jurícias a instituições escolares (inclusive
universidades), públicas e privadas. Foi instituída a Comissión para la Cultura (1991), que identificou,
pela primeira vez na história do país, a necessidade de instâncias de coordenação governamental,
com participação da sociedade civil, para se obter sinergia nas políticas culturais do Estado
chileno. O Conselho Nacional de Televisão foi novamente reformado em 1992 e o Fundo
Nacional de Fomento do Livro e da Leitura foi instituído em 1993.
Em 1992, foi criado o Fondo de Desarrollo de las Artes y la Cultura (Fundo de
Desenvolvimento das Artes e da Cultura, Fondart), que operava de acordo com os recursos
disponibilizados pelos orçamentos anuais até 2003. Nesse ano, o Fondart foi renomeado Fondo
Nacional de Desarrollo de las Artes y la Cultura e foi instituído o Conselho Nacional da Cultura e das
Artes, que passou a ser o responsável pelo Fundo.
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A agenda do mandato presidencial de 1994-2000 era de superação da
pobreza, aumento da competitividade, democratização e descentralização adminsitrativa,
promoção de direitos humanos, desenvolvimento sustentável e adesão aos regimes de direito
internacional, tendo também sua contraparte na cultura. As políticas culturais foram percebidas
como meio de desenvolver o país, em conexão com a ciência e a educação. Alguns dos principais
de seus pontos foram o apoio à atividade artística e ao desenvolvimento de novos talentos, a
promoção da cultura chilena nacional e internacionalmente, a profissionalização da administração
da cultura, a proteção do patrimônio cultural, o reconhecimento dos povos indígenas e de suas
manifestações (historicamente negado pelo Estado chileno) e a busca de um modelo de
financiamento da cultura que combine incentivos públicos e privados.
No fim dos anos 1990, após muita polêmica e disputa política entre o
Poder Executivo e o Legislativo, foi aprovado um novo órgão de cultura do Estado, a Dirección
Nacional de Cultura (Direção Nacional de Cultural), responsável por coordenar as diversas
instâncias existentes responsáveis pelos setor. Ao mesmo tempo, em 1999, foram criados os
Cabildos Culturales, instâncias de debate localizadas nos Municípios, subsidiadas e instituídas pelo
governo central. Foram criados mais de 250 Cabildos Culturales em 2000-2003, os quais foram
precursores das Convenciones Nacionales e Zonales de Cultura (Convenções Nacionais e Regionais de
Cultura, desde 2004), encontros anuais com participação de autoridades, servidores públicos,
agentes culturais, especialistas, artistas e outros envolvidos no circuito cultural, destinados a
discutir as diretrizes das políticas públicas para a cultura.
Em 2001, a Lei de Donaciones Culturales foi modificada, estendendo as
instituições beneficiárias para organizações comunitárias, para museus e bibliotecas sem fins
lucrativos – públicos e privados – e para o Conselho de Monumentos Nacinais. “Adicionalmente,
a iniciativa privada foi encorajada a permitir doações de commodities, comercialização de iniciativas
mediante fundos e doações [em geral] por meio de herança” (Palominos Mandiola, 2014, Capítulo
1 – “Perspectiva histórica: política e instrumentos culturais”).
A atual organização chilena da cultura é, portanto, baseada na
coexistência de apoio público e privado ao setor, sendo que agentes públicos e privados devem
zelar pela promoção, pela disseminação e pela garantia dos direitos culturais. De acordo com esse
modelo, as instituições públicas e privadas devem apenas fornecer o apoio às iniciativas culturais,
as quais devem ser, primariamente, de responsabilidade dos indivíduos, das organizações e das
instituições diretamente envolvidas no circuito cultural.
O Conselho Nacional da Cultura e das Artes chileno inspira-se em
aspectos dos modelos francês, britânico e mexicano. Combina-se a centralização do
financiamento e do processo de tomada de decisões com a descentralização na consulta às
regiões, às municipalidades e aos agentes culturais. A administração Piñera (2010-2014) teve como
foco, nas políticas culturais, o desenvolvimento amplo das indústrias culturais, o incentivo à
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diversidade e o debate acerca das mídias digitais, bem como a sustentabilidade e a presença do
Chile no cenário internacional. Em 2010, o Chile aderiu à Organização para a Cooperação e
Desenvolvimento Econômico (OCDE).
Os equipamentos e infraestruturas culturais no Chile tinham os seguintes
números em 2012: 1295 sítios vinculados ao patrimônio cultural (monumentos nacionais, museus
e arquivos públicos), 1 galeria pública de arte, 3 universidades que oferecem formação em artes
visuais, 3 orquestras sinfônicas, 7 academias de música em universidades, 3 academias de teatro, 7
teatros destinados à música e à ópera, 3 companhias de balé e de dança, 1 rádio pública e 448
bibliotecas públicas (Idem, Capítulo 7 – “Instituições públicas na infraestrutura cultural”).
No que se refere ao financiamento público, o Chile dispunha de cerca de
US$ 63 bilhões de orçamento total em 2013. A maior parcela dele foi para o Ministério da
Educação (US$ 12 bilhões), seguido do Ministério do Trabalho e da Seguridade (US$ 11 bilhões),
do Ministério da Saúde (US$ 5 bilhões) e do Ministério do Interior e da Segurança Pública (quase
US$ 4 bilhões. O Conselho Nacional da Cultura e das Artes (CNCA) teve um orçamento de US$
110 milhões em 2013, enquanto o Conselho Nacional de Monumentos recebeu US$ 3,5 milhões
(quando somados, menos de 10% dos recursos do Ministério da Educação e cerca de 1,8% do
orçamento total do governo).
Em termos de tendência, o CNCA e os grandes fundos nacionais tiveram
um incremento de recursos no período 2005-2012 (ressalva-se, apenas, uma queda do orçamento
do CNCA em 2010, que embora tenha sido brusca, foi pontual, não prejudicando muito a
trajetória de crescimento dos recursos disponíveis para o Conselho, que cresceu 25% em 20092013).
Para além dos fundos nacionais já mencionados (Desenvolvimento da
Cultura e das Artes; Promoção do Livro e da Leitura), há também o Fundo de Fomento à Música
Nacional e o Fundo de Fomento Audiovisual. Em ordem de importância desse fundos, em 2012
Cultura e Artes recebeu, US$ 13 milhões, Audiovisual US$ 7,75 milhões, Livro e Leitura US$ 5,8
milhões e Música US$ 4,65 milhões. Nos entes subnacionais, permite-se que os governos
regionais destinem até 2% de seus recursos para atividades culturais. Por sua vez, teatros
municipais e regionais são administrados segundo políticas culturais regionais determinadas pelo
Conselho Nacional da Cultura e das Artes.
Sem considerar os recursos públicos, há também investimentos de
entidades púlbicas e privadas, com e sem fins lucrativos, entre as quais se destacam fundações
privadas, corporações públicas municipais, associações de segmentos da cultura, centros culturais
e orquestras. Estima-se em US$ 6,6 milhões de recursos privados que foram beneficiados pela lei
de incentivo fiscal chilena para 2013, quantia que foi cerca de 50% superior à de 2012 (US$ 4,5
milhões). Na esfera privada, o Observatório de Políticas Culturais é uma das entidades de maior
relevância no cenário nacional.
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Do ponto de vista do comportamento dos cidadãos frente à cultura,
observa-se, no Chile, um argumento, entre os cidadãos daquele país, similar a um dos que são
detectados em levantamentos similares no Brasil: a suposta “falta de tempo” é elencada como
motivo para explicar a baixa frequência a atividades artísticas. No Chile, isso se aplica
especificamente ao campo das artes visuais, enquanto no Brasil, essa alegação aparece no que se
refere à leitura:
Uma razão chave para a não frequência a exposições de artes
visuais em 2012 foi a falta de tempo e não a falta de dinheiro. No
entanto, para estrangeiros, mais do que para os nacionais, o custo foi um
fator relevante para não frequentar concertos e shows ao vivo de grupos
ou cantores nacionais (NEA, 2014, p. 38).
Pesquisas que mostram resultados como esse sugerem mais do que
propriamente “falta de tempo”, mas possível necessidade de melhor foco das políticas
governamentais no sentido de organizar e promover efetivo acesso aos serviços e aos bens
culturais, bem como estimular a formação de mediadores culturais. Isso sugere o quanto são
necessários mais do que planos, orçamentos e estruturas institucionais por si sós, mas articulação
orgânica entre financiamento, distribuição de competências nos entes subnacionais e participação
dos agentes culturais não unicamente como etapa consultiva, mas no processo decisório também.
3. INCENTIVOS À CULTURA NA EUROPA
3.1.

França

A França consitui-se em um país relevante para o estudo do
financiamento e do incentivo à cultura por sua longa tradição histórica nessa seara, desde os
tempos da aristocracia e, após a Revolução Francesa, pelas políticas culturais de Estado
estruturadas desde a década de 1830. Além disso, no presente, é um país que tem um dos maiores
orçamentos para a cultura, não importando o critério que se utilize. Vale notar que essa tradição
histórica também é típica de outras nações da Europa continental:
Ao longo do século XVII, em muitos países da Europa
continental, especialmente França, Estados germânicos e Áustria,
emergiu o financiamento estatal das artes visuais e performativas [teatro,
música e outros], o que culminou na fundação de instituições culturais
financiadas pelo Estado, como é o caso da Comédie Française, que foi
estabelecida em 1680 (Weingärtner, 2006, p. 1).
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O intervencionismo estatal das monarquias absolutista na cultura, por
meio do mecenato, consistia em uma ferramenta para “glorificar os reinos e os governantes”
(Idem, p. 14). Na Europa continental, as Óperas de Paris e Viena, a Comédie Française, os diversos
grandes museus e outras instituições de prestígio “consolidaram-se nos séculos XVIII e XIX, na
fase do apogeu dos grandes impérios” (Miceli e Gouveia, 1985, p. 11), processo que não foi
interrompido com as mudanças ocorridas no século XX, quando a atividade antes aristocrática
transitou à burocracia estatal moderna. A diferença dos impérios mais antigos da Europa
continental para Alemanha e Itália, que tiveram suas unificações tardias, consiste no fato de que a
ação do Estado nesses dois últimos casos foi construída de maneira mais descentralizada, salvo no
período do nazifascismo (Idem, p. 14-17).
De todo modo, a França é o modelo por excelência de uma grande
intervenção do Estado no setor cultural, a ponto de ter se cunhado, por analogia à expressão
Estado de Bem-Estar Social, o termo Estado Cultural, para caracterizar o forte financiamento
destinado às artes e demais manifestações e a sólida institucionalidade francesa nessa seara. O
orçamento para a cultura na França representa 1% dos dispêndios estatais. Uma parte importante
dos créditos domésticos é transferida para as autoridades locais, as quais também dedicam
créditos orçamentários expressivos às atividades culturais (France, 2007, p. 2).
Trata-se de montante expressivo, ainda que comparado a outros países
da Europa. Na França, o Ministério da Cultura e da Comunicação receberá 7 bilhões de euros em
2015, não computados os demais 7 bilhões aplicados pelas autoridades locais. Na Alemanha, o
orçamento federal para a cultura é de 1,2 bilhão de euros e o total se aproxima de 8 bilhões. No
Reino Unido, o Arts Council recebeu o equivalente a 738 milhões de euros em 2014, após
sucessivos cortes. Para um termo de comparação, a Espanha, na verba orçamentária de Cultura é
de 749 milhões de euros em 2015 (Vicente, 2014).
Além do vultoso financiamento público, o Estado incentiva o mecenato
privado de pessoas físicas e jurídicas. A lei francesa vigente sobre doações, patrocínios e
associações que promovem o mecenato é a denominada Lei Aillagon, de 1º de agosto de 2003,
cujo nome homenageia o Ministro da Cultura e da Comunicação à época de sua publicação, JeanJacques Aillagon. A crítica que se fazia anteriormente à publicação dessa Lei é que o regime
francês de mecenato se mostrou pouco vantajoso e com poucos atrativos comparados com
outros países europeus (Silva, 2010, p. 49).
A referida legislação modifica a Lei de 1º de julho de 1901, relativa ao
contrato das associações, a Lei de 23 de julho de 1987, sobre o desenvolvimento do mecenato, e
o Código Geral de Tributos. São vinte e três artigos nos quais está consignada uma significativa
reforma jurídica envidada para a promoção do mecenato, a reforma do reconhecimento de
utilidade pública ou interesse geral dos beneficiários das doações (fundações) e harmonização dos
dispositivos legais aplicáveis.
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Em discurso proferido em 2002, o então Presidente da República
Francesa, Jacques Chirac, afirmara ser necessário estabelecer uma nova regra de jogo, que
liberasse a iniciativa privada e as pessoas a investirem nos benefícios culturais. A reforma
proposta na Lei Aillagon, inspirada nas propostas do Reino Unido, Alemanha (2000) e Espanha
(2002), estrutura-se em torno de quatro eixos: desenvolvimento da filantropia dos indivíduos, por
meio de reforço substancial dos incentivos fiscais; incentivo ao patrocínio empresarial, dobrando
o incentivo fiscal; redução das bases de tributação das fundações e aceleração e simplificação do
reconhecimento de utilidade pública. Esse reconhecimento é necessário para que uma entidade
possa receber as doações com base na lei de incentivo francesa (Admical, 2015).
A Lei Aillagon não abrange somente os setores culturais, mas também
outras áreas que são consideradas como possíveis demandantes de incentivos fiscais, tais como
associações filantrópicas, educativas, científicas, esportivas, familiares, de defesa do meio
ambiente, de difusão da língua e dos conhecimentos científicos franceses (art. 238 bis do Código
Geral de Tributos francês).
Para as pessoas jurídicas, o art. 238 bis do Código de Tributos prevê uma
redução de impostos igual a 60% do montante da doação, considerando o limite de 0,5% no
volume de negócios/faturamento (descontados os impostos), para os empreendimentos - sujeitos
ao Imposto de Renda ou ao Imposto sobre as Sociedades [Empresariais] - que tenham efetuado
doações em favor de obras ou fundações de interesse geral.
As pessoas físicas, de acordo com o art. 200 do Código Tributário,
podem obter redução de imposto igual a 66 % do montante da doação, considerando o limite de
20 % da renda tributável do Imposto de Renda.
O quadro abaixo resume como sucede o benefício fiscal francês para
pessoas físicas e jurídicas na modalidade mecenato:

Quadro: Benefício fiscal na França - Mecenato

Regra geral
Limitação

Pessoas físicas

Pessoas jurídicas

Dedução do imposto
de renda de até 66%
Até 20 % da renda
tributável

Dedução do imposto
de renda de até 60%
Até
0,5%
dos
impostos sobre a
receita

Fonte: elaborado pelos autores com base nos dispositivos da Lei Aillagon e em Admical, 2015.

Em 2013, por ocasião do décimo aniversário da Lei Aillagon, o
Ministério da Cultura e Comunicação informou que a quantidade total de doações de empresas e
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de pessoas físicas aumentou de € 1 bilhão em 2004 para € 3 bilhões em 2012, o que pode ser
considerado um número expressivo em um país que conta com orçamento vultoso em matéria
cultural (France, 2013).
Em estudo realizado pela Admical (2014), o mecenato cultural representa
13% do total de incentivos e 23% dos financiadores auxiliaram a cultura. Do total dos
financiamentos, 72% são encaminhados ao setor privado e 23% servem ao setor público.
Na série histórica, vale destacar alguns dados orçamentários, para que se
possa ter alguns parâmetros que auxiliem a comparação com os dados do presente:
Entre 1960 e 1973, os gastos do Ministério da Cultura cresceram
três vezes em francos com valor constante e cinco vezes em moeda
corrigida, passando de US$ 53 milhões em 1960 e aproximadamente US$
138 milhões em 1969, a US$ 153 milhões em 1971, chegando a US$ 194
milhões em 1972, US$ 247 milhões em 1973 e a US$ 307 milhões em
1974, tendo havido um aumento de 75% nesses dois últimos anos.
Assim, na primeira metade da década de 1970, o orçamento do
Ministério da Cultura correspondia a 5% do orçamento nacional total
(Miceli e Gouveia, 1985, p. 21).
Em termos estatísticos mais recentes, a economia da cultura na França
tinha os seguintes números em 2009, conforme dados do Conselho da Europa: gasto
governamental em cultura de expressivos € 12 bilhões (superior ao 1% do orçamento público
nacional recomendado pela Unesco), gasto per capita do governo em cultura de quase € 200,00,
gasto anual per capita em recreação e cultura de pouco mais de US$ 1920,00, significativos 51% do
total dos recursos aplicados em cultura provenientes do governo federal, 1,7% dos trabalhadores
empregados no setor cultural e quase 17% dos autônomos trabalhando em atividades culturais,
sendo que os autônomos são quase 11% da força de trabalho total francesa (Council of Europe,
2015).
O peso econômico da cultura não é negligenciável na França: em 2010,
envolvia 157 mil empresas e empregava 700 mil pessoas, representando € 28 bilhões em valor
agregado (2,8% do PIB). Para o orçamento de 2015, somente o Ministério da Cultura tem uma
rubrica de € 7 bilhões, sendo € 2,7 bilhões para cultura e pesquisa e €4,3 bilhões para mídias,
indústrias culturais e setor audiovisual público. De 2006 a 2010, os gastos dos governos locais
aumentaram em cerca de 10%, sugerindo tendência progressiva à descentralização do
financiamento à cultura, ainda que os gastos do governo central ainda sejam massivos.
Maiores detalhes sobre estudo comparativo de políticas culturais na
França e no Brasil podem ser encontradas em Neves, Chaves e Gilioli (2015).
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3.2.

Grã-Bretanha

O caso da Grã-Bretanha merece especial atenção, pois o modelo de
Londres inspirou outros modelos de financiamento à cultura. Além disso, a adoção de uma
política cultural de Estado foi bastante tardia, ao contrário de países da Europa continental, em
especial a França. Enquanto as políticas oficiais de cultura eram muito recentes nos anos 1960 na
Grã-Bretanha, a França se autoafirmou como Estado Cultural nessa mesma época, tendo forte
tradição de políticas culturais no sentido moderno ao menos desde a década de 1830.
Diferentemente dos países da Europa continental, o Reino Unido (e,
antes de que ele fosse constituído, a Inglaterra) não tinha uma monarquia absolutista. O rei
dependia do Parlamento para obter aprovação e assim fazer uso de recursos públicos. Por esse
motivo, as políticas culturais britânicas nunca foram uma tradição de Estado. O British Museum, de
1753, e a National Gallery, de 1824, foram exceções, sendo praticamente as únicas instituições que
receberam subsídios públicos ocasionais até meados do século XIX, quando o Museums Act (1845)
e o Public Library Act (1850) foram aprovados.
Além disso, nas raras ocasiões em que havia recursos públicos para a
cultura, estes eram destinados a iniciativas em Londres, deixando as províncias em estado de
abandono. Quando a Casa Real patrocinava a cultura, atuava e condições assemelhadas às de um
agente privado. Em termos gerais, entendia-se que as atividades culturais eram parte da esfera
privada, tal como a agricultura, o comércio ou a indústria (Weingärtner, 2006, p. 14-15).
O laissez-faire e a ideologia individualista da Grã-Bretanha alteraram-se
significativamente no fim do século XIX. Ao Estado mínimo, foram acrescidas outras funções
assumidas pelos poderes públicos. No entanto, a principal área nova de atuação do Estado se
concentrou nas políticas sociais e trabalhistas. Não houve um movimento consistente de mudar a
cultura de reticência ao financiamento público às artes, a despeito de transbordamentos pontuais
para a cultura decorrentes da então recente preocupação com as políticas sociais.
O Subsecretário de Estado para Assuntos Internos da Grã-Bretanha
pronunciou-se, em 1913, a respeito da proposta de criar o Teatro Nacional, financiado pelo Poder
Público, para que na instituição fossem promovidas peças de Shakespeare (cujo tricentenário da
morte ocorreria em 1916). Além de ser contrário à proposição, sabia que ela encontraria grande
resistência no Parlamento, pois “é fato bem conhecido que os membros deste governo não são lá
muito familiarizados com assuntos referentes ao teatro a ponto de serem capazes de falar sobre o
tema levantado nesse debate” (Griffith apud Weingärtner, 2006, p. 18).
Ou seja, os próprios parlamentares eram pouco afeitos à cultura, de
modo que o tema tinha dificuldade de prosperar. Mesmo assim, a proposição foi aprovada pelos
presentes na sessão, com a ressalva de que o quórum não foi suficiente para validá-la, de modo
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que o desinteresse da maior parte da classe política britânica fez o projeto de 1913 de
estabelecimento do financiamento público do Teatro Nacional ser adiado por décadas.
Não foi, portanto, um suposto “alto nível” cultural entre os governantes
ou entre a elite britânica que levou à adoção de políticas culturais consistentes. Foi necessário um
fator exógeno à dinâmica política habitual. Até mesmo a reconstrução do pós-I Guerra Mundial
foi limitada em suas repercussões no campo da cultura. Houve, é certo, o fortalecimento de ações
do Estado no campo do social (por exemplo, conta o desemprego e em favor da saúde e das
aposentadorias) e da comunicação, mas a cultura ainda era considerada assunto secundário para a
maior parte dos parlamentares. O que ocorreu foi que esse movimento de atenção ao social
pavimentou o caminho para uma posterior atenção à educação, à cultura e ao lazer (Weingärtner,
2006, p. 38).
No Entreguerras, as “artes” aproximavam-se, no máximo, do design
industrial para os que estavam mais à esquerda (Idem, p. 19-20). Para os conservadores da época,
os sucessores do antigo mecenato oligárquico, de origem renascentista, deveriam ser as grandes
empresas privadas e os poderes públicos municipais. Nos dois polos do espectro político do
Entreguerras, o ponto comum era o de que não havia disposição para se gastar mais recursos
públicos com cultura. Ao mesmo tempo, os artistas conseguiam poucos recursos junto ao
mecenato privado, pois as grandes empresas eram indiferentes à ideia de patrocinar a arte (Idem,
p. 20-22, 26). Em suma, o cenário para o ampliamento do financiamento à cultura, seja mediante
recursos públicos ou privados, era sombrio no Reino Unido.
Somente a II Guerra Mundial representou o ponto de inflexão decisivo
no sentido de tornar as políticas culturais de Estado estáveis e abrangentes. Até pouco antes do
conflito, a opinião predominante na Grã-Bretanha era desfavorável ao patrocínio público às artes.
Até mesmo entre os artistas havia profundas divergências acerca do tema, a despeito das
dificuldades financeiras que esses profissionais viviam.
Um exemplo concreto disso pode ser observado quando se menciona o
British Council, criado em 1934 para promover a cultura britânica – instituição que, conforme o
Ministro da Informação britânico confidenciou a Winston Churchill em 1941, não deixava de ter
fins políticos e de propaganda, pois não havia sentido em existir uma instituição dessa natureza
“apenas” com fins culturais (Weingärtner, 2006, p. 44). A sua dotação orçamentária inicial foi de
insignificantes £ 5 mil no primeiro ano de funcionamento (ano fiscal de 1934-1935).
Por essas razões de formação política, econômica e histórica do Reino
Unido, o estabelecimento de políticas culturais teve características muito específicas, que levam à
reflexão acerca da importância do papel das ações de Estado nesse campo:
No Reino Unido, há uma tradição distinta [de outros países
europeus] de se interpor estruturas intermediárias entre o Estado, de um
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lado, e a sociedade e o mercado, de outro. Essas organizações são
estatais, mas não se supõe que estejam diretamente sob a influência do
governo de plantão – […] é o caso de organizações como a British
Broadcasting Corporation (BBC), o Conselho de Artes [National Arts
Council, de 1946] e a Lista do Patrimônio Cultural Inglês [English Heritage
Trust, 1983]. Estas agências foram historicamente modeladas sob
inspiração da Direção de Subsídios às Universidades [University Grants
Comitte] (UGC), estabelecido em 1919, precursor do atual Conselho de
Financiamento da Educação Superior [Higher Education Funding Council].
Supõe-se que todas esses corpos administrativos operem em
conformidade com o “princípio do longo braço” [do Estado], segundo o
qual os governos controlavam a alocação de recursos de maneira genérica
para essas organizações, mas não efetuavam um controle operacional
diário da aplicação desses recursos. Este princípio foi delineado para
assegurar “neutralidade” e “imparcialidade” políticas entre as partes
interessadas em um campo específico de operações. O objetivo oficial era
alcançar, por exemplo, emissões noiticiosas radiofônicas “equilibradas” e
uma “justa” distribuição dos subsídios para organizações artísticas, de
acordo com critérios observáveis de julgamento, os quais poderiam,
assim, ser, em princípio, fiscalizáveis pelo “público” (McGuigan, 2004, p.
38).
Esses sistemas enquadram-se no que se chama, no Reino Unido, de NonDepartmental Public Bodies (NDPBs) – ou seja, agências que não são parte de nenhum
Departamento (Ministério), mas pelas quais o governo se responsabiliza perante o Parlamento,
até por que os membros dos Conselhos desses NDPBs são indicados pelo governo. O início da
implementação desses sistemas não se deu por um governo trabalhista britânico, mas por
gabinete conservador, no período do Entreguerras, tendo como marco a BBC, iniciada como
emissora privada em 1922 (British Broadcasting Company) e “nacionalizada” pelos conservadores,
tornando-se corporação pública em 1926 (British Broadcasting Corporation), sem inserções
publicitárias privadas na programação (Weingärtner, 2006, p. 38).
Não se tratava, como se pode perceber, de uma questão de ação política
imediata. A intenção era criar uma emissora que fosse uma instituição-chave da cultura liberal,
guardiã do “interesse nacional”, mediante uma espécie de “cidadania comunicacional ou cultural”,
um “baluarte contra extremismos de esquerda e de direita” (McGuigan, 2004, p. 39). Ainda assim,
muitos parlamentares interpretaram a medida como sendo de caráter supostamente “socialista”.
Essa era uma interpretação errônea, afinal sempre foi muito ampla a autonomia da BBC frente
aos poderes públicos e, principalmente, ao Parlamento (Weingärtner, 2006, p. 39).
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No que se refere ao conteúdo da programação, a BBC moldava-se
segundo uma concepção “civilizadora” dos cidadãos, uma espécie de “ideologia cultural” bastante
difundida à época por todos os espectros político-ideológicos, em particular pelos liberais:
A abordagem de programação da BBC não era oferecer ao público
o que ele, de fato, queria – antes da introdução de pesquisas de opinião
junto aos ouvintes para verificar os desejos do público, isso seria um
exercício de adivinhação, de todo modo –, mas sim o que era “bom para
ele” ou, ao menos, o que os programadores pensavam que era bom para
os seus ouvintes; […] [A determinação] era educar o gosto [estético] de
massas de ouvintes (Idem, p. 40).
Segundo a concepção da época, a radiodifusão deveria ser não apenas um
meio de entretenimento leve, mas de formação cultural dos ouvintes, sendo essa missão
entendida como a responsabilidade pública e o interesse nacional no âmbito das comunicações.
Em 1927, a BBC obteve o patrocínio do Promenade Concerts, instituição organizada por Henry
Wood, um nobre, para popularizar a música erudita ocidental. Em 1930, constituiu a sua própria
orquestra, que logo angariou grande prestígio na Europa por sua qualidade e valor cultural, que
também tinha como intuito a popularização da música erudita.
Logo após a II Guerra Mundial, essa tendência de políticas liberais foi
replicada por gabinetes trabalhistas, para as outras instituições mencionadas na citação anterior,
tendência que só começou a ser consolidada em definitivo a partir das décadas de 1960 e 1970. O
discurso social-democrata britânico iniciou clamando por “extensão” do direito à cultura, depois
renomeado “acesso” e, mais recentemente, denominado “inclusão” pela União Europeia
(McGuigan, 2004, p. 39).
O British Council teve seu orçamento elevado das iniciais £ 5 mil para, em
1937-1938, já era de £ 60 mil, mas essas cifras permaneciam ínfimas se comparadas aos
orçamentos similares para a propaganda cultural na Itália e na França, que eram da ordem de
cerca de £ 5 milhões à época em cada um desses países (Idem, p. 45). Em 1944-1945, o
orçamento foi para £ 175 mil, mas com expectativa que as atividades do CEMA (Council for the
Encouragement of Music and the Arts), instituição destinada a patrocinar a cultura durante a guerra,
cessassem logo ao fim da guerra (Idem, p. 135). Após gestões difíceis junto aos Ministérios da
Educação e da Fazenda, foi garantida a continuidade da agência, sob nova denominação, e,
principalmente, recursos na ordem de £ 500 mil para 1945-1946 (Idem, p. 151).
Nas décadas seguintes, se o financiamento havia sido relativamente bem
equacionado em termos de volume, a concentração dos recursos públicos permaneceu
problemática nos anos 1950, situação que se estendeu na década seguinte.
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Uma vez que o CEMA tinha estabelecido um compromisso de
longo prazo para ambos os Teatros de Londres, uma parcela substancial
de seus subsídios foram para a capital, assim reduzindo
consideravelmente os recursos a serem gastos nas províncias. No ano de
1958/1959, ápice da série histórica, o Covent Garden recebeu 49,5% e o
Teatro Sadler’s Wells recebeu 20 % do orçamento do Arts Council for
England, o que tornou os programas nacionais de promoção às artes nas
províncias virtualmente impossíveis de serem efetuados (Weingärtner,
2006, p. 159).
Vale notar que o Conselho de Artes da Grã-Bretanha foi sucessor do
Comitê para o Incentivo da Música e das Artes (Comittee for the Encouragement of Music and the Arts,
CEMA), o qual foi criado em 1940. O CEMA foi patrocinado inicialmente pela entidade sem fins
lucrativos Pilgrim Trust (Associação dos Peregrinos, associada a iniciativas culturais e educacionais
até o presente, com destaque para ações no campo da proteção ao patrimônio). Tornou-se Council
for the Encouragement of Music and the Arts em 1941, quando se tornou agência subordinada ao
Conselho de Educação (Board of Education). John Maynard Keynes assumiu como Presidente do
Conselho em 1º de abril de 1942 e ficou à frente da agência até 1946, quando de sua morte. A
finalidade de criação do CEMA, em plena II Guerra Mundial, foi promover a cultura britânica
naquele difícil período.
Foi Keynes quem estabeleceu esse modelo de autonomia das agências
culturais e, sobretudo, de prestação de contas de suas atividades – algo que ele percebia como
falho nas escassas iniciativas de patrocínio público anteriormente existentes. Originalmente, o
CEMA foi projetado para patrocinar a música erudita, o teatro e as artes visuais, mas com o
tempo teve seu arco de atuação ampliado. Ainda durante a gestão Keynes foram incluídos a ópera
e o ballet nesse âmbito. A segunda teve grande sucesso, mas a primeira representava custos muito
altos e, por isso, acabou sendo restrita ao patrocínio de viagens e de condições para apresentação
nas diversas cidades para onde as companhias se deslocavam (Weingärtner, 2006, p. 111).
A constituição do CEMA foi um ponto de inflexão do financiamento à
cultura na Grã-Bretanha, pois até antes de sua criação, não existia uma política cultural
estruturada, baseada em contribuições financeiras do Estado e em um orçamento regular. Há
exemplos que podem ser encontrados anteriores a 1940, tais como os subsídios públicos
destinados ao Victoria and Albert Museum, bem como o mecenato cultural da Casa Real (que não se
enquadra como financiamento público, mas como mecenato consonante com os antigos moldes
aristocráticos). Contudo, esses e outros casos não consistiram em iniciativas coordenadas,
estruturantes e coerentes como políticas de Estado (Weingärtner, 2006, p. 5-6).
Deve-se destacar que um dos motivadores para constituir o CEMA foi
econômico e em parte instilado pela pressão do segmento dos artistas plásticos – apoiados pelos
críticos de arte –, que estavam em dificuldades na medida em que se verificou uma redução
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drástica da demanda de obras desde a segunda metade da década de 1930. Houve, também,
grande penúria para os demais artistas, que devido às medidas tomadas pela defesa civil, ficaram
em larga escala sem poder exercer suas atividades profissionais durante a guerra. Salas de concerto
foram fechadas, bem como gravações e apresentações de orquestras e de outras formas de
entretenimento ficaram mais difíceis – às vezes impossíveis (Idem, p. 53-54).
A outra motivação para o financiamento estatal regular para a cultura,
para além de criar meios de sustentar os artistas, que estavam em difíceis condições de vida, foi a
manutenção do moral dos cidadãos no front interno (Idem, p. 2, 9). Com base em declarações
oficiais da época, Weingärtner afirma que “o objetivo do trabalho que se intentava fazer não era,
primariamente, apoiar as artes, mas manter o moral durante as longas noites de inverno e
encorajar a população britânica a se manter ocupada e seguindo com a vida cotidiana o mais
normalmente que fosse possível, sob as cirunstâncias” da guerra (Idem, p. 59).
Considerando o cenário difícil para a cultura, seja para os artistas
profissionais como para entidades civis que voluntariamente patrocinavam iniciativas artísticas,
havia duas opções para o Estado britânico: fornecer auxílios emergenciais e temporários para a
manutenção das entidades civis dedicadas à cultura (até que, após o fim do conflito, a situação
retornasse às características pré-guerra) ou iniciar uma política de Estado ampla, coerente e
consistente para as artes e para a cultura (Idem, p. 62), oposta à indiferença anterior frente à
cultura. A principais mudanças ocorridas foram de cunho organizacional e consubstanciadas pelo
crescimento dos orçamentos para o setor nos anos de guerra.
Por outro lado, havia o receio, em certos setores, de que o patrocínio
público da cultura poderia configurar uma intervenção que supostamente lembrava o modelo
totalitário de tutela das artes, como ocorria nos regimes políticos de diversas nações da época.
Weingärtner entende que isso se reflete na linguagem até o presente: enquanto a Alemanha tem
como termo técnico consolidado Kulturpolitik para descrever políticas culturais, os dicionários de
língua inglesa pouco reconhecem a legitimidade linguística da expressão cultural policy – o mais
usual é a referência ao state sponsorship (Idem, p. 3-4).
No pós-guerra, as políticas culturais britânicas foram influenciadas pela
percepção de que o Reino Unido era uma grande potência em declínio, sendo elas uma espécie de
compensação interna à perda de influência externa. O CEMA, que desfrutava de pouca
autonomia em relação ao governo no início, obteve-a cada vez mais, até se tornar Conselho de
Artes da Grã-Bretanha em 1946 e se converter em uma quango (Quasi-Autonomous NonGovernamental Organisation).
Em 1967, o Arts Council of Great Britain ganhou subseções quase
autônomas para a Escócia e para o País de Gales. Em 1994, foi desmembrado em três: um Arts
Council para a Inglaterra e outros dois totalmente autônomos para a Escócia e para o País de
Gales. No mesmo ano, essa mudança levou à renomeação dos Conselhos para National Arts
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Council, denominação atual da agência em cada um dos países integrantes da Grã-Bretanha. Há
que se notar, complementar e paralelamente, a existência em separado de um Arts Council para a
Irlanda do Norte, que foi constituído em 1962 como sucessor do CEMA (Arts Council, Northern
Ireland, 2015).
Por essas denominações, observa-se o quanto as mudanças nas
organizações destinadas ao incentivo à cultura estiveram vinculadas às repercussões de afirmação
de nacionalismos na Grã-Bretanha. O nome National Art Council permanece até o presente nos
países do Reino Unido que não a Inglaterra, único membro da União que alterou, em 2003, o
título da organização de National Arts Council of England para Art Council of England, eliminado o
“National”. A mudança foi produto da fusão do National Arts Council of England com outros dez
Conselhos de Artes regionais, vinculados a entes subnacionais ingleses, ocorrida no ano anterior
(2002).
O Arts Council oferecia suporte, em 1945, a 46 organizações. Esse
número havia saltado para 262 em 1975 (Arts Council, England, 2015), ilustrando o quanto a
distribuição de recursos para a cultura observou ampliação do acesso em 30 anos. No entanto, a
questão da desigualdade de acesso a esses recursos para as diferentes regiões da Grã-Bretanha foi
admitida, oficialmente, pelo Relatório Glory of the Garden (1984).
Como se pode observar, a constituição de uma política cultural britânica
e de tomada de decisões concretas no sentido de promover incentivos e instituições para o setor
foram entendidas como medida estratégica para o desenvolvimento e, sobretudo, para a
afirmação identitária do Reino Unido, para além de questões meramente econômicas. De todo
modo, desde os anos 1960, a preocupação com o direito de acesso à cultura tornou-se mais
efetiva, com ampliação de políticas culturais destinadas a integrar segmentos antes desfavorecidos
nesse âmbito. No entanto, a conceituação do direito de acesso à cultura foi suficientemente vaga:
[O acesso] era confinado à criação de condições para que mais
pessoas de segmentos sociais desfavorecidos e de regiões desfavorecidas
consumissem formas estabelecidas de arte? Ou [acesso] significa controle
da população sober os meios de produção cultural, redefinindo o que é
considerado como “cultura” e redefinindo a participação de grupos até
então excluídos das estruturas estabelecidas de mecenato público? – [De
acordo com a segunda alternativa, o acesso corresponderia a] facilitar
expressões de arte de minorias étnicas, o teatro operário, o cinema
feminista e assim por diante (McGuigan, 2004, p. 40).
Na prática, a ampliação do acesso à cultura deu poucos recursos à
segunda opção. Até a década de 1970, o Conselho de Artes patrocinava tanto o Teatro Nacional
quanto uma série de iniciativas de teatros comunitários, sendo que estes últimos representavam,
em essência, um questionamento estético à arte erudita. No entanto, as políticas culturais
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britânicas foram caracterizadas por duas ausências: uma foi não tentar ampliar o público da arte
erudita; outra foi fornecer, proporcionalmente, poucos recursos às artes comunitárias, que, com
isso, permaneceram manifestações culturais marginais no cenário britânico.
O Teatro Nacional (National Theatre) só teve sua companhia fundada em
1963 (National Theatre Company) e só fundou sua sede permanente, na margem sul do rio Tâmisa,
baseada em financiamento público, em 1976 (Weingärtner, 2006, p. 49), o que sugere o quanto foi
tardia a atenção do Estado britânico à cultura, mesmo a classificada como erudita.
Além dos problemas de financiamento estatal às artes dramáticas, a
assimetria também era outro fator que continuava a se evidenciar. McGuigan destaca que, em
1978, o Teatro Nacional e a Companhia Real Shakespeare receberam £4 milhões, enquanto trinta
companhias de teatro comunitário receberam £1 milhão do Conselho de Artes (Idem, p. 40). Em
1984-1985, o orçamento total do Arts Council era de £100 milhões, com uma estimativa de que
esses investimentos produziam um retorno da ordem de £250 milhões e 25 mil empregos diretos
(Idem, p. 44).
Nos anos 1990, houve maior institucionalização da organização estatal
vinculada ao setor da cultura. Em 1992, foi instituído o Departamento do Patrimônio Nacional na
Inglaterra; conforme já mencionado, os National Arts Councils foram criados, em substituição à
agência britânica anterior, mais centralizada; o Departamento de Cultura, Mídia e Esportes
(DCMS), por sua vez, foi criado em 1997.
Mais recentemente, o ano de 2010 foi marcado pela edição de uma
espécie de “Plano Nacional de Cultura” na Inglaterra, decenal. O Achieving Great Art for Everyone
apresenta 19 estratégias, 5 metas de longo prazo e metas intermediárias para o desenvolvimento
da cultura naquele país. Esse plano decenal já foi atualizado em 2013, mediante a publicação de
sua 2ª edição revisada, Great Art and Culture for Everyone (Arts Council, 2013). As cinco metas
foram reapresentadas, com algumas considerações teóricas e de políticas públicas, bem como o
“plano” indica alguns dados a respeito do financiamento da cultura no Reino Unido.
Em termos estatísticos, a economia da cultura na Grã-Bretanha tinha os
seguintes números em 2009, conforme dados do Conselho da Europa: 0,7% do orçamento do
governo central dedicado à cultura, gasto per capita do governo em cultura de pouco menos de €
80,00, gasto per capita anual para recreação e cultura de mais de US$ 2720,00, cerca de 2% dos
trabalhadores empregados no setor cultural e 27% dos autônomos trabalhando em atividades
culturais, sendo que os autônomos são 13,5% da força de trabalho total britânica (Council of
Europe, 2015).
Embora a atuação dos poderes públicos para a promoção de políticas
culturais consistentes de Estado tenha sido significativa, no Reino Unido, desde a II Guerra
Mundial até a década de 1980, ela se deu por meio de processo de descentralização e autonomia
em relação ao governo. A solução das agências foi a fórmula encontrada entre os britânicos para
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pôr em prática o patrocínio do Estado ao setor. Ao mesmo tempo, o problema da centralização
dos recursos em Londres manteve-se durante esse tempo todo, ensejando leis e iniciativas, desde
os anos 1980, para desconcentrar a aplicação dos subsídios públicos.
Como se pode observar, o caso britânico é particularmente relevante para
ser observado pelo Brasil, pois lá não havia tradição de financiamento público da cultura até a II
Guerra Mundial (o que é muito recente, sobretudo considerando-se a longa história daquele país e
os séculos de regime parlamentarista lá existente) e a iniciativa privada era, em grande medida,
indiferente ao investimento em cultura.
Com todas as dificuldades, ainda que dependendo de um fator exógeno
(a II Guerra) para impulsionar a atenção às políticas públicas para a cultura, o Reino Unido foi
capaz de se projetar também nesse campo, mesmo não tendo tradição, o que sugere ser
plenamente possível mobilizar esforços para a promoção de políticas culturais mais consistentes
no Brasil, efetivando o direito de acesso à cultura consagrado em nosso ordenamento jurídico.
Acresce-se que o problema da concentração de recursos nos centros cosmopolitas é, também, um
dos grandes desafios do financiamento à cultura, de modo que é um tema a ser firmemente
enfrentado no debate político e na organização dos sistemas de cultura.
3.3.

Alemanha

A tradição do moderno Estado alemão foi, na maior parte do tempo
desde a unificação de 1871, manter graus de considerável descentralização e autonomia dos entes
subnacionais para o incentivo às artes e à cultura. Apenas no período do nazismo e na República
Democrática Alemã (Alemanha Oriental, 1945-1990) houve conhecida centralização estatal e
controle estrito das atividades culturais.
O Império alemão unificado em 1870-1871 congregava 26 Estados
e assim permaneceu até fins da Primeira Grande Guerra – quatro reinos,
seis grão-ducados, cinco ducados, sete principados, três cidades-estado e
a Alsácia-Lorena, “prêmio” pela vitória sobre a França. Até mesmo os
principados menores adotavam uma atitude favorável às artes, dispondo
quase sempre de um espaço cênico adaptável aos diversos gêneros. As
políticas centralizadoras da dinastia vitoriosa dos Hohenzollern não
procuraram interferir com as tradições teatrais nos diversos “Estados”
agora unificados, tendo inclusive definido um programa de obras para
construção de novos teatros, logrando o resultado impressionante de 55
novos prédios destinados às artes cênicas, “presenteados ao povo pelo
soberano”. A administração desses teatros estava quase sempre em mãos
da aristocracia, sendo que os principais mentores [dessas iniciativas eram]
muitas vezes especialistas em negócios e finanças, pertencentes aos
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grupos privilegiados de grandes proprietários de terras (os junkers), que
geriam esse novo espaço cultural da mesma maneira com que tocavam
suas propriedades ou com que faziam a guerra. Essa modalidade de
patrocínio e gestão não descurou da realização de temporadas com obras
clássicas destinadas ao grande público, a preços reduzidos. O colapso do
Império Alemão com a derrota sofrida na Primeira Guerra também não
chegou a afetar a coninuidade das organizações artísticas, até então
sujeitas à chancela monárquica (Miceli e Gouveia, 1985, p 16-17).
O que aconteceu na República de Weimar foi apenas a transmissão do
patrocínio às artes da aristrocracia para a burocracia estatal, tal como ocorreu em outros Estados
da Europa continental. Após a derrota na II Guerra Mundial, o princípio da descentralização
existente desde o Império Alemão foi retomado, no caso da República Federal Alemã (RFA,
Alemanha Ocidental, 1949-1990). O “sistema federativo de governo […] devolveu aos Estados e
Municipalidades suas antigas atribuições enquanto patronos e financiadores das artes, eximindo o
governo central de qualquer papel de relevo no campo da produção cultural” (Idem, p. 17). Nesse
sentido, o modelo alemão do pós-guerra se afastou do que os demais Estados continentais da
Europa ocidental fizeram, os quais se caracterizaram-se pela tendência à manutenção da
tradicional centralização.
Na RFA, “as únicas agências federais na área cultural foram instituídas
para lidar com pendências derivadas da partição [de poderes entre entes subnacionais], como por
exemplo a Conferência dos Ministros Culturais dos Estados. O governo federal também
considerou seu dever preservar eventos de prestígio […] ou então subsidiar algumas iniciativas
modestas”, pontuais, simbólicas (Idem, p. 17-18). Prosseguem os autores:
Foi considerável o esforço alemão de reconstrução das instituições
e espaços culturais no pós-guerra, tendo-se edificado em cidades grandes
e pequenas uma quantidade apreciável de novos teatros, casas de ópera,
salas de concerto, estações de rádio e televisão. Na década de 1960, dos
148 teatros na Alemanha Ocidental, 118 eram completamente
subsidiados, 20 deles pelo governo central, 18 pelos Estados, 80 pelas
municipalidades e 30 por fundos privados (Idem, p. 18).
De 1962 a 1971, a parcela do orçamento que as municipalidades
dedicaram às artes permaneceu constante, em pouco mais de 2%, sendo cerca de 30% a 50% dos
recursos gastos com o teatro e com a música, mas com crescimento progressivo da parcela
destinada a museus e centros de educação de adultos.
Em oposição ao sistema de descentralização das políticas culturais e
significativa transmissão dessa responsabilidade aos entes subnacionais na RFA, a República
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Democrática Alemã (RDA, Alemanhã Oriental, 1949-1990) adotou o controle centralizado e
ideológico sobre a cultura como principal característica:
Na ex-República Democrática Alemã, houve uma ruptura com a
tradição de federalismo cultural que prevaleceu na Alemanha até 1933.
Em 1952, os Länder [Estados] foram dissolvidos e substituídos por 15
distritos. A partir 1954, o setor cultural, controlado pelo Estado, foi
liderado pelo Ministério da Cultura. A política cultural da RDA foi
baseada em um conceito de cultura que abrangia o “patrimônio
humanístico” das formas de arte erudita, de um lado, e novas formas de
cultura cotidiana, de outro. […] Além da reativação de institutos de
cultura “erudita”, novas instituições engajadas em atividades culturais
emergiram, tais como “casas de cultura” ou clubes da juventude.
Particularmente importantes foram aquelas atividades organizadas por
associações sociais e culturais, bem como por sindicatos de trabalhadores
das grandes empresas, todos eles sob supervisão estatal. Tais companhias
administradas pelo Estado, juntamente às autoridades nacionais e locais,
foram os mais importantes apoiadores desse tipo de “cultura popular”.
Como governo, o trabalho cultural de todas as organizações foi fundado
pelo Estado e orquestrado pelo SED [Sozialistische Einheitspartei
Deutschlands, partido único governante] (Blumenreich, 2013, Capítulo 1 –
“Perspectiva histórica: políticas e instrumentos culturais”).
Com a absorção dos distritos orientais pela RFA (Alemanha Ocidental,
processo conhecido como Reunificação (1990), a “responsabilidade por muitas das instituições
culturais tradicionais subsidiadas pelo Estado ou pelos distritos foi passada para a esfera dos
então reconstituídos Länder e das Municipalidades. Virtualmente todas as atividades e estruturas
físicas das empresas comandadas pelo Estado e dos sindicatos [da RDA] cessaram” (Idem).
Associações, por vezes com o auxílio de patrocinadores, assumiram algumas dessas atividades e
houve uma uniformização das estruturas culturais segundo os padrões da ex-Alemanha Ocidental,
desde então apenas Alemanha.
A Alemanha Ocidental, em suas políticas culturais, viveu duas etapas.
Logo após a queda do regime nazista e até os anos 1960, as atividades culturais foram mais
limitadas à promoção das instituições culturais e formas de arte tradicionais. Só depois foi
ampliado o seu âmbito de ação, retomando, com fôlego, o aspecto descentralizado existente até o
fim da República de Weimar:
Uma “Nova Política Cultural” emergiu na década de 1970 como
parte de um processo geral de democratização da sociedade, ímpeto que
foi expandido para abranger as atividades cotidianas nas políticas
culturais. As artes tornaram-se acessíveis a todos os membros da
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sociedade, na medida do que era possível. Nos anos 1970, o chamado em
favor de uma “cultura para todos” e de “direitos civis para a cultura”
levou a uma tremenda expansão das atividades culturais, a uma ampliação
do desenvolvimento de instituições culturais e à emergência de diversos
novos campos de empreendimentos culturais financiados por um
orçamento público crescente para o setor. Esse incremento combinou-se
com demandas populares crescentes em favor de uma variedade maior de
bens e serviços culturais.
Os objetivos da política cultura reformista dos anos 1970 foi
substituído, na década de 1980, por novas prioridades que viam a cultura
como fator destinado a intensificar a atratividade da Alemanha Ocidental
como um local para os negócios e para a indústria (Idem).
Com a Reunificação Alemã, a década de 1990 foi de contenção
orçamentária para a cultura e de problemas crescentes para o setor, mas Berlim (nova capital) e os
Länder orientais recebiam auxílio específico da esfera federal. Os problemas decorrentes das crises
econômicas dos anos 2000 continuaram a afetar a área. Apesar de ter havido alguma recuperação
nos orçamentos federal e estaduais, foi necessário buscar novas fontes de financiamento, tais
como patrocínio, mecenato, publicidade e maior participação de pessoas físicas mediante doações,
de modo que foram exigidos novos ajustes nas relações entre Estado, mercado e sociedade. São
princípios da política cultural alemã, na atualidade, a descentralização, a cooperação (entre entes
administrativos, por exemplo) e a pluralidade.
Do ponto de vista legal, o financiamento da cultura é, primariamente,
responsabilidade dos cidadãos e das comunidades locais. Somente quando a abrangência da
iniciativa cultural vai além das comunidades locais que os poderes públicos entram como
patrocinadores, sejam eles as Municipalidades ou os Estados. O governo federal tem competência
apenas subsidiária no financiamento à cultura, de modo que os recursos dele advindos são uma
pequena parcela do total dos recursos públicos para o setor.
A área em que o governo federal mais injeta recursos é nos Länder
orientais. Há, adicionalmente, um problema de definição: “cultura” não significa o mesmo para os
diversos entes. Por exemplo, museus e bibliotecas são incluídos no setor para as Municipalidades,
mas não para os Estados (Blumenreich, 2013, Capítulo 6 – “Financiamento da cultura”). A
consequência é tanto estatística, dificultando constituir um quadro mais preciso do setor da
cultura, bem como de sinergia entre as iniciativas dos poderes públicos e de planejamento de
políticas públicas. Uma iniciativa dos anos recentes tem sido a de Estados que cada vez mais
buscam transparência no sentido de divulgar seus gastos em cultura.
Nos anos 1970 e 1980, o orçamento público para a cultura cresceu
proporcionalmente muito mais do que o de outras áreas na RFA, o que se explica pela prioridade
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que o país deu para as políticas culturais, mediante a “Nova Política Cultural”. Nos anos 1990,
apesar do orçamento alemão para a cultura ter aumentado em valores nominais, em valores reais
ele caiu, muito em função da Reunificação, situação que durou mais de uma década e meia,
concluindo-se no ano fiscal de 2006-2007. Esse anuênio foi o primeiro de uma longa série em que
o investimento em cultura cresceu voltou a crescer em termos reais.
O orçamento para o setor cultural, em nível nacional, cresceu
continuamente durante durante os último oito anos, registrando taxas
entre + 3,4% (2007) e + 1,5% (2009); os resultados preliminares para o
período 2010-2012 sugerem um contínuo incremento desse orçamento –
de 2010 a 2012 [estima-se que seja um crescimento de] 9,7%,
correspondendo a € 1,3 bilhão. A gasto per capita em cultura aumentou €
16,35 (de acordo com esses resultados preliminares). Em termos
relativos, o gasto público em cultura, no nível nacional, corresponde a
aproximadamente 0,05% do PIB alemão e a 0,78% do total de gastos
públicos em 2012 (Blumenreich, 2013, Capítulo 6 – “Financiamento da
cultura”).
Do ponto de vista da organização, há fundos federais para os diversos
segmentos artístico-culturais. Projetos são patrocinados por organizações tais como Fundos
Culturais Alemães, a qual engloba fundações e fundos específicos para as artes visuais, para a
literatura, para as artes performáticas e para, cabe notar, a realização de traduções da língua. O
Fundo para Traduções é algo que poderia inspirar eventual política pública para o Brasil, dado
que a língua portuguesa – tal como a alemã (ou a japonesa, como se pode verificar adiante) – não
tem um grau de internacionalização tão significativo, salvo nos países da comunidade de língua
portuguesa.
Quanto aos equipamentos culturais, registram-se os seguintes dados para
o período 1995-2010: crescimento da quantidade de instituições de cerca de 4000 museus para
uma média de 4800 (2000-2010), de 624 teatros para 888 (2009), de 3814 cinemas para 4687
(2005), os quais foram reduzidos para 4509 (2011). Por seu turno, houve decréscimo de
bibliotecas públicas de mais de 13 mil para pouco mais de 8200 (com um nadir de menos de 7000
em 2006), bem como de escolas de música de 981 para 920 (2011).
No que se refere à frequência aos equipamentos culturais no mesmo
período 1995-2010, ela subiu para os museus (de 91 milhões para 109 milhões), subiu para as
escolas de músicas (de 851 mil alunos para mais de 1 milhão), caiu para os teatros, ainda que
pouco (sempre em uma faixa média de 20 milhões de espectadores, apesar da crescimento da
quantidade de locais para apresentações cênicas), caiu para as bibliotecas públicas (de 9,4 milhões
para menos de menos de 8 milhões) e cresceu pouco para os cinemas (ficando em uma média de
127 milhões, salvo pelo ano de 2000, que teve um pico atípico de 152 milhões de espectadores).
52

Em termos estatísticos, a economia da cultura na Alemanha tinha os
seguintes números em 2009, conforme dados do Conselho da Europa: 1,67% do orçamento do
governo federal dedicado à cultura, gasto governamental em cultura da ordem de pouco mais de €
9,1 bilhões (em 2007, haviam sido cerca de € 7,5 bilhões), gasto per capita do governo em cultura
de pouco mais de € 110,00, estimativa de que o setor privado subsidiado pelos poderes públicos
tenha um gasto de € 1,2 bilhões (mas nos quais estão incluídos venda de ingressos), gasto anual
per capita em recreação e cultura de pouco mais de US$ 1700,00, quase 13,5% do total dos
recursos aplicados em cultura provenientes do governo federal, cerca de 2% dos trabalhadores
empregados no setor cultural e quase 25% dos autônomos trabalhando em atividades culturais,
sendo que os autônomos são 11,5% da força de trabalho total alemã (Council of Europe, 2015).
Acrescenta-se que o patrocínio privado provavelmente corresponde a uma parcela pequena do
total.
Embora não sejam dados generalizáveis para todo o país, uma estimativa
para a cidade de Hamburgo pode ser tomada ilustrativamente para se ter uma noção da atuação
do setor privado naquele país. Segundo esse levantamento, 40% das empresas da cidade fazem
doações de recursos financeiros (isso sem considerar doações em espécie) para a cultura, mas o
volume de recursos disponibilizados por esse mecanismo é de apenas 8% do total direcionado à
cultura (Blumenreich, 2013, Item 6.3 – “Tendências e indicadores para o financiamento
privado”), de modo que prevalece o financiamento público do setor.
3.4.

Rússia

Este item foi baseado, em grande medida, em informações constantes no
relatório acerca das políticas culturais russas do Conselho da Europa (Fedorova, 2013). A Rússia
vivenciou, na década de 1990, a transição do modelo soviético ditatorial de cultura para a
construção de parâmetros novos para os incentivos ao setor no país. Na União Soviética, a
política cultural era parte da ideologia marxista-leninista, sendo fortemente vinculada à área de
educação e aos propósitos do Partido Comunista da União Soviética (PCUS).
Nos anos 1920, a produção cultural soviética, a despeito do regime
ditatorial e de perseguições, ainda vivenciou certo grau de experimentação artística e de criação
relativamente autônoma, sobretudo na primeira metade daquela década. Progressivamente, o
regime se fechou ainda mais e, a partir de 1929, a linha política estalinista, de caráter totalitário,
tomou conta plenamente do Estado soviético e promoveu sensível fechamento nas possibilidades
autônomas de criação artístico-cultural.
Na década de 1940, em função do conflito militar com a Alemanha,
conhecido naquela nação como Grande Guerra Patriótica, as políticas culturais converteram-se
do propósito anterior de erradicar “traços burgueses” contrários ao Estado socialista para uma
narrativa cultural mais predominantemente nacionalista – ainda que a retórica mais superficial
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permanecesse fazendo uso de jargão típico da “ideologia de classes” –, característica que
permaneceu relativamente inalterada até o começo dos anos 1980.
Nesse período que vai dos anos 1940 até inícios da década de 1980, a
política cultural tinha algumas características principais: “criação de uma ampla rede de
instituições culturais estatais fortemente fundamentadas em um componente educacional;
formação de uma administração centralizada, sob um sistema de controle ideológico estrito;
edição de regulações correspondentes a esses propósitos; forte apoio à alta cultura ou cultura
erudita, a qual era percebida como leal [ao Estado] ou neutra em seu conteúdo [político]”
(Fedorova, 2013, Capítulo 1 – “Perspectiva histórica: políticas e instrumentos culturais”). A
disseminação de cultura obteve grande repercussão nos meios de comunicação: rádio, cinema,
imprensa e, desde os anos 1960, cada vez mais, televisão.
O Ministério da Cultura foi estabelecido em 1953, já no período de
desestalinização. A despeito do firme controle que a burocracia estatal tentava exercer sobre a
cultura, como o objetivo do Estado era a participação em massa da população em atividades
culturais, era virtualmente impossível conter a variedade e a riqueza das manifestações artísticoculturais daquele Estado multicultural, multiétnico e multinacional. A “Política de Degelo” de
Kruschev e a “Era da Estagnação [zastoi]” de Brezhnev promoveram distensão e liberalização do
ambiente cultural soviético desde meados dos anos 1950, sendo que o slogan de Brezhnev era
fortalecer “o Povo Soviético”, para sedimentar a noção de uma identidade nacional soviética.
As mudanças efetivas na política cultural soviética iniciaram-se com
Gorbachov, quando o controle estatal sobre instituições educacionais e culturais foi cada vez mais
afrouxado e a pressão de controle ideológica dos meios de comunicação também foi gradativa e
rapidamente arrefecendo. Em 1990, a Lei de Imprensa e de Outros Meios de Comunicação
eliminou a censura na União Soviética, proclamando assim a abolição do controle ideológico nas
comunicações.
O Estado retraiu-se no que se refere às iniciativas de regulação e
regulamentação de assuntos culturais. Em dezembro de 1991, foi formada a Federação Russa, o
controle político do partido único foi banido, o Congresso dos Deputados do Povo retomou o
antigo nome do Parlamento russo pré-Revolução bolchevique (Duma) e finalmente a URSS foi
desmantelada, mas a complexa estrutura administrativa da então República Socialista Soviética
Federativa Russa (a principal componente da União Soviética) manteve-se pouco alterada durante
bastante tempo.
O principais objetivos das políticas culturais russas nos primeiros anos da
era pós-soviética eram, supostamente, garantir a liberdade de expressão e de imprensa, preservar
o patrimônio cultural e manter a rede de instituições culturais estatais herdadas do período
anterior. Em 1992, foi editada a Lei Básica de Cultura, com princípios e normas para as atividades
culturais do Estado. Em junho de 1993, foi aprovado o Programa Federal para o
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Desenvolvimento e Preservação da Cultura e das Artes 1993-1995, plano trienal destinado a
diminuir a participação do Estado nas políticas culturais, introduzindo regulações de mercado e
estimulando o patrocínio privado na cultura.
Em etapa seguinte, o Programa Federal para o Desenvolvimento da
Cultura 1997-1999 alterou o foco da preservação do patrimônio e da rede de instituições
existentes desde a era soviética para o desenvolvimento da cultura, sobretudo no consumo.
Devido à crise econômica, esse objetivo não foi alcançado, mas a vida cultural se diversificou,
bem como houve mudanças de preferências culturais e de padrões de consumo. Contudo, os
traços autocráticos da política russa (e seus reflexos nas políticas culturais e na cultura), herdados
secularmente da Rússia czarista e da regime soviético, permaneceram após o fim da URSS.
O debate, na década de 1990, consistia na tensão entre grande
valorização da alta cultura, que era um valor forte entre os soviéticos há décadas e continuou a ser
entre os russos, e o baixo financiamento público e privado a essas atividades e ao setor como um
todo. Os anos 1990 observaram sucessivas reduções dos orçamentos públicos para a cultura. Por
essa razão, os aqueles envolvidos com a produção cultural passaram a se engajar cada vez mais em
reivindicações em favor da ampliação dos recursos destinados à cultura. A conclusão era a que
não bastava ter retirado o controle ideológico sobre a produção arístico-cultural. Era necessário
também prover o setor de orçamento condizente com suas atividades.
Como consequência desse debate, desde 2003, o governo federal russo
repassou responsabilidades aos entes subnacionais no que se refere ao financiamento da cultura.
Do ponto de vista orçamentário, buscou medidas para aperfeiçoar a eficiência dos gastos e da
gestão. Legalmente, criou novas formas jurídicas de Organizações Não Comerciais (ONCs), para
mudar a estrutura das instituições formadoras na seara cultural e educacional: desse modo, as
típicas instituições estatais destinadas à educação, à pesquisa científica e à cultura, existentes desde
o período soviético, sofreram inflexão administrativa e organizacional em direção à uma
aproximação das estruturas da iniciativa privada. Por seu turno, estimulou-se crescente
participação de empresas privadas no patrocínio de atividades culturais, com parcerias públicoprivadas, desestatização e privatizações, incluindo-se aí a retomada de organização religiosas.
Na esfera federal, o Ministério da Cultura passou a se responsabilizar,
desde meados dos anos 2000, pelo turismo ou pelos meios de comunicações, atribuições que ora
foram acrescentadas ou retiradas conforme as injunções políticas conjunturais. A governança de
instituições federais de cultura foi repassada para as esferas regional e municipal. Na esfera
regional, agências de cultura passaram também a se responsabilizar por áreas como políticas para
a juventude, meios de comunicação, turismo e questões étnicas.
Em suma, a Rússia pós-soviética transitou de políticas culturais
centralizadas, baseadas em instituições públicas e fortemente vinculadas com a educação e a
cultura erudita, para a descentralização, a diversificação institucional, a privatização e o
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desenvolvimento de um mercado de consumo de bens e produtos culturais. Conceitualmente, a
noção de cultura é entendida essencialmente como mecanismo de promoção nacionalista,
destinado a fornecer “bases de orientação moral e espiritual para os cidadãos, coesão social
simbólica e formação de ideias nacionais, e fundamento para a integridade nacional” (Fedorova,
2013, Capítulo 2, Item 2.2 – “Definição Nacional de Cultura”).
Pode-se perceber que as políticas culturais russas observaram, dos anos
1940 aos 1980, forte tendência nacionalista, um interregno de desmonte ideológico dos
sustentáculos do Estado soviético nos anos 1990 e uma retomada ainda mais intensa – desta vez
sem a “ideologia de classes” – do nacionalismo russo desde meados dos anos 2000.
Em termos estatísticos, a economia da cultura na Rússia tinha os
seguintes números em 2006, conforme dados do Conselho da Europa: 2,21% do orçamento do
governo federal dedicado à cultura, gasto governamental em cultura da ordem de pouco mais de €
5,5 bilhões, gasto per capita do governo em cultura de pouco mais de € 31,00, mais de 29% do
total dos recursos aplicados em cultura provenientes do governo federal e gasto anual per capita
em recreação e cultura de pouco menos de US$ 380,00 (este último dado de 2012). Não há dados
acerca dos trabalhadores russos empregados na cultura (Council of Europe, 2015).
4. INCENTIVOS À CULTURA NA ÁSIA
4.1.

Japão

Segundo o conceito adotado em Shikaumi (1970), que é a base
bibliográfica da primeira parte deste sub-item, políticas culturais são um corpo de princípios
operacionais, administrativos e de práticas e procedimentos orçamentários que provêm uma bases
para a ação cultural do Estado, sendo que cada nação tem a(s) sua(s) política(s) cultural(is),
conforme seus valores, objetivos e escolhas. Já em 1970 era consolidado o reconhecimento
internacional – inclusive pela Unesco – da relevância de se conhecer experiências distintas de
políticas culturais de diversos países, para estudos comparativos e para aperfeiçoamentos no
âmbito de cada nação.
Durante cerca de 230 anos, até a abertura do Japão ao Ocidente em 1868,
praticamente não houve contatos interculturais entre essa monarquia e o restante do mundo.
Desde a Era Meiji, o país viveu forte processo de integração e de ocidentalização. Até os anos
1960, eram percebidas três vertentes cuturais japonesas: uma de radical preservação das tradições
antigas, uma de imitação de costumes ocidentais e outra que reelaborava as tradições internas sob
novas perspectivas, sem se ocidentalizar completamente, mas recusando ser mera corrente de
transmissão das tradições em sua forma fossilizada.
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Enquanto, no Ocidente, Shakespeare é um clássico e, nos anos 1960,
Osborne e Ionesco eram inovações nas artes cênicas do Ocidente, no Japão, o teatro Nô e
Kabuki é o clássico e Shakespeare é, historicamente, o novo. Além disso, há ainda o teatro
contemporâneo nacional, que caminha em paralelo com os demais. Diante desse exemplo de um
dos segmentos da cultura – que se replica nos demais, como dança, música e pintura –, pode-se
perceber como o panorama do setor é diverso e envolve, portanto, complexidades e grandes
desafios na formulação de políticas de Estado, de modo a atender as três vertentes mencionadas
anteriormente.
As modernas políticas culturais do Japão começaram a ser esboçadas
imediatamente após o fim da II Guerra Mundial:
Em 1945, ano da derrota japonesa, quando o país foi reduzido a
cinzas e a desolação prevalecia entre o povo, o Festival de Arte foi
inaugurado como uma tentativa de oferecer à nação descanso, paz e
orgulho nacional. O propósito inicial era trazer de volta os artistas de
volta aos palcos, para que eles apresentassem sua excelente arte aos seus
companheiros japoneses e revivessem o reconhecimento popular da
excelência artística do Japão. Durante as últimas etapas da guerra, artistas
haviam sido forçados a deixar os palcos; na medida em que seu status
social foi classificado como baixo, suas atividades artísticas foram
suprimidas por conta da creça de que elas não serviriam para estimular o
esforço de guerra (Idem, p. 31).
Antes da II Guerra Mundial, pode-se destacar, entre outras iniciativas, a
criação da NHK 1924), rádio japonesa estatal, que tinha seu orçamento aprovado pelo Poder
Legislativo e seguiu o modelo de programação britânico (BBC). Sua programação era dividida em
33% de programação cultural, 27% de educação, 24% de noticiário e 16% de entretenimento
(Idem, p. 50). Em 1935, foi iniciado o programa Hora da Escola, que era considerado um dos
programas mais avançados no mundo em termos de educação. As escolas passaram a receber
aparelhos receptores e os conteúdos eram integrados ao currículo escolar, de modo que a
emissora era escutada em 54% das escolas primárias e em 30% das de ensino médio. A permissão
para as comunicações privadas foi concedida apenas em 1951. A TV foi inaugurada pela NHK
em fevereiro de 1953 no Japão, seguida de emissoras privadas desde agosto do mesmo ano.
No campo da cinematografia, uma lei de 1939, determinou a
obrigatoriedade de as salas de cinema transmitirem filmes de caráter cultural, sujeitos à censura.
Com o fim do conflito armado, essa lei foi revogada e restabeleceu-se a liberdade de criação na
seara da produção de filmes. Como isso provocou uma crise econômica momentânea no
segmento das películas culturais, aventou-se criar nova lei para obrigar os cinemas a exibirem
filmes culturais, mas a iniciativa não prosperou por ser associada ao período da guerra.
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No entanto, conforme a educação audiovisual se espalhou no pósguerra, filmes culturais passaram a ser comprados por filmotecas
regionais e exibidos por ocasião de eventos ou encontros de natureza
educativa. Deve-se notar, também, que, com o desenvolvimento da
televisão, filmes culturais vieram a ser transmitidos, de modo que a
produção de filmes culturais é hoje [1970] mais ativa do que nunca
(Idem, p. 52).
Após a II Guerra Mundial, as políticas públicas para a cultura, no Japão,
buscaram, em termos gerais, aperfeiçoar a qualidade cultural, difundir a arte e a cultura para os
cidadãos, bem como proteger as diversas manifestações e expressões. Institucionalmente, o
governo esforçou-se em desenvolver equipamentos culturais e em ampliar as trocas com outros
países. Uma das primeiras medidas do pós-guerra foi, ainda em 1945, criar a Seção de Artes, no
Ministério da Educação, a qual foi ocupada pelo escritor Hidemi Kon, tendo sido o Festival de
Artes uma das principais iniciativas de políticas públicas vinculadas à Seção, em seus primeiros
anos.
O Festival é anual, iniciou-se em 1946 e ocorre nos meses de outubro e
novembro. São convocados 200 organizadores e os artistas que se apresentam são tanto os que
contam com patrocínio como aqueles que são independentes. O objetivo inicial do Festival, que
era recuperar o orgulho japonês, mudou para duas outras novas ênfases, com o passar do tempo:
uma era o “acesso do público em geral a trabalhos artísticos de primeira classe e a outra era
oferecer oportunidades aos artistas de competirem entre si ao apresentarem seus trabalhos de
criação” (Idem, p. 33).
Em 1968, o Festival de Artes foi especialmente preparado para
comemorar o centenário do início da Era Meiji e contou, em seu âmbito, com um festival de artes
asiáticas, com apresentações de representantes da Índia, da Indonésia, das Filipinas, da China e da
Tailândia. Um novo certame, o Festival Nacional de Artes, também anual, foi iniciado em 1985,
tendo edições constantes até o presente (em 2014, houve a 29ª edição), mas tendo como foco a
manifestação das diferentes expressões culturais e artísticas por parte de artistas amadores
(Agency for Cultural Affairs, 2014, p. 27).
Em 1968, centenário da abertura do Japão ao Ocidente, foi criada a
Agência para Assuntos Culturais (Agency for Cultural Affairs, ACA). Seu primeiro Diretor-Geral foi
o escritor Kon, que havia, antes, permanecido um ano na Seção de Artes, no período 1945-1946
(Shikaumi, 1970, p. 31). Ela era subdividida em: Divisão de Assuntos Culturais, voltada à difusão
e à promoção de cultura; Divisão de Proteção a Bens Culturais (Cultural Properties Protection
Division, ou seja, voltada à proteção do patrimônio), que englobava museus, monumetos, belasartes, arquitetura e o que se denomina, na atualidade, patrimônio cultural imaterial; e a Secretaria
do Diretor-Geral, destinada a promover o intercâmbio cultural com outros países (função, muitas
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vezes, que é alocada em Ministérios das Relações Exteriores em outras nações, mas que não se
delineou assim no Japão). Anteriormente, essas funções da Agência criada em 1968 estavam sob a
égide do Ministério da Educação (com apenas a primeira função das elencadas) e da Comissão
Nacional para a Proteção dos Bens Culturais (que abrigava as duas últimas funções da ACA).
A Agência para Assuntos Culturais representou a primeira vez na
história japonesa em que a cultura passou a contar com um corpo burocrático administrativo
autônomo, com competência exclusiva para a cultura. Antes disso, mesmo quando era
subordinada ao Ministério da Educação, a cultura estava dispersa nos diversos órgãos internos do
Ministério da Educação, sendo o Escritório de Cultura (do Ministério da Educação) apenas mais
um dos que cuidava das ações governamentias no setor (Shikaumi, 1970, p. 10).
Além disso, esse Escritório não tinha sob seu controle, por exemplo, a
Seção de Artes (só integrada à estrutura do Escritório em 1966), de modo que não havia uma
política cultural coerente do ponto de vista institucional. Desse modo, a ACA representou uma
iniciativa destinada a promover a unificação e a coordenação das políticas culturais japonesas. A
única instância que permaneceu fora da ACA foi o ensino de artes, que continuou sendo parte da
estrutura do Ministério da Educação.
No primeiro ano, o orçamento da Agência para Assuntos Culturais foi de
pouco mais de US$ 400 mil, sendo que quase metade dos recursos era destinada à Sociedade pela
Promoção Cultural Internacional, que divulgava o país no exterior não apenas mediante a
confecção de materiais os mais diversos, mas também financiava turnês de exposições artísticas e
do teatro clássico japonês pelo exterior, bem como organizava Centros Culturais de difusão da
cultura do país em grandes centros urbanos europeus (Shikaumi, 1970, p. 12).
Mesmo com a constituição da ACA, o Ministério da Educação
permaneceu com o financiamento de certas iniciativas que são tipicamente do campo cultural.
Isso ocorreu com o caso dos museus, pois estes eram definidos como instituições de “educação
social” (educação de adultos e educação informal). Em 1968, receberam US$ 166 mil, divididos
igualmente para os quatro museus de arte do país. Por sua vez, a administração desses museus era
de responsabilidade de Seção de Promoção das Artes, sob a égide da ACA. Os recursos dos
museus, portanto, provinham do Ministério da Educação, mas a administração era centralizada o
órgão da Cultura, a ACA.
Desde 1951, há o Prêmio para Serviços Culturais com Distinção. O
Prêmio é conferido mediante uma escolha de uma comitê de dez personalidades, que também é o
Comitê para esclher o prêmio à Ordem do Mérito Cultural. Os membros desse Comitê escolhem
dez candidatos por ano a serem premiados pela distinção de seus serviços culturais, sendo que a
decisão do Comitê é referendada pelo Ministro da Educação, ouvido o seu gabinete. Ao vencedor
do Prêmio era concedida uma pensão anual vitalícia de pouco menos de US$ 2800,00. A Ordem
do Mérito Cultural, por sua vez, é concedida para personagens que contribuiram criativamente em
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seu campo de atuação ou que se destacaram na formação de seus sucessores na área. Receberam a
Ordem, em sua maioria, pesquisadores das ciências naturais e artistas.
A Comissão Nacional Japonesa para a Unesco é uma organização
constituída sob a jurisidição do Secretariado do Ministério da Educação. São seis membros
indicados pelo Ministro, ouvido o gabinete. Em 1968, a Comissão alocou cerca de US$ 212 mil
para despesas operacionais da Comissão, US$ 76 mil para planejar atividades científicas e
culturais, US$ 28,5 mil para assistência às organizações filiais da Unesco no país, US$ 28 mil para
estatísticas, US$ 7750,00 para promover atividades da Unesco, especialmente em cooperação com
outros países asiáticos, e US$ 22,5 mil para recursos reservados à participação em atividades em
geral da Unesco (Idem, p. 14).
Assim como em outros países, a assimetria na distribuição dos recursos
da cultura também era um problema significativo no fim dos anos 1960. As grandes metrópoles
dispunham de bom financiamento para o setor, mas o campo não; do mesmo modo, os centros
culturais existentes nas zonas rurais também verificavam grande disparidade no financiamento
disponível, de modo que as assimetrias se davam em todas as escalas e dimensões.
Centros culturais, onde eles existem, são visitados por companhias
de e festivais de teatro enviados pela Seção de Promoção às Artes [da
ACA], por teatros de arte itinerante para a juventude e por exposições
itinerantes de obras-primas de arte. Além disso, para a melhor utilização
dos centros, é garantido um subsídio (por volta de 10 milhões de ienes
[pouco menos de US$ 28 mil] para vinte Prefeituras2 – 500 mil ienes
[US$ 1400] para cada uma) para atividades culturais organizadas por
iniciativa das próprias Prefeituras (Idem, p. 17).
O Conselho para a Promoção das Artes Locais e de Atividades Culturais
também passou a promover encontros com personalidades – e com consultores enviados pelas
metrópoles – para discutir temas de várias áreas: equipamentos culturais, organização da arte e da
cultura, cultura jovem, cultura popular, belas-artes, literatura, música, teatro e dança. O consultor
enviado tinha a obrigação de apresentar o estado da área temática e de elaborar um relatório sobre
os resultados da discussão.

2

As Prefeituras (que, do ponto de vista da extensão geográfica e do sentido administrativo, seriam similares a
“Estados”) compõem, com as Municipalidades, as únicas subdivisões administrativas no Japão afora o poder
central, visto que este país é um Estado unitário. O poder central detém, em princípio, poder administrativo total
no país, podendo controlar as Prefeituras. Pode delegar, como faz efetivamente, aos entes subnacionais suas
funções, mas também pode avocá-las a qualquer momento e com amplos poderes, em teoria. Embora os governos
locais disponham de cerca de 70% dos recursos do governo central, é este último que controla os orçamentos
locais, as alíquotas de impostos e as operações de empréstimos dos entes subnacionais.
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Uma preocupação do fim dos anos 1960 era apresentar aos jovens das
províncias obras de artistas modernos, para familiarizar as populações locais com as tendências
mais recentes das artes. As despesas dessas exposições, baseadas em empréstimos de obras de
museus públicos e de coleções privadas, ficavam a cargo das Prefeituras locais. Outra iniciativa
para a juventude, em 1967, foi a criação do Teatro de Arte, voltado à promoção de óperas, de
peças de teatro, do Bunraku [teatro de bonecos] e de teatro Nô, com ingresso gratuito. O tema
dessas sessões itinerantes são as obras-primas de arte. Igualmente, cursos livres sobre arte
também representaram uma iniciativa relevante à época.
O teatro, a língua japonesa, os direitos de propriedade intelectual, a Seção
de Assuntos Religiosos e parte minoritária do orçamento dos museus estavam englobados na
Divisão de Assuntos Culturais da ACA, subunidade que contava com orçamento de US$ 2,4
milhões. As demais seções do ACA também promoviam atividades nas suas respectivas áreas,
com o Secretariado do Diretor-Geral dotado de orçamento de US$ 32,8 mil (a maior parte
destinado às relações culturais internacionais) e com destaque para a Divisão de Proteção dos
Bens Culturais, com mais de US$ 10 milhões de orçamento em 1968 (os museus recebiam a
maior parte de seus subsídios dessa divisão).
Essa última Divisão, a mais importante da ACA, por seu orçamento e
pelas áreas de que cuidava, tinha como origem a Lei de Proteção aos Bens Culturais (1950), que
estabeleceu as linhas principais das ações do Poder Público no campo da cultura (Idem, p. 23).
Cabe salientar que, em termos de equipamentos culturais, 90% dos espaços públicos para eventos
culturais estavam sob a jurisdição das Prefeituras e das Municipalidades, as quais contavam com
escritórios locais que organizavam também atividades e ações de promoção à cultura. No entanto,
dos 46 distritos do país, somente dois tinham, no fim dos anos 1960, estruturas burocráticas
responsáveis única e autonomamente pela cultura, tais como a ACA no governo central. Nos
demais, a cultura permanecia subsumida à educação, tal como antes ocorria no poder central.
No que se refere aos equipamentos culturais, a inauguração do Tokyo
Metropolitan Festival Hall (Auditório Metropolitano para Festivais de Tóquio, 1961), em
comemoração aos 500 anos da fundação da cidade, e do Teatro Nacional (1966) representou um
forte estímulo para que iniciativas similares fossem reproduzidas pelo país. Desse modo,
observou-se, na década de 1960, significativa expansão da infraestrutura disponível para os
japoneses exercerem o direito de acesso à cultura. Em Tóquio, foram criados novos espaços
culturais em quase todos os distritos da cidade, assim como outras municipalidades seguiram o
mesmo caminho.
Com efeito, já em 1968, resgistravam-se, pelo país, 124 centros culturais
com auditórios para apresentações que acomodavam, cada um, mais de 1200 pessoas. Esses
espaços não se destinavam, no entanto, apenas a apresentações de artes performáticas, mas
também a exposições de arte, festivais de filmes, encontros para debates, salas de estudo (para
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aprender sobre artes visuais, sobre a cerimônia do chá e sobre a arte dos arranjos florais) e até
mesmo para cerimônias de casamento, isso sem falar de atividades educacionais, entre outras.
O planejamento das políticas públicas para a cultura, no Japão de fins dos
anos 1960, pretendia também estabelecer, em 10 anos, um centro cultural público em toda cidade
que tivesse ao menos 100 mil habitantes, com condições para oferecer programações culturais a
baixo custo e acesso livre aos cidadãos. Esses centros seriam subsidiados pelo poder central e
teriam como finalidade serem equipamentos públicos de excelência, com oferta de bens culturais
de qualidade. Já se percebia na década de 1960, devido aos novos meios de comunicação, uma
queda na audiência dos cinemas (de 11 visitas por pessoa/ano em 1960 para 3,8 em 1965).
Diante desse quadro, considerou-se necessário fazer pesquisas a respeito
do comportamento cultural dos japoneses, tendo sido efetuado um grande survey em 1967 sobre
os temas cultura, esportes e educação, abrangendo japoneses de 15 anos ou mais. Em termos
gerais, a participação cultural mais alta era nas grandes cidades, de homens e abaixo dos 24 anos
de idade. Entre os lugares preferidos para o acesso à cultura, estavam os teatros, salões e espaços
culturais públicos, seguidos de escolas e, por fim, de centros de educação social (educação de
adultos). Filmes e música eram as atividades preferidas. Entre as razões para não ir a eventos
culturais, foram elencados, em ordem de importância: excesso de trabalho, ausência de
equipamentos culturais e falta de oportunidades.
Em seu relatório fiscal anual de 2014, a ACA inicia advertindo que,
devido à vasta produção cultural japonesa no tempo e espaço, desde as eras mais antigas até o
presente, é impossível para o governo apoiar a cultura em todos os aspectos. Portanto, a política
cultural japonesa é, no presente, expressamente caracterizada pela consciência de que é
necessário selecionar o que será preservado de que nem todas as demandas podem ser
atendidas. Nesse sentido, as prioridades da ACA são a preservação do patrimônio (material e
imaterial), a promoção das artes (incluindo música, teatro e artes visuais), desenvolvimento de
recursos humanos, direitos autorais e aspectos ligados à língua e à religião (Agency for Cultural
Affairs, 2014, s/p). Como se pode observar, os objetivos atuais da ACA pouco foram alterados
desde sua criação em 1968.
Evidentemente, houve também alterações relevantes no âmbito das
políticas culturais japonesas nos últimos 50 anos. Em 2001, foi aprovada pelo Parlamento a Lei
Fundamental de Promoção da Cultura e das Artes. Essa norma jurídica afirma princípios
fundamentais para a cultura, entre os quais: a necessária autonomia que esse campo deve
desfrutar; o direito ao acesso, seja de participar em atividades culturais como de criar; o respeito
às características regionais das manifestações artístico-culturais; e a relevância de uma cooperação
e intercâmbio cultural do Japão com outros países.
Do ponto de vista administrativo, a lei de 2001 estabelece que é
competência do Ministro da Educação (chefe da pasta que cuida também da cultura, dos esportes,
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e da ciência e tecnologia) formular um esboço de política de promoção da cultura e das artes, que,
ao ser aprovado, converte-se em Política Básica de Promoção da Cultura e das Artes (Basic Policy
on the Promotion of Culture and the Arts), uma espécie de “plano nacional de cultura” de aproximados
5 anos de duração. A primeira Política Básica foi aprovada em 2002, a segunda em 2007 e a
terceira, atualmente em vigor e já em seu fim em 2015, foi aprovada em 2011. Em breve, o Japão
encaminha-se para aprovar seu quarto plano para o setor, processo que se iniciou em março de
2014 (Agency for Cultural Affairs, 2014, p. 2).
O que se nota, também, é que a perspectiva da cultura como soft power é
componente explícito da política cultural japonesa. O fato de que as relações culturais
internacionais continuem a estar, no presente, sob a égide da ACA, sugerem o quanto aquele país
entende a cultura como uma ferramenta de projeção de seu poder e influência no mundo, tanto
no aspecto econômico como simbólico, sobretudo em um cenário de acirramento de disputas
territoriais, financeiras e econômicas no Extremo Oriente. Devido ao que os japoneses percebem
como declínio de sua influência internacional, o foco do governo tem sido aprofundar laços
especificamente com os países vizinhos, incrementando a atenção regional ao Leste da Ásia.
Considerando que o Japão é um Estado bastante centralista, os esforços
do governo têm sido no sentido de buscar descentralizar a cultura e promover a crescente
participação do setor privado no patrocínio de iniciativas do setor. No que se refere ao primeiro
aspecto, o governo central detecta uma falta de pessoas especializadas em cultura nas
comunidades regionais, bem como identifica a crise econômica como um fator que tem
dificultado sobremaneira o apoio à cultura e às artes. Portanto, formar agentes culturais é uma
preocupação específica das políticas culturais japonesas atuais. Ao mesmo tempo, atingir crianças
e jovens é uma das principais prioridades dos recentes planos de cultura daquela nação.
O terceiro plano de cultura (2007-2011) determinou a necessidade de que
o desenvolvimento da cultura e da arte fosse submetido à técnica de gestão conhecida como
PDCA (plan, do, check, act), o que chama a atenção sobretudo pela identificação da avaliação das
políticas públicas como um dos aspectos fundamentais para retroalimentá-las. Essa postura
aponta para caminhos diferentes do que a ACA perseguia em seu início, quando a administração
da política cultural era mais tradicional, preocupando-se mais em planejar e tomar iniciativas do
que em avaliar e replanejar.
Em 2014, o anúncio do início do processo de elaboração de um novo
plano quinquenal para a cultura teve como ponto fulcral “o reforço do poder da cultura no
Japão” (Idem, p. 5), o que demonstra o quanto a política cultural do país é fortemente
interpretada como elemento de afirmação de poder e de influência internacional. O período 20162020 é particularmente relevante pois consiste em preparação para os Jogos Olímpicos e
Paraolímpicos de Tóquio, previstos para o último ano desse plano. Seus principais pontos
continuam a ser a promoção da cultura e da criação entre os jovens, a revitalização de
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comunidades locais e a recuperação da influência internacional japonesa por meio do patrocínio à
cultura.
O patrimônio japonês é dotado de um sistema de registro tanto dos bens
materiais e sítios quanto do patrimônio cultural imaterial (PCI). Este último conta com programas
que oferecem subsídios para treinar pessoas para suceder os mestres de cultura vivos e para
documentar as práticas, processos, saberes, tradições e outros elementos relativos ao patrimônio
intangível. Quaisquer registros de patrimônio cultural, material ou imaterial, são submetidos ao
Ministro da Educação após parecer do Conselho para Assuntos Culturais. As categorias
patrimoniais utilizadas no Japão são as seguintes: patrimônio intangível (PCI que se enquadra em
artes performáticas e técnicas de artesanato), patrimônio tangível (estruturas, artes visuais e
artesanato), bens culturais populares (subdivididos em tangíveis e intangíveis, sendo que os
últimos incluem todo o PCI que não é considerado na categoria anterior, por exemplo, usos,
costumes, vestimentas, habilidades, festividades, etc.), monumentos, paisagens culturais,
conjuntos de edificações tradicionais (que podem ser salvaguardadas por meio de Distritos de
Preservação), técnicas de conservação de bens culturais e “bens culturais enterrados” (Agency for
Cultural Affairs, 2014, p. 35).
Quanto ao financiamento atual, a ACA dispôs de cerca de US$ 8,42
milhões em 2013 e em 2014, sendo destinados 43,5% para a valorização dos bens culturais
(preservação de sítios históricos e paisagísticos, medidas preventivas contra desastres e
catástrofes, promoção da manutenção, da utilização e da acessibildiade dos bens culturais e
promoção das artes performáticas tradicionais), 31,7% para instituições (museus, patrimônio
nacional, Conselho de Artes) e 21,8% para a promoção da cultura e das artes (apoio à criação, a
artistas e à resturação de artefatos culturais).
Os orçamentos da ACA subiram de pouco mais de US$ 400 mil, em
1968, para US$ 1,7 milhões em 1975 e para US$ 3,25 milhões em 1980, permanecendo em
patamares próximos a esse até 1989. Em 1993, nova subida elevou o orçamento da ACA para
US$ 6,65 milhões, com valores próximos até 1998, para US$ 7,3 milhões em 2000, US$ 8 milhões
em 2001 e uma média de US$ 8,25 milhões no período 2003-2014, como leve crescimento até
alcançar os US$ 8,42 milhões de 2014. Nota-se, portanto, na série histórica, que houve longos
períodos de patamares relativamente estáveis – embora sempre crescentes – no orçamento da
ACA, combinados com saltos exponenciais em 1975, 1980, 1993 e 1998.
Ao mesmo tempo, se os orçamentos do governo central subiram, nota-se
uma queda acentuadíssima do investimento em cultura por parte dos governos locais (Prefeituras
e Municipalidades), com decréscimo de US$ um patamar de cerca de US$ 7,3 milhões no começo
da década de 1990 para outro de metade desse valor (US$ 3,65 milhões) no início do século XXI
(Agency for Cultural Affairs, 2014, p. 9). A tendência de declínio – que foi puxada principalmente
pelas Municipalidades, que investiam muito mais em cultura do que as Prefeituras – continuou,
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mas com menor intensidade quantitativa (ainda que com redução proporcional similar à década
anterior, de modo que em 2012 o gasto público com cultura nos governos locais se estabilizou em
nova faixa média de cerca de US$ 1,7 milhões.
Em suma, observou-se, em cerca de 25 anos, um descenso significativo
do investimento em cultura no Japão, pois apesar de o governo central ter elevado seus
dispêndios na década de 1990 e mantido seu patamar de gastos públicos no setor nos anos 2000,
os relevantes orçamentos locais sofreram substancial queda nos anos 1990 e continuaram a
decrescer na década seguinte. Se os esforços do governo central compensaram parte da perda de
recursos locais na década de 1990, isso não ocorreu no primeiro decênio do século XXI.
Os novos desafios da ACA consistem no apoio à recuperação de áreas
devastadas por desastres, bem como a revitalização de cidades menores e vilarejos rurais que
estão sendo diretamente afetados pelo envelhecimento populacional e pela menor quantidade de
crianças em termos demográficos. Essa última situação é comum a países europeus, de modo que
as políticas culturais japonesas destinadas a enfrentá-la têm como molde iniciativas de cidades
que, devido ao envelhecimento populacional (como é o caso de Nantes, na França), passaram a
promover festivais de música, abrir escritórios governamentais, renovar antigas fábricas e edifícios
para que se transformem em equipamentos culturais. A revitalização de cidades tem sido um dos
temas bastante discutidos em termos de políticas culturais no Japão contemporâneo, as quais vão
no sentido de iniciativas de valorizar o patrimônio paisagístico local e de fomentar programas de
residência artística.
Vale ressaltar, por fim, que a questão dos direitos autorais na era
eletrônica também é uma das linhas de ação enfocadas pelas políticas culturais japonesas. Em
2014, foi apresentada proposição legislativa que alterou (ainda naquela ano, com cláusula de
vigência para o início de 2015) o ordenamento jurídico japonês no que tange aos direitos de
publicação de livros eletrônicos e para incorporar o Tratado de Beijng sobre Performances
Audiovisuais.
A lei de direitos autorais daquela nação, até o ano passado, cobria apenas
publicações impressas. De acordo com a alteração, o editor pode suspender a distribuição não
autorizada na internet, veiculando na rede os direitos de publicação de um proprietário de direitos
autorais para publicação eletrônica. Quanto aos downloads, todos se tornaram ilegais, mesmo que
apenas para uso privado. A peculiaridade é que esse último uso apenas não é criminalizado. Já a
inclusão dos termos do Tratado de Beijing teve o intuito de reforçar a proteção dos direitos
autorais de atores, bailarinos e outros artistas de artes performáticas, direitos que valem
reciprocamente nos Estados signatários desse instrumento internacional (Agency for Cultural
Affairs, 2014, p. 50).
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4.2.

Coreia do Sul

As informações constantes nesse sub-item foram extraídas do relatório
do Conselho da Europa para as políticas culturais sul-coreanas (Kiwon Hong, 2013). A Coreia foi
administrada pelo Japão de 1910 a 1945, motivo por que esse período desfrutou de ínfima
autonomia no campo das políticas culturais. O objetivo do governo japonês, por meio de sua
administração colonial, era “erradicar o orgulho cultural coreano”: tanto o patrimônio cultural
quanto a história coreanos eram manipulados em favor da manutenção do domínio colonial.
Após o fim da ocupação japonesa no país, a Coreia foi palco da disputa
da Guerra Fria entre EUA e URSS. O país foi ocupado por estadunidenses e soviéticos no curto
período 1945-1948, já bastante conflituoso, até a partição da Coreia em dois países: República da
Coreia (Coreia do Sul) e República Popular Democrática da Coreia (RDPC, Coreia do Norte) em
1948, sob influência capitalista e socialista, respectivamente. Seguiu-se a devastadora Guerra da
Coreia (1950-1953) e um persistente antagonismo político-militar na região. Essa divisão foi
bastante relevante para os destinos das políticas culturais dos dois países.
Historicamente, o governo sul-coreano iniciou-se como uma democracia
liberal, mas foi-se tornando cada vez mais autocrático ao longo dos anos 1950. Após um curto
momento de forte e efetiva participação democrática na Coreia do Sul (1960-1961), seguiu-se
mais de um quartel de governos fortes, iniciados por uma junta militar (1961-1963) e períodos
autocráticos, sem eleições diretas para presidente, encerrados somente em 1987.
Esse retrospecto de duas ocupações seguidas (1910-1948), guerra (19501953) e regimes autocráticos (1961-1987) condicionou as políticas culturais sul-coreanas a um
firme controle pelo Estado e a uma forte centralização. O cunho autoritário dos governos e o
rápido desenvolvimento econômico levaram a dois impactos principais na sociedade: um
crescente interesse pela cultura, mas com restrita liberdade de criação e de expressão. Nos anos
1960 e 1970, o governo dedicou-se a recuperar a história local e a valorizar a identidade nacional
coreana, investindo na preservação e na revitalização do patrimônio cultural, que havia sido
significativamente desprezado pela administração colonial japonesa. Buscou-se, além de preservar
o patrimônio material, também valorizar as artes tradicionais coreanas.
A primeira lei destinada ao setor foi a Lei para Promover a Cultura e as
Artes (1972), que deu início às políticas culturais de cunho moderno naquele país. Nota-se,
portanto, o quão recente é a valorização e o incentivo à cultura na Coreia do Sul. Além disso, a
prioridade foi a construção de grandes equipamentos culturais, sendo que o estímulo à criação
intelectual, artística e cultural ficou, em linhas gerais, em segundo plano:
[A] política cultural focou-se em expandir a infraestrutura tangível.
Governos locais eram apoiados financeiramente pelo governo central
para construir novos equipamentos culturais, como teatros, bibliotecas
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públicas e museus. Essa política caracterizado pelos Grands Travaux
[Grandes Obras] resultou em centros de arte que eram monótonos no
design em em suas funções e que não refletiam a identidade cultural local.
Na medida em que o crescimento foi desequilíbrado entre hardware e
software, os resultados também foram frustrantes. Governos locais eram
mal-equipados para levar adiante programas [culturais] nesses
equipamentos. A necessidade decorrente da deficiência de recursos
humanos para administrar esses equipamentos foi outra desvantagem.
Essa experiência sul-coreana aponta para um aspecto essencial que deve
servir de reflexão para as políticas culturais brasileiras: não basta ter prédios, instalações,
equipamentos culturais, livros, bibliotecas e outros suportes materiais. É necessário ter
pessoal qualificado, com foco em formadores de público e mediadores culturais para que
quaisquer iniciativas materiais deem resultados no sentido de efetivamente ampliar o
acesso e democratizar a cultura.
No caso sul-coreano, o caráter pouco democrático historicamente
consolidado dos governos daquele país, até o fim dos anos 1980, contribuiu para que isso
ocorresse e para que fosse privilegiada a infraestrutural material, em detrimento da formação
humanística dos mediadores culturais. No entanto, independentemente de questões políticas, o
confronto entre o que o autor denomina hardware e software para o setor da cultura é um aspecto
que não pode ser negligenciado nas políticas culturais e, por conseguinte, no financiamento a elas.
Desse modo, as políticas culturais sul-coreanas só mudaram essa
característica na década de 1990, ocasião em que a cultura se tornou um campo de políticas de
Estado com mais autonomia em relação às injunções ideológicas e autocráticas daquela nação.
Estabeleceu-se o Ministério da Cultura, cuja estrutura ficou independente do Ministério da
Educação e Informação Pública. O primeiro Ministro da Cultura nomeado foi um prestigiado
escritor nacional, Ree Uh-Rhyung, simbolizando efetiva abertura política na seara cultural e a
profissionalização do tema, deixando o passado de burocratas e de políticos que controlavam as
políticas culturais até então.
Em decorrência da crise financeira de 1997, as políticas culturais
tomaram o caminho de privilegiar o patrocínio privado e a indústria cultural, a qual foi vista como
campo de atividade que poderia incrementar a economia do país. Uma economia criativa com
foco no seu potencial comercial manteve-se, na primeira década do século XX, como a tônica das
políticas públicas para o setor no país. Embora os profissionais das artes tenham se mobilizado
em favor da necessidade de o Estado apoiar iniciativas culturais sem fins lucrativos, com o intuito
de promover a inclusão social e contribuir com as políticas educacionais, os orçamentos públicos
foram destinados principalmente para a criação de estruturas institucionais e para o sustento de
cadeias produtivas da indústria cultural.
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Administrativamente, o Ministério da Cultura passou a abranger novas
áreas, tornando-se Ministério da Cultura, dos Esportes e do Turismo, de modo que o orçamento
público destinado a ele, já em suas novas funções, foi significativamente elevado. Ao mesmo
tempo, o Arts Council of Korea (Arko, Conselho de Artes da Coreia), ao ser estabelecido em 2005,
tornou-se um corpo administrativo que passou a destinar subsídios crescentes para as artes e para
a cultura, o que promoveu melhorias para o setor. A crítica de alguns agentes culturais reside no
fato de que o governo estaria patrocinando excessivamente a indústria cultural e não conferindo
tanta atenção a expressões culturais sem fins lucrativos.
Com a posse de um novo governo em 2008, as políticas culturais
tornaram-se foco de disputa renhida entre conservadores e liberais, fazendo o debate sobre as
ações do Estado na cultura retroceder à troca de acusações de cunho ideológico, sobretudo nas
críticas da nova administração à atuação do Arts Council, criado pelo governo anterior. O Arts
Council fora planejado para ser um apêndice do Ministério da Cultura, mas foi ganhando grande
autonomia relativa, de modo que a divisão de trabalho entre as duas estruturas ficou pouco clara,
situação que permanece até o presente.
Uma iniciativa inovadora na Coreia do Sul foi a criação, pelo governo, no
começo dos anos 2000, de media centers (em certa medida inspirado nas midiatecas francesas).
Esses centros de mídia cresceram de 155, em 2006, para 192, em 2010. Neles, amadores podem
produzir novas formas de cultura e novos produtos de mídia, além de ter acesso a bens culturais
diversos. Vários governos locais têm investido recursos substanciais para estimular a indústria
cultural, com a expectativa de produzir empregos para os jovens. Nos últimos dez anos, tem-se
dado mais espaço para se estimular apresentações ao vivo de música popular em larga escala. Em
relação a equipamentos culturais, no período 2002-2010, os museus saltaram de 276 para 655, os
museus de belas-artes de 60 para 145, as bibliotecas de 462 para 759
Quanto ao financiamento, há a combinação de recursos públicos e
privados e os primeiros são, em grande medida, direcionados às estruturas da indústria cultural e
às iniciativas com fins lucrativos. No entanto, a maior parcela de recursos destinados à cultura sai
do orçamento público do que de fundos privados (Kiwon Hong, 2013, Capítulo 6 –
“Financiamento da cultura”).
Os fundos públicos mais importantes são o Fundo Patrimonial de
Promoção das Artes e da Cultura, que é financiado por uma porcentagem recolhida dos ingressos
de cinema, e o Fundo Patrimonial de Promoção ao Turismo. Há que se mencionar, ainda, a
existência de um fundo para artistas receberem recursos no período em que estão sem emprego,
apoiando-os na transição entre contratos artísticos ou de emprego: o Artist’s Welfare Fund (Fundo
para o Bem-Estar dos Artistas). Esse fundo também é destinado à formação continuada dos
artistas, podendo ser um subsídio destinado a cursos de aprimoramento (Kiwon Hong, 2013,
Capítulo 8 – “Promovendo criatividade e participação”).
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Na década de 2000, a porcentagem do orçamento público destinada ao
Ministério da Cultura ficou em torno de 1%, com tendência de queda (de 1,39% em 2002 para
1,08% em 2010). Se somados os recursos do Ministério da Cultura com o orçamento da
Administração de Patrimônio, a média sobe para aproximadamente 1,3%, também com tendência
de queda (de 1,68% em 2002 para 1,39% em 2010). O gasto público per capita da Coreia do Sul
com cultura é baixo: US$ 56,00 (se considerado o apenas o orçamento do Ministério da Cultura) e
US$ 72,00 (quando somados também os recursos da Administração de Patrimônio).
Se a tendência de financiamento à cultura pelo governo central foi de
queda na primeira década do século XXI, os entes subnacionais ampliaram os recursos destinados
ao setor (de 3,5% de seus orçamentos totais, em 2002, para 5,7% em 2010). Em 2010, o governo
central respondia por recursos que correspondiam à metade do que os governos regionais
somados dispendiam com cultura.
Quando se divide o orçamento público destinado à cultura, no entanto,
percebe-se que os recursos para as artes tradicionais (“cultura e artes”), assim como para as
rubricas do “turismo” e dos “esportes”, mantiveram-se estáveis ou reduziram-se levemente,
enquanto os recursos para a “indústria cultural” ampliaram-se (de 9% em 2009 para 14,3%). Há
pouco financiamento privado para iniciativas culturais sem fins lucrativos. Quando essa
modalidade de financiamento é adotada, ela se faz, em geral, por meio da Korean Mecenat
Association (Associação do Mecenato Coreano), de 1994, para quem as empresas doam recursos.
Não há o costume de empresas doarem diretamente aos criadores culturais na Coreia do Sul.
4.3.

Índia

As informações constantes nesse sub-item foram extraídas do relatório
do Conselho da Europa para as políticas culturais sul-coreanas (Tenakayala, Radhika e
Rajadhyaksha, 2014). A Índia tornou-se um Estado soberano em 1950 e, desde o princípio, as
artes e a cultura não consistiram em um braço marginal dos investimentos estatais. Artes e cultura
foram considerados como um conceito essencial para o desenvolvimento nacional planejado no
âmbito da Comissão de Planejamento, órgão chave da administração pública indiana e
diretamente submetido ao governo central daquele país. A Comissão de Planejamento é a
responsável pelos planos quinquenais e o primeiro-ministro é também o seu chefe, juntamente
com outros ministros de pastas estratégicas.
As políticas culturais indianas foram estabelecidas em linhas bastante
consistentes nos anos 1950 e 1960, principalmente até meados da década de 1960, período do
governo Nehru. Nesse período, o governo fundou várias instituições e agências culturais: o Indian
Council of Cultural Relations (Conselho Indiano de Relações Culturais, 1950) a Sangeet Natak
Akademi (termo devanagari para Academia Nacional para a Música, Dança e Teatro, 1953, a mais
importante e prestigiada do país) e, em 1954, o Museu Nacional, a Sahitya Akademi (Academia
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Nacional de Letras), a Galeria Nacional de Arte Moderna e a Lalit Kala Akademi (Academia
Nacional de Belas-Artes). Em seguida, surgiram o Instituto de Cinema da Índia e a Escola
Nacional de Teatro (ambos em 1959) e o Instituto Nacional de Design (1961).
Todas essas iniciativas eram parte integrante do conceito que se
estabeleceu de “Nacionalismo Cultural”, pelo qual se pretendia construir simbolicamente a
identidade nacional por meio da cultura. O foco desse movimento indiano abrangia tanto as artes
eruditas quanto as expressões modernas e contemporâneas, mas “vale reconheccer que
virtualmente não existia espaço definitivo para o exercício autônomo da arte contemporânea
como tal em nenhum dos documentos que embasavam a política cultural nacional no período dos
anos 1950-1960” (Tenakayala, Radhika e Rajadhyaksha, 2014, Capítulo 1 – “Perspectiva histórica:
políticas e instrumentos culturais”, grifo do original). A arte contemporânea, com sua
característica mais abstrata, não era considerada prioridade para construir um imaginário
nacionalista e patriótico. Não era prescrita nem deixava de ser financiada, mas não foi objeto da
constituição, por exemplo, de um grande museu nacional de arte contemporânea.
O esforço do governo Nehru, para construir a identidade nacional
indiana, se concentrou em resgatar simbolicamente as raízes pré-coloniais da cultura indiana, que
apontavam se baseavam na produção econômica artesanal e na transmissão tradicional de
conhecimentos e de saberes, elementos fortemente imbricados no folclore. O teor anticolonial e
desenvolvimentista da cultura e a sua caracterização como patrimônio nacional era um tema da
maior relevância para o debate das políticas de Estado no início da Índia independente.
Isso se revelava, de modo prático, a ponto de as políticas culturais não
serem discutidas somente no âmbito do Ministério da Educação, mas também em outras pastas e
departamentos como os ligados à produção têxtil, à indústria, à comunicação, aos recursos
humanos, à ciência e tecnologia. As áreas de abrangência que o termo “cultura” definia, na
administração pública indiana, eram pelo menos as seguintes: história, antropologia, ciência
política, design, economia, literatura e ciência
A proteção à cultura do artesanato e dos artesãos era vinculada não
somente à construção de um patrimônio nacional e de um novo imaginário no país recémindependente, mas também ligava-se a uma proposta de reforma agrária ampla e profunda. Ou
seja, as políticas culturais eram consistentemente articuladas com políticas econômicas e sociais,
que tinham bastante visibilidade à época.
A despeito das peculiaridades históricas dos primeiros anos de
Índia independente serem bastante distintas de outros casos de políticas culturais pelo
mundo, pode-se notar que a conjugação delas com outras áreas do governo constituiu-se
em um pilar estratégico para que elas tivessem, no período em questão, grande
relevância.
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Do ponto de vista administrativo, mesmo sendo importante, a Índia não
tinha um Ministério dedicado unicamente a essa área. O Departamento de Cultura era
subordinado ao Ministério da Educação desde a independência, tendo transitado ao Ministério de
Desenvolvimento de Recursos Humanos somente em 1985. Até 1975, quando foi decretado
estado de sítio (que durou quase dois anos, até 1977), a política cultural era fortemente
centralizada e estatista. Juridicamente, “cultura” era definida por dois eixos fundamentais na
Índia: linguagem e religião (isolados ou combinados).
A política cultural indiana é dividida em três fases pelos autores: períodos
desenvolvimentista, autonomista e de globalização. O primeiro estendeu-se até 1975, com a
criação das grandes instituições culturais já mencionadas, a proteção dos praticantes de cultura
(com ênfase nos artesãos) e o marketing dos recursos culturais disponíveis. Esse último ponto
merece um comentário adicional. Embora o uso dessa linguagem possa parecer estranha a um
primeiro olhar, considerando-se que se refere à Índia dos anos 1950, marketing significava valorizar
a cultura rural e, o mais possível, abolir as diferenças de percepção entre “tradicional” e
“moderno”, para que as clivagens entre campo e cidade não fossem tão acentuadas, inclusive no
âmbito da cultura.
Na prática, isso consistia em melhorar as condições de produção dos
artesãos, dar-lhes crédito, organizar cooperativas, produzir valor agregado nos produtos artesanais
(designs diferenciados capazes de atrair os consumidores, mediante subsídios destinados a
aperfeiçoá-los e a criar centros regionais de promoção do design). Ressalte-se, novamente, que
essas diretrizes mencionadas de marketing cultural dos produtos artesanais indianos não é ideia
recente, mas parte dos planos de governo dos anos 1950 e 1960. A cultura nacional e a política de
planejamento estatal encarava, portanto, a cultura como recurso econômico, cujo objetivo era
obter uma sinergia entre cultura “tradicional”, ciência moderna e desenvolvimento industrial.
O estado de sítio (1975-1977) decretado por Indira Ghandi promoveu
grande debate acerca da censura às artes, à cultura e às comunicações. Devido aos excessos
autocráticos – ainda que constitucionais – e à repressão a certas manifestações (literatura e filmes,
por exemplo), começou-se a questionar o forte papel que o Estado tinha na determinação das
políticas culturais e o risco que isso representava para a liberdade de criação e de pensamento.
Nesse período da história indiana, a liberdade de expressão, constante na Constituição, foi
suspensa, afetando a liberdade de imprensa.
Apenas é preciso esclarecer que a perspectiva do período anterior (até
1975) de política cultural, ainda que com forte presença do Estado no setor, não era de
interferência estatista na vida social e, sobretudo, na liberdade de expressão. O intuito e as ações
efetivamente tomadas, no período 1950-1975, eram de promoção de instituições nacionais, da
cultura “tradicional”, da conjugação entre “moderno” e “tradicional” e da integração econômica
por meio da cultura da população, em um projeto tipicamente desenvolvimentista.
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A etapa autonomista das políticas culturais indianas, também conhecida
como etapa dos direitos culturais, foi uma reação às medidas tomadas pelo governo sob estado de
sítio e constituiu-se um movimento amplo na sociedade indiana. Ao invés de grandes instituições
para todo o país, tentou-se descentralizar os centros de formação e produção cultural. Estes não
foram divididos somente de acordo com os Estados (mera divisão político-administrativa), mas
conforme o perfil e as peculidridades de cada região da Índia. O intuito, no entanto, não era nem
sequer criar identidades regionais, mas salientar a relevância de cada localidade promover a sua
própria identidade. Os Zonal Cultural Centres (ZCCs), criados em 1985, promovem espaços para
apresentações das mais variadas manifestações artístico-culturais e também auxiliaram com
intercâmbios de artistas e outros criadores culturais pelo país.
No período da globalização, o papel das grandes instituições culturais
criadas nos anos 1950-1960 decaiu. Desde o início dos anos 1990, buscaram-se novas formas de
financiar a cultura diante da crise nas grandes Academias Nacionais, cujo modelo não era
entendido mais como adequado para o país, por ser muito centralizador e fortemente controlado
pelo Estado. Ao mesmo tempo, o conceito de cultura foi ampliado para se caracterizar como algo
que permeia todas as atividades humanas (e não mais unicamente linguagem e religião). A
recomendação passou a ser de não intervenção ou de mínima intervenção estatal no setor da
cultura. A prioridade passou a ser fornecer recursos para segmentos desfavorecidos (minorias
diversas, seja sob a forma de castas, grupos religiosos, grupos linguísticos e outros) e contemplar
as especificidades deles, ao invés de manter uma perspectiva nacional de cultura que desviasse o
foco das identidades locais.
Em meados da década de 1990, foi criado o Fundo Nacional de Cultura
(National Culture Fund, NCF), que permitiu a indivíduos e instituições patrocinarem a cultura. Os
recursos são direcionados à proteção do patrimônio material e imaterial e são aplicados em
parceria com as comunidades beneficiadas. O NCF também estabelece parcerias com outras
instituições, para obter subsídios de agências do governo e recursos de organizações privadas. Os
doadores do NCF podem tanto doar para projetos específicos como para o fundo fazer
uso dos recursos livremente, o que é um aspecto que chama a atenção no mecanismo de
incentivo fiscal existente na Índia.
Recentemente, a preocupação da política cultural indiana tem sido
aperfeiçoar a cooperação interministerial e intergovernamental na área. Como a cultura está
presente, conforme mencionado, desde a independência daquela nação, em vários ministérios e
departamentos da Administração Púlbica, a necessidade de coordenar esses esforços diversos foi
tradicionalmente um desafio para as políticas públicas de lá, para evitar superposição de funções,
áreas não cobertas por nenhum órgão, falta de clareza nas competências e falta de iniciativa de
nos casos em que se sabe notoriamente que deterinado órgão tem competência para certos
campos de atuação.
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As áreas que obtiveram sucesso, nos últimos anos, na cooperação entre
entes e órgãos governamentais foram, principalmente, as seguintes: conservação e manutenção de
monumentos históricos e nacionais (envolvendo desde a área de finanças, passando pela de
arqueologia e chegando até o Departamento de Recursos Humanos), patrimônio imaterial
(coordenado por um Comitê Interministerial) e Turismo.
No ambiente de globalização, a Índia busca debater, junto a diversos
atores internacionais, entre os quais a Comissão Europeia, questões como o multiculturalismo, o
multilinguismo e o diálogo pela paz (devido ao conflito latente com o Paquistão), bem como
discutir a crescente participação da sociedade civil, do Terceiro Setor e das mulheres nos
processos de decisão a respeito da cultura, entre outros aspectos.
Cabe, ainda, ressaltar que as políticas culturais indianas, desde a
independência nacional até o presente, apresentaram uma mudança fundamental: elas transitaram
da busca dos direitos econômicos para a promoção dos direitos culturais. A preocupação cultural
nos anos 1950 e 1960 era ter a cultura como um meio de inclusão social, de melhoria da renda, de
inserção no mercado e de desenvolvimento da economia nacional. Progressivamente, o Estado
indiano foi perdendo a sua característica tipicamente desenvolvimentista e orientou-se, no setor
da cultura, a pensar os direitos dos cidadãos nos termos mais discutidos no presente: patrimônio
material e imaterial, acesso a bens e produtos culturais e ampliação do financiamento para outras
fontes de recursos, entre outros elementos. Busca-se, atualmente, elevar o capital cultural dos
cidadãos mais do que simplesmente promover a melhoria econômica de suas vidas por meio da
produção e da particpação em atividades culturais.
Quanto ao financiamento, durante mais de três décadas após a
independência, o país gastava apenas 0,11% do seu orçamento público total em rubricas
específicas da cultura. O que incrementava a relevância das políticas culturais, a despeito do
financiamento baixo para o setor, era elas serem consideradas uma política estratégica para o
desenvolvimentismo das primeiras décadas pós-independência, conjugada com outras políticas
econômicas e sociais. Com isso, outras rubricas também acabavam contribuindo com recursos
que eram aplicados em projetos culturais.
A cultura, no orçamento indiano, está incluída nos “serviços sociais”, que
englobam também educação, esportes, saúde, assistência social, desenvolvimento urbano e
outros. Somados todos esses serviços, já que não se tem dados desagregados para a cultura, o
gasto foi de 21% do orçamento (ano fiscal 2006-2007) para 25% (2011-2012), o que representou
uma porcentagem do PIB de 5,5% (2006-2007) para 7,3% (2011-2012). Especificamente o
Ministério da Cultura dispôs de pouco mais de US$ 750 milhões de orçamento próprio (para um
termo de comparação, o PIB de 2014 foi de mais de US$ 2 trilhões), destinados a gastos diretos e
a transferências para outros entes subnacionais e entidades. O cômputo dos entes subnacionais
indianos é complexo, de modo que não há esse dado disponível, nem sequer uma estimativa.
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Após a independência e até a década de 1980, as artes não contavam com
nenhum financiamento privado, salvo escassíssimas exceções locais. Esse cenário começou a se
alterar, efetivamente, na década de 1990, quando arte e cultura começaram a ser objeto de
interesse de patrocínio privado. No entanto, artes e cultura são campos em que há pouco
investimento de recursos pela iniciativa privada, que prefere outras áreas: educação, meio
ambiente, ciência e tecnologia, medicina e saúde. Os patrocínios privados para as artes e para a
cultura provêm, até a atualidade, advém principalmente de fundações internacionais, como a
Fundação Ford.
5. LEGISLAÇÃO E POLÍTICAS CULTURAIS NO BRASIL
O mecenato no Brasil tem raízes nas ações de D. João VI e destaque com
D. Pedro II. Na Primeira República, o apoio estatal à cultura era mais concentrado nas principais
Unidades da Federação. A Constituição de 1934 foi a primeira a inserir previsão de mecanismos
federais de incentivo à cultura. No entanto, só nos anos 1980 que esses instrumentos de política
pública foram configurados de maneira sistemática. A Lei Sarney (Lei nº 7.505, de 2 de julho de
1986) foi a primeira lei de incentivo à cultura brasileira, mas não exigia aprovação técnica do
governo dos projetos a serem financiados, bem como não estabelecia critérios de promoção de
equidade na distribuição dos recursos para a cultura.
A atual lei de incentivo à cultura é a Lei Rouanet (Lei nº 8.313, de 23 de
dezembro de 1991). De acordo com essa norma, há avaliação técnica dos projetos pelo Ministério
da Cultura (ainda que esta não seja de caráter eliminatório a análise de mérito de cada projeto).
Mas a aprovação pelo MinC não garante os recursos, que têm de ser buscados pelo proponente
na iniciativa privada.
Na prática, os recursos efetivamente obtidos – seja por meio de recursos
públicos, seja por financiamento privado, estes últimos a principal fonte de recursos – continuam
muito concentrados na região Sudeste (quase 80%) e, nela, nas capitais, mais especificamente
ainda em determinadas iniciativas e até em certos bairros. Portanto, um problema central do atual
modelo de financiamento é a assimetria na aplicação dos recursos do Fundo Nacional de Cultura
(FNC). Em parte, isso se explica pois os projetos culturais tendem a ser orientados pelos
interesses mais diretos de seus patrocinadores. Desse modo, as iniciativas e projetos que não são
objeto de interesse da iniciativa privada tendem a ter grandes dificuldades de obter financiamento.
Uma possibilidade seria alterar a lógica do FNC no sentido de se exigir
que uma parcela minoritária do montante de seus recursos fosse destinada à função redistributiva.
Ou seja, uma pequena parcela das doações ou dos patrocínios da iniciativa privada seria
direcionada a promover projetos culturais selecionados pelo MinC de acordo com critérios de
equalização regional, promoção de iniciativas com pouca chance de acesso a financiamento e
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localidades que tenham a economia da cultura como potencial eixo principal da atividade
econômica – e notória defasagem em outras áreas econômicas. Com isso, a assimetria na
distribuição dos recursos seria reduzida.
É nesse sentido que o papel redistribuidor do governo federal tem de
agir, mediante as transferências voluntárias de recursos para as regiões e entes que têm maior
demanda de acesso ao financiamento à cultura. A principal diferenciação entre regimes
federativos e mais centralizados, do ponto de vista fiscal, consiste no grau de descentralização das
receitas, pois os gastos dos entes subnacionais não variam tanto assim ao se comparar países em
que seus governos regionais e locais têm mais autonomia ou menos (Boadway e Shah, 2007, p.
xxix). “Um alto grau de descentraliação das receitas não significa a inexistência de um déficit
orçamentário vertical. Ao contrário, mesmo nas federações mais descentralizadas [como Canadá,
Índia, Suíça e Estados Unidos], as transferências intergovernamentais têm um importante papel”
(Ibidem).
Por essa razão, no campo do financiamento da cultura no Brasil, não
basta a Constituição Federal indicar, tal como no presente, a possibilidade de que nossos Estados
e o Distrito Federal vinculem recursos à cultura. O art. 216 assim dispõe, em seu § 6º:
§ 6º É facultado aos Estados e ao Distrito Federal vincular a fundo
estadual de fomento à cultura até cinco décimos por cento de sua receita
tributária líquida, para o financiamento de programas e projetos culturais,
vedada a aplicação desses recursos no pagamento de: (Incluído pela
Emenda Constitucional nº 42, de 19.12.2003)
I - despesas com pessoal e encargos sociais; (Incluído pela Emenda
Constitucional nº 42, de 19.12.2003)
II - serviço da dívida; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 42,
de 19.12.2003)
III - qualquer outra despesa corrente não vinculada diretamente
aos investimentos ou ações apoiados. (Incluído pela Emenda
Constitucional nº 42, de 19.12.2003)
Sabendo-se que as transferências intergovernamentais têm papel decisivo
na implementação de políticas de Estado e de programas de governo pelo mundo, esse
mecanismo não ocorre de maneira diferente no Brasil. Não basta deixar a cargo dos entes
subnacionais o investimento, no caso, em cultura. O nível federal deve, necessariamente, assumir
protagonismo no incentivo e patrocínio do setor, tendo a função de efetuar transferências para os
entes subnacionais e de promover instrumentos destinados a equalizar a distribuição de recursos
para a cultura pelo território nacional. É nesse sentido estratégico que a vinculação de recursos
para a cultura tem grande relevância no Brasil.
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Acresce-se, ainda, que a noção já insculpida na Carta Magna de pacto
federativo e de colaboração entre os entes e a sociedade é um importante conceito para a área:
Art. 216-A. O Sistema Nacional de Cultura, organizado em regime
de colaboração, de forma descentralizada e participativa, institui um
processo de gestão e promoção conjunta de políticas públicas de cultura,
democráticas e permanentes, pactuadas entre os entes da Federação e a
sociedade, tendo por objetivo promover o desenvolvimento humano,
social e econômico com pleno exercício dos direitos culturais. (Incluído
pela Emenda Constitucional nº 71, de 2012).
O protagonismo da esfera federal nas transferências de recursos e na
redução das desigualdades regionais de acesso ao incentivo à cultura é, conforme já mencionado,
um aspecto comum a qualquer país. Igualmente, deve haver “um processo de gestão e promoção
conjunta de políticas públicas de cultura”. Isso significa que não se pode simplesmente delegar
desorganizadamente aos entes e à sociedade a gestão e a promoção das políticas culturais. Elas
devem ser realizadas, salienta-se, de maneira conjunta, ou seja, devem ser coerentes,
complementares e ter um sentido não desagregador ou que crie possível competição interna por
recursos que leve à ineficiência na prestação dos serviços culturais.
No entanto, se alguns princípios conceituais já se encontram presentes
em nossa Constituição e a Lei Rouanet oferece possibilidades de financiamento à cultura, deve-se
notar que mecanismos como as isenções fiscais a Pessoas Físicas são largamente subutilizadas e
que os Fundos de Investimento Cultural e Artístico (Ficarts) até o presente não saíram da letra da
lei. Portanto, independentemente de medidas adicionais para aperfeiçoar o financiamento à
cultura no País, é necessário também informar, difundir e estimular o uso dos instrumentos já
existentes na legislação. Igualmente, essa não é uma responsabilidade unicamente do Poder
Executivo, mas também do Legislativo, na medida em que os Parlamentares podem apresentar
Emendas destinadas ao setor cultural e devem pressionar o Poder Executivo para que estas sejam
efetivadas.
No âmbito constitucional, há propostas de modificação a serem
mencionadas. A PEC nº 324, de 2001, inclui § 3º no art. 215 da Carta Magna:
§ 3º A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios
aplicarão, anualmente, nunca menos de seis por cento da receita
resultante de imposto, compreendida a proveniente de transferências,
para a produção, a preservação, a manutenção e o conhecimento de bens
e valores culturais.
A PEC nº 150, de 2003, apensada à primeira, inclui novo artigo no
capítulo da Constituição Federal destinado à cultura, inspirado na vinculação constitucional de
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recursos à educação e à saúde, nos seguintes termos, acrescentando artigo que se seguiria ao art.
216 (e, na atual configuração do texto constitucional, ao art. 216-A, referente ao Sistema Nacional
de Cultura, que não existia à época da apresentação da PEC):
A União aplicará anualmente nunca menos de dois por cento, os
Estados e o Distrito Federal, um e meio por cento, e os Municípios, um
por cento, da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente
de transferências, na preservação do patrimônio cultural brasileiro e na
produção e difusão da cultura nacional.
§ 1º Dos recursos a que se refere o caput, a União destinará vinte e
cinco por cento aos Estados e ao Distrito Federal, e vinte e cinco por
cento aos Municípios.
§ 2º Os critérios de rateio dos recursos destinados aos Estados, ao
Distrito Federal, e aos Municípios serão definidos em lei complementar,
observada a contrapartida de cada ente.
À primeira PEC, estão apensadas outras PECs: nº 427/2001, que fixa a
aplicação de 5% (cinco por cento) da receita para a preservação e divulgação de bens culturais; nº
310/2014, que prevê apenas 2% de vinculação na esfera federal e implementação progressiva
desse percentual ao longo de três anos, mediante escalonamento (1% => 1,5% => 2%); e nº
421/2014, que permite intervenção em caso de não aplicação dos recursos destinados à cultura e
repete, em essência, o teor da PEC nº 150/2003, também integrando mecanismo de
progressividade dos percentuais, cuja totalidade do percentual sucederia no quinto exercício
financeiro após a promulgação da Emenda, em diferentes escalonamentos para os entes
federados. A PEC nº 421/2014, de autoria da Deputada Jandira Feghali, obteve recentemente
parecer de admissibilidade na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania e, em seguida,
foi apensada à PEC 150/2013.
A aprovação dessa PEC nº 150/2003, nos moldes do que prevê a PEC
nº 421/2014 apensada, permitiria ampliar os recursos para a cultura dos atuais R$ 1,4 bilhão para
aproximados R$ 14 bilhões. Além disso, se o País tiver como meta um gasto na área de cultura de
1% do orçamento, tal como é recomendado pela Unesco, teríamos cerca de R$ 28 bilhões
destinados à cultura. Portanto, observa-se como a atividade legislativa pode ter grande
contribuição para o soerguimento das políticas culturais brasileiras e o quanto é relevante o Brasil
ter como meta se inserir nas recomendações das organizações internacionais3.

3

Informação extraída de participação do Deputado Giuseppe Vecci, Presidente da Subcomissão Permanente sobre
Fontes de Recursos para Incentivo à Cultura, no Programa Brasil em Debate, da TV Câmara, veiculado em 23 de
julho de 2015.
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O Projeto de Lei da Câmara nº 6.722, de 2010, de autoria do Poder
Executivo, cria o Procultura, buscando aprimorar os mecanismos de incentivo à cultura,
sobretudo corrigindo algumas distorções existentes na Lei Rouanet, em especial as que provocam
as assimetrias regionais já mencionadas. Sugerimos, nesse sentido, leitura de estudo comparativo
entre a Lei Rouanet e o PL do Procultura, elaborado pelo Consultor Legislativo da Câmara dos
Deputados, Paulo Sena (Sena, 2015).
Ainda no que se refere aos recursos destinados à cultura, sua sistemática
deveria ser complementada por mecanismo relevante utilizado já na área da educação: a definição
de despesas de manutenção e desenvolvimento da cultura (MDC). As despesas de
manutenção e desenvolvimento do ensino (MDE) são determinadas pela Lei de Diretrizes e Bases
da Educação Nacional (LDB nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996), em seus arts. 70 e 71, os
quais estabelecem, respectivamente, o que se considera MDE e o que não se considera MDE.
Com isso, a fiscalização da aplicação dos recursos e a coibição de desvios de finalidade fica
operacionalmente mais facilitada, podendo ensejar inclusive a responsabilização dos agentes
públicos. Nos mesmos moldes, poderiam ser encaminhados Projetos de Lei, no Legislativo, para
que se regule o que deve e o que não se deve ser considerado despesas de manutenção e
desenvolvimento da cultura (MDC).
Deve-se salientar, também, que há diversos fundos e programas que
podem ter parte de seus recursos direcionados para a cultura. É o caso do BNDES, por meio do
Programa Procult, dos Fundos de Desenvolvimento das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste
e outros que podem ser fontes auxiliares para incrementar o financiamento das políticas públicas
para o setor no Brasil.
Para além dos mecanismos previstos em lei, há que se salientar a
relevância de compreender que não basta disponibilizar e estimular o mero consumo de bens e
produtos culturais à população, por meio de programas de governo com esse teor. Se esse
consumo é um aspecto relevante das políticas públicas para a cultura, ele não é, em si, elemento
definidor da melhoria do acesso e do nível cultural dos cidadãos. São, também, necessários
programas de formação de mediadores culturais e promoção de atividades deles junto à
população. Afinal, a aquisição de um habitus cultural – seja de leitura e grupos de discussão de
obras dos mais diversos gêneros, de frequência a salas de cinema e compreensão de aspectos da
linguagem fílmica e de apreciação musical e artística, entre outros – não é um processo que se dá
“naturalmente” pelo simples acesso ao consumo de bens culturais, mas pelo contato com os
códigos de cada linguagem artística e cultural. Nesse contexto, não importa se são manifestações
de cultura “erudita”, “popular”, “folclórica” ou qualquer outro rótulo que se dê, pois cada uma
dessas ou outras categorias que se estabeleçam têm os seus próprios códigos e lógica de leitura,
apreciação e fruição.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS: EXPERIÊNCIAS EXTERNAS E PERSPECTIVAS DE
FINANCIAMENTO E DE GESTÃO DA CULTURA NO BRASIL
Um primeiro ponto que se pode depreender da análise dos casos em
pauta consiste no fato de que se deve reconhecer que infraestruturas e equipamentos culturais
(hardware) são essenciais para a promoção dos direitos culturais e para o estímulo à economia da
cultura. No entanto, mediadores e formadores culturais (software) o são ainda mais, pois senão as
estruturas físicas e os recursos (inclusive livros, computadores) não são de fato usufruidas pelos
cidadãos. Igualmente, sem os mediadores e formadores, os recursos destinados à cultura acabam
não se convertendo em ampliação efetiva ampliação do mercado de cultura, bem como não são
suficientemente capazes de proporcionar a democratização dos bens e produtos artísticoculturais.
Das experiências internacionais elencadas, tem-se que o incentivo à
cultura deve considerar sempre as peculiaridades da oferta e da demanda dos produtos culturais,
que têm lógica em grande medida distinta se comparados a outros produtos quaisquer. Com isso,
salienta-se o fato de que não basta efetuar uma aplicação mecânica de elementos da teoria macro
ou microeconômica nas atividades culturais como instrumento de planejamento para que sejam
obtidos resultados positivos nas políticas públicas para o setor.
Se a análise da economia da cultura é um aspecto fundamental para ser
pesquisado como meio de auxiliar na formulação de políticas públicas para o setor, ele não é o
único a ser considerado. A participação, seja em termos consultivos como em instâncias
deliberativas, de agentes culturais representantes dos diversos segmentos da cultura é essencial
para o debate e para o delineamento das políticas de Estado para a cultura. Esse ponto visa a
garantia de que seja respeitada a autonomia do setor cultural frente às ameaças da excessiva
intervenção estatal ou da interferência indevida dos interesses privados. Isso não signfica repelir o
Estado e o mercado, mas apenas fazer deles aliados para o progresso cultural e não fatores de
inibição da criação, da difusão e do acesso aos bens e direitos culturais.
Por sua vez, se as políticas culturais não podem ser iniciativas isoladas no
âmbito das políticas públicas, em especial as políticas econômicas e sociais. O exemplo da Índia
ilustra o quanto a política cultural pode contribuir e ser auxiliada pela busca do desenvolvimento
industrial e artesanal, pelo estímulo ao empreendendorismo e pela redução das desigualdades
sociais mediante a promoção da criação e incremento da renda dos mais pobres.
Já os casos do Japão e do Chile sugerem o quão é relevante os setores da
educação e da cultura serem complementares, com profunda cooperação e sinergia na
Administração Pública, de modo a agir de maneira concertada para promover a ampliação do
acesso à cultura para os cidadãos. Dos EUA, fica clara a importância das instituições de ensino na
difusão artístico-cultural, uma vez que as crianças e jovens de lá, por vezes, só tomam contato
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com determinadas expressões e manifestações artístico-culturais porque a escola proporciona, de
algum modo, esse acesso. O impacto disso não é apenas formativo, psicológico ou identitário
(indvidual ou coletivamente), como é fundamental que seja: com isso, forma-se, em paralelo,
público consumidor potencial para atividades do circuito cultural.
Do ponto de vista do planejamento das políticas culturais, o exemplo dos
EUA ilustra o quão relevante são levantamentos e pesquisas mais precisos sobre o setor da
cultura no Brasil. Essa iniciativa é fundamental para que gestores públicos, elaboradores de
políticas e programas, representantes dos diversos espectros políticos e comunidade acadêmica,
entre outros atores, possam intervir no debate com mais propriedade.
Países como o Reino Unido, que não tinham políticas públicas
sistemáticas e consistentes para a cultura – e que tinham baixo financiamento – e que passaram a
adotá-las somente a partir da II Guerra Mundial, fizeram-no tendo por base levantamentos e
pesquisas diversos, abrangendo tanto a demanda dos consumidores quanto a estrutura de oferta
de serviços e bens culturais. Portanto, não se pode adotar como escusa para não estruturar o setor
no presente o fato de que, no Brasil, não teríamos, supostamente, “tradição” de políticas culturais.
A necessidade de levantamentos e de pesquisas – os quais não devem ser
reduzidos a meras estatísticas de frequência a equipamentos culturais (embora essa seja uma
parcela importante dos dados a serem considerados) – leva a outra questão: os conceitos de
“cultura” e de “política cultural”. Para que se tenha um bom planejamento, precisa-se de um bom
retrato da economia da cultura e da dinâmica intrínseca do setor, bem como seus possíveis
futuros desenvolvimentos.
Para tanto, é fundamental estabelecer o que é “cultura” para o Estado: o
que deve ser priorizado, em que momento e de que forma. Afinal, como o exemplo japonês nos
lembra, não é possível preservar e apoiar a tudo e a todos, independentemente do modelo ser de
financiamento público, privado ou mesclado. Além de haver a tendência de ampliação do que se
entende como patrimônio, cada vez mais há crescentes necessidades dos agentes culturais e dos
cidadãos no que se refere ao direito à cultura.
A definição de “cultura” – e, sobretudo, dos segmentos culturais que a
sociedade brasileira considera prioritários – é o que permite criar as políticas culturais, as quais
dependem, também, de categorizações, definições, procedimentos e avaliações, as quais devem se
pautar por rever, sempre que necessário, os conceitos (sem que isso prejudique as séries
estatísticas históricas) e por estar em sintonia com os agentes do setor cultural. Ainda segundo a
experiência japonesa, a avaliação para reorientar as políticas culturais também é um fator relevante
para o sucesso do financiamento disponível.
A criação da Conta-Satélite para a Cultura conduzida pelo Escritório de
Análises Econômicas (BEA) dos EUA em 2012 e a parecria com o pelo National Endowment for the
Arts (NEA) para realizar pequisas, levantamentos e para medir a participação macroeconômica da
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cultura na economia nacional são elementos que sugerem o quanto o financiamento à cultura e as
políticas culturais têm obtido cada vez maior destaque naquele país. A preocupação de coligir
dados financeiros do setor e ter em mãos estatísticas confiáveis consiste em passo que reflete, por
um lado, um interesse crescente por mapear os impactos e avanços dos últimos anos no setor da
cultura e, por outro lado, a intenção de projetar a cultura como área ainda mais importante do que
é hoje para o futuro.
Se as ações culturais do Estado e dos agentes privados devem ser
conjugadas com outros setores que não apenas a cultura para que sejam bem-sucedidas, do ponto
de vista estatístico é preciso ter uma contabilização desagregada das iniciativas de cultura, tanto na
área específica como em outras conexas, além de coligir e separar claramente dados a respeito da
iniciativa privada, dos poderes públicos dos diversos entes subnacionais e do Terceiro Setor.
Muitos dos países mencionados, inclusive os desenvolvidos, ainda têm problemas no que se
refere a esse tópico.
Ainda no campo das estatísticas e dos levantamentos e pesquisas, embora
não haja casos internacionais muito conhecidos nesse sentido, a ideia de um Cadastro Nacional
de Experiências de Financiamento – que se alinha com a noção de produção de informações
sobre o setor – pode contribuir para que se possa mapear não apenas dados quantitativos de
iniciativas de patrocínio cultural (seja pelos poderes públicos, por entidades privadas ou pelo
Terceiro Setor), mas também aspectos qualitativos a respeito das motivações que levaram certas
experiências a ter êxito ou a fracassar, em parte ou integralmente.
Como se pode observar, assimetrias no financiamento à cultura são uma
característica presente nas políticas públicas para o setor na maior parte dos países, mesmo nos
desenvolvidos (EUA, Grã-Bretanha, Japão, por exemplo). Assimetrias populacionais são um
desafio do Canadá e da Argentina, cujos modelos de políticas culturais têm de se adaptar à
oposição entre extensões enormes de território escassamente povoadas e com acesso menor à
cultura e centros urbanos nos quais os equipamentos e manifestações artístico-culturais têm
grande protagonismo. Assimetrias regionais derivadas da desconcentração/concentração
populacional, bem como nos mecanismos de financiamento da culura são, igualmente, um desafio
brasileiro. Esse é um tema constante a ser enfrentado pelas políticas culturais e pelas estratégias
de financiamento a serem adotadas por qualquer nação, não importando se o modelo seja mais
baseado em recursos provenientes de subsídios públicos, de patrocínio privado ou uma
combinação de ambos.
Nesse sentido, a dicotomia centralização X descentralização é um dos
pontos mais sensíveis do planejamento estatal de políticas públicas – ressalte-se novamente,
independentemente de o modelo de financiamento privilegiar recursos públicos, privados ou do
Terceiro Setor ou de mesclá-los sob diferentes combinações. De imediato, em conexão com
elementos já mencionados nessas considerações finais, deve-se notar que descentralização com
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conceitos de cultura diferentes (entre os vários entes subnacionais) promove sérias sobreposições
e lacunas nas políticas públicas dos poderes públicos – esse é um exemplo de um problema
existente na Alemanha. Na Rússia, a descentralização administrativa das instituições culturais, que
foram transmitidas da esfera federal às esferas regional e municipal desde o início dos anos 2000,
também têm provocado dificuldades e assimetrias crescentes para a dinâmica do setor naquele
país. No entanto, a centralização excessiva é prejudicial, podendo chegar ao extremo de inibir a
produção cultural e a própria liberdade de expressão, como ilustram os casos da União Soviética,
da Coreia do Sul até fins dos anos 1980, da Alemanha Oriental e do Chile de Pinochet.
Como, então, tentar evitar disfuncionalidades das políticas culturais entre
os entes subnacionais de um dado país? Essencialmente, buscando – como, por exemplo,
mediante um pacto federativo, em casos como o brasileiro – distribuição mais clara de
competências e combinação de centralização e descentralização naquilo que cada uma delas
melhor pode potencializar o financiamento e a promoção de políticas culturais.
Na prática, isso tem alguns significados, segundo o que se depreende das
experiências internacionais. Inevitavelmente as transferências do ente federal/central para os
demais entes subnacionais consiste em mecanismo fundamental de redução de assimetrias
regionais. O sentido de centralização dos recursos na principal esfera, para que ela os distribua
buscando equidade em favor dos entes mais desfavorecidos, é inevitável – não importa o grau em
que isso ocorra. O poder federal/central simplesmente não pode se recusar a assumir essa
responsabilidade, esteja ela plenamente constitucionalizada, regulada, regulamentada ou não.
No entanto, as transferências do principal ente para os demais precisam
ser firmemente fiscalizadas, como já sugere o modelo britânico. Pode-se até delegar a política
cultural a agências autônomas ou quase independentes, como nos casos dos EUA e do Reino
Unido, mas não se pode deixar de avaliar o cumprimento de requisitos e estabelecer diretrizes,
metas e punições para o caso de não cumprimento adequado dos objetivos administrativos.
Do ponto de vista das decisões de como aplicar os recursos da esfera
federal/central, a experiência de descentralização e delegação nessa seara pode ser prejudicial, por
levar, mais uma vez, a lacunas e sobreposições nas iniciativas dos entes subnacionais. Por seu
turno, uma centralização de decsiões que sejam tomadas top-down, sem consulta e de maneira
praticamente arbitrária são igualmente prejjudiciais. Um ponto intermediário é manter a
centralização da decisão da aplicação dos recursos públicos (ou da execução da políticas cultural,
de maneira mais abrangente), mas mediante um processo seja fortemente baseado em consultas e
em participação deliberativa dos entes subnacionais e dos diversos agentes de distintos segmentos
do setor arístico-cultural. Isso preserva, potencialmente, a coesão e a sinergia de políticas culturais
pensadas em âmbito nacional, sem deixar de focar a redução de assimetrias e de abrir o processo
decisório aos interessados e diretamente afetados ações do Estado.
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A repartição dos recursos deve ser regionalizada, mas não conforme
aspectos meramente político-administrativos ou de acordo com critérios geográficos mecanicistas,
mas de acordo com a configuração de zonas culturais, que devem representar peculiaridades
culturais, inclusive transfronteiriças e intrafronteiriças das Unidades da Federação no Brasil. Essa
“regionalização” da cultura, buscando mapear identidades locais, vínculos artístico-históricos e
vocações no âmbito da economia da cultura pode ser um elemento (tal como os casos indiano e
chileno podem sugerir) tem potencial de melhor identificar assimetrias e potencialidades para o
setor, não apenas em sua dimensão simbólica e de territorialidade, mas também econômica.
Quanto aos fundos públicos de cultura, parece relevante que eles
ofereçam, pelas experiências coligidas, tanto a possibilidade de que os recursos da doação sejam
direcionados a um projeto específico quanto possam ser usados livremente pelos gestores desses
fundos. No que se refere aos recursos orçamentários, tem-se o fato de que, com poucos recursos
para o setor cultural, é difícil aplicar quaisquer boas experiências internacionais. Desse modo, a
vinculação constitucional de recursos para a cultura, no caso brasileiro, consiste em um
procedimento relevante para que se tente garantir uma gestão efetiva das políticas culturais. Além
disso, é fundamental que se considere o estabelecimento de despesas de manutenção e
desenvolvimento da cultura (MDC), definindo o que é e o que não deve ser considerado como
recurso aplicado ao setor, nos moldes do que já existe para a educação brasileira.
Por fim, o crescimento do interesse por aumentar o financiamento à
cultura nos EUA, na França e no Japão, entre outros, é um fato de relevo, o que sugere o quanto
o setor da cultura representa um potencial não apenas econômico, mas político, estratégico e de
promoção da imagem de cada país, inclusive como elemento de soft power de uma política
internacional cada vez mais complexa e permeada por múltiplas variáveis, que condicionam a
consecução dos objetivos nacionais.
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