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1. APRESENTAÇÃO
Este Estudo tem por objetivo apresentar elementos relevantes
relacionados ao desenvolvimento de políticas culturais na França e no Brasil, de maneira a tentar
observar em que aspectos o modelo, as ações de governo e, principalmente, a legislação podem
contribuir para uma compreensão comparativa dos dois casos e para o aperfeiçoamento das
iniciativas brasileiras na área. O presente trabalho será dividido conforme grandes áreas de
políticas culturais, a saber: 1. Instituições oficiais e patrimônio cultural; 2. Museus; 3. Livro,
literatura e leitura; 4. Financiamento e incentivos fiscais à cultura, mecenato e patrocínios 5.
Economia da cultura; 6. Audiovisual.
Entre o tratamento dado à cultura na França e no Brasil, há algumas
semelhanças – na concepção de patrimônio, na forma descentralizada de gestão, no
financiamento por mecenato e significativas diferenças – no acesso aos bens culturais e na
qualidade de sua fruição, no reconhecimento da cultura como segmento estratégico para o
fortalecimento e o desenvolvimento das nações, na eficácia da proteção ao patrimônio, no
impacto social dos museus, na proximidade entre cultura e educação, no volume do orçamento,
na formação de quadros burocráticos na gestão da cultura – entre outras tantas.
Historicamente, as políticas culturais oficiais têm maior tradição na
França do que no Brasil. A Revolução Francesa representou marco fundamental na ideia de
conservar o patrimônio histórico daquele país. As iniciativas estatais de proteção à cultura
demoraram, no entanto, algumas décadas mais para serem efetivadas naquele país europeu, tendo
como referências relevantes o governo iniciado pela Monarquia de Julho, em 1830, os esforços de
maior envergadura adotados já no início da Terceira República francesa (1871-1914) e a Lei de
1913 referente à proteção de monumentos históricos. A partir de então, seguiram-se outras leis,
abrangendo mais setores da cultura, até a criação do Ministério da Cultura francês, em 1959,
assumido por André Malraux, que ficou no cargo até 1969, na ocasião em que o general De
Gaulle saiu do poder. Mais recentemente, a legislação patrimonial existente foi reunida sob a égide
do Código de Patrimônio (2004).
No Brasil, a primeira legislação de relevo destinada à proteção do
patrimônio cultural foi o Decreto-Lei nº 25, de 30 de novembro de 1937. Posteriormente, a Lei nº
3.924, de 26 de julho de 1961 estabeleceu a proteção sobre o patrimônio arqueológico e
espeleológico. A Constituição Federal de 1988 reconhece os direitos culturais dos brasileiros e os
bens imateriais como parte do patrimônio cultural brasileiro. O Decreto nº 3.551, de 4 de agosto
de 2000, que regulamenta o patrimônio cultural imaterial no Brasil chama a atenção por ter sido
uma das primeiras iniciativas, no mundo, a regulamentar o tema em termos conceituais mais
modernos, antes mesmo da confecção da Convenção da Organização das Nações Unidades para
a Educação, Ciência e Cultura (Unesco) sobre o patrimônio cultural imaterial (PCI), que é de
2003.
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Tanto França quanto Brasil assinaram a Convenção para a Salvaguarda
do Patrimônio Cultural Imaterial, celebrada em Paris, em 17 de outubro de 2003, que versa sobre
um dos temas mais discutidos na atualidade no plano internacional, pois implica mudança de
postura dos Estados nacionais e poderes locais no que se refere à abordagem da cultura imaterial.
A Convenção foi um dos tratados internacionais contemporâneos que mais rápido entrou em
vigor (2006). Se a adesão dos países foi rápida e essa norma internacional já tem grande
repercussão, além de ampla internalização em legislações nacionais, o desafio da salvaguarda do
patrimônio imaterial ainda é significativo na prática, sobretudo porque implica também a proteção
aos direitos humanos e ao direito ambiental.
Outros temas abordados neste Estudo remetem ao desenvolvimento das
instituições culturais e museus em ambos os países, ao fomento ao audiovisual, bem como às
políticas destinadas à promoção do livro, da literatura e da leitura. Há que se salientar também
aspectos gerais relativos ao direito autoral, ao financiamento da cultura – que define, por vezes, os
limites e as condições de tornar normas programáticas em políticas públicas efetivas –, e à
dinâmica da economia da cultura.
Pela abrangência do tema, o presente Estudo não pretende,
evidentemente, esgotar os diversos pontos em discussão. A intenção é, sobretudo, oferecer visão
panorâmica acerca da das diversas áreas em pauta, observando a importância de que as políticas
culturais sejam devidamente articuladas, bem como avaliar aspectos atinentes à relação entre os
setores público e privado da cultura.
O Conselho da Europa define cultura como “tudo o que permite ao
indivíduo de se situar em relação ao mundo, à sociedade e também ao patrimônio cultural; tudo o
que lhe permite melhor compreender sua situação para poder eventualmente agir em prol de
mudanças” (Touzeau, 2010, p. 18). Por sua vez, de acordo com a doutrina e com as práticas
legiferante, administrativa e judicial, o direito à cultura “não constitui um corpus uniforme, seja ela
público ou privado; as variações incidem, principalmente, sobre a definição de o que é cultural em
uma determinada atividade e sobre a decisão de o quê apreender juridicamente dessa atividade;
essas percepções mudam conforme o contexto sócio-histórico e a moral de cada época” (Idem, p.
17).
Acrescem-se a essas conceituações a existência de, ao menos, duas
perspectivas principais possíveis quando se debate o direito à cultura – ora conflitantes, ora
complementares. A primeira considera-o como direito público, associado às ações do Estado, no
sentido de enquadrar e regulamentar as atividades culturais e a conservação dos bens culturais. A
segunda considera-o objeto de normatização do direito privado, envolvendo, em especial, o
direito autoral e o de propriedade intelectual (Touzeau, 2010, p. 20).
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2. INSTITUIÇÕES OFICIAIS E PATRIMÔNIO CULTURAL
2.1.

Aspectos conceituais

A Convenção-Quadro (de Faro) do Conselho da Europa sobre o Valor
do Patrimônio Cultural para a Sociedade, de 27 de outubro de 2005, traz, em seu art. 2º, a
seguinte definição: “O patrimônio cultural constitui um conjunto de recursos herdados do
passado que as pessoas consideram, para além do regime de propriedade dos bens, como um
reflexo e uma expressão de seus valores, crenças, saberes e tradições em contínua evolução”
(Mongin, 2010, p. 20). Considerando essa definição, tem-se que um dos aspectos essenciais ao
patrimônio cultural é a sua contextualização: no caso dos bens móveis e imóveis, principalmente
o entorno; no caso dos bens imateriais, as dinâmicas comunitárias.
Pode-se considerar, portanto, como conceito central a noção de que a
patrimonialização de um bem cultural não deve isolá-lo em relação a seu conjunto. No tocante
aos bens imóveis, eles compõem, com seu sítio, uma unidade que não pode ser desconsiderada.
Portanto, não basta a mera preservação de uma edificação específica que se queira proteger, mas
manter sua função urbana e guardar relação minimamente razoável entre o padrão de construção
do imóvel e do entorno. É nesse sentido que “todo bem imóvel é, portanto, do ponto de vista de
sua preservação, múltiplo. A proteção envolverá o bem propriamente dito e a sua moldura ou
vizinhança” (Queiroz, 1989, p. 306, grifos do original).
Considerando-se os debates acerca de uma nova compreensão de
patrimônio cultural, tem-se que ele deve aproximar-se de seu sentido cidadão e da interação
permanente e dinâmica com os diversos sujeitos sociais, organizações e empresas. Muito mais do
que patrimônio conservado – que é produção passiva, tendendo a ser mais vinculada à
preservação de bens e obras do passado tal como eles se encontram do que à sua vitalidade para a
cultura e a sociedade no presente –, a produção e a difusão cultural são ativas e não estáticas.
Além disso, conforme as diversas legislações nacionais e convenções internacionais, a cultura
deve portar sentido democratizador inerente. Portanto, contextualização, dinamismo e
democratização são vetores fundamentais para a patrimonialização da cultura.
Essa cultura ativa demanda muito mais a salvaguarda patrimonial do que
a mera proteção. Essa distinção conceitual tem-se tornado cada vez mais importante para as
políticas públicas de defesa do patrimônio. Tanto é assim que o objetivo da Convenção de 2003
sobre o Patrimônio Cultural Imaterial é, explicitamente, a salvaguarda dele. São “medidas para
assegurar a viabilidade do patrimônio cultural imaterial”: “identificação, documentação, pesquisa,
preservação, proteção, promoção, valorização, transmissão (pela educação formal ou não formal)
e revitalização” (Hottin, 2013, p. 15).
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A “proteção ao patrimônio” tende a ser mais associada à conservação em
sua acepção antiga, ou seja, como uma espécie de fotografia do passado imiscuída no presente.
Enquanto isso, a “salvaguarda do patrimônio” implica ação ativa dos Poderes Públicos,
participação intensa e efetiva das comunidades e dos cidadãos de modo geral, bem como
envolvimento de todos os stakeholders envolvidos nas várias dimensões da cultura. No exemplo do
patrimônio cultural imaterial, a necessidade de participação daqueles que detêm os conhecimentos
tradicionais e populares é afirmada por Christian Hottin, “pois um mero inventário de bens
culturais não é suficiente para garantir, sem medidas mais concretas, a preservação do patrimônio
cultural” (Idem, p. 14). Isso confirma que a noção de que não basta a concepção de proteção, mas
é necessária a salvaguarda de todo e qualquer patrimônio cultural.
Na atualidade, um dos grandes desafios da salvaguarda do patrimônio é a
digitalização. A crescente ação de digitalizar documentos, obras, monumentos, manifestações e
expressões culturais diversas pode ser avaliada de diversas formas. Até que ponto as memórias
virtuais e artificiais podem se tornar uma maneira de frear o movimento de patrimonialização?
Afinal, isso não eximiria a manutenção do patrimônio histórico e cultural, sob o argumento de
que já há a preservação deles no universo digital?
Por outro lado, há mais documentos, obras e outras expressões digitais
novos que se tornam potencialmente patrimonializáveis, ampliando quase ao infinito as possíveis
necessidades futuras de patrimonialização. Além disso, deve-se considerar que a fluidez da rede
mundial de computadores e a provisoriedade de sítios, blogs e similares dificulta a proteção de
potenciais documentos ou obras que venham a ser consideradas patrimônio.
A despeito desses questionamentos – que são aspectos ainda objeto de
debate e polêmica na atualidade e provavelmente o serão durante muito tempo –, cabe esclarecer
que o mundo virtual não muda os objetos e bens do patrimônio cultural, apenas alterando o
modo de acesso a eles. Há, portanto, riscos inerentes à digitalização do patrimônio, mas vários
autores alertam para o fato de que nenhum novo meio técnico comunicacional eliminou
completamente as tecnologias, técnicas, suportes, formação de perpetuação e transmissão de
saberes anteriormente existentes. Nesse sentido, a proteção do patrimônio não digital tem
potencial de não ser prejudicada pelo mundo digital, o qual poderá até mesmo contribuir para
ressaltar a importância de salvaguarda do patrimônio cultural não digital.
Em termos gerais, pode-se observar que a definição dos significados dos
termos e as concepções de cultura e de patrimonialização têm implicações práticas no que se
refere às ações de preservação do patrimônio cultural. O que é relevante nessas definições é o fato
de que a contextualização e o dinamismo do bem a ser preservado no seu âmbito específico –
quer seja o entorno geográfico, arquitetônico e urbanístico, quer seja o sentido dos bens móveis
no imóvel em que esteja, quer seja a comunidade produtora de cultura, para o caso do patrimônio
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imaterial – não devem ser jamais desprezados como aspectos relevantes nas políticas patrimoniais
e na legislação correspondente.
2.2.

Patrimônio cultural e turismo

A relação entre patrimônio cultural e turismo é permeada por uma tensão
permanente. A tendência é que, quanto mais um lugar seja turístico, menos ele se torne
turisticamente atrativo. Para atrair os turistas, um lugar deve parecer não ser turístico (Heinich,
2010, p. 55), deve soar como “raro”, “exótico”, “pitoresco”. Ou seja, não basta ser autêntico, tem
de parecer autêntico.
Nesse sentido, o que se busca no turismo vinculado ao patrimônio
cultural é o “espetáculo da autenticidade”, que produz o que se conhece na França como “efeito
Lascaux”. A caverna de Lascaux, descoberta em 1940, é uma gruta com inscrições pré-históricas
muito conhecidas. No entanto, as crescentes visitas ao local fizeram os especialistas perceberem
que, já nos anos 1950, as inscrições estavam-se deteriorando devido à presença de gás carbônico
decorrente da respiração dos muitos visitantes.
Com isso, tomou-se a decisão de fechar a caverna original em 1963 à
visitação ampla, permitindo apenas fluxo restrito de especialistas. Foram tomadas medidas de
preservação desse patrimônio desde então e, em paralelo, para atender ao ensejo dos turistas de
visitação, foi feita uma réplica de parte das inscrições da caverna original, conhecida como
Lascaux II. O caso da caverna original de Lascaux ilustra como o busca turística pelo autêntico (o
“espetáculo da autenticidade”) pode colocar em risco de dano irreversível o objeto do patrimônio.
Ao mesmo tempo, pode levar ao “efeito Lascaux”, qual seja, a criação de uma estrutura postiça
ou artificial para garantir a preservação do patrimônio original.
Estão sujeitos ao “espetáculo da autenticidade” tanto o patrimônio
cultural material quanto o imaterial. Para os bens materiais, essa percepção é mais intuitiva. No
caso das manifestações e práticas culturais imateriais, a eventual busca pela suposta
“originalidade” da expressão cultural e o afluxo de muitos turistas tende a mudar a dinâmica
socioantropológica do bem imaterial em questão, de modo que ele pode alterar-se na essência de
sua criação, de sua recriação e de sua transmissão, unicamente para atender ao eventual novo
público.
Esse impacto turístico para o bem imaterial não é, por si só, negativo. Ele
não deve ser avaliado nos termos da noção tradicional de folclore (ou mesmo da noção de
“culturas tradicionais e populares”, que é próxima), segundo a qual há supostas expressões
culturais “originais” que, a exemplo de um bem arqueológico, teriam de ser preservadas de modo
“congelado” no tempo para o sempre, tal como foram encontradas pelo público externo a elas.
Esse “congelamento” tem como principal problema o fato de que desconsidera o dinamismo
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interno da comunidade que a produziu ou do contexto social, ambiental, cultural e histórico de
cada sociedade.
Com efeito, a definição de patrimônio cultural imaterial, como se verá
adiante, compreende a noção de que as manifestações culturais objeto de salvaguarda são, antes
de tudo, dinâmicas e devem ter, como princípio de análise, o protagonismo de suas comunidades
no estabelecimento de seus contornos, características, funções, sentidos e narrativas. À
comunidade que produz o patrimônio imaterial deve ser resguardada a autonomia para que aquela
cultura seja transmitida às novas gerações e seja alterada naquilo que a comunidade entenda
adequado. Esse processo, por vezes, não é pacífico nem mesmo no âmbito intracomunidade,
mais um motivo por que sua dinâmica interna deve ser ao máximo respeitada. A incorporação ou
recusa de elementos de outras comunidades ou da sociedade circundante é também elemento que
deve ser decidido pela comunidade, bem como há o direito de a comunidade recusar certas
influências externas ou fazer questão de manter determinadas tradições que se enraízam na
memória social do grupo.
Em suma, o que é necessário garantir às comunidades produtoras de
patrimônio imaterial é, por um lado, dar suporte para que se possa preservar os elementos ditos
“tradicionais” que se quiserem manter, bem como garantir a liberdade de atualização das práticas
“tradicionais” e incorporação do que é visto, pela sociedade circundante, como “modernização”.
É nesse ponto tênue de equilíbrio entre manutenção da “tradição” e “modernização” que a
promoção turística do patrimônio imaterial pode afetar essas expressões e saberes culturais
imateriais.
Se a atividade turística altera significativamente a dinâmica social,
histórica e antropológica da comunidade produtora daquela cultura específica, o risco de que
aquele patrimônio imaterial não seja salvaguardado, segundo essa concepção contemporânea,
aumenta muito. Se o turismo ingressa na comunidade de modo a desestruturar suas práticas e
processos de produção da cultura imaterial – e dos bens materiais que lhe são associados –, há
dois riscos potenciais.
O primeiro é uma preservação caricaturizada, folclorizada, estereotipada
de traços formalísticos da “cultura tradicional”, uma espécie de regressão a formas que já têm
pouco sentido socioantropológico para aquela comunidade, mas que são adotadas unicamente
para responder às pressões derivadas da desorganização do modus vivendi comunitário. O segundo
risco é o abandono amplo de tradições como a língua e como as formas de transmissão
transgeracionais dos saberes, entre outras, em nome de uma “modernização” destinada a “apagar”
traços culturais supostamente “atrasados”.
Diante desses riscos, a patrimonialização da cultura imaterial demanda a
consideração não apenas da relevância de registrar determinada expressão, saber ou prática
comunitária. Ainda que esse reconhecimento oficial seja muito importante do ponto de vista
8

simbólico, a ação do Estado no sentido de promover a salvaguarda do PCI, inclusive em sua
relação com o turismo, também precisa estabelecer critérios, freios e contrapesos capazes de
manter o equilíbrio da dinâmica comunitária. A comunidade precisa ter voz nos processos
deliberativos e o Estado deve oferecer a ela suporte material, administrativo e mesmo de
formação de quadros locais para debater e intervir ativamente e com conhecimento no processo
de salvaguarda.
Por outro lado, a ação estatal deve conter os excessos nas intervenções
dos stakeholders externos, como outras comunidades locais, empresas, sindicatos e Organizações
Não Governamentais (ONGs). Além disso, a ação conjugada dos Poderes Públicos, mediante
seus diversos órgãos e entidades, dos distintos entes, também deve ser um dos principais objetos
de articulação, para que dinâmica da comunidade produtora do PCI não seja desestruturada.
2.3.

Patrimônio Cultural Imaterial (PCI)

Na definição de Jean-Michel Leniaud, o imaterial é tudo que se relaciona
a um contexto e um conjunto de liames invisíveis subjacentes às coisas e aos objetos materiais
(Benhamou e Cornu, 2010, p. 11). De acordo com Paoli, a distinção entre “material” e “imaterial”
representaria a “existência de dois momentos distintos na história da prática da preservação,
carregados de uma série de conotações sociais e políticas, com a valorização de novos atores
sociais na construção da chamada ‘cultura nacional’” (2008, p. 1). Prossegue a autora:
A conceituação da modernidade como ruptura entre passado e presente
traria consigo uma construção do tempo em perspectiva. Não se trata
apenas de uma narrativa do presente moderno, mas de um presente que
se configura como moderno em relação a um passado, do qual também é
imprescindível construir uma imagem (Paoli, 2008, p. 2).
A invenção da noção de patrimônio histórico, tal como a conhecemos
hoje, tem suas origens no fim do século XVIII. Por um lado, ela “declara a obsolescência do
passado frente à era industrial, e por outro, deseja preservar seus vestígios, não apenas sob o
ponto de vista de uma contemplação nostálgica, […], mas como parte integrante da visão de
futuro que a sociedade industrial deseja produzir para si própria” (Idem, p. 6). Como tentativa de
resposta a esse paradoxo, o conceito de “monumento histórico” oferecia a ideia de que há um
passado obsoleto a ser mantido, ainda que destituído de seu conteúdo e dinâmica original, para as
gerações futuras.
Desde o século XIX, a intelectualidade começou a manifestar incômodo
pela percepção de que o mundo da técnica, associado ao presente, estaria desagregando a cultura
pré-industrial, “os valores da cultura, da moral e do espírito do homem (leia-se humanístico),
entendidos como pertencentes ao mundo ‘tradicional’ em vias de desaparecer” (Idem, p. 9). Com
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isso, gestou-se a noção de que seria necessário preservar pequenas localidades e “modos de vida”
ameaçados pelo rolo compressor da modernidade.
Por esta concepção da era industrial como separada da cultura, a
preservação dos vestígios físicos do passado (e, num segundo momento,
dos próprios “modos de vida” considerados ainda “tradicionais”) tornarse-ia essencial. De certa forma, aqueles objetos, independentemente de
sua função ou dos usos para os quais foram produzidos, passariam a ser
vistos como depositários dos valores da “tradição”, testemunhos materiais
da cultura da qual se entende que a modernidade se afastou, para moverse no domínio exclusivo da técnica. Os “modos de vida”, por sua vez,
constituiriam os testemunhos vivos da cultura, dentro do conceito de
patrimônio imaterial. Tais objetos, assim como os modos de vida
“tradicionais”, assumiriam o caráter de recursos não renováveis, uma vez que
se teriam rompido os fios que conduziam a sua lógica de produção. O
conceito de patrimônio traria implícito o risco da perda irremediável do
bem, a ser evitada através da preservação.
Considerar o passado como recurso não renovável significa naturalizá-lo
[…]. A transferência do passado para o âmbito do natural teria uma
dúplice leitura. Em primeiro lugar, representa a impossibilidade de sua
reprodução pela ação humana do presente. Em segundo, seu
estranhamento, seu antagonismo em relação à metrópole. da era
industrial (Paoli, 2008, p. 9-10, grifos do original).
Nas décadas seguintes à Revolução de 1789, um fosso separava o que
chamamos, na atualidade, de patrimônio material e patrimônio cultural imaterial (PCI). Na
prática, os atuais objetos de salvaguarda do PCI eram mero objeto de coleta, documentação e
estudo de folcloristas, cuja concepção era buscar as raízes da identidade nacional francesa. De
modo geral, a noção de estudos de folclore tradicionalmente sempre teve essa característica e
coadunou-se com a construção das identidades nacionais dos Estados modernos desde o século
XIX.
No entanto, o estudo do folclore e das culturas populares permaneceu,
por muito tempo, como apanágio dos eruditos locais, das revistas regionais e dos amadores
esclarecidos. Essa categoria de patrimônio ingressou nos museus franceses muito tarde. Um dos
primeiros exemplos nesse sentido foi a organização de uma sala dedicada à França no Museu do
Trocadéro em 1878. Nela eram exibidos objetos típicos considerados representantes e
testemunhos materiais das tradições folclóricas da sociedade francesa (Hottin, 2013, p. 17).
No Brasil, ocorreu processo similar, embora bem mais tardio. O
folclorismo começou a florescer ainda no fim do século XIX, ainda que de maneira bastante
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entremeada à literatura, como se pode lembrar o exemplo do escritor Sylvio Romero, sendo
pouco “científica”, para os padrões do que se considerava científico à época. No entanto,
somente no âmbito do Serviço de Assistência ao Ensino (1927) do Museu Nacional (localizado
no Rio de Janeiro) que se criou uma das primeiras incursões do folclore nas instituições
museológicas brasileiras. Era a “Sala Sertaneja” do Museu, estabelecida em 1927, que já em sua
inauguração apresentou a coleção “Etnografia Sertaneja” durante mais de um ano (1927-1928) ao
público.
Embora não fosse uma sala dedicada nominalmente à Nação Brasileira –
tal como ocorreu com a sala do Museu do Trocadéro na França –, a temática sertaneja apontava
para o mesmo caminho. Afinal, uma das discussões centrais acerca do suposto “caráter nacional
brasileiro”, à época, consistia no debate da mestiçagem e da raça. O sertanejo era entendido como
“sub-raça”, produto de outras raças, a qual tenderia a constituir uma nova “raça brasileira”
mestiça, capaz de impulsionar a formação do “caráter nacional”. Em suma, o debate de fundo era,
tanto no caso francês do século XIX quanto no Brasil dos anos 1920, a identidade nacional.
Mais tarde, na França, a criação do Museu de Artes e Tradições
Populares (MATP), em 1937, elevou, décadas após a iniciativa do Museu do Trocadéro em 1878,
o tema a novo patamar. O MATP uniu grande escala de procedimentos científicos e conservação
do patrimônio etnográfico nacional. Durante a Segunda Guerra, a noção de folclore foi
fortemente desacreditada na França, pois foi associada ou à ocupação estrangeira ou ao governo
colaboracionista de Vichy. Desse modo, após a II Guerra Mundial, o que chamamos hoje de
“cultura imaterial” ficou relegado a um segundo plano, sendo visto como concepção ultrapassada
para o novo momento histórico.
Embora o MATP continuasse a existir no pós-guerra e tenha mantido
seu prestígio por décadas – a despeito da decadência do uso dos conceitos do folclore – desde
1972 seu protagonismo foi superado pelo que se denomina, naquele país, de “movimento
associativo” (entidades da sociedade civil que organizam associações de defesa da cultura e das
línguas locais). Essas associações, em termos gerais, voltam-se à preservação dos saber-fazer
tradicionais, à renovação e dinamização das músicas das culturas populares e tradicionais ou à
reinvenção do museu como instituição que não seja meramente depositária de objetos
“arqueologizados”, mas como espaço de cultura viva.
Especificamente no âmbito da museologia francesa, os anos 1970
marcaram o surgimento do movimento dos ecomuseus. A experiência emblemática, nesse
sentido, é o Ecomuseu de Creusot, que acomodava não apenas as chamadas “grandes artes”, mas
as demais manifestações e expressões culturais. A concepção dos ecomuseus baseia-se na
intenção em redefinir as fronteiras entre museu e sociedade, sobretudo mediante a ativa
participação e engajamento da população nos museus e na construção do patrimônio.
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Junto ao movimento associativo e aos ecomuseus franceses, os centros
de músicas e danças tradicionais contrapuseram-se ao que o folclorismo tinha de mais criticável,
ou seja, a fixação de formas culturais e a perpetuação da invariabilidade dessas formas,
desconsiderando a dinamicidade das culturas e comunidades que as produziram. A preocupação
desse movimento dos centros de músicas e danças tradicionais era acompanhar o
desenvolvimento das formas musicais ou coreográficas tradicionais e enriquecê-las com novos
aportes culturais, confiando na capacidade de desenvolvimento, atualização e recriação
permanente das comunidades, que assumiam protagonismo na salvaguarda do patrimônio
cultural.
Esses entendimentos novos surgidos na década de 1970 na França
podem ser considerados, no âmbito daquela nação, como gênese de alguns dos elementos mais
relevantes presentes na Convenção sobre o Patrimônio Cultural Imaterial (PCI) de 2003, assinada
em Paris. Tratava-se de recusar, de maneira ampla, a fossilização da cultura, que é um dos
princípios centrais adotados no texto da Convenção de 2003. Nele, o PCI é definido como
patrimônio em mudança perpétua, recriado sem cessar pelas comunidades que os portam, em
função das mudanças da sociedade à qual eles se vinculam (Hottin, 2013, p. 18).
O PCI envolve práticas, representações, expressões, conhecimentos e
múltiplos saber-fazer – assim como os instrumentos, os objetos, os artefatos e os espaços
culturais associados a eles – que as comunidades, os grupos e, se for o caso, os indivíduos
reconheçam como fazendo parte de seu patrimônio cultural. Como se pode observar, tem-se, no
conceito de salvaguarda do patrimônio cultural imaterial, o protagonismo dos sujeitos e das
comunidades (Hottin, 2013, p. 15).
Ainda nos anos 1970, a criação de ateliês destinados à conservação da
prática de bordados permitiu, na França,
[…] graças à iniciativa de alguns apaixonados pelo tema e replicada em
outras atividades tradicionais, a velhas técnicas, seculares e ameaçadas de
desaparecimento encontrarem instituições e lugares de perpetuação de
sua cultura, sem depender das flutuações da demanda econômica. Os
portadores da tradição tornam-se trabalhadores do Estado, que passaram
a receber, dali em diante, exclusivamente para transmitir um saber que
necessita nove a dez anos de aprendizagem exaustiva para ser
incorporado. Alguns anos mais tarde, o sistema de mestres de arte –
frequentemente comparado aos tesouros humanos vivos japoneses –,
ainda que não confira uma notoriedade comparável [aos tesouros
humanos vivos japoneses], valorizou o talento dos artesãos, estimulandoos a transmitir seus conhecimentos mediante a formação de aprendizes
(Idem, p. 19).
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No fim de 1979, o Relatório Redjem Benzaïd, Inspetor Geral de
Finanças, teve relevância para avançar em direção ao que hoje se define como patrimônio cultural
imaterial. Nele foi definida a noção de “patrimônio etnológico”, incluindo objetos mobiliários,
fontes d’água, outros ecossistemas e organizações sociais e culturais. A diferença desse conceito
para o de PCI reside no fato de que o “patrimônio etnológico” de 1979 era fruto de uma agenda
de pesquisas científicas (já realizadas ou a serem realizadas) e não visava à preservação de objetos
materiais das comunidades. Era, portanto, iniciativa de estudos de cunho essencialmente
acadêmico. O PCI, por sua vez, inverteu o protagonismo em questão, pois nele são as
comunidades que devem assumir o papel de maior relevo na identificação, na estruturação, na
conservação, na dinamização e na salvaguarda do patrimônio.
De todo modo, o Relatório Benzaïd lançou uma política de pesquisa
etnológica na França e criou a Missão de Patrimônio Etnológico. O Decreto nº 80-277, de 15 de
abril de 1980, por sua vez, definiu “patrimônio etnológico” como a “totalidade dos modos
específicos de existência material e imaterial dos grupos e comunidades que vivem na França”. O
Relatório de 1979, a Missão e o referido Decreto representaram o ingresso oficial do que
denominamos contemporaneamente patrimônio imaterial pela primeira vez nas políticas do
Estado Cultural francês. A Missão de Patrimônio Etnológico foi dividida em duas etapas: uma
destinada à formação de etnólogos, durante dez anos, e outra destinada a que esses etnólogos
efetuassem pesquisas a partir do começo da década de 1990.
No entanto, houve relativamente escasso interesse pela iniciativa e o
programa não teve grande fôlego institucional, se considerado em termos amplos. As áreas em
que o programa teve sucesso e se fortaleceu foram aquelas relacionadas a temas específicos:
etnobotânica, história da etnologia e do folclore, bem como patrimônio linguístico, marítimo,
fluvial e regional. O desenvolvimento dessas áreas permitiu o reconhecimento oficial de diversos
elementos imateriais como patrimônio etnológico. Embora não tenha sido concebida nos
mesmos termos da noção atual de PCI, o conceito de patrimônio etnológico acabou por
proporcionar, de modo reflexo, a valorização dos atores locais, dos habitantes dos territórios e
dos detentores do patrimônio. A própria prática patrimonial do Estado levou a que as
comunidades passassem da condição de meros “informantes” para atores de seu próprio
patrimônio. Essa mudança convergiu com os debates que levaram à elaboração do texto da
Convenção sobre o PCI de 2003 (Hottin, 2013, p. 21), com adaptações e avanços na redação e
nos conceitos.
Se, por um lado, a noção de “patrimônio etnológico” acabou-se tornando
mais do que era originalmente, ocorreu o inverso com o conceito de PCI. Embora este último
tenha como pressuposto fundamental o dinamismo e a participação ativa da comunidade no
reconhecimento e na preservação do patrimônio, a interpretação do PCI na França, na prática,
ainda privilegia a pesquisa científica – e não tanto a vontade e a participação das comunidades –,
embora esta seja uma ferramenta que não se possa dispensar (Hottin, 2013, p. 25).
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Internacionalmente, a Conferência Mundial sobre Políticas Culturais
(1982) trouxe abordagem antropológica para o centro dos debates. De acordo com ela, a cultura
foi definida como modo de vida e forma da organização social de um grupo, com suas tradições e
com os demais contextos socioculturais e econômicos. Essa concepção de cultura foi adotada
pela Unesco durante a Década pelo Desenvolvimento Cultural (1987-1997). Quando esta
efeméride foi lançada, defendeu-se que a salvaguarda do patrimônio cultural “deveria ser vista
como um dos principais ativos de um tipo de desenvolvimento multidimensional”. Isso resultou
na conexão entre busca do desenvolvimento sustentável e preservação dos saber-fazer locais e
práticas tradicionais (Blake, 2013, p. 91).
A Recomendação sobre a Salvaguarda da Cultura Tradicional e Popular
(1989) da Unesco representou iniciativa significativa na defesa do que hoje se entende por PCI,
definindo “cultura tradicional e popular” como criações culturais fundadas no comunitário e em
suas tradições (sob formas tais como “as línguas, a literatura, a música, a dança, os jogos, a
mitologia, os rituais, o artesanato, a arquitetura e outras artes”), bem como afirmando:
A conservação se refere à proteção das tradições vinculadas à cultura
tradicional e popular de seus portadores, segundo o entendimento de que
cada povo tem direitos sobre sua cultura e de que sua adesão a essa
cultura pode perder o vigor sob a influência da cultura industrializada
difundida pelos meios de comunicação de massa. Por isso, é necessário
adotar medidas para garantir do Estado o apoio econômico das tradições
vinculadas à cultura tradicional e popular, tanto no interior das
comunidades que as produzem quanto fora delas. (Unesco, 1989).
Contudo, havia limitações nesse documento. A difusão dos elementos
constituintes do patrimônio cultural ainda era concebida sob o signo de uma autenticidade que
estaria supostamente a ponto de ser “perdida”, reforçando aspectos já desgastados da velha
concepção imobilista de folclore:
Reconhecendo a extrema fragilidade de certas formas de cultura
tradicional e popular e, particularmente, de seus aspectos
correspondentes à tradição oral, bem como o perigo de que esses
aspectos se percam. […] deve-se evitar toda deformação a fim de
salvaguardar a integridade das tradições (Unesco, 1989).
Posteriormente, a Declaração da Conferência das Nações Unidas sobre
Meio Ambiente e Desenvolvimento (CNUMAD ou Rio-92), em seu Princípio nº 22, estabelecia o
papel central do envolvimento da comunidade local para se garantir o desenvolvimento
sustentável. A Convenção da Biodiversidade (1992), em seu art. 8(j), dispunha acerca da
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relevância da participação dos povos locais e indígenas na proteção da biodiversidade, incluindo
respeito aos sistemas tradicionais de classificação, aquisição e partilha de conhecimento.
Esta última Convenção estabelecia outros aspectos relevantes, entre os
quais se destacam: 1. a garantia de prévio consentimento livre e esclarecido, com gratuidade, para
acesso, aquisição e uso do conhecimento tradicional; 2. a participação e parceria completa e com
igualdade das comunidades no planejamento e gestão dos benefícios derivados de seus
conhecimentos tradicionais; e 3. direito da comunidade não revelar informação confidencial a
respeito de seus saberes (Blake, 2013, p. 91).
Com a crescente discussão sobre o tema, a Convenção de 2003
consolidou um texto de grande contribuição para o patrimônio. Esse tratado complementou e se
opôs à Convenção sobre o Patrimônio Mundial, Cultural e Natural de 1972, pois não mais se
restringia ao patrimônio material (foco da Convenção ode 1972, seja no que se refere ao
patrimônio monumental ou natural) e, ao mesmo tempo, afirmava conceitualmente que a noção
de patrimônio tinha de ser compreendida de modo abrangente.
A Convenção de 1972 havia estabelecido o Fundo do Patrimônio
Mundial, constituído de 1% das contribuições dos Estados-membros à Unesco e de doações
voluntárias, destinadas a auxiliar os Estados que desejassem inscrever sítios seus na Lista do
Patrimônio Mundial da Humanidade, contanto que as candidaturas estejam de acordo com os
critérios estabelecidos. Sua origem remontava a 1959, conforme descreve o sítio da Unesco:
O evento que suscitou especial preocupação internacional foi a decisão
de construir a grande represa da Assuan no Egito, com a qual se
inundaria o vale em que se encontravam os templos de Abu Simbel, um
tesouro da antiga civilização egípcia. Em 1959, a Unesco decidiu lançar
uma campanha internacional a partir de uma solicitação dos governos do
Egito e Sudão.
Acelerou-se a pesquisa arqueológica nas áreas que seriam inundadas.
Sobretudo os templos de Abu Simbel e Filae foram então completamente
desmontados, transportados a um terreno a salvo da inundação e lá
montados novamente (Unesco, 2015).
Um dos problemas da Convenção de 1972 residia no fato de que os
países europeus tinham maior tradição na proteção do patrimônio material e foram, portanto,
beneficiados pelo tratado em detrimento aos países subdesenvolvidos ou em vias de
desenvolvimento. Após a Convenção de 1972, houve uma corrida dos Estados-nação por
registros de seus monumentos materiais como patrimônio cultural da humanidade pela Unesco.
De modo diverso, a Convenção sobre o PCI de 2003 permitiu aos países
que antes eram menos favorecidos no reconhecimento de seus patrimônios culturais pela
15

Convenção de 19792 que estes conseguissem aceder de maneira mais ampla ao “mapa-múndi”
das políticas culturais internacionais. Atualmente, a Lista do Patrimônio Mundial engloba também
o PCI.
Se a Convenção de 2003 teve o mérito de estabelecer com princípio a
consulta às comunidades na salvaguarda do PCI, ela não explicitou como isso deveria acontecer
na prática. O único aspecto implícito, conforme Janet Blake, consistia em um ponto negativo,
qual seja: a interpretação de que as comunidades só podem participar da salvaguarda de seu
patrimônio se convidadas pelo Estado, não podendo iniciar esse processo autonomamente ou
bloquear iniciativas dos poderes nacionais soberanos às quais se oponham (Blake, 2013, p. 95).
A crítica é dirigida ao art. 15 da Convenção de 2003, no qual se afirma
que, “no âmbito das atividades de salvaguarda do PCI, cada Estado-Parte deve se esforçar para
garantir a mais ampla participação possível das comunidades, grupos e, quando apropriado,
indivíduos que criam, mantêm e transmitem tal patrimônio, e envolvê-los ativamente na sua
gestão” (Unesco, 2014, os grifos não são do original). De todo modo, o PCI não é mais apanágio
dos especialistas, acadêmicos e da burocracia estatal desde a Convenção.
Devido aos problemas de aplicação prática da Convenção, o Encontro de
Tóquio (2006), reunião de especialistas, propôs um método para inventariar manifestações do
PCI, incluindo alguns passos específicos:
1) Identificação do PCI
2) Identificação e informação a todos os atores envolvidos
3) Identificação de representantes das comunidades e grupos, para garantir
o envolvimento da comunidade no processo
4) Identificação das consequências potenciais do inventário
5) Obtenção de prévio consentimento livre e esclarecido para o inventário
6) Estabelecimento de protocolos para assegurar uma relação ética entre
atores envolvidos (Blake, 2013, p. 102)
Diante desse desafio, novas questões foram postas no que se refere à
salvaguarda do PCI. No caso francês, desde o começo dos anos 2000, a despeito da ratificação da
Convenção sobre o PCI em 2006, a noção de patrimônio, que vinha cada vez mais se alargando,
sobretudo desde o Inventário Geral de 1964, parece que começou a se contrair, devido à ação do
Estado, que descentralizou o Inventário Geral, discussão à qual se fará referência mais adiante.
Simultaneamente, verificou-se uma marginalização da etnologia no
processo de patrimonialização. Ainda assim, atualmente, consolidou-se a percepção generalizada
na França, em termos sociais e políticos, de que o PCI é uma ferramenta jurídica e administrativa
essencial para que se fomente, caracterize, preserve e divulgue a identidade nacional.
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Mais uma vez, a discussão do direito da cultura, tal como em outros
períodos históricos, foi capitaneada pela (re)construção da identidade nacional daquele país,
conforme ocorreu com os museus, caso tratado adiante. No presente, discute-se, no cenário
político e cultural francês – ainda que se esteja longe de consenso ou de perspectiva de
concretização da mudança de legislação –, a elaboração de uma nova lei de patrimônio cultural, na
qual seria incluído explicitamente o PCI em seus dispositivos (Hottin, 2013, p. 11).
No Brasil, a primeira política pública cultural que mencionou
especificamente o PCI foi o Programa Nacional do Patrimônio Imaterial (PNPI). O Programa foi
instituído por meio do Decreto nº 3.551, de 4 de agosto de 2000, sendo uma regulação do registro
do PCI. Os objetivos do PNPI são: implementar política de inventário, registro e salvaguarda de
bens culturais de natureza imaterial; preservar a diversidade étnica e cultural; captar recursos e
constituir rede de parceiros; incentivar e apoiar práticas de preservação.
Por sua vez, suas linhas de ação giram em torno da pesquisa, da
sustentabilidade, da promoção patrimonial (registro e salvaguarda, programas educativos,
sensibilização, divulgação e promoção) e da capacitação. Projetos são analisados por comissões
do Iphan em editais do governo federal. O PNPI estabelece, ainda, a elaboração de inventário das
formas de expressão, saberes e lugares, a ser renovado a cada 10 anos, para captar o dinamismo
do patrimônio cultural imaterial.
O PNPI representou uma ampliação significativa das atribuições do
Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) e demais instituições ligadas à
preservação do patrimônio cultural. Temas clássicos das ciências sociais (como cultura popular e
cultura indígena) passaram a ser analisados e tratados sob a ótica da patrimonialização.
O Decreto nº 3551, de 2000 também estabeleceu o Registro de Bens
Culturais de Natureza Imaterial. A exemplo da tradição de inventários franceses, o Registro
brasileiro determina os seguintes cadastros:
 Livro de registro de Saberes: refere-se a saberes comunitários;
 Livro de Registro das Celebrações: remete a datas do calendário cultural
das tradições populares pátrias;
 Livro de Registro das Formas de Expressão: engloba manifestações
literárias, lúdicas, musicais e artísticas em geral;
 Livro de Registro dos Lugares: trata de locais que constituem patrimônio
cultural brasileiro.
O Registro tem similaridades em relação ao tombamento, mas não
implica as restrições deste, processo que guarda similaridades com o que ocorreu historicamente
17

nas políticas de patrimonialização francesas, que ampliaram os instrumentos legais e
administrativos para torná-los mais efetivos e para abrangerem mais bens a serem protegidos.
No Brasil, o Registro pode ser solicitado pelo Ministério da Cultura
(MinC), pelas Secretarias da Cultura de Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e por
sociedades ou associações civis. O pedido é encaminhado ao Iphan, que emite parecer, após
submissão ao Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural. É o referido Conselho que se
pronuncia favoravelmente ou não ao registro de determinado bem como “patrimônio cultural do
Brasil”.
A adoção da Medida Provisória nº 2.186-16, de 23 de agosto de 2001,
objetivou a proteção do conhecimento tradicional associado, que é um bem cultural imaterial.
Nesse sentido, o direito interno brasileiro adiantou-se dois anos à assinatura do texto da
Convenção sobre o PCI de 2003, que só entrou em vigor, inclusive no direito interno brasileiro,
em 2006.
A MP nº 2.186-16, de 2001 regulamentou partes da Convenção sobre
Diversidade Biológica de 1992, estabelecendo a garantia de soberania sobre a diversidade
biológica, o fortalecimento da economia associada às atividades de populações tradicionais e o
combate à biopirataria. Os bens tutelados pela MP têm natureza imaterial, pois estão associados a
práticas e costumes tradicionais. Do ponto de vista administrativo e legal, essa norma estabeleceu
que o Conhecimento Tradicional Associado das comunidades indígenas e locais é bem jurídico
que integra o patrimônio cultural brasileiro e “poderá ser objeto de cadastro”.
Por sua vez, o Decreto no 4.887, de 20 de novembro de 2003, publicado
no Brasil pela Presidência da República pouco mais de um mês após a assinatura da Convenção
sobre o PCI, regulamentou a identificação, o reconhecimento, a delimitação a demarcação e a
titulação das terras ocupadas por remanescentes das comunidades de quilombos, suporte essencial
para a sobrevivência e manutenção da dinâmica cultural desses grupos.
Segundo o Decreto, “consideram-se remanescentes das comunidades dos
quilombos os grupos étnico-raciais, segundo critérios de autoatribuição, com trajetória histórica
própria, dotados de relações territoriais específicas, com presunção de ancestralidade negra
relacionada com a resistência à opressão histórica sofrida”. Estabeleceu-se a competência do
Incra para a titulação, sem afastar a competência concorrente de Estados, de Municípios e do
Distrito Federal.
O Decreto nº 4.887, de 2003 é claro ao definir que as terras em questão
são destinadas à reprodução física, econômica, social e cultural das comunidades. Se a terra estiver
em áreas públicas, o próprio ente deverá atestar o domínio. Se estiver em área particular, é
passível de desapropriação (com a indenização cabível aos proprietários). No entanto, há debate
sobre a inconstitucionalidade da desapropriação (como desapropriar uma terra que a CF 1988 já
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reconhecia como sendo de seus ocupantes?). A definição é entendida como aquelas terras nas
quais as comunidades resistiram ao cerco até a data da promulgação da Constituição de 1988.
A CF 1988 já havia garantido o direito material dos quilombolas, mas não
tinha definido o instrumento processual para a garantia dele. Na prática, os quilombolas dispõem
da Ação Declaratória para o reconhecimento judicial de sua existência como comunidade. Essa
ação é baseada em laudo antropológico, certidão atualizada no Cartório de Imóveis da cidade,
cadastro socioeconômico dos moradores, Memorial Descritivo, Estatuto da Associação de
Moradores (na forma da lei civil e devidamente registrado) e Ata de Assembleia de moradores
autorizando a Ação Declaratória.
O Brasil ratificou a Convenção sobre o PCI de 2003 por meio do
Decreto nº 5.753, de 12 de abril de 2006, que previu a entrada em vigor do tratado para 1º de
junho de 2006 entre nós. Dos diversos aspectos que envolvem a Convenção de 2003, pode-se
destacar a caracterização das práticas, representações, expressões, conhecimentos e técnicas, bem
como os instrumentos, objetos, artefatos e lugares culturais a eles associados. Reconhece-se que a
transmissão do patrimônio imaterial é geracional e que os campos de patrimonialização são os
seguintes: tradições e expressões orais (inclusive idioma), expressões artísticas, práticas sociais,
rituais, atos festivos, conhecimentos e práticas relacionados à natureza e ao universo e técnicas
artesanais tradicionais. Os Estados signatários comprometem-se com o dever de proteger a
diversidade cultural por meio da valorização promoção e preservação de suas expressões, bem
como há o reconhecimento da natureza especial dos bens culturais e seu vínculo com o
desenvolvimento nacional.
Se tanto no plano nacional (como nos casos de França e Brasil) como no
âmbito da Convenção do PCI há esforços significativos de proteção do patrimônio cultural
imaterial, a Organização Mundial pela Propriedade Intelectual (OMPI) combate o
reconhecimento da propriedade intelectual das comunidades tradicionais no âmbito da
salvaguarda patrimonial da Unesco. A OMPI entende que os direitos patrimoniais derivados da
cultura imaterial comunitária enfraquecem o direito autoral, as patentes das empresas privadas e a
propriedade individual na esfera dos produtos intelectuais (Hottin, 2013, p. 13).
As tendências de mundialização e liberalização das relações de
propriedade na esfera da cultura têm suas repercussões em cada contexto. A atenção ao PCI na
França é, em certa medida, resposta nacional à tendência de encarar bens e serviços educacionais
e culturais como meras mercadorias, sendo este último entendimento particularmente forte no
contexto da Organização Mundial do Comércio (OMC). Nesse sentido, a salvaguarda do PCI
francês não se restringe ao significado “meramente” cultural das iniciativas nessa seara, mas
insere-se como parte relevante das políticas de Estado destinadas a promover a economia da
cultura e do turismo no plano nacional.
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A necessidade de se estabelecer tratamento específico para a proteção do
PCI da humanidade e para o comércio de bens e serviços culturais em todo o mundo deu origem
ao longo e acirrado debate global, que culminou na aprovação da Convenção sobre a Proteção e a
Promoção da Diversidade das Expressões Culturais, proposta pela conferência Geral da Unesco,
em sua 33ª reunião, celebrada em Paris, em outubro de 2005.
Para os 148 países que votaram a favor do documento – entre os quais se
encontram o Brasil e a França – a cultura não pode ser considerada simplesmente um produto,
sem que se leve em conta o seu valor simbólico para os indivíduos e para os povos. O documento
da Unesco definiu princípios e diretrizes para o comércio internacional de produtos e serviços
culturais – até então sujeitos unicamente às regras da OMC – de modo a oferecer proteção às
expressões culturais locais, contra a predominância dos interesses da indústria do entretenimento.
A Convenção foi além do aspecto comercial da cultura e instituiu
referência de alcance mundial para celebrar o valor da pluralidade, da tolerância, da originalidade e
reafirmar a soberania dos países na elaboração de suas políticas de cultura, de modo a preservar e
promover a multiplicidade das expressões culturais nacionais. Reconhece a importância dos
direitos da propriedade intelectual para garantir a manutenção das pessoas e grupos envolvidos
em atividade cultural, inclusive de natureza imaterial. Admite, ainda, a importância dos
conhecimentos tradicionais como fonte de riqueza material e imaterial, a sua contribuição positiva
para o desenvolvimento sustentável e a necessidade de assegurar sua adequada proteção e
promoção. Por fim, a Convenção da Diversidade sublinha a necessidade de se estabelecer política
de revitalização e proteção às expressões culturais vulneráveis e ameaçadas, em especial àquelas
das minorias e dos povos indígenas.
Num esforço conjunto entre Legislativo e Executivo, o Brasil
prontamente ratificou a Convenção para a Proteção e Promoção da Diversidade das Expressões
Culturais, por meio do Decreto Legislativo n° 485, de 2006, contribuindo, assim, para a imediata
vigência desse instrumento jurídico no País.
Adicionalmente a esses aspectos, uma percepção bastante difundida na
França é a de que, por seu território não ser geograficamente muito extenso – quando comparada
com EUA, Canadá e Rússia, entre outros –, esta nação tem de usar o máximo de seu potencial
para se promover no contexto global. Um deles é, indubitavelmente, o potencial turístico e de
difusão da identidade cultural francesa. Nesse contexto, o PCI é visto como instrumento de
promoção da França, seja para afirmar e reafirmar a identidade francesa internamente, seja para
conquistar mais espaços simbólicos e econômicos no plano externo.
Uma dificuldade que a salvaguarda do patrimônio cultural imaterial
impõe é a expansão incontrolada do que pode ser considerado ou não como manifestação ou
expressão imaterial. Qual(is) critério(s) devem limitar o reconhecimento do PCI? A resposta mais
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consistente que o direito francês tem dado à questão consiste na delimitação das ocasiões em que
o PCI invade e desrespeita outros direitos igualmente relevantes.
Por exemplo, as manifestações relacionadas às touradas e às brigas de
galo, de modo genérico, aparecem repetidamente como matéria de tentativas de leis, de decisões
administrativas locais e de sentenças jurídicas monocráticas no sentido de se tentar reconhecê-las
como PCI. No entanto, tem-se consolidado, na jurisprudência francesa e na prática administrativa
local, o entendimento claro de que eventuais manifestações que tenham características típicas do
PCI não podem servir como barreira defensiva contra leis de proteção aos animais.
A questão religiosa também é objeto de calorosa discussão na França. A
intervenção do Estado francês é entendida, majoritariamente, como destinada meramente a
proteger a liberdade de culto e a liberdade de expressão religiosa, mas não a subvencionar a
atividade religiosa:
Um PCI não pode receber subvenções estatais por ser manifestação
religiosa, mas apenas se houver justificativas por considerações de
interesse público geral (comunidades e tradições locais, animações
urbanas, ordem pública, etc.). Desse modo, uma prática inicialmente
apenas religiosa pode se enraizar nos hábitos locais a ponto de se tornar
parte das práticas comuns do grupo, passando-se a ancorar não somente
no caráter religioso, mas de maneira bem delineada no histórico. Por
outro lado, a jurisprudência do direito administrativo francês é hoje clara
em determinar, em ambiguidade, que não possa haver “intrusões” de
símbolos religiosos em edifícios públicos (Fonbaustier, 2013, p. 198).
Essa experiência francesa poderia, entre outros aspectos, inspirar as casas
legislativas brasileiras a editar normas jurídicas a respeito da temática, vedando o reconhecimento
de manifestações e expressões do PCI que possam ferir ou reduzir direitos básicos e
fundamentais presentes em outras áreas do ordenamento legal interno.
No que se refere à discussão conceitual, é importante ressaltar que o ato
de patrimonializar implica a seleção de um bem cultural (objetos ou práticas) por meio de
atribuição de valor de referência cultural para um grupo identitário. O bem patrimonializado é
capaz de amalgamar grupos de identidade, submetendo-se a nova ordem jurídico-legal. Diante
disso, vale a reflexão de Souza (2012), que ressalta o quanto o patrimônio cultural deve ser
compreendido como uma unidade, pois o PCI inclui materiais associados às práticas,
representações, etc., enquanto o material não se restringe apenas a coleções de objetos, mas
sobretudo os valores simbólicos e sociais atribuídos a eles. Desse modo, se a distinção entre
patrimônio cultural imaterial e material ainda subsiste, cada vez mais será relativizada.
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2.4.

Monumentos históricos e patrimonialização na França

O patrimônio foi um dos primeiros elementos reconhecidos como
representantes do que hoje se denomina como interesse público cultural na França. O interesse
genérico de conservação do patrimônio foi difundido no Iluminismo, tratando-se de um
sentimento de responsabilidade coletiva acerca dos bens do passado. A tradição de proteção ao
patrimônio cultural francês é tema de políticas de Estado de modo sistemático ao menos desde a
Revolução Francesa. Embora sua implementação efetiva não tenha sido dessa época, foi desde
1789 que essa questão passou a ser debatida como política de Estado e não apenas como
atividade de colecionadores privados.
O patrimônio constitui-se mediante uma sucessão de escolhas, baseadas
em critérios que variam historicamente, são dotados de considerável subjetividade e, por vezes,
são dotados de conotação política. No entanto, em nenhum caso o patrimônio é constituído pela
integração sistemática de toda a produção de bens culturais, mas apenas de uma parte que é
considerada memorável. Em essência, a proteção ao patrimônio cultural envolve, na sua
concepção tradicional, a monumentalização de bens móveis e imóveis, em especial a arquitetura.
A primeira incidência no orçamento do Estado francês em que se
identifica destinação de recursos orçamentários para a proteção de “monumentos históricos”, no
âmbito do Ministério do Interior francês, data de 1819, com uma dotação de 80 mil francos. No
entanto, foi uma iniciativa pontual do Poder Público central.
Na Monarquia de Julho, iniciada em 1830, foram elaboradas as primeiras
listas de monumentos dignos de interesse nacional e o desenvolvimento da conservação de
castelos e bens de família. À época, a identificação de bens a proteger sistematizou-se por meio
do ingresso no campo do patrimônio dos edifícios mais representativos da Antiguidade, da Idade
Média e do Antigo Regime. O grande nome do início do movimento institucionalizado de
patrimonialização na França foi Prosper Mérimée (1803-1870), historiador, arqueólogo e escritor,
intelectual que foi um dos primeiros a traduzir obras russas para o francês.
Após sugestão constante em Relatório do Ministro do Interior François
Guizot ao rei, publicado em outubro de 1830, a Monarquia de Julho criou, no mês seguinte, o
posto de Inspetor de Monumentos Históricos. O primeiro a assumir a função foi o escritor
francês Ludovic Vitet (1802-1873), cuja gestão durou de 1830 a 1834. Em seguida, Mérimée
assumiu o cargo, implementando, pela primeira vez, política sistemática voltada à proteção do
patrimônio histórico francês. A Comissão de Monumentos Históricos foi estabelecida em 1837,
composta por sete auxiliares do Inspetor. Esta última data representa um dos principais marcos
fundadores da institucionalização da política patrimonial na França.
A Revolução de 1830 propôs-se, na trilha de parte dos ideais da
Revolução de 1789, a “nacionalizar” o patrimônio e fazer do Estado o garantidor do interesse
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nacional. No entanto, a proposta não era nem de caráter revolucionário, nem de caráter
reacionário, considerando-se os espectros políticos radicais estabelecidos desde a Revolução. A
ideia era promover um consenso político em torno da criação de uma memória comum e
compartilhada por todas as tendências políticas.
O estabelecimento da identidade nacional estava, em essência, a serviço
da conciliação ideológica e da criação de pontes que permitissem à Monarquia de Julho garantir a
estabilidade política do regime. Para além da questão da pacificação das tendências ideológicas, a
estrutura da Inspetoria de Monumentos Históricos buscou afirmar a preeminência do poder
central sobre os poderes locais e regionais, de modo a criar consensos no país – ou impor uma
visão de unidade nacional, quando fosse o caso. As obras a serem preservadas não o foram em
função do prestígio local do bem ou da garantia da diversidade das identidades regionais, mas em
nome do fortalecimento do sentimento de integração e da uniformização da identidade nacional.
A história da patrimonizalização francesa foi estabelecida, portanto,
segundo os postulados da uniformização do patrimônio cultural decorrente do “espírito dos
monumentos históricos”. Essa concepção é associada a Eugène Emannuel Viollet-le-Duc (18141879), teórico da preservação do patrimônio histórico e um dos principais precursores da
arquitetura moderna. Mérimée, na qualidade de Inspetor dos Monumentos Históricos, solicitou a
Viollet-Le-Duc que efetuasse viagens de levantamento do patrimônio pelo país e comandasse
algumas das primeiras restaurações de edifícios históricos franceses, entre as quais podem ser
mencionadas as obras na basílica de Vézelay (1840) e na Catedral de Notre-Dame de Paris (1843).
Viollet-Le-Duc, responsável por parte significativa da preservação do
patrimônio cultural francês, ocupou cargos relacionados à preservação de monumentos históricos
e de edificações religiosas no período 1846-1860. Foi nomeado senador em 1853 e, em 1863,
tornou-se professor na Escola de Belas-Artes, criando na instituição a cadeira de História da Arte,
que surgiu pela primeira vez sob essa denominação na França.
A primeira Comissão de Patrimônio Histórico francês foi constituída em
1837, ocasião em que foram eleitos como monumentos históricos os vestígios da Antiguidade
clássica, os edifícios religiosos medievais e um certo número de castelos. Desde o surgimento da
Inspetoria (1830) e da Comissão de Monumentos Históricos (1837), esses braços da
administração eram vinculados ao Ministério do Interior.
No Segundo Império (1852-1870), a Inspetoria de Monumentos
Históricos, que sempre buscou a centralização e submissão aos poderes do Estado, teve esse
papel ainda mais fortalecido, pois seu serviço passou a ser administrativamente vinculado à Casa
do Imperador, que era um ministério similar ao que entenderíamos hoje como misto de Casa Civil
e Casa Militar. Com o advento da Terceira República, essas instituições foram realocadas no
Ministério da Educação Pública, aí ficando até o surgimento do Ministério de Assuntos Culturais
em 1959.
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Na Terceira República (1870-1940), os sucessivos governos franceses
promoveram intensas iniciativas de unificação cultural do território nacional, reativando a função
ideológica de construção da identidade nacional por meio dos monumentos históricos sempre
que essa era uma questão a mobilizar o país, sobretudo em períodos de guerra. Como exemplo, a
catedral do século XIII da Île-de-France, foi erigida como modelo da arte nacional ainda no
século XIX.
Uma das primeiras estruturas de maior peso na administração pública
francesa destinada à cultura, do ponto de vista histórico, foi o Ministério de Ciências, Letras e
Belas-Artes, que data de 1870. A ele, seguiu-se o Ministério das Artes, criado por decreto de 14 de
novembro de 1881. O órgão incluía uma Direção de Belas-Artes e uma Direção de Edificações
Civis. Em época próxima, foram criadas a Sociedade de Amigos dos Monumentos Parisienses
(1884) e a Comissão da Paris Velha (1897), ambas legados da influência dos postulados de ViolletLe-Duc a respeito do patrimônio cultural.
A Terceira República institucionalizou o papel do Estado como agente
superior responsável por criar uma memória nacional. Em 1884, eleições municipais e várias leis
desses entes fortaleceram-nos diante do poder central, pois os novos eleitos contaram com
ampliação do financiamento para a cultura e preservação do patrimônio em suas localidades. Do
ponto de vista administrativo, o esforço foi trazer os órgãos e entidades da Administração que
detinham funções concorrentes em outros ministérios para o controle da Comissão de
Monumentos Históricos.
Em 1887, a Comissão de Monumentos Históricos instituiu, pela primeira
vez, uma lei sobre proteção do patrimônio cultural, embora o termo “patrimônio” ainda não
fosse utilizado na norma. Em grande medida, foi uma resposta à tentativa imediatamente anterior
dos governos locais de assumirem papel mais ativo nas políticas de patrimonialização. A lei de 30
de março de 1887 permitiu à Administração Central impor seu poder sobre as Municipalidades e
Departamentos. Além disso, ela previa que o tombamento de um monumento que fosse de
propriedade particular teria de ser autorizada pelo dono e que situações anteriores nas quais o
Estado tivesse feito esse tombamento poderiam ser anuladas pelos proprietários, a pedido.
A lei de 1887 foi a primeira tentativa de elaboração de um direito do
patrimônio na França, em um contexto de intervenção crescente do Estado no setor, sendo que a
Comissão de Monumentos Históricos tornou-se um verdadeiro serviço público de arquitetura. O
Estado investiu muito no setor no período 1877-1886, mas o orçamento destinado ao patrimônio
cultural caiu muito em 1886-1900, chegando-se a um estado de penúria financeira para a
Comissão (Auduc, 2008).
O poder central do Estado francês tornou-se, com a lei de 1887, um
corpo administrativo servido de regulamentos e doutrinas sistemáticos, garantidos e operados por
arquitetos na proteção do patrimônio histórico. Os antiquários deixaram definitivamente de ser os
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garantidores do patrimônio histórico e os poder central passou a contar com um corpo técnico
selecionado por concurso público para suas ações destinadas a nomear, catalogar, conservar,
reparar e edificar a herança arquitetônica.
Foi na Terceira República que se determinou que qualquer intervenção
arquitetônica tivesse de ser autorizada pelo Estado e efetuada sob a direção de arquitetos
designados oficialmente pelo Poder Público. Este foi um passo de institucionalização
fundamental para a defesa do patrimônio. No entanto, durante a maior parte da década de 1880
os serviços administrativos de patrimônio ainda eram embrionários e o pessoal disponível era
exíguo. Desde a criação da Comissão de Monumentos Históricos na década de 1830 até a edição
da lei de 1887, o sistema francês de proteção do patrimônio ainda não tinha meios jurídicos e
financeiros suficientes para realizar os propósitos da ação estatal no setor, a despeito de um pico
pontual de aportes orçamentários maiores atingido em 1882, que permitiu o estabelecimento de
grandes obras de restauro.
Mais tarde, desde 1897 e, principalmente desde 1903, quando já estava
consolidado o serviço arquitetônico do Estado, os Poderes Públicos decidiram delegar a
arquitetos ad hoc (isto é, não eram funcionários públicos concursados) a supervisão dos trabalhos
destinados a conservar e restaurar monumentos históricos nos Departamentos franceses. Essa
medida foi tomada pois o poder central não tinha agentes responsáveis suficientes para recensear
e estudar os monumentos. Esse novos arquitetos ad hoc eram especialistas locais, que atuavam
como correspondentes do Estado central e auxiliavam a efetuar os acompanhamentos necessários
para que os processos administrativos fossem executados adequadamente (Auduc, 2008). No
entanto, isso não significava construir um somatório de “pequenas pátrias” regionais mediante
inventários locais, mas uma identidade comum às diversas obras existentes no país.
A Lei de Separação das Igrejas e do Estado – promulgada em novembro
de 1905 e em vigor desde 1º de janeiro de 1906 – foi um novo marco para a preservação do
patrimônio cultural francês. A partir de então, estabeleceu-se uma diferença entre o patrimônio
“de culto” (religioso) e o patrimônio “cultural”, pois estes se imbricavam até a edição dessa
norma, de maneira que as Igrejas acabavam por ter acesso a significativos recursos públicos para a
cultura, sob a justificativa de proteção do patrimônio histórico religioso francês. A
responsabilidade pela conservação, que, para os bens e imóveis religiosos, ficava antes a cargo de
um órgão administrativo da Igreja, ficou a cargo de uma administração patrimonial laica, que não
mais se preocupava com a preservação do ponto de vista do culto, mas sim sob a perspectiva da
cultura.
A Lei de Separação das Igrejas e do Estado levou a uma reorganização
radical da Administração Pública (1906-1907) e promoveu um novo modelo de organização da
Comissão de Monumentos Históricos, o que se efetuou ao longo do período 1907-1914, por
exemplo com a criação de um novo Serviço de Objetos de Arte. A lei representou grande ruptura
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com o modelo anterior. Com a criação de um serviço de conservação, foi possível atenuar as
carências de recursos dos entes subnacionais para as obras de conservação do patrimônio (Auduc,
2008).
Exemplo do esforço de minar os serviços concorrentes pela Comissão de
Monumentos Históricos foi a absorção do Serviço de Edifícios Diocesanos pela lei de 1905 (até
então, era vinculado à Igreja), reivindicação que já tinha 60 anos à época. Mesmo assim, o Serviço
de Edifícios Diocesanos manteve autonomia em relação ao Serviço de Edifícios Civis. Ambos
eram submetidos à Administração de Belas-Artes e colaboravam com o Serviço de Arquitetura.
Em paralelo, havia as disputas da Comissão de Monumentos Históricos com o patrimônio
arquitetônico que estava sob a égide administrativa do Ministério da Guerra, órgão que não tinha
grande preocupação com a preservação patrimonial. Essas situações ilustram o quanto a
centralização na administração civil pública do patrimônio cultural foi um processo difícil e
demorado.
Também como consequência da lei de 1905, houve o alargamento e a
diversificação do conceito de “monumento histórico”, por meio da incorporação dos seguintes
espaços e bens (não mais apenas edificações históricas): entorno, jardins, conjuntos urbanos,
construções rurais, bairros antigos, sítios e escavações. O “monumento histórico” deixou de ser
sinônimo estrito de “monumento nacional”. O primeiro termo foi ressignificado como tudo que
invocasse interesse artístico ou histórico.
Foi, portanto, uma ampliação da perspectiva fundamentada no
patriotismo novecentista, ainda que o uso do monumento histórico em favor da promoção da
identidade nacional não tenha cessado. Em 21 de abril de 1906, foi editada a primeira lei francesa
de proteção aos sítios, que evocava o “interesse geral” do ponto de vista artístico ou pitoresco,
ilustrando como a ampliação da perspectiva da patrimonialização para além do meramente
nacionalista teve reflexos imediatos após a lei de 1905. Por outro lado, desde que Paul León
assumiu, em 1907, o Serviço da Divisão de Arquitetura do Subsecretariado de Belas-Artes, este
foi um espaço institucional que encontrou um fervoroso defensor dos monumentos históricos
como elemento de construção da identidade nacional francesa, o que sugere como a relação entre
monumentos históricos e evocação do patriotismo ainda permanecia forte.
Anos depois, a lei de 31 de dezembro de 1913 estabeleceu o principal
marco legal para a proteção do patrimônio cultural francês. Eram por ela contemplados, em
essência, os monumentos históricos. No entanto, a lei estabelecia a proteção não apenas do
patrimônio histórico: previa, de modo abrangente, a proteção das obras de “valor histórico e
estético”. Embora a legislação não se restringisse a monumentos históricos – pois a noção de
“valor estético” pode, em tese, abrigar praticamente qualquer categoria do patrimônio –, na
prática o que se via era uma preocupação quase exclusiva com a proteção dos monumentos
históricos, por razões políticas e nacionalistas, entre outras.
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Foi somente com a lei de 1913 que se estabeleceu a prática do Estado
francês de estabelecer a servidão administrativa sobre monumentos que fossem propriedade
privada. Foi somente nesse momento que a legislação conseguiu estabelecer uma limitação do
direito da propriedade privada em favor da patrimonialização. Donos de imóveis que fossem
recalcitrantes frente à determinação do tombamento de suas propriedades pelo poder público
tiveram seu poder de evitar essa medida drasticamente reduzido em relação à lei de 1887. Se antes
era possível barrar ou mesmo reverter o tombamento, desde a lei editada no último dia de 1913
isso se tornou praticamente impossível, sendo que a única compensação prevista para o
proprietário de imóvel tombado era uma indenização do Estado. No entanto, a lei de 1913
aplicava-se unicamente a bens imóveis, não atingindo outras formas de patrimônio (Auduc, 2008).
Nessa lei, apareciam, portanto, as noções de contraste entre propriedade
privada e interesse público e uma resolução do Estado de agir em favor deste último. Do ponto
de vista administrativo, foi criada a Caixa Nacional de Monumentos Históricos e Pré-Históricos
em 10 de julho de 1914, conforme previsto na lei de 1913. Ao mesmo tempo, os recursos para a
proteção do patrimônio foram crescentes nos anos seguintes, ainda que insuficientes diante da
grande demanda de obras de conservação e restauro.
Com o advento da Primeira Guerra Mundial e a destruição de
monumentos, foi possível, no período subsequente, o fortalecimento do debate acerca da
relevância da preservação e reconstrução do patrimônio histórico. Somou-se a isso uma nova
onda nacionalista. No setor, quando Paul Léon assumiu a Direção de Belas-Artes em 1919, cargo
no qual permaneceu até 1933 (ocasião em que se tornou professor no prestigiado Collège de
France, na cadeira intitulada História da Arte Monumental), houve, portanto, novo impulso ao
uso dos monumentos históricos como meio de promover o sentimento patriótico,
particularmente estimulado pelo fim da guerra.
Simultaneamente, o Entreguerras foi um período de intensa reconstrução
e restauração de monumentos históricos destruídos durante o conflito de 1914-1918,
consagrando o alargamento do fenômeno da patrimonialização. Nessa época, deixou-se de
questionar se os serviços de administração pública do patrimônio eram ou não relevante das
políticas culturais – como o eram até antes da Guerra. Vale, aqui, um parênteses a respeito do
Brasil: a despeito de termos a legislação de tombamento que data de 1937, até hoje os esforços
estatais de patrimonialização de nosso País ainda não são consenso no sentido de merecer real
atenção do ponto de vista do financiamento dessas atividades, o que é fundamental para que a
salvaguarda patrimonial possa ser efetiva.
Retornando ao caso francês e especificamente ao Entreguerras, tem-se
que os momentos de crise econômico-financeira dos anos 1920 e 1930 tornaram-se um problema
concreto para o financiamento das ações de conservação do patrimônio. Do ponto de vista
orçamentário-financeiro, o período 1919-1940 representou uma época de crise no que se refere
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ao investimento no patrimônio cultural. Houve apenas um curto período de crescimento de
recursos destinados ao setor em 1927-1933.
Se o avanço que representou a ampliação da concepção de patrimônio se
tornou parte inerente do Estado francês, os recursos para a conservação, ainda que crescentes,
não davam conta das demandas que se apresentavam. De todo modo, o direito do patrimônio
cultural consolidou-se na legislação e surgiram novos temas de preocupação da ação patrimonial
dos Poderes Públicos, tais como o urbanismo e os arredores dos monumentos históricos. Como
consequência, a reflexão acerca do patrimônio deixou de ter como objeto isolado os
monumentos, mas converteu-se em discussão da preservação dos conjuntos arquitetônicos e
urbanísticos e do território do entorno.
Em 1927, o inventário de monumentos históricos tombados estabelecido
pela lei de 1913 mudou de natureza, por meio de nova lei, que estabeleceu o procedimento de
Inscrição no Inventário Suplementar dos Monumentos Históricos, para abranger maior
quantidade de monumentos. A partir da criação do Inventário Suplementar, as inclusões de
monumentos arquitetônicos e urbanísticos ao Inventário passaram a ser guiadas, sobretudo, pela
seleção daqueles objetos que se desejava proteger, mas que não se queria que fossem tombados.
Daí o seu caráter suplementar: a intenção era não ter de se restringir ao mecanismo do
tombamento como único instrumento jurídico de proteção do patrimônio, facilitando a ação
administrativa do Estado.
Isso se justificava devido à rigidez e as severas exigências de conservação
para os monumentos tombados e seus entornos, com seus custos correspondentes. Na medida
em que o Inventário Suplementar podia incluir obras que não necessariamente seriam tombadas,
ter-se-ia a proteção daqueles objetos de proteção do patrimônio cultural e, simultaneamente, não
seria necessário arcar com as pesadas responsabilidades e com o cumprimento das exigências
referentes aos bens tombados.
A Lei do Inventário Suplementar de 1927, por ampliar o rol de
monumentos potencialmente patrimonializáveis, levou o Estado francês a novamente fazer uso
do sistema de arquitetos ad hoc para auxiliar o inventariamento da grande demanda de
monumentos que existia. A única distinção que se fazia era que restauração e estudo (atividades
mais definidoras dos destinos das formas de proteção, sobretudo a restauração, procedimento
erigido em doutrina oficial que impunha seu modus faciendi indistintamente a todos os
monumentos, em todas as regiões) ficaram a cargo do poder central – que tentava minar
concepções particularistas de de universidades e de especialistas locais – e conservação e
inventário (funções que tendiam a ser mais operacionais) sob responsabilidade dos conhecedores
e comunidades locais (Auduc, 2008).
Apesar da oposição dos arquitetos locais a esse modelo de proteção ao
patrimônio estabelecido pela combinação das leis de 1913 e de 1927 – que centralizava as
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principais decisões e descentralizava a parte operacional –, raramente os especialistas locais
venceram as contendas com o Arquiteto-Chefe do governo central. Isso ocorreu porque o poder
central sempre teve o controle dos maiores volumes de orçamentos destinados à preservação do
patrimônio, o que lhe dava quase que um poder de “polícia arquitetônica”, ao rejeitar o que não
se coadunava com as determinações de Paris. No entanto, as diversas tentativas de realizar um
inventário geral do patrimônio cultural francês falharam até a gestão André Malraux no Ministério
da Cultura.
A proteção patrimonial já bem estabelecida na lei de 1913 inspirou, mais
tarde, as primeiras “proteções ambientais”, quando a legislação de maio de 1930 sobre os sítios se
inspirou no sistema de tombamento e inscrição da lei de 1913 (Touzeau, 2010, p. 157). A
influência entre as duas matérias é recíproca e as proteções são comuns. No Brasil, assim como
em outros países, o direito ambiental e o direito da cultura também são dois ramos jurídicos
bastante que guardam, na atualidade, forte relação entre seus objetos de proteção.
A lei de 1930 sore os sítios destina-se, em especial, à proteção de
monumentos naturais, ainda que possa englobar a preservação de edificações. Trata-se de uma
legislação em que o cultural está inscrito no âmbito do ambiental. Nos sítios tombados pelos
termos dessa lei de 1930, hoje incorporada ao Código de Patrimônio, nenhuma destruição ou
modificação no estado ou no aspecto dos imóveis pode ser efetuada sem a obtenção de uma
autorização especial.
Nos sítios inscritos no inventário governamental, nenhum dos trabalhos
– salvo ações mais elementares de conservação corrente dos edifícios neles englobados – pode ser
iniciado sem autorização preliminar e sem interregno de quatro meses para avisar a autoridade
competente (vinculada, no presente ao Ministério do Meio Ambiente) a respeito da alteração.
A partir da lei de 1930, a proteção ao patrimônio ganhou, portanto,
estabilidade administrativa. Várias partes do território ficam submissas à administração central
sediada em Paris. Mesmo quando se instauravam Comissões Departamentais de sítios que
tentaram desconcentrar um pouco a autoridade que emanava do poder central, elas geralmente
não dispunham de recursos suficientes para fazer frente à influência centrípeta do governo
nacional.
Em 1940, o Serviço de Monumentos Históricos francês já dispunha de
uma administração bem organizada e complexa, ainda que pouco numerosa. Os técnicos eram
cada vez mais especializados, e a Administração detinha meios capazes de promover a
conservação e a restauração de monumentos históricos. Os recursos financeiros eram crescentes,
ainda que sempre insuficientes diante da grande demanda. Por seu turno, os Arquitetos-Chefes à
frente do Serviço de Monumentos Históricos já haviam adquirido um poder de polícia
arquitetônica sobre um conjunto patrimonial que não parava de se ampliar.
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O longo caminho percorrido pela França para estruturar uma boa
administração do patrimônio nos Poderes Públicos – que durou quase 60 anos de esforços
contínuos e regulares – sugere como são necessárias, para o caso brasileiro, iniciativas políticas,
tanto no Poder Executivo como no Legislativo, para ampliar o quadro de pessoal dos órgãos
ligados à salvaguarda do patrimônio, criar políticas de retenção de quadros de servidores e investir
no seu constante aperfeiçoamento e especialização.
Em plena II Guerra Mundial, a lei francesa de 1913 foi complementada,
em 1941, por uma norma legal relativa a escavações arqueológicas, que organizou um verdadeiro
serviço de arqueologia naquele país. Com a consolidação da política pública de proteção do
patrimônio, já secular. a iniciativa estatal, antes mais preocupada em erigir os monumentos
históricos como ferramenta de construção da identidade nacional, passou, desde o fim da guerra,
a dar lugar a uma crescente pressão para que houvesse ampliação dos objetos patrimonializáveis
(Auduc, 2008).
Conforme Decreto editado em 1945, estabeleceu-se a organização da
Direção-Geral de Arquitetura, indicando que ela seria composta por uma Direção de Edificações,
Palácios e Ordenanças Urbanas, uma Direção de Monumentos Históricos e um Serviço de Sítios,
Perspectivas e Paisagens. Em 1959, a Direção-Geral foi associada ao Ministério de Assuntos
Culturais recém-criado. Do ponto de vista da proteção do patrimônio arquitetônico, após a
Segunda Guerra Mundial, “o número dos bens inventariados se havia multiplicado por dez, mas
sua natureza não se havia modificado em nada. Derivavam essencialmente da arqueologia e da
história da arquitetura erudita” (Choay apud Paoli, 2008, p. 3).
A criação do Ministério de Assuntos Culturais representou uma das
mudanças de maior envergadura na política cultura do Estado francês. O decreto de 24 de julho
de 1959 determina a dupla dimensão do direito da cultura na França, estatuindo o seguinte:
Art. 1º O Ministério encarregado dos assuntos culturais tem por missão:
tornar acessíveis as obras capitais da humanidade e, em primeiro lugar, da
França ao maior número possível de franceses; assegurar a mais vasta
audiência ao nosso patrimônio cultural; e favorecer a criação de obras de
arte e do espírito que o enriqueçam (Touzeau, 2010, 18).
A lei nº 62-824, de 21 de julho de 1962, que alterou a Lei de 1913,
consolidou a necessidade de considerar a preservação dos monumentos históricos não apenas em
suas edificações, mas também no entorno. Os imóveis da vizinhança que fossem considerados
passíveis de interferir ou contribuir para a preservação de um dado monumento histórico ou
edificação tombada também passaram a ficar sujeitos ao tombamento. Da mesma forma, os
móveis ou imóveis que estivessem no “campo de visibilidade” do monumento histórico a ser
preservado também se tornaram sujeitos ao tombamento em um perímetro de até 500 metros.
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Esses imóveis do entorno que interferem no monumento histórico a ser preservado inscrevem-se,
na legislação francesa, no que se considera “interesse público”, caracterizando-se como,
especificamente, “interesse público cultural”.
A lei de 1962, conhecida como Lei Malraux, reestruturou de modo amplo
a relação do Estado com a cultura na França. Pode-se dizer que a noção de Estado Cultural, mais
adiante detalhada, começou a se configurar de maneira sistemática a partir desse momento. A Lei
Malraux estabeleceu o Inventário Geral, as Casas de Cultura e os incentivos fiscais à conservação
e restauração de imóveis tombados ou inventariados, bem como incluiu os Setores
Salvaguardados como parte do campo de ação dos bens patrimonializáveis.
A lei de1962 levou à concepção de que era necessário elaborar um
Inventário Geral da cultura francesa, iniciativa que foi colocada em prática por André Malraux e
André Chastel dois anos depois. O Inventário Geral dos Monumentos e das Riquezas da França
foi criado, em 1964, como estrutura independente do Serviço de Monumentos Históricos e
conseguiu, pela primeira vez em décadas, estabelecer uma administração capaz de efetuar
recenseamento nacional de monumentos franceses. No entanto, os inventários gerais não foram
apenas fenômeno francês. Tiveram grande ressonância na Europa, em especial na Itália e na
Inglaterra, mas também na Suíça e nos Länder alemães.
O critério temporal para o reconhecimento como patrimônio histórico,
que já era aplicado informalmente antes de 1950, estabeleceu-se, nesse ano, por meio de regra
administrativa, ainda que nunca transformada em legislação. De acordo com essa regra, recusavase a proteção a obras de autores nascidos a menos de 100 anos. Sob a gestão André Malraux, a
Comissão de Monumentos Históricos mudou suas regras: o limite temporal para a proteção do
patrimônio passou a ser a morte dos autores, pesando a recusa de proteção, daí em diante, aos
autores vivos (salvo raríssimas exceções). Isso foi justificado para se dar liberdade aos criadores
do presente e para evitar interferências deles nas obras construídas.
No que se refere aos incentivos fiscais, a Lei Malraux estabeleceu que
seriam oferecidos incentivos fiscais aos proprietários para que conservassem e restaurassem os
bens imóveis passíveis de tombamento ou inscrição nos inventário geral. Com isso, a lei
favoreceu a restauração de imóveis. Diante das modificações urbanísticas do começo dos anos
1960, essa lei buscou criar setores salvaguardados das mudanças, quando eles apresentassem
caraterísticas históricas, estéticas ou naturais que justificassem a conservação, a restauração e a
valorização de parte ou do conjunto de bens imóveis. As medidas concretas apoiam-se sobre a
confecção de um Plano de Salvaguarda e de Valorização, que regulamenta as regras urbanísticas e
de modificação do setor em questão.
Se a Lei Malraux representou grande avanço na área, persistiu o
problema da conservação e restauração, do ponto de vista dos proprietários de imóveis, devido às
exigências administrativas severas, que afetam os proprietários mediante os Planos de Salvaguarda
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e Valorização. As normas do Estado para as intervenções nos imóveis que se encontram nos
perímetros dos monumentos históricos são rígidas e estabelecem parâmetros altos de qualidade
de construção, de acordo com o Código de Patrimônio e com o Código de Urbanismo. Desse
modo, o custo para os proprietários privados de imóveis do entorno dos monumentos é alto.
De acordo com lei de 1977, a arquitetura é, afinal, reconhecida
formalmente como atividade de interesse público. No entanto, esse reconhecimento era
condicionado à necessidade de que o projeto ou construção arquitetônicos elaborados pelos
profissionais da área integrassem criação, qualidade, inserção harmoniosa no meio, respeito às
paisagens naturais ou urbanas e respeito ao patrimônio como elementos do interesse público
para que as obras fossem caracterizadas como de interesse público. Em paralelo, a lei de 1977
impulsionou os Conselhos de Arquitetura, Urbanismo e Meio Ambiente (CAUEs, na sigla em
francês), sendo somente a partir desse momento que a arquitetura contemporânea começou a ser
considerada como bem efetivamente patrimonializável. Para difundir a noção de patrimônio, 1980
foi declarado como Ano do Patrimônio na França.
No que se refere à estrutura administrativa, o Ministério de Assuntos
Culturais, criado em 1959, ampliou suas funções e tornou-se, no curto período de março a junho
de 1974, Ministério dos Assuntos Culturais e do Meio Ambiente. De junho de 1974 a março de
1977, essa estrutura foi desmembrada, dela surgindo a enfraquecida Secretaria de Estado da
Cultura, fenômeno similar ao que ocorreu no Brasil no início do governo Collor. Em março de
1977, a Secretaria francesa desapareceu, sendo reabsorvida pelo setor do Meio Ambiente,
surgindo então a nova denominação da pasta: Ministério da Cultura e do Meio Ambiente. Desde
abril de 1978, o Meio Ambiente separou-se em definitivo da estrutura anterior, surgindo a atual
denominação Ministério da Cultura e da Comunicação. Em 1978, ocasião em que Meio Ambiente
e Cultura se separaram administrativamente, a Direção-Geral de Arquitetura permaneceu no
Ministério do Meio Ambiente, como resposta à criação de uma Direção de Patrimônio no âmbito
do Ministério da Cultura. Essa cisão de estruturas que atuavam na mesma área representou a
consagração da separação das missões de proteção e valorização do patrimônio, no segundo caso,
e de promoção da criação arquitetônica, no primeiro.
A partir dos anos 1970, a restauração arquitetônica mudou seu
paradigma. O “espírito do monumento histórico”, gestado no âmbito das políticas de
patrimonialização francesas desde o século XIX, perdeu a hegemonia para as noções de
legibilidade e de reversibilidade. Legibilidade significa que o usuário deve poder usufruir do
patrimônio identificando as alterações, adaptações, destruições, enfim, todas as “camadas” da
“vida” do patrimônio em questão. A legibilidade é o que permite distinguir
[…] o autêntico do novo, sem romper a unidade da obra e sem medo de
eliminar “ruídos” espúrios que perturbem a comunicação. Essa filtragem
corresponde ao que, na historiografia, se chama de análise crítica do
32

documento. A remoção desses elementos não apaga necessariamente a
memória histórica em face da existência atual de muitas memórias
paralelas: levantamentos, estratigrafias, fotos e vídeos. O que é
fundamental, sim, é a socialização dessa decisão e sua difusão através de
publicações e outros meios (Azevedo, 2006, p. 23).
Reversibilidade, de modo amplo, pode ser conceituada, no que se refere
às políticas patrimoniais, “adoção de novas funções, técnicas e equipamentos, quando os
anteriores se mostrarem ineficientes” (Ibidem). Ela corresponde, também, à execução do trabalho
de adaptação do patrimônio (por exemplo, guiada pela promoção da acessibilidade) realizada de
modo a poder ser reversível à condição anterior à obra.
A Seção de Arquitetura só retornou ao Ministério da Cultura em 1996 e
um decreto de 1998 determinou a criação de um órgão mais amplo, a Direção de Arquitetura e de
Patrimônio, compreendendo uma Inspetoria Geral, um Serviço de Conhecimento, de
Conservação e de Criação, um Serviço de Ensino e uma Missão de Criação. Na mesma ocasião,
os corpos burocráticos estatais de arquitetos e urbanistas foram fundidos, criando-se a figura do
Arquiteto-Urbanista de Estado, para exprimir a tentativa de conciliar a aproximação de
preservação do patrimônio passado e planejamento do que poderá ser reconhecido como
patrimônio futuro (Touzeau, 2010, p. 139).
Conceitualmente, o debate francês, que era caracterizado por uma
distinção entre “patrimônio” (associado aos bens do passado) e “criação” (vinculada aos projetos,
obras e bens contemporâneos e elaborados na atualidade), tende a se deslocar cada vez mais para
as noções de “patrimônio constituído” e “patrimônio em formação”. A diferença é que, nessa
definição mais recente, o critério temporal não define o que é e o que não é patrimônio. Tudo
passa a ser definido, por princípio, como patrimônio, seja ele reconhecido ou potencial, ainda que
no futuro essa potencialidade não venha a se consubstanciar em patrimonialização efetiva.
Aliás, o “interesse das gerações futuras” já é admitido pelo Conselho de
Estado francês como sendo um “interesse público”, implicando um reconhecimento que se
inscreve em um vasto movimento atual de políticas públicas de longo prazo. A Administração
Pública tem considerado, cada vez mais, que a Constituição francesa estabelece, nos princípios
normativos que têm reflexo sobre o direito da cultura, uma espécie de “imposto de reserva” para
resguardar o direito das gerações futuras ao patrimônio que está em fase de constituição no
presente. É um debate bastante atual no direito cultural francês.
A estrutura administrativa de Estado para as políticas culturais francesas
envolve alguns órgãos e entidades de relevo, entre os quais podem ser destacados os seguintes:
Comitê de Patrimônio Cultural, Comissão Diocesana e de Arte Sacra, Comissão Departamental
de Objetos Mobiliários, Comissão Nacional de Monumentos Históricos, Comissão Regional do
Patrimônio e de Sítios, Controle Científico e Técnico do Estado.
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Na atualidade, uma das questões discutida em relação à patrimonialização
de edificações, na França, consiste na possibilidade de incorporar a arquitetura contemporânea no
patrimônio daquela nação. A política cultural francesa de proteção ao patrimônio foi,
tradicionalmente, voltada aos monumentos históricos. Nunca houve menção a critério temporal
específico na legislação francesa (diferentemente da inglesa ou estadunidense) para que uma obra
passasse a ser considerada histórica (salvo para os registros pré-históricos), mas a prática
administrativa raramente enquadrou a arquitetura contemporânea no rol dos monumentos
históricos (exceção à regra foi o reconhecimento, em meados dos anos 1960, de algumas obras de
Le Corbusier como monumentos históricos). O padrão era considerar históricas somente as
edificações religiosas e os monumentos romanos.
No direito do patrimônio cultural francês, predomina a interpretação de
que o interesse público corresponde a uma primazia do interesse histórico sobre o interesse
artístico. Exemplo disso é um Parecer de 2003 do historiador René Rémond, encomendado pelo
Ministro da Cultura, a respeito da transmissão de monumentos do Estado francês às
Coletividades Territoriais (denominação local dos entes subnacionais: Regiões, Departamentos,
Municipalidades). O Parecer afirmava que os critérios para manter monumentos sob domínio do
Estado francês deveriam ser – do ponto de vista da história, da história da arte, da arquitetura, do
simbolismo nacional e da estrita conservação – essencialmente históricos, sendo evocados, entre
outros aspectos, uma “hierarquia de lugares de memória” e a “memória da Nação” (Touzeau,
2010, p. 95).
A dificuldade de incluir edificações contemporâneas sempre foi e
continua sendo grande na França. A arquitetura contemporânea apresenta-se, portanto, como
novo objeto patrimonial no debate francês. As opções legais existentes permitem o
enquadramento dessas construções mais recentes em duas possibilidades: proteção do direito
autoral (o direito do arquiteto que concebe a obra) ou do patrimônio cultural (fazendo uso do seu
“valor estético”, existente desde 1913 e atualizado no Código de Patrimônio de 2004, analisado
mais adiante).
No primeiro caso, não é a obra arquitetônica que fica protegida pelo
direito autoral: a proteção à propriedade intelectual protege o autor, e não propriamente a criação.
Além disso, o direito autoral tem de ser conciliado com interesses do proprietário e com
múltiplos outros interesses públicos (Touzeau, 2010, p. 48). A dificuldade que se impõe quando
se busca a proteção das obras arquitetônicas mediante o direito autoral é que os desdobramentos
dele (direito de divulgação, direito de se retratar ou de se arrepender, direito de paternidade e
direito de integridade e respeito à obra) são atenuados nessa aplicação. Afinal, um dos únicos
desses direitos decorrentes do direito autoral que é cabível no caso das obras arquitetônicas – e,
ainda assim, apenas sob circunstâncias específicas – é o direito de paternidade, o qual não se dá
pela inscrição do nome do arquiteto na obra, mas pela obrigação de que a publicação de planos
ou de fotografias do imóvel devam identificar o nome e as distinções do arquiteto.
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Contudo, é difícil aplicar esse direito no momento de sua renovação da
validade. Quanto ao caso do direito à integridade da obra, ele diz mais respeito ao respeito às
ideias e à concepção do autor do que à obra em si, de modo que esta faceta do direito autoral não
consegue proteger a obra arquitetônica nesse aspecto. Por fim, o direito patrimonial – auferir
benefício econômico da exploração da obra – também é pouco usufruído pelo arquiteto, salvo no
momento em que é remunerado pelo projeto ou por eventuais planos ou fotografias da obra.
Nesse sentido, este não se configura como a melhor forma de proteger o patrimônio
arquitetônico (Idem, p. 61-63).
O problema da opção de proteção da arquitetura contemporânea
baseando-se em seu “valor estético” é que ela foi pouco usada historicamente, embora seja
alternativa legal que prevista desde a lei de 1913. Mesmo nas poucas situações em que se opta por
esse caminho, é o juiz administrativo – com suporte de uma comissão de críticos especializados –
ou o Poder Judiciário que têm a palavra final para decidir se a obra arquitetônica contemporânea é
“original” o suficiente para ser objeto da salvaguarda e se tem ou não “valor estético”, de modo
que o grau de discricionariedade das decisões é muito grande.
Tecnicamente, os elementos para se identificar a originalidade são os
seguintes: a execução pessoal; a natureza do trabalho e a preexistência de uma construção
(renovação, trabalho de restauração ou de revitalização podem constituir-se em obra original);
diretrizes dadas pelo mestre de obras. Além disso, “para ser considerado como obra, um projeto
arquitetônico deve portar o imprint da personalidade de seu autor” (Idem, p. 59). É, ainda, o
Judiciário o único que pode decidir se um proprietário de uma construção tombada tem direito de
efetuar alterações físicas no imóvel.
Há, ainda, a questão de como se encarar o patrimônio arquitetônico. Ele
deve ser considerado como uma espécie de “vestígio arqueológico” que não deve ser modificado
sob nenhum pretexto? Ou as alterações devem ser livres, para que sua função pública e
dinamismo sejam mantidos? O caráter utilitário dos edifícios arquitetônicos públicos levou a
jurisprudência a considerar, desde 1990, que é possível efetuar modificações no projeto original –
mesmo que atentem contra o direito moral dos autores – quando se trata de adaptações
necessárias à evolução das técnicas de construção e à segurança dos edifícios
espaçotemporalmente.
A busca tem sido de um equilíbrio entre a proteção indispensável da
criação arquitetônica, no que ela tem de artístico, e a necessária adaptação do edifício no espaço e
no tempo, adequando sua função às “novas necessidades” da sociedade contemporânea
(Touzeau, 2010, p. 77). Afinal, a história da arquitetura também se faz, em grande parte, por
reutilizações sucessivas das obras, procedimento que combina conservação das construções e
acréscimos feitos, no presente, à parte já existente (Idem, p. 118-119). Ainda que haja sempre o
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risco de que a revitalização e a reutilização de um monumento histórico sejam realizadas de
maneira inapropriada, há exemplos bem-sucedidos dessas práticas.
Em regra, a patrimonialização tende a se ampliar, mas não se admite a
proteção jurídica de obras contemporâneas, na França, mediante sua classificação como
monumento histórico. Nas obras contemporâneas, incluem-se, além da arquitetura, o patrimônio
industrial, o patrimônio cinematográfico, as cidades, o patrimônio técnico-científico e o
patrimônio colonial, entre outros. Uma medida que não se circunscreve ao tombamento e ao
registro nos Inventários tem sido a produção de selos (placas em edifícios, selos institucionais,
por exemplo) para promover uma política pública constante de valorização e não “esquecimento”
do patrimônio.
2.5.

O Estado Cultural e o Código de Patrimônio francês

O direito público francês adota conceito relevante que pode inspirar
reflexões para o debate jurídico no Brasil. Nesse país europeu, considera-se a existência de um
“interesse geral”, que é de caráter nacional e genérico, não é adjetivado e é categoria superior e
indivisível do direito. Em contraposição a esse primeiro conceito, há também o “interesse
público”, que é noção setorizada e normalmente vem acompanhada por adjetivo: trata-se do
“interesse público ambiental”, “interesse público urbano”, “interesse público econômico” ou
“interesse público municipal”, entre outros
O “interesse público” é parcial e contingente, de modo que é possível
comparar interesses públicos entre si – isso não ocorre com o interesse geral (não há “interesses
gerais” que possam ser comparados no direito francês). O Conselho de Estado costuma fazer uso
da noção de “interesse público” como solução para o conflito entre interesse geral e interesse
privado. Para a área do direito da cultura, os franceses adotam expressamente a figura do
“interesse público cultural” (moldada desde a lei de 1962) que justifica, nas decisões
administrativas e nos tribunais, ações estatais de proteção do patrimônio (Idem, p. 24).
O interesse público cultural juridicamente protegido consiste em diversos
gêneros: interesse histórico, arqueológico artístico, estético e científico, entre outros. São essas
dimensões que o ordenamento jurídico francês salvaguarda. Oficialmente, o “interesse público
cultural” é reconhecido pela Corte Constitucional, de maneira mais global, desde 1984, quando a
Decisão nº 84-184 DC reconheceu o “interesse geral de caráter cultural”. No entanto, cabe fazer
uma ressalva de que, no caso específico do “interesse estético” há uma particularidade: antes de
ter sido reconhecido como gênero do “interesse público cultural”, ele era antes reconhecido
como uma das partes que compõem o “interesse geral” desde 1887 (Touzeau, 2010, p. 26).
Se o interesse público cultural, mediante o tombamento e a inscrição nos
Inventários, é relativamente tradicional no direito francês, há matérias que são de reconhecimento
mais recente, estando aí incluídos os interesses públicos de renovação urbana e de proteção aos
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sítios. Adicionalmente, a doutrina menciona, a depender do autor, interesses públicos com os de
proteção da identidade cultural e de defesa da estética.
Há também a noção, no direito francês, que, de maneira análoga ao
reconhecimento dos poderes públicos como ser reconhecidamente de um Estado Social (em
oposição ao convencional Estado Liberal), a forte política cultural daquele país europeu levou ao
reconhecimento de que a França é um “Estado Cultural”. A existência dessa expressão no direito
francês já sugere o quanto são tradicionais e relevantes as políticas públicas para a cultura e o
quanto o Brasil ainda pode e tem de caminhar nesse sentido.
Entretanto, os altos custos da manutenção do Estado Cultural francês
têm feito, desde aproximadamente as últimas duas décadas, a questão do apoio às políticas
públicas para o setor serem rediscutidas. O governo central francês, tradicionalmente a maior
força em termos de financiamento da cultura e de proteção do patrimônio, tende a querer
descentralizar a responsabilidade referente às políticas culturais. É uma espécie de
“descentralização forçada”, no sentido em que não é um mero pacto entre governo central e
Coletividades Territoriais (Regiões, Departamentos, Municipalidades) para garantir maior
autonomia para os entes subnacionais. É uma tentativa de partilhar a elevada conta do governo
central com os entes subnacionais. Portanto, o modelo francês de Estado Cultural também é
objeto de intensa discussão na atualidade, ainda que, em essência, o sistema de proteção do
patrimônio seja bastante consolidado e continue institucionalmente bem estabelecido, sem
desfigurar de modo algum nem por em risco a existência do Estado Cultural.
Tanto é verdade que o Estado Cultural francês ainda é forte – mesmo
que menos do que outrora – que o Legislativo francês se esforçou no sentido de reunir as leis
existentes, com pequenas adaptações e acréscimos, no Código de Patrimônio (promulgado em 20
de fevereiro de 2004 e complementado pela aprovação de sua parte regulamentar em 2011). O
Código de Patrimônio caracteriza o patrimônio como “conjunto de bens relevantes, mobiliários
ou imobiliários, de propriedade pública ou privada, que apresentam um interesse histórico,
artístico, arqueológico, estético, científico ou técnico” (Touzeau, 2010, p. 20).
O Código de Patrimônio é organizado em diversas partes: disposições
comuns ao conjunto do patrimônio cultural (regime de circulação, direito de preempção, depósito
legal, instituições encarregadas do patrimônio), arquivos, bibliotecas, museus, arqueologia,
monumentos históricos/sítios e espaços protegidos e disposições relativas ao Ultramar. O Código
substituiu a lei de 1913 sobre monumentos históricos, a lei de 1930 sobre sítios naturais, a lei
Carcopino (1941), que regulamentava as escavações arqueológicas, a lei sobre arquivos de 1979, a
lei de depósito legal de 1992, a lei sobre arqueologia preventiva de 2001 e a lei de 2002 a respeito
dos museus franceses. Depois de pronto, o Código de Patrimônio foi alterado por outras normas
legais posteriores, principalmente, pela Ordem legislativa nº 2005-1128, que reformou o regime de
monumentos históricos, pela Lei de Direitos Autorais e Conexos na Sociedade da Informação
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(2006), que trata do depósito legal, e pela lei nº 2008-696 e decretos regulamentadores
subsequentes de 2009, que tratam dos arquivos.
O Código de Urbanismo, mais antigo (1954), com suas atualizações,
também promoveu a reunião do ordenamento jurídico anteriormente existente relativo ao tema
compilado. O seu art. L. 313-1 invoca “o caráter histórico, estético ou natural para justificar a
conservação, a restauração e a valorização da totalidade ou de parte de um conjunto de imóveis
edificados ou não” (Touzeau, 2010, p. 161). Esse Código também menciona, em seu art. 1º, os
interesses histórico, artístico, arqueológico, estético, científico ou técnico.
Esses dois Códigos formam, portanto, um conjunto que confere, do
ponto de vista legislativo, maior organicidade e unidade a essas áreas, as quais têm intersecções de
relevo. No âmbito da temática do Código de Urbanismo, há preocupação crescente com as
questões da mobilidade e da acessibilidade urbanas. Ainda no que se refere à arquitetura, a
proteção às construções se dá:
 pelos monumentos históricos e seu entorno, presentes de forma
consolidada desde a lei de 1913 (mencionando os monumentos
históricos) no ordenamento legal francês e pela inclusão, por lei de 1943,
do já referido perímetro de 500 metros de raio – ou seja, uma superfície
de 78 hectares, alterável, conforme adaptações da linha de raio,
pertinentes a cada caso concreto – de preservação patrimonial do
entorno dos monumentos históricos. Qualquer alteração é rigidamente
controlada pelo Poder Executivo francês. No entanto, é preciso
esclarecer que a intervenção estatal na política de proteção ao patrimônio
cultural na França tende a ser mais ligada à servidão administrativa
(restrição do direito do proprietário) do que à expropriação (cessação do
direito à propriedade, ainda que haja indenização devida), que é medida
raramente tomada pelo Estado francês, ocorrendo somente quando o
bem patrimonializável corre severo risco de destruição e há rejeição
sistemática dos proprietários em proteger o patrimônio que esteja no
perímetro de preservação. Entre as medidas anteriores à expropriação,
ainda no âmbito da servidão administrativa, tem-se que o Estado pode
até mesmo intervir diretamente na edificação, mediante execução
forçada: o Código de Patrimônio prevê que o Poder Público pode
executar obras indispensáveis à conservação e reparação do imóvel
tombado. Nessa condição, as despesas são majoritariamente do
proprietário, mas parte delas tem de ser custeada pelo Estado (Touzeau,
2010, p. 230).
 pelas Zonas de Proteção Arquitetônica, Urbanística e Paisagística
(ZPPAUPs, na sigla em francês), criadas com a Lei de Descentralização
de 1983 e a lei de 8 de janeiro de 1993, ambas consolidadas no Código
38

de Patrimônio (as ZPPAUPs produzem efeitos similar ao tombamento
de monumentos históricos, mas aplicam-se de forma mais generalizada a
outras categorias de bens patrimonializáveis);
 pelos Setores Salvaguardados, mencionados nos arts. L. 313-1 e seguintes
do Código de Urbanismo (os quais se referem, por exemplo, a bairros
antigos ameaçados de descaracterização pela expansão urbana ou pela
modernização descontroladas) e nos arts. L 641-1 e seguintes do Código
de Patrimônio. Embora os efeitos das ZPAUPs e dos Setores
Salvaguardados sejam similares, as primeiras são mais fáceis
administrativamente de serem implementadas; e
 pelos sítios, que guardam relação também com o Código do Meio
Ambiente.
Nas ZPAUPs são estabelecidas prescrições e recomendações em matéria
de arquitetura e de paisagismo (ocupação dos solos, implantação de construções, volumes,
aspecto exterior dos materiais ou das cores, equipamentos, plantações, atividades). Elas são, a
princípio, incompatíveis com atividades como camping, propaganda e publicidade. Além disso,
implicam obrigações passivas, pois as medidas que o Estado adota se restringem a enquadrar as
iniciativas em um marco legal.
Por seu turno, a proteção patrimonial de Sítios e de Setores
Salvaguardados consiste em um regime de autorização muito mais rígido, que se ocupa das
prescrições para todos os trabalhos de construção, demolição, desflorestamento, transformação e
modificação do aspecto dos imóveis. São estabelecidas regras que os proprietários do perímetro
devem obedecer, restringindo severamente o direito de propriedade. Os imóveis são divididos nas
seguintes categorias: a conservar, a demolir, não protegidos. Toda e qualquer obra ou modificação
deve ser submetida à autorização do Poder Público, diferentemente das Zonas de Proteção.
Quanto à comparação entre servidão administrativa (a restrição ao direito
de propriedade privada) no perímetro dos monumentos históricos e nos sítios, em ambos os
casos o bem patrimonializável torna-se objeto de decisão de tombamento ou de determinação
imediata de tombamento. No entanto, enquanto a servidão para a proteção de monumentos
históricos impõe a conservação e proíbe a modificação de um imóvel eu apresenta interesse
público histórico ou artístico, a servidão para proteção dos sítios limita o direito de construir, a
fim de preservar o aspecto estético dos sítios (Touzeau, 2010, p. 224).
Em termos genéricos, a noção de proteção ao patrimônio cultural é
definida, no direito cultural francês, como a salvaguarda, a conservação, a restauração ou
mesmo a reconstituição de uma obra. Por sua vez, a conservação tem vários sentidos possíveis,
entre os quais: inventário, documentação e récolement (leitura e reexame das características da obra
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para a validação dos modos de proteção a ela aplicados). Tem-se que o imóvel protegido não
pode ser destruído, degradado ou demolido, devendo ser mantido, reparado, restaurado,
reconstruído em suas partes destruídas. Já as ações de valorização e de difusão não são
previstas pelo Código do Patrimônio, salvo em certa medida naquilo que concerne aos espaços
protegidos nos quais a conservação acompanha a planificação das evoluções urbanas. Ainda
assim, as ações de valorização têm ganhado cada vez maior importância, com grande potencial de
se configurar como elemento relevante das políticas culturais (Idem, p. 39).
2.6.

Políticas de patrimonialização no Brasil

A primeira legislação nacional que estabeleceu uma ação clara de
patrimonalização no Brasil correspondeu à transformação da cidade de Ouro Preto em
“monumento nacional”, pelo Decreto nº 22.928, de 12 de julho de 1933. Demonstrando
crescente preocupação pelo assunto, a Carta Magna de 1934 previa, em seu texto, a primeira
incidência de nossa história constitucional que fazia referência ao patrimônio:
Art. 148. Cabe à União, aos Estados e aos Municípios favorecer e animar
o desenvolvimento das ciências, das artes, das letras e da cultura em geral,
proteger os objetos de interesse histórico e o patrimônio artístico do País,
bem como prestar assistência ao trabalhador intelectual.
Simultaneamente, a CF 1934 estabeleceu o princípio da função social da
propriedade, que contribuiu no sentido de que fosse implantada, pela primeira vez em nosso
ordenamento jurídico, a relativização do direito à propriedade, aspecto essencial que permite a
intervenção do Estado nas políticas culturais, por exemplo, mediante o tombamento e a
conservação de monumentos.
A despeito da tendência já clara de fechamento do regime democrático
no Brasil, consubstanciada pela Constituição autocrática de 10 de novembro de 1937, o Brasil
ganhou logo em seguida a sua primeira e fundamental lei sobre patrimônio. O Decreto-lei nº 25,
de 30 de novembro de 1937, conhecido como Lei do Tombamento, vigente até o presente,
estabelece a organização da proteção do patrimônio histórico e nacional, definido como
“conjunto dos bens móveis e imóveis existentes no país e cuja conservação seja de interesse
público, quer por sua vinculação a fatos memoráveis da história do Brasil, quer por seu
excepcional valor arqueológico ou etnográfico, bibliográfico ou artístico”. A esse conceito, foi
equiparado o de sítios e de paisagens naturais ou criados pelo homem, todos sujeitos a
tombamento.
O Decreto-lei de 1937 estabeleceu critérios similares ao que fizeram, mais
tarde, as leis francesas de 1943 e de 1962, segundo as quais o entorno dos monumentos históricos
deveria ser objeto de proteção, baseando-se no entendimento de que não bastava preservar
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unicamente a edificação isolada do monumento histórico. A lei francesa de 1943 determinava o
perímetro de 500 metros de raio de preservação ao redor dos monumentos históricos. Essa lei
dificultava em muito a execução de modificações nesse entorno, inclusive aportes
contemporâneos ao edifício, pois qualquer alteração depende integralmente do acordo da
Administração, que pode se opor, não hesitando em fazê-lo quando considera isso oportuno e
conveniente (Touzeau, 2010, p. 125).
Já a lei francesa de 1962 estabelecia o seguinte:
Art. 18. Sem prévia autorização do Serviço do Patrimônio Histórico e
Artístico Nacional, não se poderá, na vizinhança da coisa tombada, fazer
construção que lhe impeça ou reduza a visibilidade, nem nela colocar
anúncios ou cartazes, sob pena de ser mandada destruir a obra ou retirar
o objeto, impondo-se neste caso a multa de cinquenta por cento do valor
do mesmo objeto.
A diferença da lei francesa e da brasileira é que, entre nós, não havia um
perímetro determinado como limite para a intervenção do Estado nas áreas do entorno dos
monumentos históricos. No entanto, a não delimitação de uma zona geográfica precisa não
significava a ausência de proteção do entorno, devido ao conceito de visibilidade.
Ademais, de acordo com Luiz Viana Queiroz, o Supremo Tribunal
Federal (STF) brasileiro reforçou o entendimento do Decreto-lei de 1937, afirmando que o
conceito de redução da visibilidade é amplo, não correspondendo apenas à manutenção da
acuidade ótica e da perspectiva do bem tombado, também contemplando a preservação do
“ambiente ou da paisagem adjacente, a diferença de estilos arquitetônicos, e tudo mais que
contraste ou afronte a harmonia do conjunto, tirando o valor histórico ou a beleza original da
obra protegida” (Revista de Direito Administrativo nº 2, p. 100 apud Queiroz, 1989, p. 307).
Sob a Constituição Federal imposta por Getúlio Vargas em 1937 no
contexto do início do período ditatorial que se estenderia até 1945, o art. 134 da nova Carta
Magna estatuía que “os monumentos históricos, artísticos ou naturais, assim como as paisagens
ou os locais particularmente dotados pela natureza, gozam de proteção e dos cuidados especiais
da Nação, dos Estados e dos Municípios”. Institucionalmente, o Decreto-lei nº 25/1937 criou o
Serviço de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Sphan), predecessor do atual Instituto de
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan). O Sphan por sua vez, foi sucessor da
Inspetoria de Monumentos Nacionais (IPM), que existiu de 1934 a 1937.
Reforço à norma constitucional de proteção ao patrimônio deu-se por
meio do Código Penal de 1940, segundo o qual havia dispositivos expressos (arts. 165 e 166) que
previam penas específicas contra ações de dano a “bens de valor artístico, arqueológico ou
histórico”. A ditadura Vargas (1937-1945) viu, ainda, o surgimento de novas instituições
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museológicas, mencionadas adiante, bem como a criação oficial do Instituto Nacional de Cinema
Educativo (Ince), do Serviço Nacional de Teatro e da Comissão Nacional do Teatro, os últimos
dois em 1937.
Após o restabelecimento do regime democrático, a Constituição Federal
de 1946 dedicou mais dispositivos relacionados, de alguma forma, à proteção do patrimônio. A
principal menção constitucional de 1946 ao patrimônio histórico e artístico é registrada no art.
175: “as obras, monumentos e documentos de valor histórico e artístico, bem como os
monumentos naturais, as paisagens e os locais dotados de particular beleza ficam sob a proteção
do Poder Público”.
Ainda segundo o art. 152, “as minas e demais riquezas do subsolo, bem
como as quedas d'água, constituem propriedade distinta da do solo para o efeito de exploração ou
aproveitamento industrial”. Por sua vez, o art. 113, item 38, estabelecia que “qualquer cidadão
será parte legítima para pleitear a declaração de nulidade ou anulação dos atos lesivos do
patrimônio da União, dos Estados ou dos Municípios”.
Institucionalmente, o Sphan foi transformado em Departamento de
Patrimônio Histórico e Artístico e Nacional (Dphan) em 1946. O Dphan só se tornou Iphan em
1970, por ocasião de um movimento geral de reorganização da Administração Pública no Brasil,
subsequente ao Decreto-lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1967. No entanto, em 1979 o Iphan da
época foi desmembrado em dois corpos administrativos distintos: uma Secretaria (que adotou a
sigla antiga do órgão, Sphan) e a Fundação Nacional Pró-Memória (FNPM). Em 1990, a
Secretaria de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Sphan) e o FNPM foram extintos para,
em lugar deles, ser criada a autarquia Instituto Brasileiro do Patrimônio Cultural (IBPC).
Em paralelo, a preocupação com o que hoje se chama de patrimônio
cultural imaterial (PCI), mas que há décadas atrás era identificado, em essência, como “folclore”,
evidenciou-se teoricamente desde há muito, tendo seus primórdios identificados desde a primeira
década republicana no Brasil, por exemplo com as obras de Sylvio Romero ou com as primeiras
composições musicais com traços nacionalistas. No entanto, a ênfase ao folclore é característica e
sistemática desde o movimento modernista, especialmente na figura de Mário de Andrade. Por
ocasião de sua curta gestão no então Departamento de Cultura da cidade de São Paulo (atual
Secretaria de Cultura daquele Município), em meados dos anos 1930, Mário de Andrade
implementou ações no sentido de estudar e reconhecer a relevância cultural do folclore do País.
No entanto, seus esforços pouco tiveram continuidade administrativa, sendo ceifados, em grande
medida, pelo clima político do período ditatorial de Vargas.
O retorno à democracia trouxe novas perspectivas no que tange ao
estudo e à proteção do folclore, bem como renovou o movimento de valorização da cultura
brasileira. No plano da cultura mais identificada com a erudita, foram criados, pela lei 1.512, de 19
de dezembro de 1951, a Comissão de Belas-Artes e, subordinados a ela, o Salão Nacional de
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Belas-Artes e o Salão Nacional da Arte Moderna. A Comissão era subordinada ao Ministério da
Educação e Cultura (MEC) e os Salões eram espaços destinados a permitir a renovação da arte
nacional, selecionando artistas para expor novas obras e agraciando os considerados melhores
com medalhas, prêmios em dinheiro e viagens, seja pelo país ou para o exterior.
Em termos de proteção ao folclore, no âmbito do Ministério das
Relações Exteriores (MRE), foi instaurado, em 1946, o Instituto Brasileiro de Educação, Ciência e
Cultura (Ibecc). A instituição teve sua criação justificada embasada em recomendação da Unesco
– desde o Ato Constitutivo dessa organização internacional, em 1946 – de patrocínio de ações
contrárias a discursos racistas no pós-guerra. O Ibecc foi criado com vistas a promover a
valorização de diferentes culturas e a convivência pacífica entre as nações, tendo sido a iniciativa
liderada por Renato Almeida, alto funcionário do MRE e folclorista. Não por coincidência,
Renato Almeida tornou-se Secretário-Geral da Comissão Nacional do Folclore (CNFL), criada
em 1947. Em 1951, a CNFL elaborou a Carta do Folclore.
Os esforços da CNFL levaram, na presidência de Juscelino Kubitschek, à
constituição, em 1958, da Campanha Nacional de Defesa do Folclore (também conhecida como
Campanha de Defesa do Folclore Brasileiro, CDFB), agência governamental consagrada ao
estudo e à proteção dos registros folclóricos nacionais. A CDFB teve dificuldades em seus
primeiros três anos, pois a direção era ocupada por um folclorista não alinhado aos intuitos do
grupo de Renato Almeida, sendo que poucos eram os recursos disponibilizados para as ações da
agência. Ainda assim, a criação da CDFB representou a institucionalização de um projeto cultural
gestado já havia uma década. A institucionalização da preocupação com o folclore verificou-se em
1961, com a criação do Conselho Nacional de Folclore.
Após seus três primeiros anos de funcionamento e de alguma hesitação,
Edson Carneiro assume a coordenação da CDFB, já no governo João Goulart. Nessa gestão, o
folclorista organizou a Revista Brasileira de Folclore, quadrimestral (1961-76). A Revista era veículo de
expressão de um movimento cultural nacionalista, que partilhava como princípio comum ler a
realidade da “vida popular brasileira”, bem como produzir “documentos e bibliografias
comentadas para instrumentalizar os que se aventurassem nas lides folclóricas, mantendo padrão
mínimo com relação à abordagem e interpretação do objeto de estudo”. Em 1964, Renato
Almeida assumiu a coordenação da CDFB, dando continuidade aos seus esforços de proteção de
folclore, que remontavam a meados dos anos 1940. A Campanha Nacional de Defesa do Folclore
manteve suas atividades como agência autônoma até ser incorporada pela Funarte,
transformando-se, no âmbito dessa Fundação, em Instituto Nacional do Folclore (1976).
O início da década de 1960 representou avanço significativo na legislação
de proteção ao patrimônio material, em especial mediante a Lei 3.924, de 26 de julho de 1961, que
deu atenção específica aos monumentos arqueológicos e pré-históricos. Essa lei, ainda vigente,
estabelece, entre outros aspectos, o seguinte:
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Art. 1º Os monumentos arqueológicos ou pré-históricos de qualquer
natureza existentes no território nacional e todos os elementos que neles
se encontram ficam sob a guarda e proteção do Poder Público.
Parágrafo único. A propriedade da superfície, regida pelo direito comum,
não inclui a das jazidas arqueológicas ou pré-históricas.
Art. 2º - Consideram-se monumentos arqueológicos ou pré-históricos:
a) as jazidas de qualquer natureza, origem ou finalidade, que representem
testemunhos de cultura dos paleoameríndios do Brasil, tais como
sambaquis, montes artificiais ou tesos, poços sepulcrais, jazigos,
aterrados, estearias e quaisquer outras não especificadas aqui, mas de
significado idêntico a juízo da autoridade competente.
b) os sítios nos quais se encontram vestígios positivos de ocupação pelos
paleoameríndios tais como grutas, lapas e abrigos sob rocha;
c) os sítios identificados como cemitérios, sepulturas ou locais de pouso
prolongado ou de aldeamento, “estações” e “cerâmicos”, nos quais se
encontram vestígios humanos de interesse arqueológico ou
paleoetnográfico;
d) as inscrições rupestres ou locais como sulcos de polimentos de
utensílios e outros vestígios de atividade de paleoameríndios.
Art. 3º - São proibidos em todo o território nacional, o aproveitamento
econômico, a destruição ou mutilação, para qualquer fim, das jazidas
arqueológicas ou pré-históricas conhecidas como sambaquis, casqueiros,
concheiros, birbigueiras ou sernambis, e bem assim dos sítios, inscrições
e objetos enumerados nas alíneas b, c e d do artigo anterior, antes de
serem devidamente pesquisados, respeitadas as concessões anteriores e
não caducas (os grifos não são do original).
A limitação ao direito de propriedade privada – a exemplo da legislação
francesa de proteção do patrimônio – fica evidenciada nessa lei, que prevê a propriedade da
União dos vestígios de jazidas arqueológicas e pré-históricas.
A Constituição de 1967, já escrita no período militar (1964-1985),
estabelecia, no parágrafo único de seu art. 172: “ficam sob a proteção especial do poder público
os documentos, as obras e os locais de valor histórico ou artístico, os monumentos e as paisagens
naturais notáveis, bem como as jazidas arqueológicas”.
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No plano institucional, a Fundação Nacional de Artes (Funarte) foi
criada em 1975 e logo começou a encampar outras instituições culturais previamente existentes.
Foi o caso da CDFB no ano seguinte, conforme já mencionado, e da absorção da Comissão
Nacional de Belas-Artes em 1977.
Legislação infraconstitucional que inovou durante o regime miliar foi a
Lei nº 6.513, de 20 de dezembro de 1977, que dispôs sobre a criação de Áreas Especiais e de
Locais de Interesse Turístico. A pretensão dessa norma legal foi instituir finalidades turísticas nos
bens de valor cultural e natural, protegidos por legislação específica, em especial: os bens de valor
histórico, artístico, arqueológico ou pré-histórico; as reservas e estações ecológicas; as áreas
destinadas à proteção dos recursos naturais renováveis; as manifestações culturais ou etnológicas
e locais onde ocorram; as paisagens notáveis; as localidades e acidentes naturais adequados ao
repouso e à prática de atividades recreativas, desportivas ou de lazer; as fontes hidrominerais
aproveitáveis; as localidades com condições climáticas especiais, bem como outros sítios e
expressões culturais que se enquadrassem na noção de interesse turístico.
No plano institucional, a presença da Cultura em nível ministerial teve
seu primeiro registro, no Brasil, em 1953, quando o antigo Ministério da Educação e Saúde
(MES), criado em 1930, foi desmembrado para a criação do Ministério da Saúde. Com essa
mudança na Administração Federal, surgiu o Ministério da Educação e Cultura (MEC). As
iniciativas no setor da cultura, que antes eram em grande medida esparsas e nem sempre
subordinadas ao MES, tenderam a maior uniformidade. No entanto, houve ainda órgãos e
iniciativas culturais independentes do MEC durante décadas. A criação do Ministério da Cultura
(MinC) no Brasil ocorreu em 1985, tendo sido, em parte, produto do processo de
redemocratização. O Ministério da Educação passou a não mais responder pela cultura, embora a
sigla “MEC” tenha sido preservada no formato antigo como homenagem à configuração anterior
do órgão.
Logo em seguida, foi editada a Lei Sarney em 1986, abrindo caminho
para as políticas de incentivo fiscal, tratadas mais adiante. Entre as conquistas da
redemocratização no campo da cultura, deve-se destacar também a criação da Fundação Cultural
Palmares (FCP), em 1988, no centenário da Abolição da Escravatura. A FCP, além de suas ações
de promoção da cultura negra e da diversidade cultura no País, pode realizar a identificação dos
remanescentes das comunidades remanescentes de quilombos, estabelecidas pela Constituição de
1988. Além disso, pode proceder ao reconhecimento, à delimitação e à demarcação das terras
ocupadas pelos remanescentes e conferir-lhes a correspondente titulação, conforme estabelecido
na Medida Provisória nº 2.216-37, de 31 de agosto de 2001.
A despeito de avanços parciais para a cultura durante a presidência de
Sarney, a situação institucional do setor foi significativamente alterada no governo Collor. Foram
de grande repercussão a dissolução da Embrafilme e o fim do Ministério da Cultura como órgão
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de governo autônomo. A estrutura institucional tornou-se Secretaria de Cultura (SEC-PR),
vinculada diretamente à Presidência da República. Devem, ainda, ser registradas a dissolução da
Funarte, da Fundacen e da FCB para a constituição do Instituto Brasileiro de Artes e Cultura
(Ibac), todas essas medidas tendo sido adotadas em 1990.
Após os Decretos e leis que regularam o patrimônio cultural imaterial,
em 2000 e 2001, tem-se que o Estatuto da Cidade – Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001, que
regulamentou os arts. 182 e 183 da Constituição Federal de 1988, que versam sobre a política
urbana – também fez referências ao tema da cultura e do patrimônio. O Estatuto disciplina uso
da propriedade urbana em benefício da coletividade, da segurança, do bem-estar de seus
habitantes e do equilíbrio ambiental. Entre as diretrizes da lei, pode-se destacar o art. 2º, XII, que
determina a “proteção, preservação e recuperação do meio ambiente natural e construído, do
patrimônio cultural, histórico artístico, paisagístico e arqueológico”.
A proteção ao patrimônio cultural obteve significativo avanço legislativo
com a Lei de Crimes Ambientais – Lei 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, regulamentada
primeiramente pelo Decreto 3.179, de 21 de setembro de 1999, revogado e substituído pelo
Decreto 6.514, de 22 de julho de 2008. Essa lei incluiu, como protegidos por lei, bens materiais,
tais como arquivos, registros, museus, bibliotecas, pinacotecas, instalações científicas ou similares,
mas também edificações ou locais especialmente protegidos em razão de seu valor paisagístico,
ecológico, turístico, artístico, histórico, cultural, religioso, arqueológico, etnográfico ou
monumental.
Além de proteger o patrimônio natural, a Lei de Crimes Ambientais
reiterou e agravou as penas e ampliou o espectro de proteção dos bens culturais, incluindo no seu
tipo de ilícito a lesão a qualquer bem protegido por lei, ato administrativo ou decisão judicial, e
ainda arquivos, registros, museus, bibliotecas, pinacotecas, instalações científicas ou similares. No
entanto, há limitações práticas no relacionamento entre direito cultural e ambiental:
Até o presente, a proteção do patrimônio cultural e o direito ambiental
têm caminhado de maneira independente, a despeito das estreitas
relações entre ambos. Eles não são fenômenos distintos, que requerem
regimes legais separados para sua proteção e salvaguarda, sendo interrelacionados em alto grau. Igualmente, a proteção aos direitos humanos
relaciona-se com ambos, pois a proteção do patrimônio cultural e natural
é um direito fundamental per se (Ducastelle, 2013, p. 89).
De todo modo, essa perspectiva é fundamental para que o direito
cultural, o direito ambiental e os direitos humanos – particularmente no que se refere ao
patrimônio cultural imaterial e à esfera dos direitos difusos e coletivos – não sejam tratados como
áreas estanques da proteção jurídica à cultura e às comunidades. É relevante que as legislações
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sejam combinadas e complementares e, principalmente, que os órgãos do Poder Executivo atuem
articuladamente na promoção desses direitos.
3. MUSEUS, ARQUIVOS E INSTITUIÇÕES CONEXAS
3.1.

Na França

Os museus franceses foram estabelecidos sob o signo da Revolução de
1789. Devido à destruição do patrimônio das construções reais e da tomada de bens pelo Estado
da realeza, os Poderes Públicos decidiram assumir a conservação do patrimônio e patrocinar a
abertura das construções ao público. Em 1895, uma lei dispôs sobre a Reunião dos Museus
Nacionais (RMN), entidade da Administração Pública responsável pelo Louvre, por Versailles,
por Saint-Germain-em-Laye e por Luxembourg. A RMN, que é referência na tradição patrimonial
francesa, teve seu Conselho organizado por decreto de 1896. Atualmente, a RMN é responsável
por 34 museus nacionais. Em 2007, o Grand Palais des Champs-Élysées foi criado e, em 2011,
fundido à RMN.
Assim como a Ópera de Paris e a Casa da Moeda, a RMN é um
Établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC), algo similar às autarquias
públicas brasileiras. As EPICs são pessoas jurídicas de direito público, pertencentes à
Administração Indireta. Têm autonomia financeira e são dotadas de atribuições especiais, as quais
incluem o exercício de uma ou várias missões de serviço público.
Na França, a Lei nº 2002-5, de 4 de janeiro de 2002, definiu o Musée de
France – título que dá direito a certo número de vantagens ou privilégios – como “qualquer
coleção permanente composta de bens, cujas conservação e apresentação se revestem de um
interesse público, além, de estar organizada com vistas ao conhecimento, à educação e ao prazer
do público”.
A qualificação Musée de France pode ser atribuída aos museus pertencentes
ao Estado, a outra pessoa jurídica de direito público, ou a uma pessoa jurídica de direito privado
com fins não lucrativos. O art. 2º da referida lei fixa aos detentores do título a missão de
conservar, restaurar, estudar e enriquecer suas coleções; tornar essas coleções acessíveis ao mais
amplo público possível; conceber e colocar em prática ações educativas e de difusão, com vistas a
garantir igual acesso de todos à cultura; contribuir para o progresso do conhecimento e da
pesquisa, assim como para a sua difusão.
Os museus franceses dividem-se, basicamente, em dois perfis mais
comuns: museus mais “administrativos” e instituições mais “comerciais”. Os primeiros são
dedicados prioritariamente à mera visitação e não têm significativa preocupação em arrecadar
recursos que contribuam com sua manutenção. Os segundos são instituições que buscam ter
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maior apelo junto ao público e que elaboram uma carta mais ampla de produtos a serem
vendidos. Esses dois perfis ilustram como os museus brasileiros poderiam buscar, cada qual de
acordo com sua vocação local e regional, especializar-se segundo seu perfil específico.
No último quartel do século XX, registrou-se um crescimento
espetacular dos museus na França (e no restante do mundo, cabe registrar). Esse avanço do
campo dos museus francês foi resultado de consideráveis investimentos – públicos e privados –
que permitiram: a emergência ou a recomposição de coleções; a criação, a extensão ou a
renovação de prédios; a multiplicação de exposições e o surgimento de novos serviços, dedicados
às diferentes categorias de público. Para alguns autores (Poulot, 2013), na França de hoje, os
museus participam do consumo turístico e da economia do lazer – são parte da cultura de massa,
na medida em que seu número de visitantes compete com público do cinema ou com os
espectadores de jogos de futebol.
A despeito dessa relevância, as dificuldades financeiras são um problema
crescente dos museus franceses. A questão do financiamento de instituições culturais oficiais tem
levantado o debate sobre a legitimidade de que os museus vendam algumas de suas obras para
obter fundos de aquisição e, assim, melhorar suas coleções. Muitos analistas veem essa opção
como um contrassenso, pois os objetos de patrimônio não deveriam, conceitualmente, estar à
venda ou ser disponibilizados à doação, mas apenas serem destinados à conservação.
O risco para o patrimônio que se apresenta em função da venda de
coleções seria interpretar os museus como um mercado cujos objetos seriam instrumento de
promoção. Esse raciocínio mostra-se inverso à lógica institucional dos museus, pois o prestígio
dessas instituições reside no enriquecimento qualitativo e na ampliação de suas coleções – e não
em sua potencial diminuição. Além disso, o objetivo de um museu é que sua frequência aumente.
Se a coleção diminui, a tendência é que o público diminua, contrariando um dos sentidos
primordiais da existência dos museus.
O ensino escolar francês tem forte atuação no sentido de formar público
para a apreciação da cultura. Há tradição consolidada de que as escolas organizem visitas dos seus
estudantes a instituições e atividades culturais diversas, entre as quais podem se destacar as
relacionadas a visitas a museus e congêneres, bem como as idas a cinemas e a concertos, sempre
planejadas com estudo prévio da expressão, tema ou período enfocado e com atividades
posteriores à saída com o docente.
A frequência das atividades culturais extraclasse costuma ser de uma ou
duas saídas mensais, de modo que os estudantes, com o passar do tempo de sua escolarização,
obtêm relativo bom acesso aos bens culturais, de maneira a se colocar em prática o direito à
cultura, principalmente em seu vínculo com a ação das instituições escolares.
Por seu turno, no âmbito das ações de instituições culturais francesas
(mas também em outros países), há museus que já fazem exposições apenas virtuais, projetando
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digitalmente obras e outros documentos de outras instituições congêneres de outras partes do
mundo, isso sem considerar os já conhecidos tours virtuais por museus, que se têm tornado
também um produto cultural cada vez mais difundido.
3.2.

No Brasil

Em 1818, pouco após visita da Missão Artística Francesa de 1816, na
qual vieram nomes como Debret, Taunay e Montigny, foi criado o Museu Real (RJ). O Museu
Real começou a se profissionalizar desde 1870, quando estabeleceu, tal como outros museus
ocidentais, um perfil de instituição dedicada à pesquisa antropológica, com normas rígidas,
organização peculiar, cursos, carreiras de pesquisa e realização de investigações científicas mais
sistemáticas. Nos anos 1870, surge a revista científica do Museu, que, em 1889, mudou de nome
para Museu Nacional, com a proclamação da República.
Em 1892, foi abrigado na Quinta da Boa Vista, sua sede até o presente.
Em 1824, é constituído o Arquivo Nacional. A Academia Imperial de Belas-Artes demorou
alguns anos mais para surgir, quando comparada ao Museu Real, datando de 1826. Tal como o
Museu Real, a Academia de Belas-Artes sofreu mudanças com a República, tendo sido fechada
em 1889 e substituída pela Escola Nacional de Belas-Artes (Enba) em 1890. O segundo museu
criado no País foi o Emílio Goeldi. Iniciado como associação em 1866, foi fundado efetivamente
como Museu em 1871. O terceiro grande museu brasileiro foi o Museu Paulista, inaugurado em
1895, ao que seguiu, dez anos depois, a criação da Pinacoteca do Estado de São Paulo (1905). Já
no centenário da Independência, foi criado o Museu Histórico Nacional (1922).
As fundações sucessivas da Imprensa Régia, da Biblioteca Real, da Escola
Real de Ciências, Artes e Ofícios, do Museu Nacional e de outras
instituições com fins culturais, quando da vinda da família real
portuguesa para o Brasil, inauguram uma relação formal e duradoura
entre o Estado brasileiro e a cultura nacional. Criadas inicialmente para
dotar a sede temporária da Coroa de uma infraestrutura cultural que
lembrasse as capitais europeias, essas instituições acabaram-se
transformando no germe da formação cultural brasileira pósindependência. A consolidação dessas instituições, aliada ao mecenato
cultural praticado por D. João VI, D. Pedro I e especialmente D. Pedro
II, foi responsável pela criação dos grandes ícones da cultura nacional
dos Oitocentos: o pavilhão nacional, as telas de Vitor Meireles e Rodolfo
Amoedo, a literatura romântica de Alencar e a historiografia do IHGB
[Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro]. Além disso, foram essas
instituições que estruturaram os parâmetros formais da cultura erudita e
que contribuíram para a divulgação de símbolos e imagens nacionais na
sociedade em geral.
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A Proclamação da República, marcada pelo exílio da família imperial,
produziu mudanças nessa paisagem cultural. Personagens históricos e
padrões estéticos associados à Monarquia foram criticados e relegados e
as instituições diretamente dependentes do mecenato imperial passaram
por uma situação difícil […]. A despeito dessas relações conturbadas que
marcaram o início do século XX, o Estado republicano e as instituições
culturais e intelectuais em geral continuaram mantendo muitos contatos,
mesmo porque as oportunidades de patrocínio e consumo de bens
culturais eram limitadas e raramente podiam desvincular-se das demandas
da elite política e econômica e do próprio poder público (Williams, 2000,
p. 2553-254).
Após essa fase inicial de constituição das primeiras instituições culturais
brasileiras, que foram estabelecidas em essência segundo os modelos das instituições culturais
europeias tradicionais, o centenário da Independência e o movimento modernista deram novo
fôlego à criação de novas instituições e apontou para a perspectiva de novas políticas culturais.
Como a autonomia das Unidades da Federação era muito significativa no regime político da
primeira Constituição republicana (1891), as primeiras políticas culturais de característica
inovadora foram realizadas em âmbito estadual. Em 1927, foi criada, na Bahia, a Inspetoria
Estadual de Monumentos Históricos, bem como sua congênere pernambucana no ano seguinte, a
Inspetoria de Monumentos Históricos. Em paralelo, é de 1928 também a criação da Casa de Rui
Barbosa.
As Inspetorias de Monumentos Históricos estaduais inspiraram o
surgimento da instituição de caráter nacional similar, que foi abrigada no organograma do Museu
Histórico Nacional. Tratava-se da Inspetoria de Monumentos Nacionais (IPM), instituída pelo
Decreto nº 24.735, de 14 de julho de 1934. A finalidade precípua da IPM era impedir o extravio
de objetos antigos da história nacional para o comércio de antiguidades, bem como proteger os
monumentos históricos da potencial destruição decorrente das grandes reformas urbanas. A IPM
contribuiu decisivamente, entre outros aspectos, para a restauração e preservação de monumentos
históricos de Ouro Preto, primeira cidade considerada histórica, de acordo com a legislação
patrimonial a ela exclusivamente dedicada de 1933.
A IPM funcionou como Departamento do Museu Histórico Nacional,
criado pelo mesmo decreto. Funcionou até 1937 nessa condição, depois se transformando em
Sphan. Após o golpe de Getúlio Vargas em novembro desse mesmo ano, o período de quase oito
anos de regime autocrático viu o surgimento de novas instituições e o já mencionado Decreto nº
25/1937.
Em 1937, foi criado o Museu Nacional de Belas-Artes (MNBA); em
1938, o Museu da Inconfidência; e, em 1940, o Museu Imperial. Uma estrutura governamental
nova e importante foi o Conselho Nacional de Cultura (CNC), que surgiu em 1938 por sugestão
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do ministro Gustavo Capanema. O CNC de 1938 era um ensaio para se verificar a pertinência de
criação de um Departamento Nacional de Cultura no âmbito do Ministério da Educação e Saúde
(MES).
Dentre as atividades que abrangeriam o que se entendia como
desenvolvimento cultural estavam incluídas questões também
relacionadas à saúde, a pátria e a educação, de acordo ao ideário estadonovista. Segundo o decreto-lei de instalação do Conselho estas são:
produção filosófica, científica e literária; cultivo das artes; a conservação
do patrimônio cultural; intercâmbio intelectual; difusão cultural entre as
massas através do diferentes processos de penetração espiritual (o livro, o
rádio, o teatro, o cinema, etc.); a propaganda e a campanha em favor das
causas patrióticas ou humanitárias; a educação cívica através de toda sorte
de demonstrações coletivas; educação física (ginástica e esportes); e por
fim, a recreação individual e coletiva (Costa, 2011, p. 2).
O CNC foi, mais tarde (1961), recriado em novos moldes pelo presidente
Jânio Quadros, tendo funcionado efetivamente até o golpe de 1964 e sendo remodelado como
Conselho Federal de Cultura (CFC) em 1967. Quando de sua recriação em 1961, o CNC foi
submetido diretamente à Presidência da República, mas logo ficou sob o abrigo do MEC, sendo
composto por seis comissões: “Comissão Nacional de Literatura, Comissão Nacional de Teatro,
Comissão Nacional de Cinema, Comissão Nacional de Música e Dança, Comissão Nacional de
Artes Plásticas e Comissão Nacional de Filosofia e Ciências Sociais” (Idem, p. 3).
Em 1946, o Museu Nacional foi incorporado pela então Universidade do
Brasil (atual Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ). Em 1949, surgiu o Instituo Joaquim
Nabuco e bem mais tarde, em 1960, foram estabelecidos o Museu Villa-Lobos (logo após a morte
do famoso compositor) e o Museu da República.
O Arquivo Nacional, uma das instituições mais antigas do País, tornou-se
vinculado, pela Lei 8.159, de 8 de janeiro de 1991, ao Sistema de Gestão de Documentos de
Arquivo (SIGA), da Administração Pública Federal (subordinado ao Ministério da Justiça (MJ). O
Arquivo Nacional tem por finalidade implementar a política nacional de arquivos, definida pelo
Conselho Nacional de Arquivos (órgão central do Sistema Nacional de Arquivos), por meio de
ações como a gestão, o recolhimento, o tratamento técnico, a preservação e a divulgação do
patrimônio documental do governo federal. Sua finalidade é garantir pleno acesso à informação,
visando apoiar não só as decisões governamentais, como também o cidadão na defesa de seus
direitos, além de facilitar a pesquisa científica e cultural no país nestes documentos.
Em 2003, a Política Nacional de Museus, documento elaborado pelo
Ministério da Cultura, deu início a uma forte ação em favor do desenvolvimento do setor no País.
No ano seguinte, o Decreto nº 5.264, de 5 de novembro de 2004, institui o Sistema Brasileiro de
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Museus (SBM), cuja finalidade é promover o diálogo entre museus e instituições afins,
objetivando a gestão integrada e o desenvolvimento dos museus, acervos e processos
museológicos brasileiros. Além disso, propicia o fortalecimento e a criação dos sistemas regionais
de museus, a institucionalização de novos sistemas estaduais e municipais de museus e a
articulação de redes temáticas de museus.
Outro instrumento importante para a consolidação da Política Nacional
de Museus é o Cadastro Nacional de Museus (CNM), que visa inventariar e integrar os
componentes do campo dos museus brasileiros, por meio do registro, da coleta, e da
disseminação de informações sobre eles. Foi com este espírito que, desde o seu lançamento, em
março de 2006, até os dias atuais, a atividade do Cadastro Nacional de Museus já mapeou mais de
3400 instituições museológicas em todo o País.
Vale registrar, ainda, a existência do Cadastro de Bens Musealizados
Desaparecidos (CBMD), que reúne informações sobre itens desaparecidos de acervos
pertencentes aos museus brasileiros. O cadastro tem como objetivo possibilitar o rastreamento, a
localização e a recuperação desses bens. A criação de uma base de dados nacional relativa aos
bens de museus é um passo importante no combate aos roubos de bens culturais e ao comércio
ilegal de arte brasileira.
Todos esses mecanismos encontram-se sob a responsabilidade do
Instituto Brasileiro de Museus (Ibram), autarquia federal dotada de personalidade jurídica de
direito público, vinculada ao Ministério da Cultura. Pode-se dizer que o Ibram tem missão
institucional equivalente à da Reunião dos Museus Nacionais (RMN), da França. Criado pela Lei
nº 11.906, de 20 de janeiro de 2009, o Ibram tem por objetivo aperfeiçoar a normatização do
setor e assegurar a sua fiscalização para a preservação do patrimônio museológico, inovando no
enfrentamento das questões relacionadas aos museus. Tem, ainda, a função de incrementar a
exploração econômica do setor – por meio da ampliação da arrecadação pelos museus públicos,
da geração de emprego e renda, da exploração do turismo cultural – e de promover a atuação
social dos museus brasileiros, através da ampliação do acesso aos bens culturais e do
desenvolvimento cultural, educacional e científico do País.
A criação do Ibram se justificou, ainda, pelo fato de que, assim como na
França e no resto do mundo, a área dos museus, no Brasil, sofreu amplo crescimento nas últimas
décadas, principalmente em resposta à demanda da sociedade. Atualmente, existem no País cerca
de 2000 museus que possuem em torno de 16 milhões de itens em seu acervo e geram mais de 10
mil empregos diretos. Não se pode esquecer que esse aumento não se traduziu apenas em termos
de quantidade, mas numa nova forma de compreensão dos museus e num maior esforço para a
profissionalização do campo. Em 2000, o Brasil possuía apenas dois cursos de graduação e um de
pós-graduação em Museologia. Hoje, são quatorze cursos de graduação – treze deles em
universidades públicas – e dois de pós-graduação.
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Em que pese esse avanço no campo museal brasileiro, os museus do País
possuem ainda estruturas organizacionais frágeis, uma vez que muitos não são institucionalizados,
ou seja, funcionam sem registro, estatuto e regimentos. Essa fragilidade possibilita a evasão e
dispersão de acervos relevantes para o reconhecimento e disseminação da identidade e da história
nacionais. O maior problema dessas instituições, no entanto, é a falta sistemática de recursos –
públicos e privados – para a sua manutenção e desenvolvimento, para dar suporte à sua missão
socioeducativa e para o cumprimento da função constitucional de proteger o patrimônio cultural
brasileiro (CF, art. 216, § 1º).
4. LIVRO, LEITURA E BIBLIOTECAS
4.1.

Na França

Historicamente, a promoção da leitura relaciona-se com o próprio
esforço de universalização da escola primária e da alfabetização – e, de modo mais abrangente, o
ler, o escrever, o contar e o cantar, todos bastante articulados entre si – que se deu, com especial
ênfase, desde o início da Terceira República (1870-1940). No entanto, após a II Guerra Mundial,
não apenas a alfabetização estrita passou a ser objeto de interesse das políticas públicas franceses,
bem como seu arco de ação ampliou-se da educação para a intersecção dos campos da educação e
da cultura.
Desde 1945, foram estabelecidas bibliotecas volantes, que buscavam
reforçar o estímulo e a prática de leitura entre os estudantes, os jovens e os cidadãos de maneira
geral. A concepção do sistema foi criar equipamentos culturais que tivessem como centro nervoso
as bibliotecas – e, mais recentemente, as midiatecas, que ampliam e modernizam as funções
tradicionais das bibliotecas. Ao mesmo tempo, a escola francesa tem forte atuação no sentido de
formar público para a apreciação da cultura, conforme já mencionado. Isso ocorre, também, para
o contato e aproximação com a cultura do livro e da leitura.
As Casas de Cultura (Maisons de Culture) estabelecidas pela Lei Malraux
(1962) também tinham como característica ter as bibliotecas como irradiadoras das demais
atividades culturais. Todas as categorias, expressões e manifestações culturais eram abrigadas
nessas instituições, inclusive, na década de 1960, com salas de TV coletivas para o público, visto
que, à época, os equipamentos de TV ainda eram caros para muitos dos cidadãos franceses. Com
esse exemplo, busca-se ilustrar o fato de que a preocupação das Maisons era oferecer todo tipo de
cultura e integrar as diversas manifestações e saberes nessas instituições.
Uma política de aquisição eficaz foi adotada para os museus desde a
década de 1970, sobretudo com o Centro Georges Pompidou (1977), os fundos nacionais de arte
contemporânea e os fundos regionais de arte contemporânea. Estes últimos por Circular do
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Ministério da Cultura em 3 de setembro de 1982, que estabelecia parceria entre o poder central e
os Conselhos Regionais, com o intuito de favorecer a política de patrocínio à criação e à difusão
da arte contemporânea. No domínio da arte contemporânea, nenhuma vocação patrimonial é
claramente afirmada e o Código de Patrimônio não traz dispositivos a esse respeito. No entanto,
desde o momento em que as obras passam a integrar uma coleção pública, beneficiam-se de uma
proteção patrimonial.
Entre os franceses, não é prática tão costumeira como no Brasil o Estado
comprar livros e distribuir gratuitamente, em especial, aos estudantes das redes públicas de
ensino. A estratégia do país europeu é de outra natureza: como as bibliotecas – atualmente, as
midiatecas – consistem nos centros nervosos de organização da difusão da cultura do livro e da
leitura, é mais comum que essas instituições sejam as responsáveis por comprar os livros que
desejam ter em seus acervos diretamente das editoras.
Ressalta-se que isso não significa que um ou outro modelo seja
intrinsecamente melhor. Ocorre que a política cultural para a promoção do livro e da leitura
estabelece seu foco nas bibliotecas, enquanto no Brasil a ênfase é no atendimento amplo às redes
escolares públicas. Se, no Brasil, o problema que se tem é uma relativa desarticulação e falta de
organicidade nas iniciativas de promoção ao acesso ao livro e à leitura, no caso francês configurase o desafio da renovação dos acervos das bibliotecas.
No que se refere às políticas de promoção da leitura na França, deve-se
registrar a tendência à digitalização massiva de obras, que se apresenta como desafio recente para
as políticas públicas de leitura. Deve-se, ainda, mencionar a política de preço de capa, segundo a
qual o preço de venda dos lançamentos não pode ser baixado ao longo de um determinado
período inicial, tem relativo sucesso naquele país. Esse elemento contribui para viabilizar
sobretudo pequenas e médias editoras.
No entanto, a fixação do preço de capa tende, de alguma forma, a ser
contornada pelas grandes livrarias internacionais e sítios da rede mundial de computadores
destinados a vendas de livros (por exemplo, oferecendo descontos cumulativos, não cobrança de
fretes e outros mecanismos similares), o que representa a aplicação indireta da prática de mercado
conhecida como guerra de preços baixos. A política de preço de capa é inquestionavelmente
importante, mas não é suficiente em si mesma para garantir certo equilíbrio de mercado para
editoras pequenas e médias.
Um debate ainda novo na França – e, em termos mais amplos, na União
Europeia – é a exclusão digital do ponto de vista de sua linguagem específica. Não se trata do
mero acesso às ferramentas operacionais mais básicas que a computação oferece, bem como a
interação dos estudantes e cidadãos em geral com a rede mundial de computadores. O que se
discute é, entre outros aspectos, algo que se poderia qualificar como uma espécie de
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“alfabetização” na linguagem de programação dos computadores, em paralelo com a alfabetização
convencional.
Seria como que uma nova etapa histórica de alfabetização que as diversas
nações precisariam enfrentar neste século XXI, para preparar as novas gerações para desafios e
impactos sociais ainda desconhecidos, em termos de longo prazo, para a educação, para a cultura
e mesmo para todo o modelo econômico produtivo existente. Nesse sentido, a relevância que as
midiatecas têm hoje na França pode servir de elemento de reflexão para que se possa planejar,
para o futuro, eventuais mudanças em certos aspectos dos modelos de educação e de promoção
do acesso à cultura aos quais estamos habituados.
4.2.

No Brasil

As políticas culturais de apoio à leitura e às bibliotecas remontam, no
Brasil, aos primeiros anos logo após à vinda da Família Real de Portugal para cá. Decreto de 29 de
outubro de 1810 do Príncipe Regente determinava a constituição da Real Biblioteca, com acervo
de documentos trazidos em 1808, os quais remontavam às coleções de livros de D. João I e D.
Duarte, consumidas pelo incêndio após terremoto de Lisboa de 1755. A Real Biblioteca só foi
franqueada ao público em 1814. No entanto, boa parte do acervo retornou a Portugal em 1821,
sendo que apenas o Tratado e Paz e Amizade de 1825 com a ex-metrópole regulou a aquisição da
Real Biblioteca pelo Brasil. O prédio atual da Biblioteca Nacional, no centro do Rio de Janeiro,
começou a ser construído em 1905, sob a presidência de Rodrigues Alves, e foi inaugurado em
1910, no governo Nilo Peçanha.
Mais de um século se passou desde o surgimento da Real Biblioteca até a
organização do Instituto Nacional do Livro, que é de 1934 e contribuiu sobremaneira para a
criação de bibliotecas pelo País. A gestão de Mário de Andrade no Departamento de Cultura da
cidade de São Paulo apresentou novidades em relação às bibliotecas, com destaque para as
bibliotecas circulantes.
A preocupação em organizar no nível federal bibliotecas do país surgiu
no regime militar, por meio do Serviço Nacional de Bibliotecas Municipais (1968).
A Biblioteca Nacional é considerada uma das dez maiores instituições
congêneres no mundo. Em 1981, a BN passou à administração indireta, subordinando-se, até
1984, à Fundação Nacional Pró-Memória (FNPM). Em 1987, com o Instituto Nacional do Livro
(INL), a BN passou a constituir a Fundação Nacional Pró-Leitura (FNPL). Em 1990, a Biblioteca
Nacional, com sua subordinada Biblioteca Euclides da Cunha, agregada ao Instituto Nacional do
Livro (INL), tornou-se Fundação, adotando a organização atual: Fundação Biblioteca Nacional
(FBN).
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Em 2003, entra em vigor a Lei do Livro – Lei nº 10.753, de 30 de
outubro 2003 –, que institui a Política Nacional do Livro. Esse importante marco legal reconhece
ao cidadão brasileiro o direito de acesso e uso do livro como meio principal e insubstituível da
difusão da cultura e transmissão do conhecimento, do fomento à pesquisa social e científica, da
conservação do patrimônio nacional, da transformação e aperfeiçoamento social e da melhoria da
qualidade de vida. A mesma Política reconhece a necessidade e a urgência de se capacitar a
população para o uso do livro como fator fundamental para seu progresso econômico, político,
social e promover a justa distribuição do saber e da renda.
O Plano Nacional do Livro e da Leitura (PNLL), estabelecido pelos
Ministérios da Cultura e da Educação, por meio da Portaria Interministerial nº 1.442, de 10 de
agosto de 2006, foi o instrumento criado para dar corpo à Política Nacional do Livro. Os eixos de
atuação e diretrizes, foram acordados entre governo, sociedade civil e setor produtivo. Em 2011,
o Decreto nº 7.559, de 1º de setembro de 2011, foi instituído com vistas a conferir força legal – e
maior eficácia – ao PNLL.
Não obstante os mais de dez anos de vigência da Lei do Livro, e os nove
anos do estabelecimento, no âmbito da Política Nacional do Livro, do Plano Nacional do Livro e
Leitura (PNLL), a aproximação entre os brasileiros e os livros é ainda incipiente.
A terceira edição da pesquisa Retratos da Leitura no Brasil – realizada
pelo Instituto Pró-Livro e publicada em 2012, com dados referentes a 2011 – indica que somente
50% dos brasileiros, ou seja, cerca de 88 milhões de pessoas com idade superior a cinco anos,
podem ser identificados como leitores. Segundo os critérios adotados pela pesquisa, considerouse leitor aquele que afirmou ter lido pelo menos um livro, ou parte de um livro, nos últimos três
meses. Entre os que leem, a média anual de livros lidos é quatro, contando com os títulos
didáticos e paradidáticos. Dos quatro livros por habitante/ano, apenas 2,1 são lidos inteiros. Os
outros dois são lidos em parte.
De acordo com o levantamento realizado pelo Instituto Pró-Livro, os
leitores brasileiros estão, principalmente, nas Capitais do País e nos Municípios maiores. Os nãoleitores se concentram no interior e são mais numerosos nas faixas mais idosas da população.
Quanto mais velho o indivíduo, menor o percentual de leitura. Quanto mais alta a classe
socioeconômica e maior a escolaridade, maior é a presença de leitores, sendo que a população em
idade escolar é a que mais lê – 74% dos considerados leitores estão estudando.
Quanto ao material de leitura preferido, 53% lêem revistas; 48%, jornais;
47% lêem livros indicados pela escola, sendo 30% didáticos e 17% de literatura; 30% lêem
quadrinhos; e 4% lêem livros digitais.
A enquete aponta a ausência do livro na vida do brasileiro depois que ele
deixa a educação formal. Apenas 15% disseram que compram livros. A maioria dos que compram
(65%) preferem fazê-lo em livrarias, mas encontram como obstáculo o baixo número de
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estabelecimentos desse tipo existentes no País, concentrados nos grandes centros urbanos. 93%
dos leitores dizem ler em casa. 33% lêem na escola. No transporte, 6%. Em ambiente de espera
(por exemplo, barbeiros, consultórios, salões de beleza), só 3% leem.
Quanto às bibliotecas, a imagem desse suporte cultural entre os
entrevistados é muito ruim e restrita. Bibliotecas são consideradas lugares para estudar, fazer
pesquisa e atividades escolares. Sete por cento dos leitores dizem frequentar bibliotecas; 17%
frequentam de vez em quando e 75% não usam nunca. Quando questionados sobre o que os faria
usar mais o ambiente das bibliotecas, a maioria aponta a qualidade do acervo (livros novos e
livros mais interessantes) e a disponibilidade de instituições mais próximas. Um terço não cogita
utilizar as bibliotecas em hipótese alguma.
Os cerca de 88 milhões de não-leitores apontam como principais
dificuldades em relação à leitura problemas relacionados à inaptidão para a atividade. São elas:
1º) não tem paciência;
2º) lê devagar;
3º) tem limitações físicas;
4º) não tem concentração;
5º) não compreende.
As principais razões apontadas pelos entrevistados para não ler são falta
de interesse e a falta de tempo. Levando em conta que a organização do próprio tempo pelos
indivíduos obedece às prioridades que cada um elege, o motivo preponderante para justificar a
ausência da prática da leitura na rotina dos brasileiros é mesmo a falta de interesse nessa atividade.
Consideradas as dificuldades apontadas pelos próprios entrevistados, decorrentes da falta de
proficiência na leitura, é fácil compreender que, para muitos, ler é atividade cansativa e aborrecida,
cuja prática não desperta grande interesse.
O que todos os resultados das pesquisas aqui mencionadas atestam é que
– diferentemente do que ocorre na França – a maioria da população brasileira está afastada dos
livros e das práticas de leitura. É possível dizer que, no Brasil, não há presença, em escala
suficiente, de três fatores qualitativos e dois quantitativos necessários, segundo a Unesco, para a
existência expressiva de leitores. Os qualitativos são: o livro deve ocupar um destaque no
imaginário nacional; devem existir famílias leitoras, cujos integrantes se interessem vivamente
pelos livros e compartilhem práticas de leitura; deve haver escolas que saibam formar leitores,
valendo-se de mediadores bem formados e de múltiplas estratégias e recursos para alcançar essa
finalidade. Os aspectos quantitativos compreendem duas situações: o acesso ao livro deve ser
amplo, com a disponibilidade de um número suficiente de bibliotecas e livrarias; o preço do livro
deve ser acessível a grandes contingentes de potenciais leitores.
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A despeito dos dados desanimadores em relação à situação da leitura no
País, há que se reconhecer algumas tentativas significativas em direção aos fatores qualitativos e
quantitativos definidos pela Unesco. Uma delas foi a instituição da Lei nº 12.244, de 24 de maio
de 2010, que “dispõe sobre a universalização das bibliotecas nas instituições de ensino do País”.
O documento legal obriga todas as instituições de ensino, públicas e privadas, a ter biblioteca com
acervo mínimo de um livro por aluno matriculado. Considerando que, segundo o Censo Escolar
de 2009, mais de 65% das escolas de ensino fundamental do País não possuíam bibliotecas, a
medida fixada pela lei deve garantir a significativa parte da população – aquela que frequenta a
escola – acesso sistemático e mediado ao livro e à leitura. A obrigatoriedade da presença de
acervos no ambiente escolar também contribui para que os gestores, os educadores e a própria
comunidade percebam a leitura como parte fundamental do processo de aprendizagem, da
formação do cidadão e do desenvolvimento integral do indivíduo.
5. DIREITOS AUTORAIS NA FRANÇA E NO BRASIL
Os direitos autorais podem ser analisados por dois prismas: como
decorrência da propriedade intelectual e como repercussão do direito público. Por sua vez,
desdobram-se nos seguintes direitos: direito moral (perpétuo, inalienável e imprescritível; envolve
o respeito ao nome e à obra); direito de divulgação, direito de se retratar ou de arrepender, direito
de paternidade e direito de integridade e respeito à obra. (Touzeau, 2010, p. 61-63).
Historicamente, e lei do depósito legal é do século XVI na França, mas
teve várias mudanças ao longo do tempo. Conceitualmente, o depósito legal é entendido, naquele
país, como a memória do patrimônio cultural difundida no território nacional. Os objetivos do
depósito legal são os seguintes: coletar e conservar os documentos públicos de toda natureza,
produzidos ou difundidos na França, a fim de constituir uma coleção de referência; a constituição
e difusão da Bibliografia Nacional Francesa; a consulta dos documentos pelo público, nas
condições estabelecidas conforme a legislação sobre a propriedade intelectual e compatíveis com
sua conservação. A transmissão às gerações futuras não é mencionada, mas implícita (Idem, p.
165).
O exercício da missão de
relativiza o direito à propriedade intelectual, pois
estimulado de preservação e de divulgação da
intelectual é medida que pode levar o autor a
reprodução ou mesmo desautorizar a reprodução.

depósito legal pelos organismos depositários
nele a reprodução é um instrumento lícito e
obra, enquanto no direito de propriedade
demandar remuneração pela autorização de

O rei Francisco I é considerado o iniciador do depósito legal, por meio
da Ordem de Montpellier de 1537, segundo a qual se tornava obrigatório entregar uma cópia de
livros editados à Biblioteca Real. O objetivo inicial era constituir um patrimônio pertencente ao
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rei. O depósito legal foi estendido em 1648 a novos tipos de edição tais como gravuras, estampas
(cartas e planos, em especial). Foi abolido por pouco tempo no período revolucionário, por se
entender que o mecanismo funcionava como meio de censura à produção intelectual – o que
efetivamente ocorreu com frequência no período monárquico –, mas foi logo retomado. Desde
1793, o depósito legal foi ampliado às partituras musicais. Englobou as fotografias em 1925, os
filmes e fonogramas em 1938 e os softwares e bancos de dados em 1992. No que se refere à lei de
1913 e ao conjunto de normas relativas à propriedade literária e artística, é preciso salientar que
havia pouca articulação – e mesmo conflito – entre ambas, de modo que os ajustes necessários
foram feitos ao longo do século XX.
Em 1998, o Conselho de Estado francês incluiu as redes digitais e
quaisquer meios audiovisuais e multimídia no âmbito da lei de 1992. Por seu turno, a lei 2006-961,
de 1º de agosto de 2006, relativa ao direito autoral e aos direitos conexos na sociedade da
informação, introduziu a figura do depósito legal da internet no Título III do Código do
Patrimônio (art. 131-1 e seguintes). Com essa lei de 2006, a noção de rede passou a ser levada em
conta, não sendo apenas uma mera transposição dos conceitos não digitais ao mundo online. Se
antes importava unicamente a relação entre conteúdo e suporte, isso não faz mais sentido para
internet. Não são só importantes as obras ou os documentos na rede mundial de computadores,
mas igualmente os vínculos entre obras/documentos e instituições responsáveis pelo depósito
legal deles.
Ainda no que se refere à tecnologia digital, a lei francesa de 2006 alterou
a terminologia-chave de “site da web” para o mais amplo “publicação eletrônica online”. Seu art.
131-2 dispõe que “são igualmente submetidos ao depósito legal os signos, os sinais, os escritos, as
imagens, os sons ou as mensagens de qualquer natureza que tenham por objeto uma comunicação
ao público por meio eletrônico”. Esta última expressão, “comunicação ao público por meio
eletrônico” é conceituada como “disponibilização ao público ou a categorias de público por um
processo de comunicação eletrônica que não se caracteriza como correspondência privada”
(Game e Oury, 2010, p. 63).
A lei de 2006 ainda promove exceção ao direito à propriedade intelectual
– que é parte do Código de Patrimônio no direito francês – em favor da preservação do
patrimônio e de sua difusão (o direito de acesso à cultura por parte do cidadão). Conforme a lei
de 2006, permite-se que usuários cadastrados em cada organismo depositário efetuem consultas a
obras protegidas, sem por isso ter de pagar. As consultas devem ser realizadas em postos
individuais e o uso é exclusivamente reservado a esses consulentes. Ao mesmo tempo, essa lei
permite também a reprodução necessária à coleta, conservação e consulta da obra pela instituição
depositária.
No Brasil, a prática de depositar um exemplar de obra em biblioteca
oficial é legislação para o Brasil desde o tempo colonial, regulada por Alvará de 1805. Essa
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exigência manteve-se ao longo do século XIX, foi sendo progressivamente incrementada e
detalhada e, por ocasião do Decreto nº 1.825, de 20 de dezembro de 1907, estabeleceu-se de
modo mais aperfeiçoado a Lei do Depósito Legal, nome pelo qual ficou conhecida esta norma.
O Depósito Legal define-se pelo envio de um exemplar de todas as
publicações produzidas em território nacional, incluídas obras de natureza bibliográfica ou
musical (embora as partituras, especificamente, sejam registradas na Escola de Música da
Universidade Federal do Rio de Janeiro) por qualquer meio ou processo, sendo hoje em dia
regulado pelas Leis nº 10.994, de 14 de dezembro de 2004 e nº 12.192, de 14 de janeiro de 2010.
Em 1973, é criado o Conselho Nacional de Direitos Autorais (CNDA). Desde 1990, a Biblioteca
Nacional tornou-se fundação pública e é esta instituição que abriga o Escritório de Direitos
Autorais. A Lei de Direitos Autorais vigente na atualidade é a Lei nº 9.610, de 16 de fevereiro de
1998.
6. FINANCIAMENTO E INCENTIVOS FISCAIS À CULTURA
Este tópico pretende abordar aspectos relacionados ao financiamento do
setor e incentivos fiscais destinados à cultura, com enfoque no regime de mecenato. Para tanto,
busca-se efetuar análises que apresentem os seguintes aspectos, as quais consideramos centrais
para a discussão acerca dos incentivos fiscais: apresentação de aspectos conceituais para
fundamentar a comparação em pauta; perspectiva histórica, considerando como o tema
desenvolveu-se na França e no Brasil; sistemática do financiamento da cultura nos dois países
objeto de estudo e elementos de comparação dos modelos vigentes nas duas nações.
6.1.

Aspectos conceituais

O termo mecenato advém do Império Romano. Caius Cilnius Mecenas,
ministro do imperador Caio Julio Augusto, acreditava que a cultura seria a grande legitimadora do
poder, sendo, portanto, necessário estabelecer uma política de relacionamento entre sociedade e
governo, por meio do financiamento aos artistas, para que poder e cultura não caminhassem
dissociados (Itaú Cultural, 2015). Segundo Cândido Mendes de Almeida, os governantes que
promoviam as artes buscavam a eternização de seus feitos, pretendendo entrar para a história
como personagens capazes de estimular e viabilizar projetos artísticos e científicos. Na medida em
que os mecenas incentivavam os artistas, também almejavam objetivos políticos (Idem, 2015).
O mecenato contemporâneo surgiu no fim do século XIX e início do
XX, particularmente nos Estados Unidos, momento em que esse país passou por expressivo
crescimento econômico, sendo que o capital disponível à época naquele país foi investido em
poços de petróleo, na indústria automobilística, em ferrovias e negócios bancários, entre outros
setores relevantes. O denominado “mecenato de capital” favorecia empreendedores afortunados
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que ainda não detinham a prestígio simbólico e social desejados, precisando criar mecanismos de
legitimação de seu reconhecimento na sociedade. Assim, Guggenheim, Whitney, Rockfeller e
Ford foram algumas das famílias que se tornaram grandes responsáveis pelo fortalecimento da
cultura e da arte estadunidense (Idem, 2015).
Esse movimento, baseado em modelos de incentivos fiscais em que os
patrocinadores de cultura eram principalmente pessoas físicas, também aconteceu na França,
ainda que não na mesma intensidade do ocorrido nos EUA. De maneira, similar, os EUA deram
impulso ao mecenato de empresas, também mediante incentivos fiscais, na década de 1960, ao
que a França seguiu o exemplo. O mecenato de empresas é concebido como parte do marketing
cultural das organizações privadas, cujo principal objetivo é enobrecer a imagem externa da
empresa e promover fortalecimento dos valores e identidades vinculados à cultura organizacional
interna (Berlitz, 2015).
A definição de mecenato na França é ampla. De acordo com a
Association pour le Développement du Mécénat Industriel et Commercial (Admical), o mecenato
é uma doação, feita por empresa ou indivíduo, a uma atividade de interesse público, podendo esta
ser de cunho social, cultural, educacional ou ambiental, entre outras possíveis de investimento.
Essa doação pode ser feita em dinheiro, em produtos (material artístico) ou até em competências
de que disponha a pessoa física ou jurídica, como habilidade em produção cultural ou em gestão
de organizações. De acordo com o conceito técnico constante no Decreto francês de 6 de janeiro
de 1989, que dispõe sobre a terminologia econômica e financeira, mecenato é o “apoio material
sem contrapartida direta por parte do beneficiário a uma obra ou a uma pessoa no âmbito de
atividades de interesse geral”.
Temos, portanto, dois pilares que caracterizam o mecenato francês:
ausência de contrapartida direta do beneficiário da doação e prestação de atividade de interesse
geral. A ausência de contrapartida consiste em sustentáculo para que inexista troca de favores,
afinal, o beneficiado desenvolverá ações nas quais a própria sociedade é beneficiada. A atividade
de interesse geral implica uma lista restrita de ações descritas no art. 238-bis do Código de
Impostos Francês, quais sejam, filantrópicas, educacionais, científicas, sociais, humanitárias,
esportivas, familiares, culturais. Estas atividades devem contribuir para o desenvolvimento do
patrimônio artístico, para a defesa do meio ambiente ou para a difusão da cultura, da língua e dos
conhecimentos científicos franceses (Admical, 2015).
O termo mecenato tem sido empregado de forma indiscriminada no
Brasil, inclusive – e precipuamente – para designar mecanismos de apoio à cultura implementados
pela Lei nº 8.313, de 23 de dezembro de 1991, conhecida como Lei Rouanet ou Lei de Incentivo
à Cultura. O mecanismo de incentivo estatuído por essa legislação permite o abatimento de
percentual do Imposto de Renda de empresas e de pessoas que investirem em atividades culturais
(Itaú Cultural, 2015).
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No Brasil, o Decreto nº 1.494, de 17 de maio de 1995, atualmente
revogado, definia mecenato como “a proteção e o estímulo das atividades culturais e artísticas por
parte dos incentivadores”. Pelo que se infere do regulamento, o mecenato diz respeito aos
dispêndios de pessoas jurídicas e físicas que se teriam se feito uso dos mecanismos previstos na lei
de incentivo federal. O atual Decreto nº 5.761, de 27 de abril de 2006, que regulamenta os
dispositivos da denominada Lei de Incentivo à Cultura, não dispõe sobre a definição de
mecenato.
Adotando postura crítica em relação à terminologia corrente, Durand
afirma que se considerarmos o mecenato como o meio pelo qual “pessoas de fortuna, de livre e
espontânea vontade, enriquecem o patrimônio e o repertório cultural coletivos, será forçoso
reconhecer que se trata de fato incomum no Brasil” (2013, p. 49). Olivieri, por sua vez, não
considera adequado o uso do termo mecenato, pelo fato de que se trata de definição histórica,
voltada para os protetores da arte, cujo interesse estava centrado no prazer do mecenas ou
voltado à busca de prestígio social e político que poderia ser alcançado pelo apoio às artes. Não se
tratava, no passado, de obter renúncias fiscais, tais como as que vigoram nas leis de incentivo
vigentes (Olivieri, 2004 apud Fernandes, 2012, p. 128). Essa crítica de caráter conceitual também
deve ser considerada no que se refere ao modelo francês.
Sob o aspecto da política cultural brasileira, que é objeto deste Estudo, o
mecenato expressa a política de financiamento público para a cultura, pressupondo coordenação
entre agentes públicos e privados e produtores culturais. Esse mecanismo engloba diversas
modalidades de parceria e colaboração entre poderes públicos, empresas e sociedade, mediante
uso das leis de incentivo, de investimentos diretos ou recursos orçamentários (Silva, 2007, p. 200).
Ante essa contextualização inicial, o próximo tópico pretende realizar breve análise, sob a
perspectiva histórica do financiamento cultural, com enfoque no regime de mecenato de França e
Brasil.
6.2.

O mecenato na França em perspectiva histórica

O Estado Francês, conforme já abordado, possui longa tradição no setor
cultural. Desde o período da Revolução Francesa, há iniciativas voltadas à participação popular na
fruição de bens culturais. É o caso do Museu do Louvre, criado em 1793, disponibilizando a toda
a população o acesso a um acervo outrora restrito à nobreza (Soares da Silva, 2010, p. 47).
A Constituição Francesa de 1946 estabelece, em seu preâmbulo, que a
Nação Francesa garante a igualdade de acesso às crianças e aos adultos à educação, à formação
profissional e à cultura.
Antes da Segunda Guerra Mundial, as iniciativas culturais francesas eram
voltadas precipuamente à conservação do patrimônio, ao passo que, de modo geral, a produção
artística competia à iniciativa privada. Após a Segunda Guerra, há um desenvolvimento
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expressivo das políticas culturais com marcante presença estatal e promoção de descentralização e
profissionalização dos agentes que trabalham nessa área. O apoio a essas políticas se mostra com
mais evidência em 1959, após a criação do Ministère des Affaires Culturelles, cujo primeiro
ministro foi André Malraux (Silva, 2010, p. 47; France, 2015a).
Durante a gestão Malraux, a política de incentivos fiscais à cultura
começou a ser discutida. Argumentava-se que a França estava atrasada em relação aos Estados
Unidos no que tange à promoção do mecenato para o fomento da cultura. Em 1969, foi criada a
Fondation de France, instituição de natureza privada cuja finalidade era gerir as arrecadações de
doações, gestão e redistribuição de recursos (Silva, 2010, p. 48).
A década de 70 do século passado foi marcante no financiamento à
cultura francesa. Em 1979, o então ministro da cultura, J. P. Lecat, afirmou que “é um absurdo,
num regime capitalista, a cultura não ser definida com os mecanismos capitalistas”. (Idem, p.48).
Com o intuito de promover mais integração entre a iniciativa privada e a indústria da cultura, em
1979, foi criada a Association pour le Développement du Mécénat Industriel et Commercial
(Admical), instituição de reconhecida utilidade pública destinada a estimular doações às atividades
culturais. O termo cultura gradativamente deixa de se referir somente às belas artes e passa
também a se vincular às indústrias culturais. Há, portanto, crescente repercussão e apoio à
economia da cultura (Admical, 2015).
Sob a presidência de François Mitterrand, cujo mandato foi exercido de
1981 a 1995, o ministro da cultura Jack Lang se mostrou bastante aberto à produção cultural
popular. É dele a célebre frase “tudo é cultural”. Para além do que são consideradas “obrasprimas”, incentivou novas práticas, como o design, a moda, as histórias em quadrinhos, as músicas
populares contemporâneas, o circo, as artes de rua e a gastronomia, entre outras. Lang estava à
frente do Ministério à época das Grandes Obras (Grands Travaux), como a Biblioteca Nacional da
França, o novo Museu do Louvre, o Instituto do Mundo Árabe, o Museu de Orsay, a Ópera da
Bastilha, o Grande Arco de La Défense e a Cidade da Ciência e da Música (Repertório, 2012, p.
135). No que tange à prática do mecenato, durante a gestão de Lang, houve maior parceria no uso
de recursos públicos e privados, pelo fato de a Lei de 23 de julho de 1987 ter dado caráter jurídico
à prática do mecenato.
Por sua vez, a Lei de 4 de julho de 1990 autorizou a criação de
fundações, tanto por sociedades civis quanto pelo governo, com o intuito de permitir a
arrecadação de recursos para a prática do mecenato. A fundação, pessoa jurídica sem fim
lucrativo, requisito da legislação francesa, permite a arrecadação de doações para efetivação do
mecenato (Silva, 2010, p. 49).
Conquanto houvesse a iniciativa de duas leis voltadas ao financiamento
privado, o regime de mecenato francês mostrou-se pouco vantajoso, devido a sua pouca
atratividade em comparação com outros países europeus, o que se se explica devido ao fato de
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que as reduções tributárias eram diminutas, além de que a legislação que versava sobre as
fundações era muito complexa e isso representava óbice para que a prática do incentivo fiscal
ocorresse com maior desenvoltura (Idem, 2010, p. 49).
No campo dos incentivos fiscais, a partir dos anos 2000, o Estado
Francês empreendeu alterações no direito das fundações. Atualmente, as fundações são definidas
pelo ato de sua constituição, no qual uma ou mais pessoas físicas ou jurídicas decidem doar bens,
direitos ou recursos para realizar um trabalho de interesse geral e sem fins lucrativos (France,
2015b). Em seguida, descreveremos como é estruturado o atual financiamento à cultura na França
sob o regime de mecenato.
6.3.

Instrumentos de financiamento à cultura na França

A política cultural na França abrange os setores de artes cênicas, dança,
música, museus, livros e leitura, língua francesa, cinema, artes plásticas, arquivos, arquitetura e
patrimônio, promoção cultura francesa no exterior e recepção das culturas estrangeiras na França.
A política do Ministério da Cultura e da Comunicação francês está estruturada em torno de três
eixos:
1. Conservação, transmissão e valorização do patrimônio;
2. Apoio à criação artística vinculada às belas artes, ao livro e à leitura, às
artes visuais e indústrias culturais; e
3. Democratização da cultura, transmissão de conhecimento e promoção
cultural (France, 2007, p. 1).
Conforme explanado neste Estudo, a cultura na França tem,
historicamente, alto grau de intervenção pública. O orçamento para a cultura representa 1% dos
dispêndios estatais. Uma parte importante dos créditos domésticos é transferida para os entes
subnacionais, os quais também dedicam créditos orçamentários expressivos às atividades culturais
(Idem, 2007, p. 2).
Combinando-se as diversas formas de incentivo e investimento em
cultura, o montante total aplicado no setor é muito significativo na França, até mesmo quando
comparado a outros países da Europa. Na França, são aproximadamente € 7 bilhões gastos
anualmente pelos Ministérios nacionais para a cultura: € 3 bilhões pelo Ministério da Cultura, € 3
bilhões pelo Ministério da Educação e € 2 bilhões pelo Ministério das Relações Exteriores. Nesse
montante, não estão computados mais 7 bilhões aplicados pelos entes subnacionais na seara
cultural. Esses entes aplicarão a seguinte ordem de recursos em 2015: cerca de € 4 bilhões
investidos pelas Municipalidades, € 1,5 bilhão pelos Departamentos e € 1,5 bilhão para as Regiões
(Quiles, 2015).
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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. Na Espanha, a verba orçamentária
destinada à Cultura será de 749 milhões de euros em 2015 (Vicente, 2014). Além do vultoso
financiamento público, cabe, ainda, lembrar acerca do Regime Especial para Artistas, no qual o
Estado financia, em geral, os custos inerentes ao risco da criação.
Quanto aos incentivos fiscais, o Estado francês tem medidas para
promover o mecenato privado de pessoas físicas e jurídicas. A lei vigente naquele país que versa
sobre doações, patrocínios e associações que promovem o mecenato é denominada Lei Aillagon,
datando de 1º de agosto de 2003 e homenageando o Ministro da Cultura e da Comunicação à
época de sua edição, Jean-Jacques Aillagon. A crítica que se fazia anteriormente à publicação
dessa Lei é que o regime francês de mecenato mostrava-se pouco vantajoso e com poucos
atrativos comparados com outros países europeus (Silva, 2010, p. 49).
A referida legislação modificou 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 a harmonização
dos dispositivos legais aplicáveis.
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 legislações então recentes do Reino Unido, Alemanha e
Espanha, estrutura-se em torno de quatro eixos:
a. Desenvolvimento da filantropia dos indivíduos, por meio de reforço
substancial dos incentivos fiscais;
b. Incentivo ao patrocínio empresarial, dobrando o incentivo fiscal;
c. Redução das bases de tributação das fundações; e
d. Aceleração e simplificação do reconhecimento de utilidade pública
(Admical, 2015).
No que se refere a esse último tópico, o reconhecimento da utilidade
pública é pré-requisito sem o qual uma entidade não pode receber as doações com base na lei de
incentivo francesa (Idem). A Lei Aillagon não abrange somente os setores culturais, mas também
outras áreas que são consideradas como possíveis demandantes de incentivos fiscais. Nesse
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sentido, são também beneficiadas associações filantrópicas, educativas, científicas, esportivas,
familiares, de defesa do meio ambiente, de difusão da língua e de difusão dos conhecimentos
científicos franceses (art. 238-bis, 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:

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
de pessoas físicas aumentou de 1 bilhão de euros em 2004 para 3 bilhões de euros em 2012, o que
pode ser considerado um número expressivo em um país que conta já com orçamento vultoso em
matéria cultural (France, 2013). De acordo com 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.
6.4.

Incentivos à cultura no Brasil: perspectiva histórica

O primeiro grande mecenas brasileiro, no sentido histórico e tradicional
do termo, é reconhecido como sendo D. João VI. Para além de o monarca ter tomado medidas
destinadas ao estabelecimento das primeiras instituições culturais e educacionais brasileiras, a
Missão Artística Francesa de 1816. Após seu período como governante, o mecenato cultural e
artístico só foi efetivamente retomado com D. Pedro II, quando, para além da criação de
instituições como o Instituto Histórico Geográfico, a Academia de Belas-artes e o Colégio Pedro
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II (Berlitz, 2013), o Imperador usou de seu prestígio pessoal para apoiar iniciativas no campo da
cultura.
Na Primeira República, as iniciativas de apoio às artes e aos artistas se
davam, sobretudo, mediante mecanismos de bolsas de estudo, prêmios artísticos, organização de
exposições e custeio de viagens a centros internacionais de arte. As principais iniciativas ocorriam
em poucas Unidades da Federação, as que tinham economias mais fortes, notadamente Distrito
Federal (então no Rio de Janeiro) e São Paulo, que tinham sediavam instituições de arte e
concentravam boa parte do mercado cultural do País. Na esfera federal, atividades de patrocínio
como uma mera viagem de qualquer artista ou um simples prêmio para um concurso artístico
dependiam, em essência, da edição de uma lei, sujeita à tramitação regular e aprovação no
Congresso Nacional, que regulava a atividade em questão e concedia o crédito orçamentário
pertinente.
A Constituição Federal de 1934 foi a primeira a inserir dispositivo no
sentido de prever expressamente o patrocínio à cultura, ainda que de forma bastante genérica:
Art. 148. Cabe à União, aos Estados e aos Municípios favorecer e animar
o desenvolvimento das ciências, das artes, das letras e da cultura em geral,
proteger os objetos de interesse histórico e o patrimônio artístico do País,
bem como prestar assistência ao trabalhador intelectual.
As décadas seguintes, sobretudo após o fim do Estado Novo,
observaram expansão significativa do investimento do Estado em cultura, sobretudo mediante a
criação de novas instituições relacionadas às artes. No entanto, tomando como referência a Carta
Magna de 1934, foram necessários mais de cinquenta anos para que fosse iniciada a produção de
um corpus legal mais substancial na área da cultura.
Isso se configurou por meio das leis de incentivo fiscal vigentes no Brasil
editadas a partir de meados da década de 80 do século passado, as quais demonstram como a
concessão de incentivos fiscais para empresas financiadoras de projetos culturais tornaram-se a
política de Estado prioritária dos governantes. Os incentivos fiscais passaram a ser vistos como o
principal mecanismo destinado a viabilizar as produções culturais, transformando esses
instrumentos em aspectos decisivos da política cultural existente até a atualidade (Fernandes,
2012, p. 125).
A chamada Lei Sarney – Lei nº 7.505, de 2 de julho de 1986 – foi a
primeira lei de incentivo cultural no Brasil. Em suas disposições, o contribuinte do Imposto de
Renda, pessoa física ou jurídica, poderia deduzir da renda bruta ou da despesa operacional, o
valor de doações, patrocínios e investimentos efetuados a organizações de natureza cultural, com
ou sem fins lucrativos, previamente cadastradas no Ministério da Cultura (MinC). Pessoas físicas e
jurídicas poderiam abater impostos em montante de até 100% no caso de doação, até 80% em
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patrocínios e até 50% em investimentos. O teto deduzível da renda bruta da pessoa física era de
até 10% e o limite máximo de dedução do imposto devido da pessoa jurídica era de até 2%.
Ainda que estabelecesse política inovadora para o estímulo do mecenato
cultural, a Lei Sarney foi objeto de contestações. A principal delas foi a falta de dispositivos que
exigissem aprovação técnica dos projetos a serem financiados, haja vista que a lei exigia somente
registro junto ao MinC, o que acarretou abusos, pois bastava apresentar uma nota fiscal emitida
por entidade cadastrada, independentemente de se reportar a uma despesa efetiva com projeto
cultural, para se obter o benefício tributário. Outros problemas destacados foram o descontrole
de aplicação de verbas e o fortalecimento de segmentos culturais de grande apelo popular, em
detrimento de outros mais necessitados (Fernandes, 2012, p. 128; Durand, 2013, p. 53).
A Lei nº 7.505/1986 também não estabelecia critérios de relevância ou de
equidade na distribuição dos recursos, nem dispunha de sistemática de monitoramento da
execução. Ainda que a finalidade legislativa fosse voltada para as atividades de caráter cultural ou
artístico, a União abateu impostos de “projetos sem problemas de financiamento por parte de
outras fontes ou sem relevância pública, outros de caráter estritamente comercial e, ainda aqueles
sem caráter cultural, puderam fazer uso da Lei Sarney” (Silva, 2007, p. 170).
A Lei Sarney teve breve vigência, pois o Governo Collor adotou rígido
controle de gastos e suspendeu vários benefícios fiscais. Entretanto, ainda naquele governo, foi
sancionada a Lei nº 8.313, de 23 de dezembro de 1991, elaborada pelo à época Secretário de
Cultura, embaixador Sérgio Paulo Rouanet (Durand, 2013, p. 53). Enquanto a Lei Sarney criou o
Fundo de Promoção Cultural (FPC), este, em 1991, veio a receber a denominação atual, Fundo
Nacional de Cultura (FNC). Quando se tornou FNC, passou a ser administrado pela Secretaria de
Cultura da Presidência da República, situação que permaneceu até 1999, quando retornou para a
gestão do Ministério da Cultura.
A Lei Rouanet restabeleceu princípios da Lei Sarney, além de instituir o
Programa que se tornaria a estrutura central de financiamento federal dos projetos da área
cultural, o Programa Nacional de Apoio à Cultura (Pronac). Se a Lei Sarney era considerada
bastante liberal, a Lei Rouanet é criticada pela rigidez de critérios e dificuldades na sua
operacionalização (Silva, 2007, p. 171).
A Lei Rouanet introduziu a aprovação prévia de projetos por meio de
comissão composta por representantes do governo e de entidades culturais. Há três mecanismos
de apoio: o Fundo Nacional de Cultura (FNC), os Fundos de Investimento Cultural e Artístico
(Ficart) e o incentivo a projetos culturais, ligado ao que se pode considerar mecenato, o qual gera
benefícios fiscais para os contribuintes que apoiarem projetos culturais sob a forma de doação ou
patrocínio.
O Decreto nº 5.761, de 27 de abril de 2006, em seu art. 4º, define como
doação “a transferência definitiva e irreversível de numerário ou bens em favor de proponente,
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pessoa física ou jurídica sem fins lucrativos, cujo programa, projeto ou ação cultural tenha sido
aprovado pelo Ministério da Cultura” e patrocínio como “a transferência definitiva e irreversível
de numerário ou serviços, com finalidade promocional, a cobertura de gastos ou a utilização de
bens móveis ou imóveis do patrocinador, sem a transferência de domínio, para a realização de
programa, projeto ou ação cultural que tenha sido aprovado pelo Ministério da Cultura”.
No Brasil, a pessoa física ou jurídica que pretender incentivar algum
projeto cultural poderá fazê-lo, por meio de doação ou patrocínio ao Fundo Nacional de Cultura
ou mediante apoio direto a projetos culturais apresentados (e já previamente aprovados pelo
MinC) por pessoas físicas com atuação na área cultural (artistas, produtores culturais, técnicos da
área cultural), pessoas jurídicas públicas de natureza cultural da administração indireta e pessoas
jurídicas privadas de natureza cultural, com ou sem fins lucrativos (empresas, cooperativas,
fundações, ONGs, organizações culturais) (MinC, 2015).
Os projetos culturais podem ser enquadrados no art. 18 ou no art. 26 da
Lei nº 8.313, de 23 de dezembro de 1991. Quando o projeto é enquadrado no artigo 18, o
patrocinador poderá deduzir 100% do valor investido, desde que respeitado o limite de 4% para
pessoa jurídica e 6% para pessoa física. As atividades enquadradas no art. 18 são as seguintes:
a) artes cênicas;
b) livros de valor artístico, literário ou humanístico;
c) música erudita ou instrumental;
d) exposições de artes visuais;
e) doações de acervos para bibliotecas públicas, museus, arquivos
públicos e cinematecas, bem como treinamento de pessoal e aquisição de equipamentos para a
manutenção desses acervos;
f) produção de obras cinematográficas e videofonográficas de curta e
média metragem e preservação e difusão do acervo audiovisual;
g) preservação do patrimônio cultural material e imaterial
h) construção e manutenção de salas de cinema e teatro, que poderão
funcionar também como centros culturais comunitários, em municípios com menos de cem mil
habitantes
Excetuadas as atividades mencionadas, o projeto cultural será
enquadrado no art. 26 da Lei Rouanet. Nesse caso, o quadro abaixo resume como sucede o
benefício fiscal para pessoas físicas e jurídicas:

69

Pessoas físicas
Doação
Patrocínio
Limitação

Dedução do Imposto
de Renda de até 80%
Dedução do imposto
de renda de até 60%
Até 6% do imposto
devido

Pessoas jurídicas
tributadas com base
no lucro real
Dedução do Imposto
de Renda de até 40%
Dedução do Imposto
de Renda de até 30%
Até 4% do imposto
devido

Fonte: elaborado pelos autores com base nos dispositivos da Lei Rouanet.

Na doação, o investimento é realizado em uma empresa cultural sem fins
lucrativos, ao passo que, no patrocínio, o investimento é feito em uma empresa cuja finalidade é a
obtenção de lucro. Outra diferença está na forma de abatimento do imposto de renda. Caso o
projeto seja enquadrado no art. 18, não é possível abater o investimento como despesa
operacional, porém, caso o projeto se enquadre no art. 26, há essa possibilidade. Havendo
dedução como despesa operacional, o investidor amplia seu incentivo em cerca de 25% (MinC,
2015).
A Lei de Incentivo à Cultura e, por extensão, as leis de incentivo
estaduais e municipais possuem algumas características em comum. A primeira delas é a
mobilização para que empresas e pessoas utilizem uma parcela de seus recursos próprios em prol
de projetos culturais para abater impostos a pagar. O exame técnico de projetos como condição
necessária para financiamento é a segunda característica. Essa análise pode ser efetuada por meio
de convocatórias ou, como sucede no plano federal, mediante apresentação de propostas em
sistema informatizado, o Sistema de Apoio às Leis de Incentivo à Cultura (Salic). Outro atributo é
o fato de as comissões responsáveis pela avaliação dos projetos culturais vedarem a rejeição
apenas com base no critério de mérito. Assim, as comissões limitam-se a averiguar a clareza, a
precisão e o atendimento aos preceitos legais e normativos de cada projeto (Durand, 2013, p. 58).
Característica relevante – muitas vezes criticada – do financiamento
cultural brasileiro é o fato de que a aprovação do projeto não garante o seu financiamento. Para a
aprovação da proposta, é necessário seguir a regulamentação vigente, ao passo que a captação de
recursos depende de tratativas junto às empresas ou pessoas financiadoras, o que não requer
intervenção do poder público, no caso o MinC. Para se ter uma ideia desse fato, com base em
relatório extraído do Sistema Salic, em 2014, dos 14.427 projetos apresentados, 6.060 obtiveram
aprovação e apenas 3.305 obtiveram algum apoio financeiro. Em termos monetários, dos 5,7
bilhões de reais aprovados para captação em 2014, o valor financiado correspondeu a 1,3 bilhão
de reais.
A participação das fontes privadas no financiamento à cultura é
significativo no modelo brasileiro. O gráfico a seguir evidencia que, durante a quase totalidade da
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série histórica de 1995 a 2010, os incentivos fiscais, cuja decisão está no âmbito privado,
representaram mais da metade dos gastos culturais:
Gráfico 1: participação percentual das fontes públicas e privadas no financiamento à
cultura: nível federal (1995-2010)

Fonte: Brasil. Silva e Freitas Filho, 2015, p. 12.
Mediante análise do Gráfico 1, resta evidente que uma notável parcela
das decisões referentes às políticas públicas culturais é deslocada para as empresas e particulares
sob a forma de incentivo. Os agentes podem deduzir até 100% do valor investido, fazendo com
que, na prática, seja o governo o financiador desses projetos culturais mediante renúncia fiscal.
Essa constatação não é novidade. O atual Ministro da Cultura, Juca Ferreira, em diversas
audiências no Congresso Nacional1 criticou os atuais mecanismos da Lei Rouanet, pois
transferem as decisões de investimento em projetos culturais para o setor privado mediante uso
de recursos públicos.
O Projeto de Lei da Câmara nº 6.722, de 2010, de autoria do Poder
Executivo cria o Procultura para aprimorar os mecanismos de incentivo à cultura. Trata-se de
2

Dentre elas, citamos a mais recente, ocorrida em 20/5/2015, na Comissão de Cultura da Câmara dos Deputados.
Para mais informações, consultar: http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoespermanentes/ccult.
2 O PL tramita conjuntamente com outras proposições, PLs números 2.151/2007, 2.575/2007, 3.301/2008,
3.686/2008, 4.143/2008 e 7.250/2010, figurando como proposição principal o PL nº 1.139/07, do Deputado Raul
Henry.
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medida voltada para corrigir algumas distorções que a Lei Rouanet apresenta, dentre as quais: a)
50% dos recursos captados são concentrados em apenas 3% dos proponentes; b) de cada R$
10,00 (dez reais) investidos, R$ 9,50 tem origem pública e apenas R$ 0,50 provêm de patrocinador
privado e c) elevada concentração regional de projetos incentivados nos seguintes patamares:
Região Norte - 0,73%; Região Nordeste - 5,21%; Região Centro-Oeste - 1,7%; Região Sudeste 79,29 % e Região Sul - 13,07% (Sena, 2015). Nesse aspecto, sugerimos leitura de estudo
comparativo entre a Lei Rouanet e o PL do Procultura, elaborado pelo Consultor Legislativo da
Câmara dos Deputados, Paulo Sena.
O PL do Procultura foi aprovado pela Câmara dos Deputados, nos
termos de substitutivo, sendo enviado ao Senado Federal, em 13 de novembro de 2014, onde
recebeu a numeração de PLC nº 93, de 2014. Atualmente, a matéria se encontra na Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania daquela Casa.
6.5.

Elementos de comparação: Brasil e França

Pretende-se elaborar neste tópico comentários que contribuam no
sentido de auxiliar na comparação entre as políticas de incentivo fiscal para a cultura nos dois
países objeto de estudo. Todos os valores estão convertidos para a moeda brasileira na data de 10
de junho de 2015. Primeiramente, são necessárias duas comparações básicas. O Produto Interno
Bruto per capita no Brasil em 2014 correspondeu a R$ 27.229. Na França, o PIB per capita é quase
quatro vezes maior: R$ 105.277. O orçamento do Ministério da Cultura consignado na Lei de
Orçamento Anual brasileira é de R$ 3 bilhões, enquanto na França o orçamento das múltiplas
fontes de cultura para 2015 será de R$ 48 bilhões (El País, 2014).
Com base nesses dados apresentados, já podemos vislumbrar a
significativa diferença entre essas nações. Com PIB per capita, por conseguinte, com renda per
capita muito superior, os franceses dispõem de mais recursos para frequentar eventos culturais.
Em estudo realizado pelo Ipea (2015, p. 9), 71% dos brasileiros entrevistados acreditam que o
preços são obstáculos para acesso aos bens culturais.
Não se verifica grande espaço temporal nas iniciativas de França e Brasil
quanto à política de mecenato cultural. A Admical foi criada em 1979 e lei de incentivo francesa
foi publicada em 23 de julho de 1987, ao passo que a Lei Sarney é de 2 de julho de 1986,
entretanto, os resultados verificados naquele país são mais bem sucedidos.
A lei francesa distingue com bastante propriedade o tratamento fiscal
dado à doação (mecenato) e ao patrocínio. O mecenato permite um percentual de redução do
imposto de renda, e o patrocínio possibilita desconto das despesas com publicidade do resultado
tributável (Soares da Silva, 2010, p. 78). No Brasil, tanto a doação quanto o patrocínio permitem
dedução do imposto de renda, em alguns casos, como visto, de até 100%, descaracterizando o
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incentivo à cultura e reforçando a crítica de Durand (2013, p. 49) sobre o mecenato ser algo
incomum no país.
Há, nos dois Estados, uma diferença cultural notável sobre a visão de
mecenato e patrocínio. No modelo francês, o mecenato é um ato de filantropia – que pressupõe
doação sem contrapartida direta – e o patrocínio, um modelo de financiamento, é uma ferramenta
de marketing empresarial. No modelo brasileiro, as duas figuras, doação e patrocínio, não são
claramente distinguíveis (Soares da Silva, 2010, p. 78).
O processo de obtenção de recursos também é distinto. No Brasil, há
disfunções burocráticas que culminam em um processo mais demorado. Os proponentes do
projeto cultural devem obter primeiramente sua aprovação, para, em seguida, prospectar o
financiamento. Como explanado, muitos projetos, a despeito de requererem mão de obra do
MinC, não conseguem obter captação. Na França, o processo é mais simples: basta que as
empresas incentivadoras se cadastrem e esclareçam sua área de interesse para que os produtores
se dirijam diretamente a elas. Em 2014, no Brasil, 45% dos projetos autorizados não obtiveram
recursos para execução.
Os benefícios decorrentes do fomento à cultura ainda estão muito
concentrados no modelo brasileiro, refletindo a necessidade de se aperfeiçoar a estrutura de
equipamentos culturais, como teatros, salas de cinema e bibliotecas, e de fomento cultural. Na
França, não se verifica tamanha concentração regional. Dados de 2014 evidenciam que 79% das
pessoas jurídicas que se valeram de políticas de mecenato são micro e pequenas empresas, mais
próximas, portanto, de suas regiões, o que reforça a desconcentração (Admical, 2015).
A política de democratização e descentralização de incentivos à cultura e
equipamentos culturais se faz presente de longa data no território francês. Essa política de
ampliação de acesso aos bens e serviços de cultura envolveu a criação de diversos órgãos locais e
permitiu a parceria com inúmeras escolas de artes. Deve-se ponderar que boa parte do orçamento
dedicado à cultura provém das localidades francesas, o que se mostra adequado, pois estão mais
próximas dos cidadãos (Quiles, 2015).
No que tange à política de incentivo fiscal, como visto, na França
diversas atividades podem ser objeto de constituição de fundação para que seus doadores ou
patrocinadores possam obter benefícios fiscais. Como estipulado no Código de Tributos francês,
alterado pela Lei Aillagon, são descritas as seguintes atividades: associações filantrópicas,
educativas, científicas, esportivas, familiares, de defesa do meio ambiente, de difusão da língua e
dos conhecimentos científicos franceses.
No Brasil, há diversas leis que versam sobre a possibilidade de gastos que
podem ser deduzidos do valor do imposto de renda apurado. Além das contribuições deduzíveis
conforme a Lei Rouanet, podem ser abatidas as vertidas aos fundos controlados pelos Conselhos
municipais, estaduais, Distrital e Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente; aos Fundos
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Nacional, Estaduais ou Municipais do Idoso. Há abatimentos decorrentes dos dispositivos da Lei
do Audiovisual, de Incentivo ao Desporto, de Incentivo ao Programa Nacional de Apoio à
Atenção da Saúde da Pessoa com Deficiência e de Incentivo ao Programa Nacional de Apoio à
Atenção Oncológica (Pronon). Com tamanha dispersão de legislações, fica difícil até para o
contribuinte incentivar alguma área de seu interesse.
Em recente entrevista, o escritor francês Poivre d'Arvor defendeu a ideia
de que existem poucas sociedades que dão tanta importância à cultura como a francesa (Vicente,
2014). A cultura tem grande importância no plano simbólico daquela nação. De acordo com
d’Arvor, os franceses gastam 80 bilhões de euros (278 bilhões de reais) por ano em consumo
cultural. São números significativos, inclusive, para outras economias desenvolvidas. Por esse
motivo, reputamos que é preciso analisar com cuidado essas cifras, pois partem de realidades
diferentes.
7. ECONOMIA DA CULTURA
Neste século XXI, o grande desafio da economia da cultura é viabilizar a
distribuição dos produtos culturais. Se, no passado, o acesso aos meios mais modernos e
economicamente viáveis de criação da cultura era pouco democrático, na atualidade é
relativamente fácil e barato ser responsável por criações culturais.
Um dos debates atuais na França é a disputa entre os conceitos de
“economia do conhecimento” e “economia do material”. A primeira expressão é da OCDE, de
1996, significando “economia fundada sobre o saber e sobre a aprendizagem”. A segunda é
produto do Relatório Jouyet-Lévy, redigido por Maurice Lévy e Jean-Pierre Jouyet, apresentado
em 6 de dezembro de 2006
A noção de “economia do conhecimento” envolve, em essência, a defesa
de que a economia contemporânea tem como seu principal motor o conhecimento.
Conceitualmente, no que se refere à análise econômica, caracteriza-se o conhecimento como
tendo uma série de propriedades. Ele é um bem “não rival”, pois seu consumo não o destrói. É
um “bem cumulativo”, pois engendra outros conhecimentos, assim como sua utilidade marginal
não é decrescente, tal como é o caso da maioria dos bens de consumo. É um bem de
“rendimentos crescentes”, cujos custos fixos iniciais são altos, os custos de distribuição são falhos
(em função do alto risco de pirataria) e o custo não aumenta proporcionalmente às quantidades
produzidas (Musso, 2010, p. 89).
Ainda que a análise do conhecimento mediante as ferramentas da
microeconomia seja uma contribuição relevante para a compreensão do setor e o estabelecimento
de conceitos, parâmetros e diretrizes de ação das políticas públicas, é necessário apresentar alguns
questionamentos. Sob quais aspectos a consideração do conhecimento como fator de produção
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autônomo pode contribuir com a sua criação, multiplicação, difusão e democratização? Como o
conhecimento se situa entre os polos que se constituem na sua consideração como um bem
público e na sua estrita proteção como propriedade privada?
Independentemente de como se responde a essas questões, que
influenciam na configuração das políticas públicas que se desejam para o setor, tem-se que a
noção de “economia do conhecimento” é fundamentada na combinação de dois fatores: a
constatação de que há um capital intangível acumulado por um longo período (educação e
formação, despesas de saúde, mobilidade e seguridade, pesquisa e desenvolvimento) e o rápido
desenvolvimento das Tecnologias da Informação e da Comunicação (TICs).
O Relatório Jouyet-Lévy, além de apresentar uma síntese técnicofinanceira a respeito do tema da economia da cultura, busca desenhar um modelo de sociedade.
Constitui-se em retomada do Relatório Attali – ode a uma perspectiva ideológica eminentemente
liberal da educação superior – em vários aspectos. Diferentemente do conceito de “revolução
digital”, que surgiu nas décadas de 1960 e 1970, a “nova revolução técnica” do Relatório JouyetLévy anuncia uma suposta revolução socioeconômica, na qual há uma liberalização dos setores da
cultura, da pesquisa, da criação e do ensino, bastante alinhada com as tentativas contínuas da
Organização Mundial do Comércio (OMC) de cada vez mais mercantilizar a cultura e a educação.
As principais ideias do Relatório Jouyet-Lévy consistem em: transferir os
ativos imateriais do setor público para o mercado e atribuir auxílios fiscais às empresas privadas
que os assumam; privatizar o “patrimônio imaterial público”, especialmente as frequências de
rádio; reduzir drasticamente as rendas em matéria de direitos autorais ou conexos. Em nome da
crítica ao protecionismo, convida a liberalizar certos direitos de acesso aos setores
regulamentados e criar uma agência francesa de investimentos internacionais.
Aos sítios web do governo, propõe-se uma gestão de negócios baseada
na venda de espaços publicitários. Por sua vez, museus e universidades são encarados como
objetos destinados a identificação a marcas, para obter financiamentos complementares para a
pesquisa e para a cultura. São exemplos disso a proposta de criação de uma “Sorbonne” nos
Emirados Árabes Unidos e a implantação de um Louvre em Abu Dhabi (Musso, 2010, p. 93-98).
A “economia do imaterial” teria como características: inovação,
desenvolvimento das TICs, terciarização, mundialização e financeirização. No entanto, o conceito
de “imaterial” é bastante vago, pois é simultaneamente relacionado à inovação, à pesquisa, à
formação e ao ensino, ao design, à moda, à criatividade, aos games, à publicidade, às marcas, ao
entretenimento e até mesmo a um suposto “espírito de empreendendorismo”.
Com efeito, o que se pode observar é que há semelhanças e diferenças
nos conceitos de “economia do conhecimento” e de “economia do imaterial”. Em ambos os
casos, o tratamento do “conhecimento” e do “imaterial” envolvem, em essência, a análise
microeconômica, com suas potencialidades (apreensão da dinâmica econômica da cultura) e
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limitações (tendência à desconsideração das variáveis não econômicas da cultura, que são
essenciais para sua compreensão de um ponto de vista mais abrangente).
No entanto, enquanto a “economia do conhecimento” privilegia o
compartilhamento e a circulação dos saberes, a “economia do imaterial” preocupa-se com a
conversão generalizada dos ativos não materiais – tudo o que se refere à cultura, à educação, à
pesquisa, à inovação e à criatividade – em direitos de propriedade a serem remunerados, sendo
uma espécie de aplicação de determinados paradigmas da publicidade a todas as áreas e atividades
do espírito humano.
Na “economia do conhecimento” adota o “conhecimento” como um de
seus ativos, insumo primário principal para obter produtos finais na economia da cultura e, em
termos gerais, na economia. Ou seja, o conhecimento é principal insumo e principal produto
final. Por sua vez, na “economia do imaterial” tornam-se fluidas e relativizadas as noções de que o
conhecimento é o principal insumo e o principal produto na economia da cultura e da grande
maioria dos demais ramos da economia. O ativo de maior valor passa a ser a marca, o capital
simbólico, o domínio das cadeias de significados, o uso de variáveis do imaginário do consumidor
como ferramenta de venda, a publicidade. Isso vale tanto para o processo produtivo quanto para
o produto final.
A “economia do imaterial” abriga a noção de que o motor do processo
produtivo não é mais o processo produtivo material – que se torna cada vez mais associado à
mera busca do menor custo possível, no âmbito da internacionalização das economias nacionais –
e nem mesmo o conhecimento. O valor agregado simbólico que a marca porta tem-se tornado o
principal insumo da economia da cultura. O processo produtivo de bens culturais, para que seja
bem sucedido do ponto de vista mercadológico, tem de estar em regra vinculado, desde o
nascedouro, às (supostas) expectativas que a cadeia de distribuição tem em relação ao capital
cultural que se pressupõe que o produto final terá, de acordo com o público consumidor
destinatário.
Ao invés de uma demanda genérica de consumidores de cultura ser o
mais importante elemento a estimular a oferta de produtos por criadores culturais, são os
intermediários do setor da cultura que condicionam artificialmente o mercado. Isso ocorre não
devido a um direcionamento intencional ou tentativa deliberada de mercantilização da cultura por
parte desses intermediários. O problema reside na estrutura da cadeia produtiva, conforme já
salientado: a pergunta que se deve fazer é como se dá o acesso aos pontos finais de venda com
maior valor agregado na cadeia de produção da cultura. Quais são as condições efetivas para que
um criador cultural atinja seu publico destinatário final agregando valor simbólico e econômico ao
seu produto? Há mecanismos mais diretos à cadeia de distribuição cultural para os criadores, sem
que se dependa dos oligopólios do setor?
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Para tratar de um aspecto mais imediato referente às limitações da
“economia do imaterial”, ainda que analisada apenas sob a perspectiva à ciência econômica, vale
reproduzir o seguinte excerto:
O relatório da comissão sobre a economia do imaterial encomendado
pelo Ministério da Fazenda francês apresenta o caso da empresa norteamericana Nike: o custo de produção de seus sapatos esportivos é
estimado em não mais de 4% do preço de venda total; o resto é
remuneração dos ativos imateriais (marca, pesquisa, patentes e o know
how da empresa) (Lévy e Jouyet, 2006, p.12). Enzo Rullani apresenta os
mesmos resultados na análise da composição do valor dos bens de
consumo: “Se uma armação de óculos custa 70 euros ao consumidor
final, seu conteúdo material é igual – no máximo – a 7 euros (o valor
pago à fábrica do produtor manufatureiro)”. O bem material (7 euros) é
suporte de algo intangível que vale 7 vezes mais. Mas não se trata só
disso.
Se o produtor material for chinês, o peso relativo do conteúdo tangível
pode cair para 3,5 euros (apenas 5% do valor total). Na direção oposta,
se a armação consegue atrelar-se a uma griffe, seu valor final pode ser
multiplicado por dois (140 euros) […].
Na tentativa de oferecer elementos de quantificação do imaterial, o
Relatório Lévy-Jouyet propõe uma dupla qualificação dos ativos
imateriais e imateriais tecnológicos, dizendo que eles se qualificam por
estarem relacionados ao imaginário e à organização. Por sua vez, o
Relatório propõe uma taxonomia dos ativos e investimentos imateriais
em três grandes categorias: (a) Os investimentos em pesquisa e
desenvolvimento e em softwares se traduzem assim em ativos de
patentes, know-how, design e modelos. (b) Os investimentos (ligados ao
imaginário) de propaganda e comunicação se consolidam em
propriedade intelectual e marcas. (c) Os investimentos (gerenciais) em
educação e formação permanente e outras tecnologias da informação e
da comunicação, bem como as despesas de marketing se consolidam, diz
o relatório, em capital humano, bases de dados de clientes, fornecedores,
assinantes, suportes de venda, cultura gerencial e processos específicos
de organização da produção (Belisário e Tarin, 2013, p. 12-13).
Entretanto, conforme os autores salientam, o próprio Relatório JouyetLévy aponta a dificuldade de mensurar economicamente os ativos imateriais: “apesar de seu
caráter central para a criação de valor e o crescimento, a dimensão imaterial da economia esbarra
no problema da medida, tanto no nível das empresas quanto no nível macroeconômico”
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(Relatório Jouyet-Lévy apud Belisário e Tarin, 2013, p. 13). Na prática, qualquer tentativa de
mensuração econômica “objetiva” da “economia do imaterial” corre severos riscos de esbarrar
em fatores que praticamente se reduzem à capacidade de inflar o preço mediante técnicas
publicitárias.
Embora parte dos custos imateriais de produção dos objetos na
atualidade possam até ser mensuráveis, o que se deve questionar é o quanto que eles seriam
efetivamente necessários para a consecução de um produto final com as mesmas características.
Ou, de outro modo: quando há custos imateriais efetivos (técnicas, saberes, supostos “talentos”),
não seria possível produzir o mesmo produto final com menos gastos nesses ativos imateriais?
Para além desses custos efetivos, há parte do preço final que simplesmente não tem nenhuma
correspondência com o custo real dos ativos imateriais.
O preço de reserva – aquele que o consumidor final se dispõe a pagar
sobre um determinado bem, acima dos custos de mercado com os quais o produtor efetivamente
arca, bem como acima de uma margem de lucros razoável e acima de uma valoração
minimamente racional do seu preço final, simplesmente por considerar que o consumo de
determinado produto é associado a um alto valor simbólico, seja ele real ou suposto – pode ser
particularmente inflado no que se refere aos bens imateriais. É relativamente fácil elevar
continuamente o preço de reserva de um bem cultural qualquer, desde que haja capacidade
publicitária de vincular o produto final à sua suposta sofisticação e a uma presunção de que aquele
consumo permitirá uma acumulação de significativo capital cultural.
Isso pode ser muito positivo para a cadeia de bens culturais que têm
condições estruturais – em sua produção e, principalmente, em sua distribuição – de impingir a si
mesmos essas marcas positivas de distinção simbólica. Contudo, esse mecanismo meramente
mercadológico é altamente destrutivo para a maior parte das manifestações culturais, saberes,
práticas e criações individuais/comunitárias que não dispõem de acesso – a não ser em caráter de
exceção que confirma a regra – a esses mecanismos da sobredita valorização simbólica de seus
produtos finais no mercado.
Acresce-se a isso, ainda, que há não poucos casos de produtos
provenientes de manifestações culturais comunitárias que até conseguem se tornar marcas de alto
valor simbólico e econômico no mercado, mas cujos dividendos da valorização de seus ativos
imaterial ficam em sua maioria com os intermediários. Ou seja, não basta o reconhecimento do
valor simbólico – e a ele associado o alto preço –, mas é necessário estar intrinsecamente
vinculado à cadeia de distribuição (intermediários) para que seja possível efetivamente ficar com a
maior parte do preço de reserva.
É nesse sentido que o dilema da cultura na atualidade é menos a
produção do que a distribuição. O custo de produzir cultura, até mesmo do ponto de vista
tecnológico (vide o caso da música), é relativamente baixo, mas é extremamente difícil adentrar o
78

circuito da ampla distribuição com sucesso, pois este é altamente oligopolizado, nacional e
internacionalmente, com severas barreiras à entrada e com tendência crescente à concentração.
Leis que permitam diminuir a assimetria de mercado na distribuição de produtos culturais são um
dos principais desafios que os corpos legislativos nacionais devem enfrentar para que o direito à
cultura se configure não como um mero conteúdo programático das normas legais, mas em
acesso de facto à produção, à difusão e à fruição da cultura.
8. AUDIOVISUAL
A política de audiovisual francesa baseia-se, diferentemente da cota de
tela que o Brasil tem na atualidade, em um fundo que tem sua arrecadação baseada na arrecadação
de uma porcentagem sobre ingressos de nas salas de cinema. Esses recursos têm necessariamente
de ser voltados à cadeia de produção cinematográfica. Por outro lado, há as salas de cinema
públicas e voltadas ao cinema de arte e de autor. As Agências Regionais de apoio ao Cinema são
vinculadas às Regiões, esfera administrativa mais ampla geograficamente que os Departamentos,
que preveem estímulos para o gasto em filmagens locais. Estima-se que, a cada euro gasto no
âmbito desses programas, há um retorno de 9 euros.
Do ponto de vista da estruturação da cadeia de produção da indústria
cinematográfica, a formação de profissionais é baseada, fundamentalmente, nas escolas técnicas
de profissionais de cinema. Conforme já mencionado, há programas escolares que levam os
estudantes ao cinema, como meio de estimular a formação de público para esse setor: esses são os
casos do Collège au Cinéma e do Lycée au Cinema, nos quais os alunos vão, a partir dos dez anos de
idade, uma vez ao mês ao cinema.
Em termos mais gerais, os Poderes Públicos fazem acordos, tais como o
realizado com a Pathé-Gaumont, em Parceria Público-Privada com benefícios para as empresas
cinematográficas, com contrapartida de exibições segundo as orientações das políticas públicas.
No Brasil, a criação do Instituto Nacional de Cinema Educativo (Ince)
foi um marco para as políticas oficiais da área. O Ince não apenas cuidava da cinematografia
educativa, mas também da produção de filmes históricos e de caráter nacionalista, sobretudo em
seus primeiros tempos. O Ince surgiu efetivamente em 1936, mas sua criação só foi oficializada
em 1937. Depois da II Guerra Mundial, em paralelo à significativa entrada do cinema
estadunidense no Brasil, as grandes produtoras nacionais viveram a sua era de ouro, sendo a Vera
Cruz é o principal símbolo do período.
Nos primeiros anos do regime militar (1964-1985), o Ince, ainda
existente, já vivia grave crise e não mais o governo se identificava com os seus ocupantes. Desse
modo, foi sendo progressivamente esvaziado. Em 1966, foi criado o Instituto Nacional de
Cinema (INC), que incorporou, no ano seguinte, o Ince. As medidas tomadas pelo INC forçaram
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a produção cinematográfica brasileira, principalmente a marcada pelo nacionalismo (tal como
ocorria em conformidade com a tradição do Ince), a entrar em contato com empresas
distribuidoras estrangeiras, o que acabou por fomentar o mercado do cinema, embora tenha feito
decair essa produção cinematográfica mais tipicamente nacionalista nos moldes do período
anterior.
No entanto, o INC teve curta vida efetiva, pois foi, na prática, esvaziado
com a criação da Embrafilme (1967) e seguiu sem grande expressão até ser extinto em 1975. Em
1976, é criado o Conselho Nacional de Cinema (Concine), o qual foi extinto em 1990. Nos anos
1980, o cinema brasileiro não se beneficiou do avanço tecnológico advindo da expansão da
televisão no País e viveu momento de crise, culminando com a extinção da Embrafilme e
considerável abandono das políticas públicas de apoio ao cinema nacional.
A Cinemateca Brasileira, por sua vez, deita suas raízes históricas no Clube
de Cinema de São Paulo, fundado por Paulo Emílio Salles Gomes, Décio de Almeida Prado e
Antonio Candido em 1940. O então Clube foi fechado pela polícia da ditadura Vargas e reaberto
em novo formato e organização em 1946 (Segundo Clube de Cinema de São Paulo). O acervo do
Segundo Clube tornou-se, então, Filmoteca do Museu de Arte Moderna (MAM) de São Paulo, em
1948 (neste ano foram fundados tanto o MAM de São Paulo como o MAM do Rio de Janeiro,
inspirados no congênere novaiorquino). A Filmoteca permaneceu nessa condição até 1984,
quando foi incorporada à estrutura do MEC – como Cinemateca Brasileira –, depois se tornando
órgão da Secretaria do Audiovisual do Ministério da Cultura (MinC).
No mesmo ano em que surgiu o Ministério da Cultura (1985), acordo de
cooperação entre a Embrafilme e a National Film Board (NFB, Canadá) possibilitou a criação do
Centro Técnico Audiovisual (CTAv), então vinculado à Embrafilme. Vários órgãos e entidades
assumiram a CTAv após a Embrafilme: primeiramente a Fundação do Cinema Brasileiro (FCB),
em 1987 (por ocasião da criação da própria FCB); depois, o Instituto Brasileiro de Arte e Cultura
(Ibac), em 1990; em seguida, a Funarte, em 1992; e, desde 2003, o CTAv é vinculado à Secretaria
do Audiovisual do MinC.
A ampliação e o fortalecimento de políticas públicas voltadas para o setor
audiovisual brasileiro, amparadas por uma base legal própria, foram motivados pela fase de
declínio do setor, acentuada pela extinção da Embrafilme em 1990, e promoveram significativo
progresso no setor.
A base legal do audiovisual brasileiro pode ser divida em cinco
momentos:
 A Lei nº 8.313, de 23 de dezembro de 1991, conhecida como Lei
Rouanet, estabelece mecanismo de incentivo fiscal que permite a pessoas
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físicas e jurídicas aplicar parte do Imposto de Renda devido em projetos
culturais a fundo perdido, ou seja, sem perspectiva de retorno financeiro;
 A Lei nº 8.685, de 20 de julho de 1993, a Lei do Audiovisual, estimula o
investidor a colocar recursos dedutíveis do Imposto de Renda em
projetos audiovisuais, por meio da compra de certificados de
investimento que geram o direito de receber dividendos ao longo da
comercialização dos projetos. Outra possibilidade de incentivo prevista
nessa Lei é o contribuinte investir 70% do imposto pago sobre a remessa
de valores advindos da exploração de obras audiovisuais estrangeiras em
coprodução de obras audiovisuais brasileiras de produção independente;
 A Medida Provisória nº 2.228, de 2001, criou a Agência Nacional de
Cinema (Ancine), com a atribuição de fomentar, regular e fiscalizar a
indústria audiovisual brasileira; instituiu a Condecine, tributo incidente
sobre exibição e aluguel de filmes, e sobre as operações de TV aberta e
por assinatura, com o objetivo de financiar o desenvolvimento da
indústria cinematográfica nacional; e estabeleceu os Fundos de
Financiamento de Indústria Cinematográfica Nacional (Funcines),
fundos de investimento com benefícios fiscais, destinados a estruturar as
empresas do setor.
 O Fundo Setorial do Audiovisual, criado pela Lei nº 11.437, de 28 de
dezembro de 2006, é categoria específica do Fundo Nacional da Cultura
(FNC) e se destina a propiciar investimentos em diferentes atividades do
setor, desde a produção e comercialização de obras para cinema e
televisão até a construção de salas de exibição. A inovação do FSA
decorre de ser constituído de recursos gerados pela própria atividade do
setor, a partir de contribuições já recolhidas pelos agentes do mercado
audiovisual, principalmente da Condecine, que passou a ser destinada
integralmente ao fundo. O FSA fomenta três grandes programas: o
Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Cinema Brasileiro
(Prodecine), voltado para o desenvolvimento da produção e distribuição
de obras de longa-metragem nacionais; o Programa de Apoio ao
Desenvolvimento do Audiovisual Brasileiro (Prodav), voltado para o
desenvolvimento da produção nacional independente destinada a TV
aberta e fechada; e o Programa de Apoio ao Desenvolvimento da
Infraestrutura do Cinema e do Audiovisual (Pró-Infra), destinado ao
fomento de projetos de infraestrutura técnica para a atividade
cinematográfica e audiovisual.
 A Lei nº 12.485, de 12 de setembro de 2011, introduziu cota mínima de
conteúdo nacional (3h30), em horário nobre, em todos os canais de
televisão classificados como espaço qualificado (não destinado a
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jornalismo, eventos esportivos e programas de auditório), sendo que
metade dessa cota deve ser produzida por produtora brasileira
independente.
Segundo a Ancine, cerca de 149,5 milhões de ingressos foram vendidos
nas bilheterias das 2679 salas de cinema do País em 2013, com faturamento estimado em R$ 1,7
bilhão, incluindo filmes nacionais e estrangeiros. Apesar de o número de ingressos vendidos
parecer expressivo, é importante levar em conta que as salas de projeção, no Brasil, estão
concentradas em grandes centros urbanos, sem perspectiva de expansão. Assim, significativa
parcela da população brasileira está apartada da possiblidade de ir ao cinema. Embora 100% dos
municípios com mais de quinhentos mil habitantes possuam cinemas, dos municípios com
população de até cinquenta mil habitantes somente 1,7% tem sala de exibição. Daqueles com
população entre cem e quinhentos mil habitantes 68,8% têm salas de cinema. Dos que possuem
entre cinquenta e cem mil habitantes 30,3% têm cinemas. Do total de municípios brasileiros,
apenas 7% têm salas de exibição. O Informe Anual Preliminar da Ancine (2013) informa que
53,3% dos brasileiros não têm sala de exibição em sua cidade. Enquanto, no França o número de
salas por habitante é 9,7, no Brasil esse número é de apenas 1,3.
Ainda sobre o acesso dos brasileiros às salas de cinema, vale ressaltar a
questão do (alto) preço dos ingressos. O preço médio do ingresso de cinema no Brasil (US$ 6,00,
em 2011), embora não seja significativamente maior que o da França, é alto em relação à renda
per capta dos brasileiros (0,05%, contra menos de 0,03% no país europeu). A legislação brasileira
garante o direito a meia-entrada para muitos grupos (estudantes, professores, jovens com idade
entre 15 e 29 anos, idosos), sem qualquer contrapartida estatal, de modo que o efeito dessa
política é o encarecimento do serviço para os grupos sem privilégio, que subsidiam os demais
segmentos.
Por sua vez, o consumo de conteúdo audiovisual por meio da televisão
alcança a quase totalidade da população brasileira: 97,2% do total de domicílios possui aparelho
de televisão (dados de 2012). Estudo do IBGE aponta que os brasileiros assistem em média a
2h35m de televisão por dia. Os números das transmissões por assinatura revelam demanda
bastante aquecida. Segundo a Associação Brasileira de Televisão por Assinatura (ABTA), nos
últimos dez anos o acesso à TV paga passou de 3,5 milhões de domicílios em 2003 para um total
de 17 milhões de domicílios em 2013, representando, segundo estimativa da associação, um total
de 55 milhões de brasileiros com acesso à programação por assinatura.
Situação bastante diversa é a do consumo de filmes por locação e vendas
de DVDs e discos Blu-Ray. Nos últimos anos, as vendas físicas têm mostrado forte queda, sendo
substituídas por novos modelos de negócio (streaming, via internet, pay-per-view, etc.). A diminuição
desse tipo de consumo deve-se, também, ao avanço da pirataria, que muito se beneficiou com a
ampliação do acesso da população à banda larga.
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Em 2009, o faturamento bruto da indústria do audiovisual foi estimado
em R$ 34 bilhões correntes (equivalente a R$ 42 bilhões em valores de 2013, de acordo coma
correção pelo IPCA/IBGE). O valor adicionado foi de R$ 15,7 bilhões correntes (R$ 19,8
bilhões, em valores de 2013), o que representou 0,57% do Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil
naquele ano. Vale ressaltar que esse valor adicionado pelo setor do audiovisual é próximo do de
outros segmentos relevantes da economia como o têxtil, o de autopeças ou de produtos
farmacêuticos. É também muito próximo do orçamento do Programa Bolsa Família de 2009.
No Brasil, a participação do setor de audiovisual no total de empregos é
comparável a setores como turismo, hotelaria, esportes e impressão: 0,33% dos vínculos
registrados. Em termos do efeito indireto do setor sobre a criação de empregos, o multiplicador
estimado é 2,09, o que significa que, para cada emprego criado pela atividade audiovisual, outros
1,09 são gerados em outros setores da economia, em razão da maior demanda por insumos. O
setor de audiovisual é o quarto entre os maiores multiplicadores dos dezessete setores de serviços
que compõem
No âmbito da cultura, o setor de audiovisual é o que está melhor
amparado por recursos públicos e privados. O mercado cinematográfico brasileiro vem
crescendo, graças às leis de incentivo e ao Fundo Setorial de Audiovisual. Se o número de
lançamentos nacionais em 2005 foi de 45 filmes, em 2013, ultrapassou uma centena. A despeito
desse significativo aumento, a participação dos filmes nacionais no total de ingressos vendidos
não cresceu na mesma proporção, o que demonstra que o incentivo governamental para a oferta
de filmes brasileiros não foi acompanhado por proporcional aumento da demanda por esse
produto. Enquanto o faturamento das produções estrangeiras cresceu a partir de 2008, o das
produções nacionais permaneceu estagnado.
Pode-se inferir, portanto, que a política pública de incentivos ao setor
audiovisual em vigor, na medida em que não estimula o consumo interno do produto nacional,
favorece uma posição do setor deficitária e dependente de recursos incentivados. Assim, para que
o setor se desenvolva de forma sustentável ao longo do tempo, faz-se necessária uma revisão da
política atual de fomento.
9. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A França teve longo percurso histórico para formular, estabelecer e
expandir progressivamente suas políticas culturais. No entanto, esse processo não foi linear,
simples nem foi marcado somente por conquistas e avanços. Ao longo de cerca de 180 anos de
políticas culturais, os franceses observaram, por exemplo, recuos no campo do financiamento,
com diminuição de verbas públicas dedicadas ao setor. Um dos elementos que auxiliou a
consolidar as políticas culturais franceses consistiu foi exatamente a garantia mais permanente de
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orçamentos robustos para a área, o que ocorreu, em essência, desde o Entreguerras. Antes disso,
a França passou por cerca de 50 anos em que o sistema de gestão da cultura e do patrimônio era
relativamente frágil (1830-1880) e aproximadamente mais 60 anos (1880-1940) para estruturar
uma boa administração do setor cultural – com ênfase no patrimônio.
Após a II Guerra Mundial, houve contínuas revisões dos conceitos de
cultura e das abordagens que se tinha, por exemplo, em relação ao que hoje denominamos,
patrimônio cultural imaterial (PCI). Houve, progressivamente, a preocupação com áreas não tão
restritas à administração patrimonial clássica. A gestão André Malraux na pasta da Cultura, criada
em 1959, promoveu, ao longo dos anos 1960, significativa mudança no panorama das políticas
públicas nessa seara. Aspectos como a proteção do entorno dos monumentos, o Inventário Geral,
as casas de cultura e incentivos fiscais ganharam grande impulso no período.
No campo legal, o primeiro marco mais relevante para as políticas
culturais foi a Lei de Patrimônio de 1913, a qual foi seguida por diversas outras normas legais nas
décadas subsequentes. Esse conjunto de leis foi essencial no processo mencionado de
consolidação da proteção e incentivo à cultura no país europeu. A Lei Malraux (1962), por sua
vez, criou a noção do Estado Cultural, com iniciativas que já foram mencionadas.
O recente Código de Patrimônio (2004) promoveu pequenas atualizações
desse conjunto de leis existentes há décadas e os reuniu sob um único diploma. Resta, ainda, a
questão de uma inclusão mais efetiva do PCI nesse âmbito. De todo modo, conjugado com o
Código de Urbanismo (1954), a Lei Aillagon (2003) e com a legislação sobre PCI (internalização
no ordenamento francês, em 2006, da Convenção da Unesco de 2003 sobre o tema), o Código de
Patrimônio compõe o arcabouço normativo que estrutura a essência das políticas culturais
francesas. Vale, ainda, salientar a noção de “interesse público cultural”, que pode ser útil como
inspiração para as políticas culturais brasileiras e para nossas normas legais, bem como para sua
interpretação jurídica.
Se foram necessários esforços contínuos e regulares, – a despeito de
avanços e retrocessos – para consolidar o Estado Cultural francês, essas políticas coerentes e
articuladas são necessárias também para o caso brasileiro, mediante iniciativas políticas, tanto no
Poder Executivo como no Legislativo. Para além da necessidade evidente de grande ampliação de
recursos destinados à Cultura (é notável como, mesmo em uma época de crise, o orçamento
francês para o setor, somado aos incentivos fiscais, representa valores significativos na atualidade
daquela nação), são necessárias medidas para estruturar a gestão das políticas culturais brasileiras.
Ampliar o quadro de pessoal dos órgãos responsáveis, criar políticas de
retenção desses servidores e investir no seu constante aperfeiçoamento e especialização
representam o essencial desenvolvimento nos recursos humanos qualificados necessários para a
área, sem os quais não se constroem políticas culturais efetivas. Aperfeiçoar os sistemas de
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cooperação e de gestão entre os entes federativos também é outro ponto fundamental, sempre
tendo em mente o protagonismo da União no sentido de oferecer suporte para o setor cultural.
No campo da atuação junto à população, as políticas de incentivo ao
livro e à leitura demandam atenção especial. Em conjugação com políticas educacionais, a
promoção da leitura não depende apenas de recursos financeiros, ainda que eles sejam relevantes,
para que os cidadãos leiam. Paralelamente às ações de promoção do livro e das bibliotecas, é
preciso um esforço conjunto dos Ministérios da Cultura e da Educação para construir uma
política nacional de formação e qualificação de leitores. Outro investimento público importante
deve ser no envolvimento subjetivo do leitor com o livro, sobretudo mediante a capacitação de
formadores e disseminadores do hábito de leitura entre os diversos segmentos sociais,
demográficos e etários da população brasileira.
Sabe-se que temos, no Brasil, políticas culturais desde a década de 1930,
com destaque para as políticas patrimoniais do Iphan. Parte de nosso arcabouço legal apresenta
características e certas virtudes bem consolidadas no presente. Desde os anos 1980, no entanto,
boa parte das nossas políticas culturais foi reduzida às políticas de incentivo fiscal. Os principais
avanços que tivemos nos últimos 20 anos, aproximadamente, foram a edição de importantes
normas jurídicas relativas ao PCI – como o Decreto nº 3.551, de 4 de agosto de 2000, anterior,
inclusive à Convenção da Unesco de 2003 – e relativa melhora no setor do audiovisual.
Embora seja inquestionavelmente relevante, a ênfase nos incentivos
fiscais representou relativo enfraquecimento de outras iniciativas e responsabilidades que
demandam tipicamente pró-atividade e intervenção do Estado. A recuperação do investimento
orçamentário em cultura e a atenção às dimensões das políticas culturais que vão além dos
incentivos fiscais são essenciais para que o Estado brasileiro não perca a perspectiva sistêmica –
bem como a organicidade e a coerência – que o setor exige.
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