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Resumo: O artigo analisa a atuação das ministras da Cultura Ana de Hollanda e 

Marta Suplicy e respectivas equipes no que diz respeito à implantação do 

Sistema Nacional de Cultura durante suas gestões. Recorre-se à teoria de 

campo em Bourdieu para situar os agentes e suas posições ao longo desse 

processo onde se percebe a forte relacão dos campos cultural e político. Nesse 

sentido, é fundamental levar em consideração os necessários cruzamento de 

interesses entre agentes de ambos os campos e aqueles que os integram 

simultaneamente. Isso é possível porque o Estado, como detentor de meta-

capital, concentra capital político, econômico, social e cultural. Torna-se, assim, 

um espaço de convergência e embate entre os diversos campos. 
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1. Aquecimento

Em entrevista recentemente concedida ao jornal Folha de São Paulo, o 

holandês Rem Koolhaas, arquiteto e curador da Bienal de Veneza de 2014, 

defendeu a necessidade do Estado voltar a exercer a sua imaginação e 

desenvolver planos em contraposicão aos interesses do mercado que, em sua 

perspectiva liberal, desencoraja tal atitude tida como “intervencionista”. Na sua 

análise sobre os arquitetos metabolistas japoneses, publicada no livro Projec 

Japan: Metabolism Talks, Koolhaas afirmou que “mostra o Estado como uma 

imaginação e quão importante é isso”, pois “a ausência do Estado como um 



parceiro pensante é um desastre completo, de qualquer ponto de 

vista” (KOOLHAAS, 2015, p. 4). 

Koolhaas estava se referindo ao papel do Estado no urbanismo e à 

função social da arquitetura, contudo, entendo que sua defesa pode ser 

estendida a todos os setores que são, ou podem ou deveriam ser, afetados 

pelas políticas públicas, em especial a cultura que, por sua própria “natrureza”, 

exige uma potência imaginativa. A esse respeito, lembro a observacão de Toby 

Miller e George Yúdice de que a política cultural costuma ser mais burocrática do 

que criativa ou orgânica, o que exige disputar esse sentido, visando concebê-la 

“como uma esfera transformadora frente a considerá-la uma esfera 

funcionalista” (MILLER; YÚDICE, 2004, p. 13).

Essas considerações vêm a propósito da análise da política cultural 

proposta e, em parte considerável, implementada no Ministério da Cultura 

(MinC) a partir do primeiro governo Lula. Uma ampla literatura aponta como a 

área da cultura, objeto de políticas públicas no Brasil, tem sido historicamente 

relega a planos secundários. As ações e instituições voltadas para a cultura 

sofreram, ao longo das décadas, com as descontinuidades de suas políticas, as 

restrições financeiras, a deficiência de quadros técnicos e as relações 

clientelistas que, se estão presentes em amplos setores do poder público, se 

fazem mais intensas na cultura decorrentes de fragilidades do campo, o que 

resulta em maior dependência de seus agentes dos favores de gestores 

governamentais e seus intermediários (BARBALHO, 1998; BARBALHO; RUBIM, 

2007; CALABRE, 2009).

No entanto, avalio que tal contexto foi sendo modificado de forma 

estrutural nos governos Lula (2003-2010), com as gestões de Gilberto Gil e Juca 

Ferreira no MinC, e isso a partir de uma capacidade de imaginar novas formas 

de relação entre Estado e cultura no Brasil que já estavam anunciadas no 

documento “A imaginação a serviço do país. Programa de Políticas Públicas de 

Cultura” da Coligação Lula Presidente (COLIGAÇÃO LULA PRESIDENTE, 

2002). 



No que diz respeito ao primeiro governo Dilma, que teve como ministras 

Ana de Hollanda e Marta Suplicy, se a expectativa era de continuidade, ela foi 

em grande parte frustrada, pois se de fato algo continuou, inclusive com mais 

empenho por parte do MinC, como é o caso do Sistema Nacional de Cultura 

(SNC), como se verá, muito do que permaneceu sofreu instabilidades, como, por 

exemplo, a ação dos Pontos de Cultura e o engajamento em torno das licenças 

livres e alternativas no que se refere ao direito autoral2. 

Algo, por sua vez, foi extinto, como as Secretarias de Cidadania e da 

Identidade e da Diversidade, fundidas em uma só, o que despotencializou a 

articulação entre a política pública de cultura (cultural policy) e as políticas de 

cultura (cultural politics) postas em ação pelos movimentos político-culturais. Ou 

como o DocTV que descentralizou a producão audiovisual no país e foi replicado 

em outros países latino-americanos, mas cuja última edição nacional, a quarta, 

aconteceu em 2010 (MOREIRA, 2014).  

Por outro lado, as novas gestões do MinC apontaram para importantes 

mudanças de rumo. Refiro-me especificamente à criação da Secretaria de 

Economia Criativa que, a despeito do esforço teórico em se diferenciar da 

trajetória de tal noção, propondo a pactuacão de um conceito de economia 

criativa brasileira (MINC, 2012), traz ao Brasil uma opção de política cultural que 

remonta às reformas liberais no contexto anglo-saxão. Guiseppe Cocco (2015) 

denomina essa noção como uma “ideia fora do lugar”, em referência ao texto 

clássico de Roberto Schwarz, pois “velha de mais de duas décadas e imaginada 

na Inglaterra de Tony Blair”3.

Tal perspectiva converge com os interesses dos agentes privados e de 

setores do poder público mais propícios a uma perspectiva mercadológica da 

criatividade. A tese de João Domingues sobre a tensão entre a regulação urbana 

e os movimentos culturais insurgentes na cidade do Rio de Janeiro revela, por 

exemplo, como a lógica da economia criativa guia o plano “Pós-2016, o Rio mais 

integrado e competitivo”, responsável, entre outras coisas, pela gentrificacão do 

centro da cidade e pela expulsão dos indígenas da Aldeia Maracanã 



(DOMINGUES, 2013). 

Contudo, se houve instabilidades e mudanças de rumo, houve também, 

como já indicado, continuidades. É o caso, por exemplo do SNC. O Sistema 

objetiva estabelecer, em conjunto com a sociedade, um sistema federativo de 

políticas públicas específico para a cultura. Ao exigir a criação de mecanismos 

mínimos para o seu funcionamento nos estados e municípios do país (órgão 

gestor específico, conselho, plano e fundo de cultura), possibilitará algum grau 

de efetividade das políticas culturais independente do governo vigente 

(BARBALHO; BARROS; CALABRE, 2013).

Minha tese é a de que o processo de implantação do SNC ganhou um 

novo impulso no governo Dilma (BARBALHO, 2014a). Isto se deveria, entre 

outras causas, ao reforço da corrente a favor do Sistema na lógica de poder 

interna ao Ministério com a saída de agentes ligados aos ministros Gilberto Gil e 

Juca Ferreira, agentes estes que não priorizaram a implantação do referido 

programa. Pensando com Norbert Elias (2008), o que ocorreu foi um equilíbrio 

após um momento de disputas mais acirradas no jogo de relações de poder.

O que proponho nas reflexões que seguem é analisar com maior 

acuidade a atuação das ministras Ana de Hollanda e Marta Suplicy e respectivas 

equipes no que diz respeito à implantação do SNC durante suas gestões. 

Recorrei à teoria de campo em Bourdieu para situar os agentes e suas posições 

ao longo desse processo onde se percebe a forte relacão dos campos cultural e 

político. Nesse sentido, é fundamental levar em consideração os necessários 

cruzamento de interesses entre agentes de ambos os campos e aqueles que os 

integram simultaneamente. Isso é possível porque o Estado, como detentor de 

meta-capital, concentra capital político, econômico, social e cultural. Torna-se, 

assim, um espaço de convergência e embate entre os diversos campos 

(BOURDIEU, 2012). 

2. Sistema Nacional de Cultura: primeiro tempo

A origem mais imediata do investimento do MinC no SNC é o programa 



de governo do então candidato Lula. O documento “A imaginação a serviço do 

país. Programa de Políticas Públicas de Cultura” da Coligação Lula Presidente 

expõe os parâmetros que deveriam nortear a atuação na área da cultura. 

“Gestão Democrática” é um dos seis temas abordados pelo documento e 

onde se localiza a proposta de implantação do Sistema Nacional de Política 

Cultural (SNPC). O SNPC teria como uma de suas funções possibilitar canais 

institucionais e financeiros no âmbito da cultura, “a amplos setores 

tradicionalmente atendidos pelas ‘polí t icas de recorte social ou 

assistencialistas’” (COLIGAÇÃO LULA PRESIDENTE, 2002, p. 16). Tal processo 

deve ocorrer segundo as “precrições constitucionais” de modo a garantir a 

“efetivação de políticas públicas de cultura de forma integrada e democrática, 

em todo o país, incluindo aí, especialmente, a rede escolar” (COLIGAÇÃO LULA 

PRESIDENTE, 2002, p. 20). 

O SNPC, ferramenta fundamental para a descentralização da política 

cultural, integraria as três esferas de governo, bem como as instituições privadas 

e do terceiro setor. Integrar o Sistema seria também a condição prévia para se 

acessar os recursos do Fundo Nacional de Cultura (FNC), por meio dos 

conselhos de cultura de cada esfera. O documento previa ainda a definição de 

Instituições Nacionais de Referência Cultural que seriam responsáveis pela 

formacão na área cultural, incluindo capacitacão para os gestores - processo 

formativo considerado essencial para o fortalecimento do SNPC, de modo que 

as instituições “atendam demandas de regiões do país desassistidas de pessoal 

qua l i f i cado para desenvo lver loca lmente po l í t i cas púb l icas de 

cultura” (COLIGAÇÃO LULA PRESIDENTE, 2002, p. 21).

Se o Sistema já estava previsto no documento do candidato Lula, a 

nomeação de Gil e sua equipe provocou uma relação de poder não prevista no 

MinC, muitas vezes colocando em posições antagônicas seu grupo e aquele de 

gestores oriundos do PT, ainda que essas disputas não tenham sido 

publicizadas, apesar de se revelarem em momentos de ruptura. 

Como era de se esperar, os agentes ligados à elaboração do documento 



ficaram responsáveis de implementar o agora denominado Sistema Nacional de 

Cultura, sob coordenação de Márcio Meira4. Meira, que foi presidente da 

Fundação Cultural do Município de Belém entre 1998 e 2002, durante a gestão 

petista daquela capital, assumiu a Secretaria de Articulação Institucional (SAI). A 

SAI, criada na reestruturacão do MinC em 2003, tem como objetivo promover a 

articulação das políticas culturais das esferas federal, estadual e municipal, bem 

como do Distrito Fedeal e da sociedade civil e que teria no SNC seu principal 

instrumento.

Contudo, somente em 2005, foram tomadas as primeiras medidas mais 

efetivas no sentido de criação do SNC, como, por exemplo, o estabelecimento 

do Sistema Federal de Cultura, articulando todos os programas e ações do 

governo federal na área, e o “Protocolo de Intenções visando ao 

desenvolvimento de condições institucionais para a implantação do Sistema 

Nacional de Cultura”. O Protocolo funcionou como uma espécie de sondagem 

sobre a receptividade do SNC junto aos governos estaduais e municipais, posto 

que estes deveriam aderir ao documento e ao fazerem isso tinham que efetivar 

diversas obrigações que visavam a existência futura do Sistema. Entre as 

obrigações estavam incluídas a criação de orgão gestor, conselho, plano e 

formas de financiamento, além da realização de conferência de cultura. 

No mesmo ano, ocorreu a I Conferência Nacional de Cultura (CNC), 

precedida de centenas de conferências municipais e de dezenas de estaduais, 

configurando-se em um importante esforço de articulação do poder público nos 

três níveis federativos e com a sociedade. A CNC definiu como uma de suas 

prioridades a implementação do SNC. Também foi enviada ao Congresso 

Nacional, a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 416/2005 que acrescenta 

o art. 216-A para instituir o SNC. Em estreita relacão com o SNC, o MinC ia 

construindo o Plano Nacional de Cultura cuja Emenda Constitucional n. 48 que o 

institui foi aprovada em 20055.

Após a Conferência, o passo seguinte foi a realização, em 2006, das 

Oficinas do SNC que consistia de um ciclo de 30 módulos de oficinas de 



formação voltadas para os agentes culturais de municípios que tinham assinado 

ou manifestassem intenção de assinar o Protocolo. O objetivo era fortalecer o 

diálogo do MinC com os demais entes federados e entidades da sociedade civil 

sobre a ampliação da abrangência das diretrizes formuladas para o SNC (LIMA, 

2006).

Em 2007, no início do novo governo Lula e ainda com Gil à frente do 

MinC, o secretário Márcio Meira foi destituído do cargo, o que provocou reações 

contrárias por parte de vários agentes culturais do país, além do PT, que, por 

meio da Secretaria Nacional de Cultura, lançou uma nota sobre as demissões6. 

A saída de Meira deve ser lida dentro da disputa interna ao MinC entre o grupo 

mais afinado aos programas de governo e aqueles agentes que não se sentiam 

compromissados com tais formulações, mesmo que não discordassem 

necessessariamente de todas elas. 

No lugar de Meira, o ministro nomeou Marco Acco que acumulou o cargo 

com o de secretário de Fomento e Incentivo à Cultura (SEFIC)7. Os passos 

seguintes de maior relevância no que se refere diretamente ao SNC só vão se 

dar em 2009. João Roberto Peixe8, um dos maiores defensores do Sistema, 

confirma que com a saída de Meira “a questão do Sistema ficou quase que 

paralisada nos dois primeiros anos da segunda gestão [do governo Lula]”, e que 

só foi retomada quando, em agosto de 2008, Juca Ferreira assume o Ministério 

e Silvana Meireles9 a SAI, mas ainda assim “em um patamar de estrutura e de 

condições bem abaixo do que existia no primeiro governo”10.

Naquele ano, ocorreram a aprovação no Conselho Nacional de Política 

Cultural do documento “Proposta de Estruturação, Institucionalização e 

Implementação do Sistema Nacional de Cultura”; a realização de uma nova 

rodada de seminários sobre o SNC em 24 estados, envolvendo gestores e 

conselheiros de cultura de 2.323 municípios; e a retomada do pacto federativo, 

ensaiado em 2005 com o Protocolo de Intenções, com a assinatura do “Acordo 

de Cooperação Federativa do SNC”. Contudo, até o fim do governo Lula (2010), 

somente 363 (6,5%) Municípios e 1 (3,7%) Estado tinham formalizado sua 



integração ao Sistema. 

Para Bernardo Novais da Mata-Machado, diretor do Sistema Nacional de 

Cultura e Programas Integrados da SAI, durante a gestão de Hollanda, o 

documento “Proposta...” representou um marco divisório entre dois períodos. O 

primeiro, entre 2002 e 2009, operava o SNC a partir dos direitos sociais. O 

segundo passou a compreender o Sistema na lógica dos direitos culturais. Por 

sua vez, tais direitos são tidos como de características mistas, pois 

“simultaneamente civis, políticos, econômicos e sociais”, o que necessita, para 

sua efetivação, da ação compartilhada de indivíduos, comunidades e 

Estado” (MATA-MACHADO, 2011, p. 16).

Em março de 2010, a II Conferência Nacional de Cultura confirma como 

uma de suas 32 propostas prioritárias, “Consolidar, institucionalizar e 

implementar o Sistema Nacional de Cultura (SNC)”. Nesse mesmo ano, o MinC 

elabora as “Guias de Orientações do SNC”, voltados para estados e municípios 

e que são disponibilizados on-line no blog do SNC. 

3. O Sistema Nacional de Cultura: segundo tempo 

No governo Dilma, com Ana de Hollanda como Ministra da Cultura, a SAI 

passa por uma reformulação na qual, significativamente, a implantação do SNC 

volta a ser seu foco principal e Roberto Peixe assume a Secretaria. Este 

momento configura-se, portanto, como um marco no sentido do Sistema voltar a 

ocupar uma centralidade entre os projetos do Ministério. No lugar de Peixe como 

coordenador do SNC fica Mata-Machado que já vinha trabalhando junto ao 

Sistema desde o período de Silvana Meireles. 

Nos anos de 2011 e 2012, foram publicados e distribuídos nacionalmente 

o referido documento-base do SNC, “Estruturação, Institucionalização e 

Implementação do SNC”, (20.0000 exemplares), e as cartilhas “Guia de 

Orientações do SNC (Perguntas e Respostas) – para Municípios” (50.000 

exemplares) e “Guia de Orientações do SNC (Perguntas e Respostas) – para os 

Estados“ (10.000 exemplares). O esforço visível do MinC é publicizar o máximo 



possível o Sistema com o intuito de garantir o maior número de adesões. O 

retorno foi o crescimento de 363 municípios e 1 estado no fim de 2010 para 

1407 municípios, 22 estados e o Distrito Federal, em dezembro de 2012, 

integrados ao SNC por meio da assinatura do Acordo de Cooperação Federativa 

(BRASIL, 2013a, p. 08). 

Na apresentação ao documento “Estruturação...”, a ministra Ana de 

Hollanda defende a implantação do SNC como uma política que foge do 

antagonismo entre liberalismo e autoritarismo, situando-a no campo da “política 

cultural democrática”, cujos fundamentos estariam no Artigo 215 da Constituição 

Brasileira que garante a todos o pleno exercício dos direitos culturais e 

transforma a cultura em obrigação do poder público. 

Conjugada à nocão ampla de cultura, também presente na Constituição, a 

política cultural democrática demanda um aparato institucional “bem mais 

robusto” ao existente até então. O SNC visa responder a essa demanda, 

institucionalizando e fortalecendo a gestão pública da cultura, reunindo a 

sociedade civil e os três níveis da Federacão com seus sistemas de cultura 

organizados de forma autônoma, mas em regime de colaboração. Na avaliação 

da ministra, o SNC, tal como os outros sistemas de políticas públicas, “pretende 

dar organicidade, racionalidade e estabilidade às políticas públicas de cultura – 

definidas como políticas de Estado”, garantindo “a todos os brasileiros o efetivo 

exercício de seus direitos culturais” (HOLLANDA, 2011, p. 13).

Se desde o início o SNC vivenciou avanços e recuos, estes, provocados, 

em grande parte, “pelas incertezas sobre a melhor forma de organizar as novas 

atribuições do poder público na área da cultura”, seriam sanados pelo 

documento que se tornava público. A expectativa é que funcionasse como “uma 

ferramenta de pesquisa e trabalho nas mãos de gestores, conselheiros de 

cultura e da sociedade, tendo em vista a implantação plena e compartilhada do 

Sistema Nacional de Cultura” (HOLLANDA, 2011, p. 13).

Para Peixe, então secretário de Articulacão Institucional, os desafios que 

a política cultural deveria enfrentar no governo Dilma eram, de um lado, 



“assegurar a continuidade das políticas públicas de cultura como políticas de 

Estado, com um nível cada vez mais elevado de participação e controle social”, 

e, de outro, “viabilizar estru- turas organizacionais e recursos financeiros e 

humanos, em todos os níveis de governo, compatíveis com a importância da 

cultura para o desenvolvimento do país” (PEIXE, 2011, p. 14). Na sua avaliação, 

o SNC respondia de forma eficaz a ambos desafios implantando uma gestão 

articulada e compartihada entre os três níveis de governo e a sociedade. 

É relevante, no texto do secretário, a constatação de que a construção do 

SNC já estava se dando nos estados e municípios, na medida que se 

implantavam, ainda que em estágios bem diferenciados e sem uma visão 

sistêmica, os instrumentos básicos previstos: órgãos gestores da cultura; 

conselhos de política cultural; conferências; planos de cultura; fundos 

específicos para a cultura; de sistemas de informações e indicadores culturais; 

programas de formação.

Para Mata-Machado, responsável direto pelo Sistema, se “são múltiplas e 

complexas as ações que envolvem a implantação” do SNC, isso não significa 

que “se trata de colocar uma ‘camisa de força’ na cultura, como pensam críticos 

isolados, mas de fortalecer a política pública de cultura” (MATA-MACHADO, 

2011, p. 16), críticos estes que, como vimos, também residiam no interior do 

próprio MinC. Para assegurar o fortalecimento da política, seria necessário: 

(1) assegurar que a liberdade de criar não sofra impedimentos; (2) 

garantir aos criadores as condições materiais para criar e usufruir dos 

benefícios resultantes das obras que produzem; (3), universalizar o 

acesso de todos os cidadãos aos bens da cultura; (4) proteger e promover 

as identidades e a diversidade cultural; e (5) estimular o intercâmbio 

cultural nacional e internacional (MATA-MACHADO, 2011, p. 16).

Em 2012, foram dados dois passos fundamentais para a efetiva 

institucionalizacão do SNC: o encaminhamento à Presidência da República para 

posterior envio ao Congresso Nacional do Projeto de Lei do Sistema Nacional de 



Cultura e a aprovação e promulgação pelo Congresso Nacional da Emenda 

Constitucional n° 71/2012 que introduz o Sistema Nacional de Cultura na 

Constituição Federal. Também no mesmo ano, inicou-se o reforço do apoio 

técnico da SAI à elaboração dos planos estaduais e municipais de cultura no 

sentido de disseminar as bases do Sistema nestes dois níveis da Federação.

O ápice desse processo no governo Dilma, mas já na gestão da ministra 

Marta Suplicy, foi a realização da III Conferência Nacional de Cultura, que 

ocorreu entre 27 de novembro e 01 de dezembro de 2013, e cujo tema era, 

significativamente, “Uma política de estado para a cultura. Desafios do Sistema 

Nacional de Cultura” (BRASIL, 2013b), antecipada pelas conferências estaduais 

e municipais que contaram com a participação de milhares de pessoas. 

Até aquele momento já tinham aderido ao SNC todos os 26 estados 

brasileiros e respectivas capitais, além do Distrito Federal, bem como 2.068 

municípios11. Assim, é possível afirmar que houve em torno do SNC um 

processo de hegemonização, ou seja, de construção de uma ampla identidade 

social com essa política cultural, tendo o MinC como agente principal na 

articulação das diferentes posições de sujeito, tornando-o uma proposta 

consensual nos campos político e cultural brasileiros (BARBALHO, 2014b).

No documento “III Conferência Nacional de Cultura: uma política de 

estado para a cultura. Desafios do Sistema Nacional de Cultura. Texto-base” 

encontram-se os 19 objetivos definidos de acordo com a missão do MinC de 

“garantir a todos os cidadãos brasileiros o pleno exercício dos seus direitos 

culturais”. Divididos em quatro grandes áreas de atuação, Criação/Produção/

Desenvolvimento; Difusão e Acesso à Cultura; Memória e Diversidade Cultural; e 

Planejamento e a Gestão, os objetivos que se relacionam mais diretamente ao 

SNC estão nessa última: 

(15) Assegurar a participação da sociedade na formulação e 

implementação das políticas; (16) Promover a integração com os entes 

federados na execução da política; (17) Integrar e consolidar as políticas 

de fomento e incentivo no sistema MinC; (18) Aperfeiçoar os marcos 



regulatórios; e (19) Aperfeiçoar os processos de monitoramento e 

fiscalização (BRASIL, 2013b, p. 02).

Por sua vez, levando em consideração que “Planejar é, sobretudo, 

priorizar”, o MinC elegeu 4 programas: 1. Criar e descentralizar equipamentos 

culturais por meio da construção dos Centros de Artes e Esportes Unificados 

(CEUs); 2. Implantar o Vale-Cultura; 3. Fortalecer a presença do Brasil no mundo 

por meio do soft power; e 4. Implantar o SNC, posto que “a articulação entre a 

Sociedade e o Estado (representado pelos entes federados) é a garantia da 

construção de políticas culturais com bases sólidas e permanentes” (BRASIL, 

2013b, p. 03).

O texto base da III CNC se organiza em 4 eixos: I – IMPLEMENTAÇÃO 

DO SISTEMA NACIONAL DE CULTURA; II - PRODUÇÃO SIMBÓLICA E 

DIVERSIDADE CULTURAL; III - CIDADANIA E DIREITOS CULTURAIS e IV – 

CULTURA COMO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL. O eixo I tem como 

foco os “Impactos da Emenda Constitucional do SNC na organização da gestão 

cultural e na participação social nos três níveis de governo (União/Estados/ 

Distrito Federal e Municípios)” (BRASIL, 2013b p. 04). 

Os quatro desafios colocados a esse eixo são: 1 - Marcos Legais, 

Participação e Controle Social e Funcionamento dos Sistemas Municipais, 

Estaduais/ Distrito Federal e setoriais de cultura, de acordo com os princípios 

constitucionais do SNC; 2 - Qualificação da Gestão Cultural: Desenvolvimento e 

Implementação de Planos Territoriais e Setoriais de Cultura e Formação de 

Gestores, Governamentais e Não Governamentais e Conselheiros de Cultura; 3 

- Sistemas de Informação Cultural e Governança Colaborativa; 4 - 

Fortalecimento e Operacionalização dos Sistemas de Financiamento Público da 

Cultura: Orçamentos Públicos, Fundos de Cultura e Incentivos Fiscais.

A III CNC elegeu 64 diretrizes, com 20 dentre elas consideradas como 

prioridades, divididas equitativamente entre os quatro eixos referidos acima. A 

cinco diretrizes priorizadas no eixo I foram:

1a) “Que o Congresso Nacional aprove com urgência a PEC 150”; 2a) “Garantir 



que pelo menos 10% dos recursos do Fundo Social do Pré-Sal sejam destinados 

à Cultura”; 3a) “Aprovar com urgência no Congresso Nacional Projeto de Lei 

Complementar (PLC) 383/2013 de regulamentação do SNC (…) e apoiar a 

implantação e o pleno funcionamento dos seus componentes, em todos os 

níveis da Federação”; 4a) “Criar, desenvolver, fortalecer e ampliar as estratégias 

para a formação e capacitação em gestão cultural de forma permanente e 

continuada”; e 5a) ‘Fortalecer o Fundo Nacional de Cultura, como principal 

mecanismo de financiamento público da cultura”12.

Em junho de 2013, Roberto Peixe é substituído por Marcelo Pedroso13 

que só fica até julho do mesmo ano. Em seu lugar, assume Mata-Machado14 

que deu continuidade ao que vinha sendo feito na SAI. Ele foi que iniciou, no 

último ano de gestão de Marta Suplicy, o processo de transferência de recursos 

do MinC via Sistema aos estados e municípios. 

O instrumento que o MinC criou para efetivar a transferência de recursos 

foi um edital, lançado em março, “Processo seletivo de fortalecimento do 

Sistema Nacional de Cultura”, ou mais especificamente, um “processo seletivo 

de apoio a projetos do Fundo Nacional da Cultura ao Orçamento-Geral da União 

de 2014, destinado aos entes federados estaduais e distrital”15. O edital, além 

de atender aos ensejos de repasse de verba via Sistema, tanto que só podiam 

concorrer os governos estaduais que tinham instituído seus sistemas por lei 

própria, também procurava responder às metas estabelecidas no PNC16. 

O total de recursos disponibilizados foi de R$30 milhões distribuídos em 3 

eixo relacionados com as metas do PNC a serem atendidas: EIXO 01 – 

Promoção da Diversidade Cultural Brasileira. (Meta 6); EIXO 02 – Fomento à 

Produção e Circulação de Bens Culturais. (Metas 22 e 24); EIXO 03 – 

Implantação, Instalação e Modernização de Espaços e Equipamentos Culturais. 

(Metas 29, 30, 31, 32,33 e 34)..

Foram classificados para a fase preliminar 5 projetos para o eixo 1, 

propostos pelos estados da Bahia, Rio Grande do Sul, Ceará, Roraima e Acre; 6 

projetos para o eixo 2, propostos pelos estados da Bahia, Rio Grande do Sul, 



Ceará, Roraima, Paraíba e Acre; e 5 projetos para o eixo 3, propostos pelos 

estados da Bahia, Rio Grande do Sul, Ceará, Paraíba e Acre17.

Avaliando a situação da política cultural brasileira em fins de 2013, 

Francisco Caballero observa que “una de las principales conclusiones del actual 

proceso de innovación cultural de Brasil es el lento y difícil encaje del SNC en 

las políticas locales, un problema por otra parte más que habitual en toda 

estructura federalista de gobierno”. E acrescenta que a avaliação de 

cumprimento das metas previstas para 2014 não são nada satisfatória, ainda 

mais que “nuevas dificultades que, en el contexto de crisis y desaceleración 

relativa del crecimiento interno, complican su consecución a medio 

plazo” (CABALLERO, 2014, p. 03). O Edital reflete essa dificuldade financeira e 

de encaixe com as políticas culturais estaduais, preconizada por Caballero, ao 

envolver poucos estados e recursos, levando em consideração tantos anos de 

esforço na implantação do Sistema.

4. Sistema Nacional de Cultura: prorrogação?!

O SNC situa-se entre os programas mais ambiciosos do MinC, por 

institucionalizar a cultura como um sistema federativo de políticas públicas, mas 

somente no governo Dilma, o Sistema ganha o impulso que os agentes político-

culturais, em especial aqueles ligados ao PT, reinvidicavam desde a gestão Gil, 

a despeito das trocas das ministras e dos secretários da SAI. 

Certamente, o Sistema não está implantado e muito esforço político e 

institucional deverá ser dispendido para que, de fato, se torne um programa 

relativamente estável. E aqui entra o papel decisivo dos agentes culturais 

externos ao governo e de seus movimentos. Em outras palavras, caberá, em 

grande parte, ao modo como a sociedade vem se apropriando, ou não, do 

Sistema a continuidade das ações.  

O retorno ao MinC de Juca Ferreira que, como foi visto, fazia parte do 

grupo que não tinha um maior comprometimento com o SNC pode levar, no 

mínimo, a uma reformulação do caminho percorrido até o fim do primeiro 



governo Dilma. Aliás, é isso que anunciou na conversa que teve com vários 

agentes culturais no dia de sua posse. Ferreira afirma que se foi na sua gestão 

que o Sistema foi aprovado, ele não é um seu defensor, pelo menos no seu 

formato atual. 

Na avaliacão de Ferreira, trata-se de um projeto mistificado, uma ilusão, 

sem eficiência e burocrático, por ter se modelado a partir dos Sistemas Único de 

Saúde e de Educação, nos quais o Estado é provedor dos serviços, o que não 

ocorre na área cultural. Articular as políticas nos três níveis seria apenas um 

detalhe no todo da cultura18. Também é sintomática a substituição na direção da 

SAI de Mata-Machado por Vinicius Wu, um agente cultural estranho ao esforço 

de construção do Sistema19. 

A questão que se coloca é se e como caminhará a implantação do 

Sistema nessa nova correlação de forças com o retorno ao governo federal de 

agentes contrários a essa política e a demanda criada tanto no âmbito dos 

gestores públicos estaduais e municipais, bem como dos agentes culturais 

atuantes na sociedade civil, pela sua efetivação.  
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