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RESUMO 

O presente texto almeja provar que a criação de um Sistema Nacional de Cultura, 
antes de representar um plano de governo, constitui-se em um imperativo constitucional 
necessário à otimização dos recursos destinados à cultura. Exibe a complexidade dos 
múltiplos sistemas de cultura em uma federação como a brasileira, bem como demonstra os 
passos pioneiros dados pelo Estado do Ceará na criação de seu próprio sistema, projetado 
de forma a se compatibilizar com os de outras esferas políticas. Revela também que o 
sucesso deste sistema depende simultaneamente dos elementos configuradores do 
culturalismo jurídico: fato-valor-norma. 
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INTRODUÇÃO 

O Brasil é uma federação que se organiza por idéias fundamentais como a de 

estado democrático de direito. Entende-se por federação a forma de organizar o país 

dotando-o de diversas estruturas autônomas de poder, sendo uma central e as demais 

descentralizadas, com o objetivo de garantir, ao mesmo tempo, a unidade da nação e a 

diversidade cultural de cada comunidade política que a compõe. 

Em termos mundiais, o mais comum é que as federações possuam apenas dois 

níveis de poder: a União (poder central) e os Estados-membros; porém, a criatividade e a 

peculiaridade histórica de nosso país fizeram com que uma terceira corporação fosse 

elevada ao status de ente federado: o município. 
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Para todos estes entes, ter autonomia significa dispor do poder para fazer as próprias 

leis, estruturar a administração, escolher os gestores e legisladores, bem como possuir 

recursos para concretizar as decisões adotadas, na forma e nos limites que a Constituição 

Federal determina, o que se chama de competência. 

A idéia de competência, no caso brasileiro, em tudo se relaciona com a de estado 

democrático de direito porque os órgãos administrativos somente podem fazer aquilo que o 

titular do poder, o povo, autorize que seja feito. Essa autorização é estabelecida por meio 

das leis. 

Do que foi dito decorre que as competências podem ser agrupadas em três grandes 

categorias: legislativas (as primeiras e principais porque criam a autorização de atuação 

para o ente público), administrativas (as que se referem às atividades materiais que 

concretizam as leis) e tributárias (a partir das quais são angariados os recursos necessários 

à implementação das outras competências). 

O sistema brasileiro de distribuição de competências é muito complexo porque 

freqüentemente permite que, sobre um mesmo assunto (cultura, por exemplo), mais de um 

ente possa sobre ele legislar e implementar as leis. Quando isso ocorre, a tendência seria a 

de haver o caos, dado o grande número de Estados e Municípios (mais de 5000!), que 

poderiam fazer leis contraditórias, repetir atividades, omitir ações, ou seja, atuar em 

desarmonia uns com os outros, algo que tiraria o sentimento de pertença a um único país. 

Para evitar essa possível balbúrdia algumas regras são constitucionalmente 

estabelecidas. Em termos de competência legislativa, a União edita apenas as normas 

gerais, ou seja, aquelas que podem e devem ser aplicadas em todo o país; os Estados, 

normas no mesmo sentido, mas limitadas ao seu território; os Municípios ficam com as 

normas de aplicabilidade local. 

Em termos de competência administrativa, são seguidas regras equivalentes, só que, 

como visto, para aplicação das leis. 

Toda esta distribuição de poderes visa promover a integração de órgãos, otimizar 

recursos, propiciar eficiência e universalidade no atendimento à população, o que significa 

a organização sistêmica do setor considerado. 

Alguns sistemas já estão estruturados em nosso país, como os de saúde, educação, 

meio ambiente e desporto. O setor cultural ainda não se organizou neste sentido, o que é 

uma deficiência que emperra seu desenvolvimento. Detectada esta anomalia, pode-se, 



conjugando os esforços da sociedade e do poder público, estender as regras do federalismo 

ao segmento cultural, implementando algo que pode ser definido como sistema nacional da 

cultura. 

 

I. SISTEMA NACIONAL DA CULTURA 

 

Efetivamente, o sistema nacional da cultura começa a ser desenhado, constituindo 

importante núcleo das preocupações do Ministério da Cultura, do Congresso Nacional, bem 

como de muitos Estados e Municípios, que almejam realizar a conjugação racional de 

esforços e recursos dos poderes públicos das diferentes esferas (federal, estadual, distrital e 

municipal), de organismos internacionais e da sociedade em geral para o fomento efetivo, 

sistemático, democrático e ininterrupto de atividades culturais. 

Tal construção envolve a preocupação de não apenas reproduzir estruturas de 

sistemas já existentes, mas ao contrário disso, considerar as peculiaridades do setor cultural, 

as quais têm como ponto de partida, como é natural ocorrer, os princípios constitucionais 

definidos para o segmento, dentre os quais: universalidade; pluralismo cultural; 

participação popular; preponderância das iniciativas da sociedade e subseqüente atuação 

estatal como suporte logístico; respeito e resguardo à memória coletiva, além de outros 

congêneres. 

 Um diferencial básico de um sistema nacional da cultura, em virtude do pluralismo 

de expressões, é que não deve ser do tipo ‘unificador’ mas ‘coordenador’, devendo a adesão 

ao mesmo proceder-se de forma voluntária para os entes que detenham certo perfil de 

estímulo à cultura, a partir de critérios como: efetiva implementação de apoio às atividades 

culturais, com os recursos que dispõe; efetiva proteção do patrimônio cultural; efetivo 

respeito aos demais direitos culturais; efetiva gestão democrática e autônoma da cultura. 

Ao construir-se um sistema desta natureza, muitas expectativas legítimas são 

levantadas, e resultados práticos são esperados. Mas nada se concretizará se ‘garantias’ não 

forem construídas, sendo as principais o controle social e o estabelecimento de suporte 

pecuniário estável, nas três esferas de poder, o que deve ser feito por atos como: previsão 

orçamentária razoável e compatível com o impacto da cultura no Produto Interno Bruto –

PIB; vinculação de recursos para a cultura (o que atualmente só é possível para os 

Estados/Distrito Federal, segundo o § 6º do Art. 216 da Constituição Federal); criação de 



fundos específicos para a cultura, com fontes de recursos estáveis; estabelecimento de 

incentivos a partir de renúncia fiscal; controle da ‘comunidade cultural’ sobre todos estes 

atos. 

 

II. SUBSISTEMAS DE CULTURA 

A construção do sistema nacional de cultura pressupõe a integração de subsistemas, 

que podem ser classificados a partir de dois critérios: quanto à pessoa e quanto à matéria. 

Quanto à pessoa (jurídica de direito público) vislumbram-se os seguintes subsistemas da 

cultura: o Federal, o Estadual, o Distrital e o Municipal. Quanto à matéria, almeja-se 

construir subsistemas específicos para as distintas áreas da atividade cultural como museus, 

arquivos, teatros, bibliotecas, etc. 

 

III. SISTEMA FEDERAL DA CULTURA 

Não se pode confundir o ‘sistema nacional da cultura’ (acima descrito de forma 

genérica) com o ‘sistema federal da cultura’. Ambos são coordenados pela União, mas têm 

objetivos diferentes: enquanto o nacional tem por papel integrar todos os subsistemas 

culturais do país, o federal é uma parte daquele, e é integrado apenas pelos órgãos públicos 

de cultura desta esfera de poder, bem como pelas demais pessoas jurídicas de natureza 

cultural, cuja atuação tem repercussão nacional. 

Destas diferenças decorre que, respeitados os princípios constitucionais culturais, os 

órgãos gerenciais do ‘sistema federal da cultura’ podem ficar sob a gestão de autoridades 

federais; diferentemente, o sistema geral somente merecerá a designação de nacional, se a 

coordenação respectiva for composta por representação dos diversos segmentos formadores 

dos subsistemas de cultura. 

O Sistema Federal de Cultura tem desenho normativo desde a edição do Decreto nº 

5.520, de 24 de agosto de 2005, que além de instituir o SFC, dispôs sobre a composição e o 

funcionamento do Conselho Nacional de Política Cultural – CNPC, pretensamente o órgão 

de representação social que influi na formulação de políticas públicas, por parte do 

Ministério da Cultura. 

Com efeito, o referido ato normativo, redigido sob alguma ‘crise de identidade’, 

enumera as finalidades do Sistema Federal de Cultura, mas com pretensões de já estar 

disciplinando o Sistema Nacional de Cultura. Tais finalidades são: I - integrar os órgãos, 



programas e ações culturais do Governo Federal; II - contribuir para a implementação de 

políticas culturais democráticas e permanentes, pactuadas entre os entes da federação e 

sociedade civil; III - articular ações com vistas a estabelecer e efetivar, no âmbito federal, o 

Plano Nacional de Cultura; e IV - promover iniciativas para apoiar o desenvolvimento 

social com pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional. No 

mesmo sentido, a curiosa apartação entre ‘finalidades’ e ‘objetivos’ do SFC enuncia a 

legítima ânsia de seus redatores pela construção do SNC. O SFC tem os seguintes 

objetivos: I - incentivar parcerias no âmbito do setor público e com o setor privado, na área 

de gestão e promoção da cultura; II - reunir, consolidar e disseminar dados dos órgãos e 

entidades dele integrantes em base de dados, a ser articulada, coordenada e difundida pelo 

Ministério da Cultura; III - promover a transparência dos investimentos na área cultural; IV 

- incentivar, integrar e coordenar a formação de redes e sistemas setoriais nas diversas áreas 

do fazer cultural; V - estimular a implantação dos Sistemas Estaduais e Municipais de 

Cultura; VI - promover a integração da cultura brasileira e das políticas públicas de cultura 

do Brasil, no âmbito da comunidade internacional, especialmente das comunidades latino-

americanas e países de língua portuguesa; e VII - promover a cultura em toda a sua 

amplitude, encontrando os meios para realizar o encontro dos conhecimentos e técnicas 

criativos, concorrendo para a valorização das atividades e profissões culturais e artísticas, e 

fomentando a cultura crítica e a liberdade de criação e expressão como elementos 

indissociáveis do desenvolvimento cultural brasileiro e universal. 

 
IV. SISTEMA ESTADUAL DA CULTURA – SIEC (ESTADO DO CEARÁ) 

O Estado do Ceará, mantendo o pioneirismo em iniciativas culturais, como as de ter 

instalado a primeira academia de letras no país (1894) e ter criado a primeira secretaria da 

cultura (1966), foi o primeiro a assinar protocolo de adesão ao Sistema Nacional de Cultura 

(2003), bem como a criar, por meio de lei, seu Sistema Estadual de Cultura (2006). 

O que efetivamente representa a instituição do Sistema Estadual de Cultura é uma 

incógnita atrelada aos pilares do ‘Culturalismo Jurídico’ de Miguel Reale, para o qual todo 

o Direito se caracteriza pela relação indissociável entre fato, valor e norma. Como já 

dissemos em outra oportunidade, isto traduz a idéia de que as prescrições jurídicas 

adquirem significado real quando interpretadas de modo a que sejam sopesados os eventos 



sobre os quais atuam, bem como a importância (o valor) que sobre eles – fatos e prescrições 

– jogamos. Em palavras a todos acessíveis: o direito depende da cultura que o cerca2. 

 

 

V. O SISTEMA DE CULTURA ENQUANTO NORMA 

Foi com a edição da Lei nº 13.811, de 16 de agosto de 2006, mas cuja vigência 

principia em 10 de março de 2007, que Ceará criou seu Sistema Estadual de Cultura. De 

fato, a referida lei melhor seria designada como disciplinadora de um sistema de 

financiamento de atividades culturais, conforme o revela seu Art. 9º, escrito nos seguintes 

termos: “No âmbito do Estado do Ceará, as atividades do Sistema Estadual da Cultura – 

SIEC, poderão ser custeadas com recursos das seguintes fontes: I - Tesouro Estadual; II - 

Fundo Estadual da Cultura – FEC; III - Mecenato Estadual; IV - outras fontes”. 

Não obstante ser esta a preocupação central do SIEC, certamente representativa de 

uma das maiores angústias dos ativistas culturais, não se pode negar o fato de que ele 

estabeleceu, no âmbito de sua esfera de competências, as condições jurídicas necessárias à 

integração das múltiplas legislações de fomento cultural de nosso País. Isto pode ser visto 

pelo teor do Art. 8º, no qual está definido que “com o objetivo de integrar o Sistema 

Estadual da Cultura – SIEC, ao Sistema Nacional de Cultura, são fomentadas as mesmas 

áreas culturais, bem adotadas as definições operacionais deste e da legislação federal de 

incentivo à cultura, as quais deverão constar, com as adaptações que se fizerem 

necessárias”. Além disso, no Art. 7º há o permissivo para que sejam realizadas “avenças 

para otimização e transferências de recursos”, compartilhamento de “sistemas de 

informações”, além de recebimento e transferências de “recursos financeiros entre fundos 

de fomento à cultura”. 

 

VI. O SISTEMA DE CULTURA ENQUANTO FATO 

Enquanto fato, porém, o Sistema Estadual de Cultura antecedeu a norma que o 

criou. Algo evidenciado no programa SECULT Itinerante, da Secretaria da Cultura do 

Estado do Ceará, pelo qual as autoridades estaduais visitaram e mobilizaram todos os 

Municípios do Estado em favor da dinamização cultural e da composição dos Sistemas de 

Cultura. Esta mobilização, além de reconhecida em âmbito nacional com o primeiro lugar 
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em termos de gestão cultural conferido pelo Ministério da Cultura, provocou uma 

considerável onda de criação de órgãos municipais de cultura, bem como de legislação para 

o setor. Não foi por acaso que os 184 Municípios cearenses manifestaram interesse em 

aderir ao Sistema Nacional de Cultura. 

 

VII. O SISTEMA DE CULTURA ENQUANTO VALOR 

Enquanto valor, o sucesso inicial do Sistema, obtido nas searas normativa e dos 

fatos, somente será mantido com a consciência de que sua estruturação é muito importante 

para a otimização dos recursos e de outras potencialidades, mormente em uma época de 

aclaramento das responsabilidades públicas sobre as atividades culturais. São alvissareiras 

as perspectivas, neste sentido, dado que mesmo em face à substituição de governos, são 

mantidos os planos o objetivo de organizar a gestão da cultura de forma sistêmica. 

 

CONCLUSÃO 

Desde 1991, retoricamente o Art. 31 da Lei nº 8.313 (Lei Rouanet) timidamente se 

refere a uma possível organização sistêmica da cultura mas a estrutura da norma, em seu 

conjunto, lavora exatamente em sentido oposto, uma vez que avoca para a União tarefas 

que deveriam ser das municipalidades e dos estados-membros, concentrando deliberações, 

estimulando o individualismo e desprestigiando as organizações culturais nos níveis da 

política corporativa e da representação de interesses. 

Difundida a idéia, muitos dela se assenhorearam e encetaram significativos passos, 

como o Estado do Ceará, que em termos de ação política e construção normativa erigiu seu 

sistema de cultura, apto a compatibilizar-se com o de outras esferas de poder. 

Referido sistema, porém, tem a maturidade de um bebê, cujo crescimento e saúde 

em muito se relaciona com o empenho que os responsáveis e interessados nele depositarem. 

 

 BIBLIOGRAFIA RELACIONADA AO TEMA 

BARBALHO, Alexandre: Relações entre Estado e Cultura no Brasil. Ijuí-RS: Editora 

Unijuí, 1998. 

BRANT, Leonardo: Políticas Culturais. São Paulo: Manole, 2002. 

CESNIK, Fábio de Sá: Guia de Incentivo à Cultura. São Paulo: Manole, 2001. 



CUNHA FILHO, Francisco Humberto: Análise da Concepção, Estrutura e 

Funcionamento da “Lei Jereissati”. Sobral: Casa da Cultura, 2003. 

CUNHA FILHO, Francisco Humberto: Cultura e Democracia na Constituição Federal 

de 1988. Rio de Janeiro: Letra Legal, 2004. 

CUNHA FILHO, Francisco Humberto: Direitos Culturais como Direitos Fundamentais 

no Ordenamento Jurídico Brasileiro. Brasília: Brasília Jurídica, 2000. 

CUNHA FILHO, Francisco Humberto: Teoria e Prática da Gestão Cultural. Fortaleza: 

UNIFOR, 2002. 

HERSCOVICI, Alain. Economia da Cultura e da Comunicação, 1ª edição, Editora 

Fundação Ceciliano Abel de Almeida, UFES, Vitória: 1995. 

LEITÃO, Cláudia (org.): Gestão Cultural: Significados e Dilemas na 

Contemporaneidade. Fortaleza: Banco do Nordeste, 2003. 

REALE, Miguel: Cinco Temas do Culturalismo. São Paulo: Editora Saraiva, 2000. 

REIS, Ana Carla Fonseca: Marketing Cultural e Financiamento da Cultura: Teoria e 

Prática em um Estudo Internacional Comparado. São Paulo: Pioneira Thomson 

Learning, 2003. 

SILVA, José Afonso da: Ordenação Constitucional da Cultura. São Paulo: Malheiros, 

2001. 

TEIXEIRA COELHO: Dicionário Crítico de Política Cultural. São Paulo: Iluminuras, 

1999. 


