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Resumo: A cultura na contemporaneidade está cada vez mais articulada com as 
diferentes esferas da organização social. Na esfera política, torna-se necessário analisar 
o Estado enquanto agente influente e mobilizador do processo cultural e sua relação 
com os demais participantes na formulação, gestão, produção e consumo da cultura. 
Esse texto discute as principais ações voltadas para o setor cultural no primeiro mandato 
do governo Lula (2003-2006) e as prioridades traçadas para o seu segundo mandato 
(2007-2010), com Gilberto Gil assumindo o cargo de Ministro da Cultura nessas duas 
gestões.  
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A questão cultural na contemporaneidade está cada vez mais articulada com as 

demais esferas da organização social, especialmente a econômica, a política e a 

comunicacional. Nesse contexto de mudanças, com o conseqüente aumento da 

complexidade dos sistemas culturais, cabe discutir e repensar o papel dos agentes que 

atuam nos diversos processos que envolvem a prática e o consumo cultural. Dentre 

esses agentes, destaca-se a atuação do Estado enquanto instituição envolvida em 

múltiplos aspectos que influenciam e atingem a cultura – legislação, políticas, 

infraestrutura etc. 

No campo político recente, a cultura vem ocupando um crescente espaço nas 

formulações governamentais, muito em função das suas contribuições para o 

desenvolvimento econômico e sua reconhecida influência no desenvolvimento humano 

e social. O papel dos agentes públicos está em reger, através de suas bases legais e de 

fiscalização, o interativo e complexo sistema cultural composto por inúmeros atores, 

instituições e ramos de atividades que estão além do Estado: mercado, sociedade, 

terceiro setor, profissionais da cultura, organismos internacionais, associações civis e 

comunitárias etc. Acrescenta-se, ainda, promover o acesso a fontes culturais, o que 

significa reconhecer a cultura como um direito humano indispensável para a formação 
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do indivíduo. Isso inclui a busca pela descentralização de recursos regionais e por áreas 

de incentivo cultural (literatura, artes, festejos etc), o respeito às diferentes 

manifestações e formas de expressão, a criação e manutenção de uma infra-estrutura 

(espaços físicos, audiências etc), articulação com as demais esferas governamentais 

(saúde, educação, economia etc), dentre outras ações. 

Rubim (2004) sugere alguns momentos para o sistema cultural, configurados 

através de práticas e processos de: 1. Criação, invenção e inovação; 2. Difusão, 

divulgação e transmissão; 3. Circulação, intercâmbios, trocas, cooperação; 4.Análise, 

crítica, estudo, investigação, pesquisa e reflexão; 5. Fruição, consumo e públicos; 6. 

Conservação e preservação; 7. Organização, legislação, gestão, produção da cultura. A 

formulação de uma política cultural deve traçar ações que envolvam cada um desses 

momentos, de acordo com os objetivos específicos dessa política. A identificação da 

existência ou prioridade de determinado momento irá caracterizar essa política cultural 

e dirá muito sobre a maneira pela qual ela se reflete no sistema da cultura. Assim, o 

desenvolvimento de formulações para a cultura deve levar em conta a complexidade do 

sistema cultural e estar atualizada quanto às transformações de seus processos. 

Discussões sobre indústria cultural, produção cultural, marketing cultural, direito do 

autor, economia da cultura e até política cultural são algumas das idéias que 

demonstram a importância adquirida pela cultura e caracterizam as suas mudanças. 

O início das políticas culturais no Brasil costuma ser registrado com a atuação 

de Mário de Andrade e Gustavo Capanema na década de 1930. À frente do 

Departamento de Cultura da prefeitura de São Paulo e do Ministério da Educação e 

Saúde, respectivamente, estes intelectuais teriam sido os primeiros a pensar políticas 

para a cultura. De lá para cá, muitos governos se passaram, com características 

peculiares, demonstrando que a cultura no país vem sendo tratada através de uma 

política momentânea, que muda radicalmente a cada governante.  

 Com a posse de Lula como presidente em 2003, que elegeu para ministro da 

cultura o cantor e compositor baiano Gilberto Gil, um modelo de gestão cultural foi 

proposto através de um Estado mais presente e participativo em comparação ao 

“Estado-mínimo” defendido pelos governos anteriores que foram influenciados pela 

perspectiva neoliberal especialmente nos anos 90. Uma das visíveis diferenças está na 

proposição de ações a partir de uma discussão e definição conceitual para a cultura, 

neste caso tomada com base em sua dimensão antropológica, ou seja, tentando pensar 

em políticas culturais além das artes e as letras, incluindo “os modos de vida, os direitos 



humanos, os costumes e as crenças; a interdependência das políticas nos campos da 

cultura, da educação, das ciências e da comunicação; e a necessidade de levar em 

consideração a dimensão cultural do desenvolvimento”1. Isaura Botelho compara a 

noção de cultura em suas dimensões antropológicas e sociológicas, atentando para o 

fato de que, em termos de política pública, o tipo de conceito adotado para uma 

administração exige estratégias e investimentos diferenciados. Segundo ela, na 

dimensão antropológica, “a cultura se produz através da interação social dos indivíduos, 

que elaboram seus modos de pensar e sentir, constroem seus valores, manejam suas 

identidades e diferenças e estabelecem suas rotinas”(BOTELHO, 2001, p.3). Dessa 

forma, a sociabilidade, que se apresenta diferenciada a cada indivíduo em função de 

suas distintas vivências e experiências, é fator imprescindível para a formação dos 

valores culturais. Já a dimensão sociológica, “não se constitui no plano do cotidiano do 

indivíduo (...), refere-se a um conjunto diversificado de demandas profissionais, 

institucionais, políticas e econômicas (...) que estimula, por diversos meios, a produção, 

a circulação e o consumo de bens simbólicos, ou seja, aquilo que o senso comum 

entende por cultura.” (BOTELHO, 2001, p. 4 e 5). Para as políticas públicas de cultura 

que se baseiam em dimensões antropológicas, são necessárias formulações que 

promovam mudanças nos “estilos de vida de cada um”, com uma “reorganização das 

estruturas sociais e uma distribuição de recursos econômicos”. Ainda exige uma 

articulação governamental com as demais áreas tais como educação, saúde, economia 

etc. Por isso é um processo mais lento e mais difícil – inclusive na elaboração de ações e 

na mensuração de seus resultados – em relação à dimensão sociológica, mais prática e 

visível através de suas instituições, programas, projetos, financiamentos etc. 

Com a posse de Lula como presidente em 2003, que elegeu para ministro da 

cultura o cantor e compositor baiano Gilberto Gil, um novo modelo de gestão cultural 

foi proposto através de um Estado mais presente e participativo em relação ao “Estado-

mínimo” defendido pelos governos anteriores que foram influenciados pela perspectiva 

neoliberal consolidada no plano internacional. Uma das visíveis diferenças está na 

proposição de ações a partir de uma discussão e definição conceitual para a cultura, 

neste caso tomada com base em sua dimensão antropológica, ou seja, tentando pensar 

em políticas culturais além das artes e as letras, incluindo “os modos de vida, os direitos 
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humanos, os costumes e as crenças; a interdependência das políticas nos campos da 

cultura, da educação, das ciências e da comunicação; e a necessidade de levar em 

consideração a dimensão cultural do desenvolvimento”2. Isaura Botelho compara a 

noção de cultura em suas dimensões antropológicas e sociológicas, atentando para o 

fato de que, em termos de política pública, o tipo de conceito adotado para uma 

administração exige estratégias e investimentos diferenciados. Segundo ela, na 

dimensão antropológica, “a cultura se produz através da interação social dos indivíduos, 

que elaboram seus modos de pensar e sentir, constroem seus valores, manejam suas 

identidades e diferenças e estabelecem suas rotinas”(BOTELHO, p.3, 2001). Dessa 

forma, a sociabilidade, que se apresenta diferenciada a cada indivíduo, em função de 

suas distintas vivências e experiências, é fator imprescindível para a formação dos 

valores culturais. Já a dimensão sociológica, “não se constitui no plano do cotidiano do 

indivíduo (...), refere-se a um conjunto diversificado de demandas profissionais, 

institucionais, políticas e econômicas (...) que estimula, por diversos meios, a produção, 

a circulação e o consumo de bens simbólicos, ou seja, aquilo que o senso comum 

entende por cultura.” (BOTELHO, 2001, p. 4 e 5). Para as políticas públicas de cultura 

que se baseiam em dimensões antropológicas, são necessárias formulações que 

promovam mudanças nos “estilos de vida de cada um”, com uma “reorganização das 

estruturas sociais e uma distribuição de recursos econômicos”. Ainda exige uma 

articulação governamental com as demais áreas tais como educação, saúde, economia 

etc. Por isso é um processo mais lento e mais difícil – inclusive na elaboração de ações e 

na mensuração de seus resultados – em  relação à dimensão sociológica, mais prática e 

visível através de suas instituições, programas, projetos, financiamentos etc. 

Dentre os principais desafios encontrados pelo ministério da cultura, quando 

Gilberto Gil assumiu em 2003, podemos citar a necessidade do Ministério de reassumir 

a sua função enquanto órgão responsável pela formulação de políticas culturais, tão 

limitadas pelas leis de incentivo, que estavam sendo o principal instrumento de política 

cultural nos governos precedentes, especialmente nos dois mandados do presidente 

FHC. Sabe-se que a primeira lei de incentivo fiscal foi criada no governo Sarney, em 

1986, com o propósito de diminuir a intervenção do Estado tão presente no período da 

ditadura. Mas não se pode ter uma política cultural reduzida a práticas de abatimento 

fiscal, especialmente nos moldes atuais, que acabam concentrando recursos em áreas 
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culturais de maior visibilidade comercial e de imagem, além da concentração de 

recursos em determinadas regiões do país. 

Um outro ponto a ser observado no início do governo Lula é a existência de um 

Ministério estabelecido, mas não institucionalizado. Estabelecido porque antes do 

governo de Fernando Henrique Cardoso, o ministério foi  criado, dissolvido e 

apresentou 10 ministros em 10 anos: 5 na gestão Sarney (que criou o Ministério da 

Cultura em 1985), 2 em Collor e 3 em Itamar. Somente na gestão de Fernando Henrique 

o Ministério conseguiu manter um único ministro por 8 anos (Francisco Correa 

Weffort). Contudo, não foi uma gestão que conseguiu formar um ministério com 

representatividade social e política. Talvez um dos motivos para essa falta de 

articulação e diálogo do Ministério com a sociedade e com os outros setores 

administrativos de Brasília tenha ocorrido pela centralização espacial (RJ e Brasília) e 

de recursos na região sudeste Daí tem-se que um dos motivos para a escolha de Gil 

como Ministro da Cultura foi uma alternativa pensada justamente para dar mais 

visibilidade ao Ministério.  

A falta de informações e dados sobre a área cultural, requisitos imprescindíveis 

para traçar planos, estratégias, metas e até mostrar o quanto a cultura promove 

desenvolvimento também era outra deficiência. A única pesquisa encomendada até 

então pelo governo foi feita em 98, pegando dados que iam de 94 a 97, o que não 

possibilitava um cenário confiável de dados para  setor cultural. Esse “descrédito” no 

setor da cultura, assim como em todos os governos anteriores, sempre trouxe como 

conseqüência um orçamento restrito – um dos principais desafios da cultura no governo. 

O IBGE, em parceria com o Ministério, lançou o documento Sistema de Informações e 

Indicadores Culturais, com estatísticas sobre o setor da cultura no Brasil. Divulgou-se, 

dentre outras coisas, a  existência de cerca de 290 mil empresas culturais no país; média 

salarial paga de 5,1 salários mínimos (enquanto a média dos demais setores corresponde 

a 3 salários); empregados com maior tempo de estudo; e que a cultura corresponde ao 

quarto item de consumo das famílias brasileiras, atrás de habitação, alimentação e 

transporte (superando gastos com educação). Diante de informações como essas é mais 

fácil que o Ministério consiga brigar por maior orçamento, financiamento e articulação 

com os demais setores de Brasília. 

Podemos, então, a partir desses desafios iniciais que foram citados, fazer uma 

breve explanação sobre o que avançou durante esses quatro anos de mandato de Gil. Em 

relação à falta de articulação com a sociedade, podemos dizer que este foi um dos 



pontos positivos do ministério. Ações como as câmaras setoriais, compostas atualmente 

pelos segmentos de Teatro, Dança, Música, Artes Visuais, Circo, Livro e Leitura têm 

promovido encontros e debates para proposição de ações para cada setor. A implantação 

do Sistema Nacional de Cultura também vem reunindo agentes públicos, privados e a 

sociedade civil desde 2003 para estabelecer diretrizes e bases para o Plano Nacional de 

Cultura, que já foi instituído legalmente. O governo também tratou de realizar 

conferências regionais, setoriais e seminários para discutir ações culturais.  

No que diz respeito ao orçamento, o ministério não conseguiu atingir a meta de 

1% do Orçamento Geral da União e creio que esse continua sendo um dos grandes 

desafios enfrentados. No início do primeiro mandato de Lula, os recursos destinados à 

pasta representavam 0,2% do total do orçamento da União; chegaram a 0,6% em 2006 e 

foram mantidos nesse patamar para 2007. Mas não se pode esquecer os inúmeros cortes 

feitos na pasta do ministério para saldar dívidas do governo. Em 2005, por exemplo, 

57% do orçamento foi cortado para pagar juros da dívida externa. Em 2006, o 

orçamento foi de cerca de 450 milhões e para 2007 está em 405.  

Quanto à centralização espacial, foram criadas representações regionais nos 

estados de São Paulo, Minas Gerais, Recife e Rio Grande do Sul, além das 

representações do Rio de Janeiro e Brasília que existiam anteriormente. Para reduzir a 

descentralização de recursos, podem ser citados projetos interessantes como “Pontos de 

Cultura”; abertura de editais e seleções públicas para financiamentos.  

Enfim, esses foram alguns dos avanços do governo. Mas também não podemos 

deixar de abordar os projetos e temas considerados prioritários neste primeiro mandato 

do Ministério. Na 1ª Conferência Nacional de Cultura, realizada entre 13 e 16 de 

dezembro de 2005 em Brasília, 67 diretrizes foram estabelecidas para a elaboração do 

Plano Nacional de Cultura. Dentre elas, 30 foram consideradas prioritárias e se 

relacionam com a descentralização e democratização dos meios de comunicação de 

massa, especialmente rádio de Tv; um maior orçamento para a cultura e a implantação 

do Sistema Nacional de Cultura (SNC). 

O Sistema Nacional de Cultura tem como objetivo unir municípios, estados, DF, 

União e sociedade civil para estabelecer o Plano Nacional de Cultura, que já foi 

instituído através de Proposta de Emenda Constitucional nº57 de 2003, com duração 

plurianual, visando: 1)desenvolvimento cultural do país; 2) produção, promoção e 

difusão de bens culturais; 3) formação de pessoal qualificado para a gestão da cultura; 



4) democratização do acesso aos bens de cultura; 5) valorização da diversidade étnica 

regional. 

O Plano Nacional de Cultura, embora instituído, ainda não foi finalizado. Está 

em fase de discussões públicas. Esta não é a primeira vez que o governo aprova um 

plano nacional de cultura. O conselho Federal de Cultura, criado em 1966, apresentou 

propostas nos anos de 1968, 69 e 73, mas só em 1975, durante o governo Geisel (74-

78),  cujo ministro de educação e cultura era Nei Braga, aprovou-se a primeira Política 

Nacional de Cultura.   

Sobre a democratização do acesso aos meios de comunicação, podemos 

relembrar o projeto de transformação da Agência Nacional do Cinema  (ANCINE) na 

Agência Nacional do Cinema e do Audiovisual (Ancinav). O projeto foi chamado de 

autoritário, repressivo e diante de tantas polêmicas, já foi reformulado duas vezes e 

encontra-se parado no Conselho Superior de Cinema, onde poderá ser alterado mais 

uma vez antes de ser encaminhado para o presidente da República e, em seguida, para 

aprovação ou veto no Congresso Nacional. 

Enfim, este foi apenas um texto introdutório sobre as políticas culturais do 

governo Lula. Acredita-se que o ministério está mais maduro para cumprir o seu papel 

neste segundo mandato. O início dessa segunda gestão é o momento para fazer o 

balanço entre os pontos positivos e os que precisam ser melhorados, para a partir daí 

traçar prioridades e planejamentos. O documento lançado pelo Ministério da Cultura em 

novembro de 20063 cita algumas das ações consideradas estratégicas pelo governo neste 

novo período, dentre os quais podem ser citados a elevação do orçamento da Cultura 

para 1% do Orçamento da União; ampliação do programa Cultura Viva, em especial os 

Pontos de Cultura; implementação do Programa de Cultura do Trabalhador Brasileiro, 

para viabilizar a aquisição de produtos culturais (ingressos, livros, CDs e DVDs, 

visitação a espaços culturais, etc.); fortalecer o sistema público de comunicação; 

desenvolver o Sistema Nacional de Cultura e aprovar o Plano Nacional de Cultura; criar 

um Sistema de Informações Culturais para pesquisa de dados culturais; consolidar um 

sistema para o fomento e financiamento da cultura; rever os marcos legais de direito 

autoral e de propriedade intelectual. 

Muitas dessas ações já foram colocadas desde o primeiro mandato de Gil. Se 

houve avanços, também merece ser dito que o governo não conseguiu cumprir muitas 
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das metas estabelecidas. Contudo, é interessante observar que a cultura vem ocupando 

espaços cada vez mais intensos nas discussões públicas e diante de tantas implicações 

para propor e aplicar políticas federais de cultura, cabe reconhecer os esforços do 

governo na tentativa de se posicionar diante de questões polêmicas como o setor 

audiovisual, a concentração de recursos, a dimensão econômica da cultura, a 

responsabilidade do Estado enquanto formulador de políticas culturais, a própria 

amplitude do conceito de cultura, entre outros assuntos. 
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