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O presente trabalho analisa a interação da políticas públicas para o setor da 

cultura, buscando avaliar o alcance e a transversalidade das propostas  

desenvolvidas nos diversos órgãos e entidades do Governo Federal, expressas 

através das diversas faces dos programas e ações previstas no Planejamento 

Plurianual do Governo Federal.  

 

 

A cultura é um direito social do cidadão, e uma das principais características da 

política cultural é a transversalidade. Questões como cidadania e a inclusão social são 

magnificadas através da cultura. No Ministério da Cultura, estes são os principais 

parâmetros com que o atual governo vem trabalhando, buscando ampliar a atuação no 

Governo Federal. A própria sinalização do Governo Federal com a aprovação da 

Emenda Constitucional 45, que cria e institui o Sistema Federal de Cultura, é a 

ampliação do papel das políticas culturais, transformando em uma política de Estado. 

O que ocorre, portanto, é que, vislumbra um novo espectro nas políticas 

públicas, e com a definição de um desenho de difícil traçado. A abrangência do tema 

deve levar em conta toda a diversidade cultural de um país de dimensões continentais 

que tem como característica uma miscigenação étnica e cultural de proporções 

semelhantes ao seu território. A abrangência nos entendimentos do conceito de 

“cultura” nos faz deparar com uma a dificuldade de traçar um arcabouço minimamente 

delineado para o tema. 

O Governo Federal vem implantando o Plano de Gestão do PPA – Plano 

Plurianual, que define as prioridades de governo, programas e ações para o período de 4 

anos e  orienta a formulação das políticas públicas setoriais. Fica claro que algumas 

ações e programas destacados no PPA 2004-2007 do Ministério da Cultura aparentam 
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similaridades com projetos e públicos alvo de programas executados em outras 

instituições.  

Uma das questões a serem resolvidas no caso da cultura é a própria delimitação 

do seu campo de atuação, bem como a sua participação na concepção de Estado e da 

elaboração das políticas sociais, levando ao entendimento sobre quais ações devem ser 

consideradas na análise. Pode-se afirmar que o tema cultura esta presente em 

praticamente todos os espaços de governo que tem o aspecto social como foco. 

Humberto Cunha Filho2 apura nesta conceituação, afortunando-se na concepção de 

cultura para o Direito Brasileiro:  

“a produção humana juridicamente protegida, relacionada às artes, à 

memória coletiva e ao repasses de saberes, vinculada ao ideal de 

aprimoramento, visando à dignidade da espécie como um todo, e de cada um 

dos indivíduos”.    

Nesta definição infere-se dois momentos: o primeiro, que faz a sua delimitação 

na objetivação do seu campo de atuação (artes, memória coletiva e transmissão de 

saberes); e o segundo, que trata da clara caracterização do tema como um direito social 

abstrato e difuso.  

Essa percepção justifica o direcionamento na elaboração das políticas públicas 

do setor para a dinamização da cultura por valores internos e da produção simbólica, 

bem como na construção de identidades coletivas, levando em conta dois aspectos: a 

preocupação com os valores sociais de modo de viver, e a importância na sua 

capacidade de geração de renda e empregos3. 

Dessa forma, a valoração do “modus vivendi”, implícito no conceito de cultura, 

faz confirmar a permeabilidade da temática cultural em diversos setores de atuação do 

poder público. A consolidação de uma política, em muitos casos, se dá na reafirmação 

de valores coletivos em proposições mais pontuais e pragmáticas. Ou seja, conjugando 

um projeto de proposta específica com uma iniciativa de cunho cultural.  

A política cultural, neste aspecto, torna-se de aplicabilidade mais eficiente do 

ponto de vista do nível municipal, enquanto que a nível federal não se consegue atender 

as necessidades do setor, sendo este um agente mais eficiente como facilitador,  

captador e direcionador de recursos. A interação cultural de um povo se realiza pela 

expressão do artesão, pelo movimento do ator, pelo soar de instrumentos, pelas cores 

das pinturas que são feitas por cidadãos que vivem na apreciação dos valores da 

                                                
2 CUNHA FILHO, Francisco Humberto, Cultura e Democracia naConstituição de 1988, Editora Letra 
Legal, 2004, p 29/49 
3 DA SILVA, Frederico A. Barbosa, Textos para Discussão – Os Gastos dos Três Níveis de Governo e a 



comunidade o seu principal objeto4. Tais expressões não se tornam possíveis, dado o 

distanciamento social vivido pelo Governo Federal, seja pela sua estrutura institucional 

ou por sua delimitação constitucional.  

Entretanto, no Estado federativo, é o setor governamental que tem a maior 

capacidade de coordenar um processo de formulação de uma política cultural que atinja 

um dos seus principais objetivos: a transmissão de valores e memória de um povo. Do 

mesmo modo, em muitos casos o governo central tem demonstrado uma maior 

capacidade de “tomador” de recursos para a implementação de projetos. Esse paradoxo 

entre a melhor efetividade na implementação e a formulação de uma política social, 

demonstra o tamanho do desafio a ser enfrentado pelos setores da sociedade que se 

envolvem com as políticas para o setor.  

Ao se considerar uma evolução social qualitativa não se pode fazer diferença 

entre desenvolvimento econômico, cultural, tecnológico, etc... A evolução de um grupo 

social deve ser plena, senão o desenvolvimento, na sua acepção mais notável, não 

ocorre. Considerar todos os aspectos que envolvem o desenvolvimento é o grande 

desafio da sociedade atual.  

Nesse ponto, a cultura é parte essencial do desenvolvimento. Ela é um 

componente essencial de ampliação da qualidade de vida. Na visão de Hamilton Faria 5, 

é dela que emanam propostas que resgatam a criação da identidade, envolvendo grupos 

sociais, mapeando a cultura e buscando raízes dentro do território. A Cultura é a 

impulsionadora do desenvolvimento local, pois fornece qualidade de vida. 

O mesmo Hamilton Faria destaca, ainda, a importância da cultura como fator 

de desenvolvimento por ser estratégica para transparência da ação pública e renovação 

política como resultado da ação dos grupos e movimentos sociais. A cultura é a 

alavancadora do processo social, fomentando a discussão e integração das partes, dando 

consciência a um cenário mais amplo. Para ele, o desenvolvimento local vai de encontro 

aos valores de pensar, criar, agir, imaginar e sonhar a liberdade, e, definitivamente, sem 

qualquer desses valores não há um pleno desenvolvimento.  

Entretanto, ao se buscar consolidar a cultura como parte do desenvolvimento, 

leva-se em conta o enfrentamento de desafios na elaboração da Política e da abordagem 

cultural no Governo. Sobre esses desafios, deve-se destacar, ainda sob a égide de 

Hamilton Faria, a identidade cultural da sociedade, na forma de herança cultural, 
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tradições, mitos e antepassados, a ampliação dos espaços públicos de cultura; a 

democratização da mídia e a participação nos processos sociais e políticos.  

A posição aqui defendida volta-se para a importância da cultura no processo 

político, pois é nela que se revela a confirmação dos valores e identidades de um povo, 

como considera6 Francisco Ferron. 

“A cultura não pode ter apenas a dimensão de resistência ou do residual: sua 

dimensão mais rica centra-se na construção do futuro”.  

E, nesse aspecto, observa-se mais que um simples processo participativo, mas a 

inclusão do cidadão na vida em comunidade por meio da reflexão social.  

Desse modo, uma das principais características do processo cultural é o fato de 

que dele se revelam os diversos atores da sociedade, ampliando o debate e a 

participação social. E, nesse aspecto, consideramos que não se trata apenas daqueles que 

participam do processo de criação, fazendo-se um escopo mais amplo com aqueles que 

tratam da produção cultural, e daqueles que usufruem dessa produção, extendendo o 

alcance da participação e demonstrando a sua importância nas políticas públicas.  

A política cultural deve estar sempre preocupada com o desenvolvimento 

humano, a cidadania e o meio ambiente, integrando-se aos diversos ramos da política. 

Desse modo, inclusive, o processo político se faz fortalecido, convertendo a política 

pública em uma ação permanente na identidade social. 

Considerando o caso Brasileiro e suas instituições públicas, verifica-se que 

esses princípios não estão plenamente incorporados à ação administrativa. A 

demonstração mais inequívoca da aceitação da cultura incorporada à cidadania e ao 

processo governamental é a inclusão da garantia dos direitos culturais na Constituição 

Federal de 1988 (arts. 215 e 216), com o reconhecimento e garantia do exercício dos 

direitos culturais, e acesso aos valores gerados. Entretanto, a evolução das políticas para 

o setor se revela na reconfiguração constante que o setor vem passando, desde a 

recepção constitucional desses conceitos. 

A reformulação da Legislação infraconstitucional sobre a Cultura (Lei Rouanet 

– n. 8.313, de 23.12.1991 e a Lei do Audiovisual – n. 8.685, de 20.07.1993), instituindo 

formas de financiamento para o setor cultural, ordenaram um caráter mais estabelecido 

para a Cultura, seguido pela criação do Ministério da Cultura. As Políticas culturais do 

Governo Federal, na década de 90 e início do século, demonstraram uma preocupação 

clara apenas com o fomento da produção e economia da cultura7, agindo este quase 
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como um agente de eventos. Ao setor público não caberia interferência na escolha da 

produção ou direção da cultura, mas ao financiamento da produção e distribuição, 

cabendo ao mercado determinar os rumos desses investimentos.  

Este modelo acentuou fortemente a política de eventos, apoiada pelos 

financiamentos via leis de incentivo. A proposta tem na redução da participação do 

Estado no processo criativo uma premissa. As políticas culturais no sentido estrito - 

intervenções diretas no processo cultural (patrimônio, cinema, biblioteca), valorizando a 

memória e dinamização criativa busca do Desenvolvimento Cultural - perderam espaço.  

O governo atual, por outro lado, vem se propondo a enfrentar a mudança no 

setor da cultura, voltando-se para um novo paradigma para a área, com a alteração da 

forma do acesso aos mecanismos de fomento e dos seus produtos resultantes. O 

Ministério da Cultura – MinC, sob esta gestão, portanto, é o órgão da Administração 

Direta do Governo Federal que tem como competência a formulação da política 

nacional de cultura.  

“As instituições vêm mudando o perfil de atuação. Deixam gradativamente de 

ser executoras e passam a funcionar como financiadoras de projetos; ou seja, 

passam a atuar sobretudo no fomento e no estímulo às atividades cultuais”
8
. 

O Ministério da Cultura passa a ter como principal papel o de fomentador, 

mais que do que simples executor da política pública de cultura. O mesmo documento 

cita: 

 “A gestão da política cultural sem uma participação a nível estadual e 

municipal tende a uma concentração dos recursos federais. A falta de política 

cultural volta-se para o fisiologismo político na aplicação dos recursos em 

virtude do distanciamento do beneficiário direto”.  

A consolidação da participação busca o fortalecimento da cidadania e a 

continuidade da política pública, tratando de envolver a população e os demais órgãos 

executores de políticas, tanto entre entidades do Governo Federal, quanto por entes 

interfederativos.  

“Apenas a reorganização e ampliação dessas interfaces ampliam o escopo de 

ação das instituições públicas, sem significar o adensamento das medidas 

marcadas pela produção industrial e pelas regras de mercado”
9
. 

Essa discussão tem como norte estratégico um segundo desafio: a definição dos 

novos papéis para os agentes públicos com a revisão da função do Estado na área e a 

criação de um sistema efetivamente nacional de cultura por meio do fortalecimento dos 
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instrumentos políticos e das instituições federais de política cultural. A consecução 

desse objetivo somente se dará com a implementação da idéia de políticas integradas, 

incluindo necessárias mudanças nas suas estruturas via fortalecimento. 

Uma das mais importante sinalização do Governo Federal nesse sentido é a 

busca de fortalecer instituições vinculadas ao MinC, que mais traduzem a 

universalização dos direitos culturais. Por outro lado, a aprovação da Emenda 

Constitucional nº45, que institui o Plano Nacional de Cultura, juntamente com a 

instituição de instrumentos de gestão pública participativa para o setor, como pelo 

Decreto n. 5520/2005 que cria o Sistema Federal de Cultura e reinstitui o Conselho 

Nacional de Política Cultural. 

Nesse novo direcionamento para a política cultural, a implantação do Plano 

Nacional de Cultura, através da Emenda Constitucional n. 45, institui um instrumento 

legal que permite a ação integrada de União, estados e municípios com duração 

Plurianual. Este vem com o objetivo de consolidar e estimular o desenvolvimento 

cultural do país, transformando o §3º do artigo 215 da Constituição Federal (abaixo). 

Cria-se a possibilidade da construção de uma política de cultura, com valores culturais 

mais amplos, democratizando o acesso e a produção Cultural10. 

 “Art. 215. O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e 

acesso às fontes da cultura nacional, e apoiará e incentivará a valorização e a 

difusão das manifestações culturais. 

..... 

§ 3º A lei estabelecerá o Plano Nacional de Cultura, de duração plurianual, 

visando ao desenvolvimento cultural do País e à integração das ações do poder 

público que conduzem à:...” 

No aspecto da gestão, a criação do Sistema Nacional de Cultura (SNC) – 

transformou-se em uma das principais metas da atual gestão federal. (Site do Ministério 

da Cultura: www.cultura.gov.br). A organização de um sistema de integração de entre 

entes federados, com uma proposta a nível nacional de política pública torna-se o ponto 

de partida para que as novas diretrizes de governo para o setor cultural seja efetivada, já 

que entes federados gozam de autonomia política e administrativa - não possuem 

relação hierárquica entre si.  

Para a constituição de um sistema de cultura efetivamente nacional, torna-se 

imprescindível à consolidação de sistemas próprios dos entes, ou seja, de sistemas 

federal, estaduais e municipais ou intermunicipais de Cultura. O alcance dos diversos 
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objetivos propostos nessa nova concepção política depende dessa reestruturação 

sistêmica, havendo uma objetivação no sentido de se comprometer em uma nova 

organização das relações, e, em alguns casos, uma nova configuração institucional. 

Levando em conta a articulação de âmbito federal, deve se citar, ainda, como 

parte desse processo de implantação de um processo único de formulação e 

implementação do Sistema Federal de Cultura (Decreto n. 5520/2005), que passa ter um 

formato mais representativo, englobando, além do Ministério da Cultura, membros da 

sociedade civil, Estados, Municípios e outros setores do Governo Federal. A tentativa é 

de se fazer uma coordenação conjunta das atividades culturais, sendo que estas não se 

delimitam à pasta da cultura. Portanto, a coordenação de esforços visa um melhor 

direcionamento dos investimentos do Governo Federal para a área da Cultura.  

“O SFC será, assim, um sistema de articulação, gestão, informação e 

promoção de políticas públicas de cultura em âmbito federal, coordenado pelo 

Ministério da Cultura - MinC, com a participação de órgãos federais, do 

Conselho Nacional de Política Cultural - CNPC e da Comissão Nacional de 

Incentivo à Cultura – CNIC.”
11

. 

No citado decreto, o art. 3º define as competências do Sistema Federal da 

Cultura, podendo-se destacar o caráter de integração das políticas, com o 

desenvolvimento de indicadores, parâmetros, normas, atividades e classificações de 

ações e programas conjuntos. Por outro lado, a composição do sistema pelo Conselho 

Nacional de Política Cultural, formado por 42 membros, com 15 representando órgãos 

do poder público federal.  

A questão delineada traz a tona o aspecto mais prático da formação de relações 

entre diversas entidades e o aspecto gestão conjunta de projetos ou programas entre 

níveis de governo. Normalmente, isto implica no estabelecimento de ações integradas, 

ou até mesmo a criação de instituições conjuntas, como os consórcios ou grupos de 

trabalho. No ensaio “A Gestão da Responsabilização nas Parcerias 

Intergovernamentais”12, relaciona a importância das parcerias no setor público com a 

distribuição de responsabilidades no federalismo fiscal. Neste conceito identificam-se 

duas principais tendências: a primeira trata da clara separação entre responsabilidades 

por políticas e responsabilidade de gestão, e a outra trata do compartilhamento de 

responsabilidades. Nesta concepção, a criação e o arranjo de cada parceria depende da 

forma com que a responsabilidade é compartilhada entre as partes. 
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As tentativas de se fazer a reengenharia da gestão da responsabilização de 

políticas e programas conjuntos, com base na formulação de parceria, esbarram em 

problemas, como a justaposição e a duplicação entre níveis de governo. Porém, existem 

razões mais profundas que explicam um interesse em parcerias: cidadãos, gerentes 

públicos e políticos reconhecem que as linhas tradicionais de responsabilização não são 

apropriadas para a responsabilidade compartilhada e estão procurando novas respostas. 

O contexto atual da sociedade moderna determina ao setor público razões que 

impõem a necessidade da realização de esforços integrados para o alcance de objetivos 

comuns ou similares. A ampliação da participação na gestão e formulação de políticas 

pública, trazendo dificuldade na delimitação das competências (responsabilização) dos 

diferentes parceiros; a gestão da informação, com maior velocidade e alcance na 

disseminação dos dados públicos; a necessidade de otimização de processos, voltados 

para a eficiência e efetividade; e a necessidade cada vez maior de uma prestação de 

contas social, é o fator que impõe uma maior integração dos setores públicos e, 

paradoxalmente, o cerne dos grandes desafios e problemas enfrentados pelos parceiros .  

Como já afirmamos, a cultura, tem a particularidade de permear a sociedade 

em todos os aspectos da vida de um cidadão. Um pouco além, a cultura é a 

consolidadora dos processos sociais, é dela que se dá a discussão e o fomento da 

sociedade para o alcance e ampliação dos objetivos sociais de um grupo, ou governo. 

Desse modo, propõe-se, a análise do grau de integração dos diferentes setores que, de 

alguma forma, atuam na formulação e execução da política cultural, considerando a 

efetividade atual dessas políticas e das próprias relações intragovernamentais, ou seja, 

como o Planejamento Governamental proposto pelo Ministério da Cultura, sob a ótica 

da articulação institucional com os demais órgãos do governo federal, interfere na 

aplicação da política cultural de âmbito federal. Portanto, a faz-se a relação entre os 

diversos órgãos do Governo Federal e do Ministério da Cultura, analisando os 

programas do Plano Plurianual sob a ótica da alocação dos recursos disponíveis, 

tomando por referência o ano de 2005. 

Por outro lado, ao se identificar atividades semelhantes, mesmo que executadas 

em órgãos diferentes, cria-se a possibilidade de otimização da execução de uma política 

pública, com recursos e esforços eficientemente ampliados pelos possíveis parceiros. 

Criam-se novas possibilidades e amplia-se a potencialidade da entidade para se atingir 

os objetivos propostos. 

Ao considerarmos os programas e ações e estratégias previstas no PPA 

2004/2007, sendo efetuado um levantamento documental desses programas e ações nos 

órgãos de âmbito federal, elencados de acordo com os critérios que tornem possível a 



integração com programas e ações do Ministério da Cultura. Portanto, levando-se em 

conta os 306 programas finalísticos do Governo Federal, verifica-se que 92 

apresentaram algum tipo de interseção com os programas do MinC.  

A aferição dessa transversalidade baseia-se na correlação de cada programa 

com a possibilidade de interseção com uma política cultural de ação consolidadora do 

desenvolvimento pleno, de acordo com critérios de: ações que tenham natureza cultural 

com interface nos programas do PPA do MinC; interface com ações sociais e Diretos 

Difusos; interface com ações no formato de rede; interface no público alvo. O primeiro 

critério refere-se as ações que, de maneira imediata, têm características de aplicação 

cultural, caracterizando uma interface direta. Já os demais critérios têm uma relação 

indireta, ou seja, apesar de não haver uma correlação imediata com os programas 

propostos pelo MinC, existe uma potencialidade de atuação de uma política cultural de 

forma a consolidar a ação do Estado, seja através do seu objetivo, do seu público alvo, 

ou da extensão e alcance do programa, considerando o formato que foi desenhado em 

algumas de suas ações. 

Os 92 programas que apresentam alguma possibilidade de interseção com a 

política pública de cultura, conforme os critérios propostos, correspondem a 30% do 

total de 306 programas finalísticos considerados. Esses programas estão distribuídos em 

19 órgãos da Administração Pública Federal, ou seja, 73% dos órgãos apresentam, pelo 

menos, uma forma de interação. 

É interessante observar que 7 órgãos do Governo Federal possuem uma 

interface possível em 50% ou mais de seus programas finalísticos, a grande maioria dos 

órgãos acima citados apresenta, em sua competência original, o objetivo de 

desenvolvimento através da melhoria da qualidade de vida pela prestação estrita de 

serviços sociais à população.  

Ao analisarmos sob a ótica da quantidade de programas que atendem aos 

critérios propostos, pode-se observar que o Ministério do Meio Ambiente também surge 

com grande destaque, haja vista que atende aos critérios estabelecidos em 9 programas. 

A relação deste órgão com a melhoria da qualidade de vida é o ponto central de 

identificação com a política cultural.  

Apenas 4 órgãos (Ministério da Fazenda, Ministério das Minas e Energia, 

Ministério da Previdência Social e Ministério dos Transportes) não demonstraram 

nenhum tipo de interatividade com a cultura, ficando clara a potencialidade da 

articulação intersetorial. Por outro lado, surpreende-nos, ainda, a presença, na lista de 

transversalidade, de órgãos como o Ministério da Defesa e do Ministério do 

Planejamento, que objetivam atividades exclusivas de Estado como defesa nação e sua 



fronteira, ou gerência administrativa. Fica claro que existe uma grande preocupação 

com o desenvolvimento cidadão e social, tornando o desenvolvimento algo sustentável, 

e fortalecendo a posição de uma potencialidade de atuação da cultura nas políticas de 

governo.  

Logo, para obtenção de uma análise mais crítica das possíveis interfaces de um 

programa deve-se considerar os critérios aplicados conjuntamente. Pode-se, neste caso, 

observar que é possível se auferir um certo grau de integração dos programas: existe 

uma integração plena quando o órgão que atende a três ou mais critérios; parcial quando 

atende a dois critérios; e baixa quando atende apenas a um critério. Dessa forma, pode-

se verificar se um programa tem uma maior afinidade e, conseqüente, maior 

possibilidade e articulação integrada de uma política cultural. Dos 92 programas que 

apresentam algum tipo de correlação com a cultura, em uma concepção que conjuga os 

objetivos setoriais com um conceito mais ampliado de desenvolvimento sustentável, 

apenas 11 programas possuem essa característica de interação plena. Nota-se que, 

quando existe uma integração alta, o fato ocorre por haver uma simultaneidade entre os 

objetivos sociais voltados para a inclusão social, cidadania, com ênfase nos diretos 

difusos e, a adoção de ações culturais no programa. 

Com esse exame, averigua-se o pequeno nível de articulação no sentido de 

integração das políticas públicas. Considerando que a possibilidade de uma ação 

integrada deve envolver ações conjuntas e integração das atividades a nível de 

responsabilização dos diversos atores do governo, existe uma pequena semelhança na 

identidade dos programas em seus objetivos, ações, público alvo, o que poderia ser uma 

premissa, resultado de um processo negocial intragovernamental, no entanto, o desenho 

dos programas são inteiramente díspares. No caso da cultura, que tem um dos espectros 

mais amplos na sua acepção conceitual, por exemplo, essa coincidência ocorre em 

pequena escala, quando deveria ser muito mais acentuada, apesar da grande 

potencialidade do tema.  

Se considerarmos a adoção de política cultural de Estado fica clara a 

dissonância entre os objetivos gerais dos programas e ações mais consolidadoras da 

proposta de governo. Observa-se pormenorizadamente que, com 43 programas de baixa 

integração, a grande maioria possui um objetivo de inclusão social cidadã, não havendo, 

porém, uma atenção para ações culturais. É claro que devemos considerar que cada 

programa deve alcançar os seus objetivos específicos, mas a relação cultural com o 

processo de consolidação das políticas públicas aproxima os objetivos mais amplos, 

direcionando para um desenvolvimento sustentável. 

Ao considerarmos a interface de objetivos específicos de um programa do 



governo, delimitamos o universo à presença, na descrição dos objetivos e o desenho do 

programa, características que considerem uma evolução social qualitativa, comum em 

direitos difusos como a cultura, meio-ambiente, turismo, etc. Ocorre a grande 

potencialidade da aplicação da política cultural no governo, são 65 programas que, em 

2005, tiveram recursos empenhados no valor de  R$ 33.523.879.050,00, sessenta e sete 

vezes o orçamento do Ministério da Cultura. São programas que permeiam toda a 

administração pública federal, sendo distribuído em 16 órgãos da Administração 

Federal.  

Por outro lado, em relação a interface de ações de natureza cultural (direta) 

com características que atingem diretamente os objetivos de um dos programas do 

Ministério da Cultura, estamos inferindo um nível de penetração efetiva da cultura 

como parte de uma política setorial. Fazendo o cruzamento dessas ações com cada um 

dos programas do MinC e seus objetivos, afim de apura-se que são, no total 

R$158.219.142,00 de recursos alocados para essas ações, ou seja, aproximadamente 

29% dos orçamento de execução do Ministério da Cultura e suas vinculadas e, cerca de 

50% do valor empenhado nos programas finalísticos da área da cultura. 

Entretanto, deve-se compreender que a adoção de ações específicas com 

enfoque cultural e a relação com uma Política Cultural de Governo são distintas entre si. 

Somente há uma política pública integrada quando há uma coordenação das ações com 

os objetivos dos diversos programas de governo. Se não há uma correlação eficiente 

entre as diversas propostas de governo, O que pode se auferir é um lapso de 

coordenação da atuação governamental. 

Ocorre que, em muitos casos, não existe a gestão de uma Política de Governo. 

Essas ações são planejadas em programas que de responsabilidade outra que do 

Ministério da Cultura e executadas em outros órgãos. A integração de uma Política 

Pública deve, prescindir necessariamente, da incorporação do compartilhamento de 

responsabilidades, seja na gestão de alguma forma de participação na sua execução; seja 

no planejamento e formulação da política; ou na gestão conjunta de projetos. Logo, não 

se deve considerar que existe uma aplicabilidade real, apesar do montante de recursos 

disponíveis, do desenvolvimento de uma Política Cultural. 

Não se questiona a execução de atividades culturais por outros setores do 

governo, o que se quer se evidenciar é a necessidade da adoção de uma política mais 

integrada para a execução dessas ações. Algumas das políticas do MinC, por exemplo, 

poderiam ter como executores, outros Ministérios, o que não ocorre. Entretanto, em 

diversas situações existe uma grande coincidência na atuação. 

Por outro lado, ao fazermos uma análise dos Programas do Ministério da 



Cultura, identifica-se em seus objetivos que a sua grande maioria tratam das questões 

propostas pelo novo direcionamento dado, sendo sete programas com essa característica 

- o único programa que podemos identificar como voltado para a indústria cultural de 

eventos seria o Programa “Engenho das Artes”. Desse modo, a atuação conjunta do 

MinC com os demais órgãos é suscetível de articulação, na forma de conjugação de uma 

política cultural integrada.  

O equilíbrio, portanto, na alocação de recursos, pode ser um indício que ao 

considerarmos uma Política Cultural de governo deve haver uma razoabilidade na 

distribuição desses recursos, principalmente quanto à execução das ações. De outro 

modo, os recursos alocados corroboram para consecução de propostas diferentes ou um 

progresso menor do que poderia ocorrer. O fato é que, ocorrendo isso, há desperdício de 

esforços e recursos, diminuindo a eficiência do Ministério da Cultura no alcance dos 

objetivos institucionais. 

Por fim, o Minstério da Cultura, na gestão atual, vem passando por um 

processo de mudança dos rumos da política cultural. Essa mudança passa pelo 

redirecionamento nos princípios que direcionam as atividades do governo, no que se 

refere à questão cultural. Neste aspecto, fica demonstrado que a Política Cultural, na 

concepção atual, demonstra um grande potencial de aplicabilidade no que tange a um 

desenvolvimento social e integrado. 

Contudo essa mudança conceitual ainda não foi totalmente incorporada nas 

ações do Estado. O Ministério da Cultura tem um dos menores orçamentos do Governo 

Federal – no ano de 2005, por exemplo, os recursos destinados ao MinC, e efetivamente 

empenhados, chegam a apenas 0.04% do total – o que é pouco para o novo 

direcionamento político proposto. Se considerarmos a interface direta de ações de 

natureza cultural, executadas em outros órgãos, o volume de recursos teria um aumento 

de 29% que, mesmo não sendo o desejado, é significativo. Logo, a integração de 

esforços e a ampliação de espaços da inserção cultural são um caminho provável, 

inclusive por ser esta a melhor forma de tratamento do tema. 

Nesse sentido, nos parece que o caminho traçado vem delineando essa política 

cultura.  A implantação do Sistema Federal de Cultura, por exemplo, vem no sentido de 

se criar uma maior coordenação de ações no âmbito do Governo Federal. E nos parece 

que somente com uma nova forma de relacionamento com os demais entes federativo 

pode-se determinar o fim do isolamento do Ministério da Cultura na implementação de 

uma política cultural. 

Portanto, a mudança da concepção política proposta tem um grande potencial 

de implementação, porém, depende de uma correta coordenação de ações, tanto no 



aproveitamento das oportunidades de integração de atividades, como na alocação de 

recursos. Inclusive, não basta o exercício da faculdade de operar ações culturais, mas 

que se dê uma conjunção de esforços direcionados no mesmo sentido. As propostas 

devem buscar um mesmo entendimento político.  
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