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A partir do governo Lula, na gestão do ministro Gilberto Gil, verifica-se a 

implementação de esforços, no sentido de colocar a cultura na pauta das políticas 

públicas. Os trabalhos que compõem esta mesa pretender contribuir para o 

fortalecimento e aperfeiçoamento desse processo analisando políticas e práticas de 

consumo contemporâneas. O primeiro dos artigos estuda o Programa Mais Cultura, do 

Ministério da Cultura, lançado em 2007, com parte  de suas ações ainda em processo de 

implantação. O segundo analisa o potencial alcance do Vale Cultura e alguns de seus 

prováveis impactos. O terceiro trabalho analisa as políticas para o fomento da 

diversidade cultural. E, o quarto trabalho nos apresenta uma análise de estudo sobre 

consumo cultural no Brasil.  

 

 

 



O VALE CULTURA – QUANTOS TRABALHADORES SERÃO 

INCLUÍDOS? 

Frederico Barbosa1 

Resumo: 

O presente artigo contém uma apresentação do Programa de Cultura do 

Trabalhador. O núcleo do Programa é a proposta de criação do Vale Cultura. O artigo 

procura avaliar o potencial de inclusão dos trabalhadores no programa a partir dos 

critérios preconizados pelo Projeto-lei 5.998-D de 2009. Estima que o Vale Cultura 

atingiria, em caso de aplicação dos critérios do PL 17 milhões de trabalhadores. 

Entretanto, os limites preconizados para os gastos tributários indiretos reduzem os 

beneficiáriospotenciais a aproximadamente 4 milhões de ou seja, 4,5% dos 

trabalhadores ocupados. 

 

Palavras-chave: Política Cultural, Financiamento à Cultura, Gastos Culturais, Vale 

Cultura 

 

Introdução 

Como parte das estratégias de democratização da cultura o Programa de Cultura 

do Trabalhador foi proposto pelo Projeto-lei 5.998-D de 2009 onde se institui e propõe a 

criação do Vale Cultura. As justificativas do projeto referem-se à garantia do exercício 

dos direitos culturais.  

Os argumentos centram-se no fato de que o Vale deverá garantir e fomentar o 

acesso dos cidadãos a bens e serviços culturais, especialmente estimulando a visita, 

acesso a equipamentos e eventos artísticos e culturais.  

Além disso, o programa também visa estimular a geração de trabalho, renda e 

emprego especialmente pelos efeitos multiplicadores no processo cultural. Portanto, o 

projeto está em clara harmonia com os artigos 215 e 216 da Constituição que indicam a 

democratização da cultura e valorização do patrimônio cultural brasileiro como 

objetivo. 

Esse artigo pretende estimar o número (cobertura) de trabalhadores que poderão 

fazer uso do “Vale Cultura”. Na primeira parte apresenta o Programa de Cultura do 

Trabalhador. Em seguida, propõe um exercício para a estimativa do número de 

trabalhadores a serem beneficiados.  
                                                             
1 Pesquisador do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA). E-mail: 
frederico.barbosa@ipea.gov.br. 



O Programa de Cultura do Trabalhador 

Os objetivos do programa estão assim redigidos: 

Art. 2.0 O Programa de Cultura do Trabalhador tem os seguintes 

objetivos: 

I- possibilitar o acesso e a fruição dos produtos e serviços culturais; 

II – estimular a visitação a estabelecimentos culturais e artísticos; e 

III – incentivar o acesso a eventos e espetáculos culturais e artísticos. 

O projeto resultou da contribuição da sociedade civil e de órgãos e instituições 

públicas e agora tramita no Congresso onde ainda poderá sofrer alterações. 

Fundamentalmente, o Programa de Cultura do Trabalhador e seu núcleo, o Vale 

Cultura, inserem uma novidade nas políticas culturais brasileiras ao estimular o 

consumo e, por essa via, estimulara o dinamismo da economia cultural. 

O Vale tem caráter pessoal e intransferível, será válido em todo o território 

nacional, será confeccionado e comercializado por empresas operadoras (pessoas 

jurídicas inscritas no programa e autorizadas a operar com o vale) e disponibilizado aos 

usuários (trabalhadores com vínculo empregatício) pelas empresas beneficiárias (pessoa 

jurídica optante pelo programa) para serem utilizados pelas empresas recebedoras 

(pessoa jurídica habilitada pela empresa operadora para receber o vale como forma de 

pagamento de serviço ou produto cultural). 

O Ministério da Cultura afirma que caso todos os empregadores tributados com 

base no lucro real se inscrevam no programa o impacto em termos de redução de receita 

tributária seria da ordem de R$ 2.553 milhões em 2010, R$ 2.746 milhões para 2011 e 

em R$ 2.946 milhões em 2012. 

Ainda se deve chamar a atenção para dois aspectos da maior relevância no 

desenho do programa. O vale cultura deverá ser fornecido ao trabalhador que receba até 

cinco salários mínimos mensais, sendo que os de renda superior a esse mínimo poderão 

ser também atendidos desde aqueles primeiros já tenham o atendimento garantido. 

O valor mensal por usuário será de R$ 50,00 e o trabalhador poderá sofrer um 

desconto máximo de 10% do valor do vale cultura. Os trabalhadores com remuneração 

maior do que os cinco salários mínimos poderão ter desconto entre 20 e 90%.  

Como se vê, apesar da singeleza da idéia, a operacionalização passa por uma 

complexa engenharia institucional, que incluirá a definição de empresas operadoras e 

daquelas que poderão receber o Vale como remuneração por bens ou serviços culturais. 



No formato é similar aos incentivos a projetos tanto do PRONAC, quanto no 

audiovisual. Isto é, baseia-se na idéia de que o Estado abre mão de impostos para 

incentivar a cultura. Conceitualmente tem uma mudança de fundo. Naquelas leis os 

projetos eram apresentados ao Ministério que os aprovava ou não. Depois, os 

proponentes buscavam pessoas físicas ou jurídicas que os apoiassem. Esses abatiam dos 

impostos percentagem dos recursos oferecidos ao projeto.  

No Projeto-lei 5.998 as empresas tributadas com base no lucro real poderão 

oferecer o vale aos seus empregados com vínculo formal e esses escolherão os produtos, 

bens ou serviços culturais. Predomina a soberania do consumidor claro, depois que as 

empresas assumiram a idéia do Vale e se inscreveram no Programa. 

Os desafios são vários. Primeiro que as empresas ofereçam, de fato, o Vale aos 

seus empregados formais. Depois, que as empresas autorizadas a receber o Vale tenham 

um perfil abrangente distribuído por todas as áreas culturais e por tamanho de empresa. 

Não é razoável que o mecanismo se concentre, por exemplo, nas distribuidoras de 

cinema. Finalmente, há o desafio de que as taxas de administração das operadoras não 

onerem em demasia as empresas beneficiárias.  

Outro ponto é que o dispositivo que permite que as empresas descontem parte do 

valor do “Vale” dos trabalhadores que recebem mais do que 5 salários mínimos pode 

gerar alguma distorção, pois grande parte dos recursos não será disponibilizado para o 

consumo, mas para a dedução de impostos em benefício das empresas. 

Seja como for, é possível estimar de forma aproximativa o número de pessoas 

que passará a ter na cultura uma forma de entretenimento e prática no seu tempo livre de 

acordo com as regras e o desenho proposto no PL de origem. Da mesma forma, pode-se 

aproximar dos montantes que serão aportados globalmente ao trabalhador para o 

consumo cultural. 

 

Estimativas de Cobertura do “Vale Cultura” 

A descrição da Tabela 1 considerará apenas o “total Brasil” apesar de apresentar 

os dados por Estado e Região para aqueles que se interessarem por uma visualização 

mais completa do potencial de cobertura do “Vale Cultura”. 

 

 

 

 



Tabela 1 

Potencial de inclusão dos trabalhadores através do Vale Cultura 

Região/UF

PIA PEA Ocupados

Ocupados 

Informais1

Ocupados 

Formais2

Formais que 

ganham até 5 

S.M

Formais ganham até 5 

S.M em empresas 

grandes3 RAIS4

Brasil 189.952.795 99.500.202 92.394.585 48.173.562 44.221.023 38.055.214    17.800.881 17.835.182 

Norte 15.326.541    7.339.885 6.863.095   4.301.555 2.561.540   2.283.198      1.260.243 1.050.385   

Rondônia       1.518.809 789.965         741.274 441.013        300.261           269.812 118.213       107.353 

Acre          691.937 327.969         307.561 183.238        124.323           106.657 61.701         42.481 

Amazonas       3.398.611 1.497.945      1.371.347 760.210        611.137           552.705 348.103       310.822 

Roraima          421.037 199.717         187.464 110.774          76.690             66.732 38.034         13.917 

Pará       7.367.487 3.503.221      3.315.496 2.238.513     1.076.983           961.373 522.496       452.527 

Amapá          625.650 301.482         256.673 118.946        137.727           123.043 62.341         27.179 

Tocantins       1.303.010 719.586         683.280 448.861        234.419           202.876 109.355         96.106 

Nordeste 53.493.060   26.545.650 24.549.260 16.836.211 7.713.049   6.973.460      3.694.230 3.758.344   

Maranhão       6.400.012    2.983.516      2.822.784    2.085.908        736.876           678.035 359.392       272.914 

Piauí       3.164.017    1.747.485      1.677.235    1.272.194        405.041           359.490 170.961       135.750 

Ceará       8.472.231    4.337.750      4.067.427    2.854.211     1.213.216        1.105.905 609.673       614.130 

Rio Grande do Norte       3.153.359    1.585.607      1.470.102       915.156        554.946           496.474 242.018       273.180 

Paraíba       3.794.080    1.754.429      1.635.766    1.097.834        537.932           472.623 253.279       274.964 

Pernambuco       8.745.133    4.142.284      3.743.465    2.422.768     1.320.697        1.203.753 650.349       744.605 

Alagoas       3.173.421    1.350.644      1.257.014       801.190        455.824           413.776 271.090       293.727 

Sergipe       2.029.721       989.353         913.323       542.739        370.584           334.054 185.887       184.107 

Bahia     14.561.086    7.654.582      6.962.144    4.844.211     2.117.933        1.909.350 951.581       964.967 

Sudeste 79.799.766   42.711.862 39.397.385 16.678.457 22.718.928 19.237.618    8.989.917 9.018.756   

Minas Gerais     19.903.636  10.854.902    10.192.891    5.039.902     5.152.989        4.635.402 1.931.630    1.888.137 

Espírito Santo       3.447.503    1.860.353      1.751.638       923.470        828.168           735.670 294.134       365.233 

Rio de Janeiro     15.684.755    7.902.518      7.147.164    3.117.539     4.029.625        3.254.030 1.655.415    1.645.265 

São Paulo     40.763.872  22.094.089    20.305.692    7.597.546   12.708.146      10.612.516 5.108.737    5.120.121 

Sul 27.556.230   15.436.707 14.675.303  6.912.477 7.762.826   6.731.468      2.531.689 2.664.446   

Paraná     10.604.819    5.842.316      5.574.488    2.620.778     2.953.710        2.566.023 937.049    1.013.756 

Santa Catarina       6.091.251    3.442.083      3.286.244    1.371.689     1.914.555        1.656.567 600.660       679.822 

Rio Grande do Sul     10.860.160    6.152.308      5.814.571    2.920.010     2.894.561        2.508.878 993.980       970.868 

Centro-Oeste 13.777.198    7.466.098 6.909.542   3.444.862 3.464.680   2.829.470      1.324.803 1.343.251   

Mato Grosso do Sul       2.371.865    1.298.019      1.202.115       600.292        601.823           518.391 226.701       254.703 

Mato Grosso       3.009.571    1.611.571      1.518.492       825.661        692.831           585.086 222.634       249.637 

Goiás       5.869.876    3.198.653      2.981.524    1.580.593     1.400.931        1.224.048 510.144       517.245 

Distrito Federal       2.525.886    1.357.855      1.207.411       438.316        769.095           501.945 365.325       321.666  

Fonte: Microdados da Pnad 2008 (IBGE). 

Notas:                 1 Ocupados Informais são os trabalhadores sem carteira de trabalho assinada e que 
trabalham por conta própria. 

                                2 Ocupados Formais são os trabalhadores com carteira de trabalho assinada, militares, 
funcionários públicos estatutários e empregadores. 

                     3 Empresas com mais de 250 trabalhadores 

 Fonte: RAIS, Microdados 2007 (MTE)  

                                3 Ocupados até 5 S.M  em estabelecimentos com mais de 250 trabalhadores 

 

A Tabela 1 faz um exercício no sentido de estimar a cobertura potencial do 

“Vale Cultura” e permite visualizar e assinalar os aspectos mais importantes e 

agregados do Programa. Registre-se que há grandes diferenças metodológicas que 

resultam da natureza das fontes de dados, a primeira da amostra domiciliar, PNAD e a 

outra do Registro Administrativo de Informações Sociais (RAIS). O ano de referência 

também é diverso. Enquanto a PNAD é de 2008, a RAIS é de 2007. Além disso, apesar 

do número total de trabalhadores para o “total Brasil” da PNAD e da RAIS se 



aproximarem, a distribuição por Estado e Região apresenta grandes variações. De 

qualquer maneira, essas pequenas variações não comprometem os resultador e 

conclusões, pelo contrário, mostram a consistência das estimativas. 

Outro elemento deve ser lembrado, qual seja, optamos pela análise do número de 

ocupados no ano. A operacionalização do “Vale”, no entanto, deverá levar em 

consideração o fluxo, isto é, contratações e desligamentos do trabalhador ao longo do 

ano, já que a cada contratação o trabalhador terá direito ao “Vale”. Também não se sabe 

quanto tempo o trabalhador demorará em conseguir outro emprego e se este será na 

empresa de lucro real. Mas é possível dizer que a rotatividade do emprego no Brasil é 

alta e é provável que parte dos trabalhadores não receberá as 12 parcelas de R$ 50 

correspondente ao Vale Cultura. 

A População Economicamente Ativa (PEA) de 2008 no Brasil era 52% da 

População em Idade Ativa (PIA). Na PEA 93% estavam ocupados. Dentre os ocupados 

52% eram informais, portanto, a princípio esse é o percentual de trabalhadores que não 

terão direitos ao “Vale Cultura”.  

Por outro lado, 44 milhões de trabalhadores formais, número bastante 

significativo, teriam acesso a Vale se o requisito fosse apenas o da formalidade. Mas o 

Programa prevê ainda que os trabalhadores para terem direito ao benefício devem 

receber, em geral, como se viu, menos de 5 salários mínimos. Então, o número de 

beneficiários cai para 38 milhões, um número ainda importante em termo de demanda e 

sem considerar que os familiares daquele trabalhador também poderão usufruir daqueles 

R$ 50,00 mensais. 

Há ainda outro requisito. As empresas para serem beneficiárias devem se 

enquadrar no regime de tributação do lucro real. O total de empresas nesse regime 

abrange 6% das empresas (ou aproximadamente 179 mil entre cerca de 2,8 mil 

empresas) e representam 84% da receita agregada, segundo dados da Receita Federal. 

Isso quer dizer que as empresas beneficiárias serão as maiores empresas. 

Por aproximação, essas empresas correspondem às empresas com mais de 250 

empregados. Dessa maneira, o número de trabalhadores beneficiários cai, mas ainda 

continua importante, ou seja, em torno de 17 milhões e 800 mil. Esses representam um 

universo de 46,8% dos trabalhadores formais que ganham menos de 5 salários mínimos 

e constituem cerca de 19% dos ocupados.  



Além disso, deve-se enfatizar que, em termos regionais, o Sudeste concentraria 

50% dos trabalhadores beneficiários potenciais e duas cidades, Rio de Janeiro e São 

Paulo juntas, representariam 38% deles. 

Um último ponto sobre o assunto. O MINC estimou para 2010 que o “Vale 

Cultura” significaria um montante de R$ 2,5 milhões que deixariam de ser arrecadados 

em impostos. No exercício proposto, o pagamento de 12 meses de Vale Cultura para os 

17,8 mil trabalhadores representaria cerca de R$ 800 milhões/mês ou R$ 10,6 

bilhões/ano.  

Há uma diferença entre o teto de recursos permitidos para dedução (pelas 

estimativas divulgadas pelo Ministério da Cultura) e os recursos necessários para o 

universo de trabalhadores potencialmente beneficiários aqui estimado. A renúncia 

prevista representa 23% das necessidades de recursos para cobrir todos trabalhadores 

que teriam direito ao “Vale”. 

Para caber nos limites dos gastos tributários indiretos previstos (R$ 2,5 bilhões) 

apenas 4 milhões de trabalhadores poderiam receber 12 parcelas do “Vale Cultura”, ou 

seja, 4,5% dos trabalhadores ocupados. Se o número ainda é significativo, deve-se dizer 

que está aquém dos 12 milhões de trabalhadores divulgados como potenciais 

beneficiários. 

 

Conclusão 

Provavelmente existem problemas nas estimativas iniciais de cobertura do Vale 

Cultura ou nas estimativas de gasto tributário indireto. Ou, excluindo problemas de 

estimativa, simplesmente o Ministério e o executivo apostaram em um processo gradual 

de inclusão de trabalhadores ainda não contemplados no primeiro critério de 

elegibilidade previsto pelo PL 5.998-D de 2009. 

De qualquer maneira não são estas questões que fragilizam o desenho do Vale 

Cultura enquanto política pública já que ainda deverá enfrentar sucessivas discussões no 

âmbito legislativo e com o executivo, seja o próprio Ministério da Cultura ou 

ministérios da área econômica. Mesmo sem entrar no mérito das premissas conceituais e 

econômicas do Programa de Cultura do Trabalhador que são inúmeras, deve-se dizer 

que o programa ainda deverá passar por inúmeros aperfeiçoamentos no seu desenho. 

Como se viu, o desenho do programa ainda espera aperfeiçoamentos no que se 

refere à cobertura e no que se refere a questões relacionadas à equidade nas 



distribuições do Vale. Portanto, ainda há possibilidades e necessidades de adequações e 

cuidados com a normatização efetiva dos critérios de elegibilidade. 

Também se deve apontar questões que fugiram do escopo desse artigo e que 

envolvem a implementação do Programa. Essas questões desenham desafios nada 

triviais à execução do Programa. Isso colocado cabe dizer, desde logo, que o programa 

guarda grande potencial de inclusão do trabalhador no processo de fruição da cultura. 



Políticas Culturais no governo Lula: um estudo do Programa Mais 

Cultura 

Lia Calabre - FCRB2  

Resumo:  
 
Na última década, nos anos 2000, mais especificamente, o país também viu crescer o 
processo de institucionalização no campo da cultura. Dentro dessa estratégia 
administrativa de aperfeiçoamento das ações, de criação de políticas a serem 
implementadas em nível nacional com a participação de estados, municípios e outras 
áreas do governo federal é que o Ministério da Cultura criou o Programa Mais Cultura, 
em 2007, reunindo diversas  ações já desenvolvidas e  complementando-as com outras. 
Este artigo tem o Mais Cultura como principal objeto de estudo e busca reconstituir a 
trajetória da ação, tendo o ano de 2008 como referência de análise. 
 

Palavras-chave: Programa Mais Cultura; política cultural; Ministério da Cultura  
 

Vivemos tempos em que, dentro do conjunto das políticas públicas, se 

intensificam os processos de institucionalização da área da cultura. Um conjunto de leis, 

de regulações de diversas naturezas, aguarda aprovação no Congresso Nacional, como é 

o caso do Plano Nacional de Cultura, do Sistema Nacional de Cultura e da nova lei de 

incentivo fiscal, por exemplo. 

Na última década, nos anos 2000, mais especificamente, o país também viu 

crescer o processo de institucionalização no campo da cultura nos níveis estadual e 

municipal. Ao integrar a pauta das políticas públicas, a cultura exige, por parte das 

administrações, uma maior qualificação, tanto dos quadros funcionais, quanto das ações 

elaboradas, buscando que estas últimas se transformem efetivamente em políticas, que 

não permaneçam como um aglomerado de projetos, vários deles individuais, e atos 

desconectados entre si. 

 Dentro dessa estratégia administrativa de aperfeiçoamento das ações, de criação 

de políticas a serem implementadas em nível nacional com a participação de estados, 

municípios e outras áreas do governo federal é que o Ministério da Cultura criou o 

Programa Mais Cultura, em 2007, reunindo diversas  ações já desenvolvidas e  

complementando-as com outras. Este artigo tem o Mais Cultura como principal objeto 

                                                             
2 Doutora em história pela Universidade Federal Fluminense. Pesquisadora e chefe do setor de Estudos de 
Política Cultural. Professora dos MBAs em Gestão de Produção cultural da FGV/RJ e Universidade 
Cândido Mendes. liacalabre@rb.gov.br 
 



de estudo e busca reconstituir a trajetória da ação, tendo o ano de 2008 como referência 

de análise. 

O projeto de elaborar planos e políticas de governo, em âmbito federal, para a 

área de cultura não é recente. As primeiras experiências datam do final dos anos 1960. 

Na década de 1970, foi lançada a Política Nacional de Cultura, que produziu alguns 

poucos resultados e terminou se transformando em um episódio isolado na história da 

ação do governo federal. A partir do início dos anos 1990, a cultura passou, 

gradativamente, a ocupar um espaço maior nas pautas dos governos. Tal transformação 

trouxe como consequências práticas a necessidade da elaboração de planejamentos 

setoriais e, no caso dos governos democráticos, a pública prestação de contas sobre o 

cumprimento das metas apresentadas nas propostas governamentais. O direito à cultura 

está garantido na Constituição Federal, nas constituições estaduais e em muitas das leis 

orgânicas. O desafio que se coloca é o de transformar a lei em realidade.  

Uma política cultural atualizada deve reconhecer a existência da diversidade de 

públicos, com as visões e os interesses diferenciados que compõem a 

contemporaneidade. Esse novo cenário de globalização, transnacionalização da cultura, 

exige uma atualização das bases teóricas e sociopolíticas que sustentam as políticas 

públicas de cultura. A nova conjuntura exige das políticas governamentais, 

flexibilidade, operatividade e agilidade para que efetivamente possa se converter em 

uma política de Estado que reconheça novos atores sociais que são chamados a 

participar da gestão cultural. 

 A partir do governo Lula, na gestão do ministro Gilberto Gil, verifica-se a 

implementação de esforços, no sentido de colocar a cultura na pauta das políticas 

públicas. Foram retomadas iniciativas buscando aumentar o orçamento destinado à 

cultura, ao mesmo tempo em que foram sendo traçadas estratégias de construção de 

políticas culturais. As ações passaram a ser elaboradas dentro de uma visão 

tridimensional da cultura adotada pelo Minc, ou seja, onde estão presentes e interagem 

as chamadas dimensões simbólica, econômica e cidadã. 

A ação pública na área da cultura ainda é concebida, por alguns grupos, através 

de uma visão limitada ao acontecimento episódico, ao evento. Qualquer processo de 

gestão requer diretrizes, planejamento, execução e avaliação de resultados, e com a 

cultura não é diferente. Um dos grandes desafios da gestão pública da cultura está na 



avaliação das ações implementadas e tem relação com os objetivos e com a 

multiplicidade de efeitos buscados ou alcançados. Não existe relação direta de causa e 

efeito tão óbvia no campo da ação cultural, o que torna complexa a avaliação. Parte das 

ações interage com o campo das mentalidades, das práticas culturais enraizadas, 

necessitando de um tempo mais longo para que os resultados gerados se tornem visíveis. 

Nesse caso, o maior desafio é o de criar projetos que não sejam desmontados a cada 

nova administração, gerando um ciclo contínuo de desperdício de recursos e de 

trabalho. 

Dentro de um quadro de constante escassez de recursos financeiros, na 

administração pública, a área da cultura é, muitas vezes, considerada menos importante 

ou mesmo supérflua. Tal visão, que dificulta a estruturação do setor, vem sendo 

gradativamente alterada. Hoje presenciamos, sobretudo no âmbito municipal, um 

processo crescente de institucionalização da área, com a criação de secretarias (mesmo 

conjuntamente com outras políticas), de conselhos de cultura, de fundações, de fundos 

de financiamento e de busca de formação mais qualificada para seus gestores. Na área 

federal está sendo feito um grande esforço para buscar garantir 2% (dois por cento) do 

orçamento para a cultura, com o compromisso de repasse de metade dessa verba para 

estados e municípios. 

A problemática da permanência ou da descontinuidade é a grande questão a ser 

enfrentada pelas políticas culturais e, na verdade, pela maioria das políticas públicas no 

Brasil. Dentro da área pública sofremos com  as “síndromes do imediatismo” e do 

“personalismo”. Políticas são processuais, levam algum tempo para gerar resultados que 

possam ser medidos, avaliados e, como foi dito anteriormente, isso se torna ainda mais 

complexo no campo da cultura. Dentro da área da gestão pública, os administradores 

que se sucedem costumam alimentar a má tradição de desvalorizar, a priori, as 

realizações e os processos implementados pela gestão anterior e de buscar impor uma 

marca nova à administração. Terminamos por assistir a um processo contínuo de 

desperdício de recursos econômicos e humanos. No caso da cultura, tal prática 

administrativa é desastrosa. Processos culturais são elaborados e desenvolvidos em um 

tempo mais longo. Estímulos à diversificação e à revitalização das práticas culturais não 

costumam gerar frutos rapidamente; são na verdade processos, e não ações de resultados 

imediatos. Isso não quer dizer que não possam ou não devam ocorrer acompanhamentos 

que gerem reformulações e redirecionamentos das políticas (muitas vezes ainda ações) 

em curso, entretanto há a necessidade de uma avaliação cuidadosa para que isso ocorra, 



preferencialmente sem rupturas e intervenções radicais quando houver processos em 

curso.3 

Desde o início da gestão do presidente Lula, o Ministério da Cultura –  primeiro 

na gestão de Gilberto Gil e agora na de Juca Ferreira–, veio atuando no intuito de buscar 

construir políticas para a área. Havia um grande vazio de gestão a ser coberto, na 

medida em que os governo anteriores haviam centrado as ações do Minc em torno da 

Lei Rouanet, limitando-se a aprovação de projetos, dos quais somente uma parcela 

recebia acolhida dos patrocinadores. Em 2003, uma série de ações foi iniciada, visando 

cumprir o preceito constitucional de que cultura é direito de todos, sendo dever do 

Estado garantir a todos o pleno exercício dos direitos culturais e o acesso às fontes da 

cultura. Algumas dessas ações atingiam setores da população, regiões do país, 

segmentos artísticos, que nunca tinham sido objeto de políticas na área da cultura. Em 

consonância com outras áreas do governo, na busca de mecanismos mais democráticos 

de decisão, algumas de ações do Minc foram precedidas de escutas públicas, diálogos 

com diversos segmentos artísticos e governamentais, iniciando uma prática política até 

então inédita no campo da cultura no Brasil. 

Nesse sentido o Seminário Cultura para Todos, que circulou pelas diversas 

regiões do país,4 foi o pioneiro. O Seminário foi um grande fórum de discussão sobre a 

lei de incentivo à cultura e as formas de financiamento. Foram realizados encontros com 

o público interno do Minc, secretarias estaduais e municipais de cultura, investidores 

privados, fundações, empresas estatais, artistas, produtores e interessados em geral. 

Estavam abertos diversos canais de comunicação do Minc com os mais diversos atores 

sociais. No caso do seminário ocorrido no Rio de Janeiro, segundo o relatório do 

Ministério, entre as entidades expositoras temos: 1° Fórum Carioca de Música; Fórum 

das Artes. Segmentos: dança; música erudita, experimental e multimeios; segmento de 

atores; grupos e companhias de teatro e circo; Fórum do Rio de Janeiro de Patrimônio 

Imaterial; Instituto Jacob do Bandolim; APTR – Associação dos Produtores Teatrais do 

Rio de Janeiro; CBTIJ – Centro Brasileiro de Teatro para Infância e Juventude; ONG 

Posse Reagir Cidadania e Hip Hop; Cia de Teatro Manifesto; Centro Brasileiro de 

Teatro Infantil; Centro de Pesquisadores do Cinema Brasileiro; Teatro Anônimo; e 

Escola Cândido Mendes de Gestão Cultural. 
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Foram realizados os Seminários Nacionais de Políticas Públicas para as Culturas 

Populares, o primeiro deles em 2005, que consistiram em uma forma de escuta pública 

que contribuiu, por exemplo, para uma melhor estruturação dos editais lançados e 

gerenciados pela Secretaria de Identidade e Diversidade Cultural. Foram criados vários 

projetos na área do audiovisual buscando um processo de democratização da própria 

produção e do acesso a mesma, como o DOCTV, o Revelando os Brasis ou a 

Programadora Brasil. Um dos outros pilares da construção de novas políticas culturais 

foi a elaboração do Plano Nacional de Cultura que está diretamente articulado com a 

criação do Sistema Nacional de Cultura e com a realização da 1a Conferência Nacional 

de Cultura – CNC, em 2005. 

Precedendo à 1a CNC, foram realizadas conferências municipais e 

intermunicipais, ao longo do segundo semestre de 2005, envolvendo 1.160 municípios 

brasileiros, de todas as regiões do Brasil, nas quais  mais de 35.000 pessoas estiveram 

envolvidas. (MINC. 2007, p. 490-91). Na 1a CNC foram escolhidas propostas de 

diretrizes que contribuíram para a construção do Plano Nacional de Cultura. Para a 

elaboração do Plano, foram realizados seminários estaduais em todo o país e criado um 

fórum virtual. Esse mesmo critério foi adotado no processo de construção do Sistema 

Nacional de Cultura. Enfim, esses foram alguns dos exemplos da nova forma de 

elaboração de políticas adotada pelo Ministério da Cultura. 

Até 2007, mesmo com todo o esforço de se criar uma nova cultura  política 

dentro do MINC, as inúmeras e inovadoras ações que vinham sendo implementadas  

terminavam por ficar mais restritas às próprias secretarias ou às entidades vinculadas 

que as capitaneavam – até mesmo pelo grande volume de ações e um conjunto pequeno 

de funcionários. Uma outra questão a ser destacada é que poucas ações tinham 

conseguido obter status de programa. Com relação a esse último ponto, é importante 

fazer dois destaques. O primeiro no campo dos museus, que a partir da criação do 

Departamento de Museus (ainda ligado Iphan), hoje Instituto Brasileiro de Museus,  

tornou-se uma área pioneira na elaboração de políticas setoriais e de estruturação do 

conjunto das ações em linhas programáticas mais claramente delimitadas. O segundo 

destaque é para o Programa Cultura Viva (que inclui as ações: cultura digital, escola 

viva, ação griô e os pontos de cultura), que iniciou suas atividades em 2004, gerenciado 

pela então Secretaria de Políticas e Projetos, hoje Secretaria de Cidadania Cultural, 

potencializando iniciativas já existentes, promovidas pela sociedade civil e 



preferencialmente em regiões periféricas (dentro ou não dos grandes centros urbanos) . 

O projeto é hoje referência, inclusive internacional. 

Em 2007, o Ministério lançou o Programa Mais Cultura. Ao avaliar  as ações do 

Programa em 2008, o ministro Juca Ferreira declarou que: 

Ele marca uma continuidade, agora em nova dimensão, das mudanças 

implementadas desde 2003: o entendimento de que a cultura, além da 

produção simbólica que define o ser humano como tal, é um direito 

básico de toda a população [...] Ao longo de seu primeiro ano, o Mais 

Cultura vem articulando as ações existentes no Ministério e dando-lhes 

uma nova escala. (MINC, 2008. p.7)  

O Programa Mais Cultura foi lançado em outubro de 2007, ainda na gestão do 

ministro Gilberto Gil.5 O Programa foi criado por meio do Decreto nº 6.226, de 44 de 

outubro de 2007, com os objetivos de:  

I – ampliar o acesso aos bens e serviços culturais e meios necessários 

para a expressão simbólica, promovendo a autoestima, o sentimento de 

pertencimento, a cidadania, o protagonismo social e a diversidade 

cultural; 

II – qualificar o ambiente social das cidades e do meio rural, ampliando a 

oferta de equipamentos e dos meios de acesso à produção e à expressão 

cultural; e 

III – gerar oportunidades de trabalho, emprego e renda para 

trabalhadores, micro, pequenas e médias empresas e empreendimentos da 

economia solidária do mercado cultural brasileiro. (DECRETO.  nO  

6.226. 4/10/2010) 

 

Foram anunciados recursos na ordem de R$375 milhões, que seriam a soma dos 

esforços do próprio Ministério (com um fortalecimento de orçamento), da parceria com 

instituições financeiras oficiais, do Banco Interamericano de  Desenvolvimento (BID) e 
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de outros Ministérios – sem desprezar os possíveis aportes oriundos das emendas 

parlamentares e possíveis investimentos privados. 

Entre as metas iniciais do projeto estavam as de zerar o número de municípios 

brasileiros que não possuem bibliotecas públicas e de ampliar o número de Pontos de 

Cultura de 630 para 20 mil.6 O Programa é elaborado visando a atuação em estados, 

municípios e no Distrito Federal, tendo como  prioritárias as áreas com altos índices de 

violência, baixa escolaridade e baixo grau de desenvolvimento, sendo que as áreas do 

semi-árido e do Rio São Francisco foram enquadradas, no próprio decreto, como 

prioridade. O programa funciona integrado todo o tempo, as ações intersetoriais são 

propostas e articuladas através de uma Câmara Técnica. 

O Programa definiu quatro diretrizes norteadoras para as ações propostas no 

plano de trabalho: 1 - garantia de acesso a bens e serviços culturais; 2 - qualificação de 

ambiente social das cidades e do campo; 3 - geração de oportunidades de ocupação, 

emprego, renda e negócios;  4- promoção da diversidade cultural brasileira. 

A partir dessas diretrizes foram definidas três linhas de ação. A primeira foi 

cultura e cidadania, visando incentivar o papel de protagonista cultural que deve ser 

assumido pelos cidadãos, respeitando e valorizando a diversidade e as identidades. 

Dentro dessa linha estão previstas as ações:  Pontos de Cultura, Pontos de Leitura Mais 

Cultura, Pontinhos de Leitura, Espaços de Brincar Mais Cultura, periódicos de conteúdo 

Mais Cultura, produção de conteúdo para TV pública, Cine Mais Cultura, Vale Cultura 

e Agentes de Leitura.  

A segunda linha de ação é cultura e cidades, voltada para a qualificação dos 

ambientes sociais, com a criação, fortalecimento e recuperação da infraestrutura cultural  

nas diversas regiões do país. Suas principais iniciativas são a implantação das 

Bibliotecas Mais Cultura, dos Espaços Mais Cultura e dos Pontos de Memória. 

Finalmente, a terceira ação é no campo da cultura e economia e está focada nas questões 

de ocupação, geração de emprego e renda e do financiamento da cultura, melhorando o 

ambiente econômico para investimentos no setor cultural. As principais iniciativas 

dentro dessa ação são os microcréditos culturais, os Microprojetos Mais Cultura e o 

Promoart – Promoção de Artesanato. 
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O Programa Mais Cultura foi efetivamente colocado em prática em 2008. 

Atrasos de repasse de recursos, dificuldades de conveniamento entre os diversos níveis 

de governo foram, entre outros,  alguns dos problemas que atrasaram o início das 

atividades. O início das atividades foi precedido por  uma série de reuniões de 

planejamento, realizadas pelo Minc, nos estados, principalmente com os governos 

estaduais que, em sua efetiva maioria aderiu ao Programa. 

O processo de articulação interinstitucional do Programa fica bem demonstrado 

no processo de ampliação dos Pontos de Cultura. Em 2008, os novos editais passaram a 

ser realizados com a parceria dos governos dos estados, que têm de arcar com 30% do 

valor a ser investido e que são os responsáveis pela organização do processo seletivo. 

Os projetos foram julgados por comissões tripartite. Em alguns casos a parceria foi 

estendida a governos municipais. Mas as parcerias para a instalação dos Pontos de 

Cultura vão além dos governos estaduais e municipais.  Foram instalados 10 pontos de 

cultura que atuam na promoção da saúde, em parceria com o Ministério da Saúde, o que 

significou o repasse para o Minc de R$1,8 milhões. Ainda em 2008, a Funai transferiu 

R$ 3,64 milhões para o Minc, para a implantação de 30 pontos de cultura indígena nos 

estados do Acre, Amazonas, Mato Grosso, Roraima e Rondônia. O Programa também 

recebeu recursos do Pronasci na ordem de R$240 mil. O Minc investiu, em 2008, nos 

Pontos de Cultura  R$95,06 milhões. Os projetos dos pontos de memória, também 

receberam aportes dos parceiros,  em 2008 teve-se R$ 1 milhão de investimento do 

Minc e R$  2,7 milhões de investimento do Pronasci. Os Pontões de Cultura, os Pontos 

de Leitura, a implantação e modernização de bibliotecas foram projetos realizados com 

recursos exclusivos do Ministério. (MINC,2009: p.17) 

Na área da economia da cultura, em 2008, o Programa Mais Cultura contou com 

o apoio das iniciativas do Banco do Nordeste que implementou duas linhas de crédito: o 

Cresce Nordeste Cultura, destinado a pessoas jurídicas e o Crediamigo, destinado à 

pessoas físicas. No caso do Promoart (programa de artesanato) o Minc investiu R$ 5,12 

milhões e contou com o apoio do BNDES que investiu R$ 1,3 milhão. (MINC, 2009: 

p.17) 

Sem nenhuma dúvida podemos afirmar que o Programa Mais Cultura mobilizou 

recursos e parcerias como nunca havia ocorrido no Ministério da Cultura antes. As 

ações federais na cultura chegam a municípios longínquos, a populações completamente 

desassistidas em termos de oferta e infraestrutura pública de cultura. O Programa está 



em plena consonância com a estruturação do Sistema Nacional de Cultura, que prevê 

ações transversais tanto interministerialmente quanto no campo dos governos municipal 

e estadual, além da parceria com a sociedade civil. O Minc já executa projetos 

compartilhados tanto em termos financeiros quanto de gestão e acompanhamento. 

Apesar de toda essa capacidade de ação, o programa ainda é pouco conhecido no 

país. As ações promovidas são reconhecidas individualmente. Por exemplo, no caso das 

ações de modernização das bibliotecas: elas obtêm uma excelente acolhida junto aos 

governos e gestores culturais, porém o Minc ainda não conseguiu elaborar uma 

estratégia de visualização da articulação desta ação com  a dos pontos leitura, dos 

agentes de leitura e dos pontos de memória, por exemplo. No caso dos projetos de 

construção dos Espaços Culturais Mais Cultura, cujos editais estão tendo início, a 

própria estrutura modular dos centros culturais vão levar a uma articulação maior dos 

projetos, inclusive com os do Cine Mais Cultura. No caso dos Microprojetos Culturais 

para a região do semiárido, que foram selecionados em editais em 2009, o projeto teve 

uma excelente repercussão junto aos artistas e produtores culturais da região. 

 Podemos levantar algumas hipóteses sobre os motivos dessa pouca visibilidade 

que o Programa Mais Cultura, enquanto um todo orgânico e interligado, apresenta. O 

primeiro ponto a destacar é o da inclusão de programas reconhecidos nacionalmente que  

foram de alguma maneira reformulados e/ou ampliados. O principal exemplo nesse caso 

é o Programa Cultura Viva que hoje tem uma forte marca de identidade, expresso num 

empenho nacional, de diversos grupos, para  que o mesmo seja aprovado como projeto 

de lei pelo Congresso (Lei Cultura Viva). Os programas de bibliotecas são importantes 

reformulações de várias versões anteriores, que foram conduzidas pela Biblioteca 

Nacional, pelo programa Proler, pelo Instituto Nacional do Livro (nas décadas de 1950 

e 1960). Além disso ainda têm que ser levadas em consideração a dispersão geográficas 

das ações e a diversidade das áreas de atuação, que dificultam ainda mais a 

consolidação de um sentimento de conjunto ao grupo de projetos implementados. 

Nenhum dessas questões diminuem a importância do Programa Mais Cultura, 

entretanto, dentro de uma estratégia de consolidação de políticas culturais de longo 

prazo, talvez fosse mais produtivo o fortalecimento de programas menores (no sentido 

de estarem mais focados) com marcas identitárias mais fortes, concentrados dentro de 

um programa maior.  
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O GOVERNO LULA E AS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA O FOMENTO 

À DIVERSIDADE CULTURAL A PARTIR DA VALORIZAÇÃO DO 

PATRIMÔNIO IMATERIAL 

Cláudia Sousa Leitão7 
 

Resumo: O artigo reflete sobre o papel do Governo Lula na formulação de políticas 
públicas para o fomento da diversidade cultural a partir da valorização do patrimônio 
cultural imaterial. Para tanto, resgata as convenções e declarações internacionais 
voltadas às temáticas da diversidade e do patrimônio imaterial assim como as ações do 
Ministério da Cultura junto a UNESCO na ampliação dos significados de diversidade, 
do patrimônio cultural e do desenvolvimento. Ao mesmo tempo, reflete sobre a 
legislação relativa ao patrimônio cultural, enfatizando os significados do patrimônio 
imaterial brasileiro para o fomento da  diversidade, destaca as conexões entre 
patrimônio imaterial e as indústrias criativas, observando, através do Governo Lula, o 
crescimento dos papéis da cultura enquanto política pública para um novo saber viver. 

 

Palavras-chave: Diversidade, patrimônio imaterial, indústrias criativas, políticas 
públicas, Governo Lula. 

 

 É necessário aprender a viver. (Rousseau) 

É preciso saber viver.  (Erasmo Carlos e Roberto Carlos) 

 

Aprender a viver. Saber viver. Este parece ser o maior dos desafios humanos, 

um desafio que atravessa o tempo e o espaço, causando sempre dilemas e 

constrangimentos. Inicio minha reflexão, citando o iluminista Jean-Jacques Rousseau 

(na sua obra “O Emílio”) e o mais popular dos poetas brasileiros, Roberto Carlos (na 

sua canção “É preciso saber viver”). Ambos produzem a mesma advertência; ambos 

propõem o mesmo desafio: precisamos saber viver. 

Em que medida o século XVIII de Rousseau e o século XX de Roberto Carlos é 

mais ou menos auspicioso para o “saber viver?” A França de Rousseau é marcada pela 

consolidação dos ideais universalistas de liberdade, igualdade e fraternidade; o Brasil de 

Roberto Carlos pela liberalização do comércio, pela manutenção e agravamento do 

quadro de desemprego, de problemas de segurança, saúde pública, educação, por 
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governos corruptos, pela volatilidade de capitais e pelo avanço das empresas 

transnacionais. Mas, para o artista Roberto Carlos, a presença de fortes fluxos 

migratórios que afetam e transcendem a “localização” da cultura no mundo e que 

reestruturam estilos de vida, também impactará na sua trajetória profissional. Afinal de 

contas, a música tornou-se, ao longo do último século uma poderosa indústria cultural 

que, nesses tempos, atravessa uma importante transfiguração.  

Sabemos que a expansão econômica e da mídia propiciada pelas indústrias 

culturais não beneficia equitativamente a todos os países nem regiões. Ela gera 

desigualdades econômicas e, por conseguinte, contribui para a manutenção de 

desequilíbrios históricos no acesso á comunicação, à informação e ao entretenimento, 

contribuindo em muitos casos para o declínio da diversidade cultural. Assim, a 

exportação dos produtos das indústrias criativas (músicas, telenovelas, filmes), que se 

dá através da indústria transnacional (o que pode ser exemplificado pela presença de 

escritores argentinos, colombianos e chilenos que publicam livros através de editoras de 

Madri ou Barcelona, de africanos que gravam cd’s em Paris), é fruto da 

‘desterritorialização’ da cultura e da consequente perda cultural das nacionalidades. 

Vale aqui destacar um dos grandes paradoxos do consumo cultural planetário: enquanto 

alguns produtos culturais vendem aos milhares e milhões, fecham-se teatros, cinemas, 

livrarias, bibliotecas e centros culturais em todos os continentes, fato que contribui para 

o empobrecimento de nossa diversidade cultural.  

Ora, a expansão econômica e da mídia propiciada pelas indústrias culturais não 

beneficia equitativamente todos os países nem regiões. A América Latina, por exemplo, 

não consegue se converter numa economia mundial de escala, com capacidade 

exportadora. O resultado é que a assimetria da globalização das indústrias culturais, 

além de gerar desigualdades econômicas, dá lugar a desequilíbrios históricos no acesso 

à comunicação, à informação e ao entretenimento.  

Ao mesmo tempo, a hegemonia das indústrias culturais proprietárias de redes de 

telecomunicações, bancos, editoras ou dos canais de televisão, em geral, não possuem 

nenhum compromisso com processos educacionais, produzindo indivíduos alienados e 

consumidores de produtos culturais de má qualidade. Definitivamente, ainda não 

aprendemos a viver. 

Diante desse contexto, minha primeira observação se refere à necessidade 

premente de transformarmos nossa forma de pensar, instigados pelo próprio conceito de 

diversidade cultural. Pensar dialogicamente, ou seja, a partir do distanciamento e da 



aproximação (e não da exclusão) dos contrários constitui uma condição necessária para 

refazermos o pensamento e, dessa forma, produzirmos um conhecimento que, 

finalmente, abrace o desafio que a diversidade nos impõe. Enquanto signo lingüístico, 

enquanto princípio filosófico ou enquanto garantia jurídica, a diversidade necessita ser 

pensada complexamente, ou seja, ela pressupõe que ordem, desordem e organização 

acontecem a todo o momento no mundo. (MORIN in MENDES, 2003, p. 74). Daí a 

necessidade de construirmos um novo saber para uma compreensão mais ampla e 

universal do planeta, que abandone padrões hegemônicos permitindo-nos mergulhar e 

usufruir de nossa diversidade cultural. Para tanto, nossa reflexão parte do princípio de 

que somente a partir da formulação de políticas públicas para o patrimônio cultural 

imaterial serão capazes de garantir a diversidade cultural. 

Minha segunda observação é conseqüência da primeira. Ela diz respeito à 

necessidade de reaproximação entre as ciências e as expressões da nossa cultura 

humanista. É necessário ”culturalizar” nosso conhecimento científico, especialmente a 

Ciência Econômica, para que se possa repactuar um novo Estado capaz de formular 

políticas públicas voltadas ao fomento de um novo desenvolvimento que leve em conta 

as expressões culturais e criativas de suas gentes. Na nossa hipótese, a qual constitui o 

“fio condutor” de nossa exposição, as expressões artísticas e culturais do nosso 

patrimônio imaterial poderiam nos fazer recuperar nossa capacidade de ver os 

indivíduos em sua singularidade e subjetividade, ao mesmo tempo em que esta 

subjetividade nos permitiria inscrevê-los em uma dimensão social e histórica. As artes e 

a cultura nos introduziriam a uma dimensão estética da existência humana de grandes 

repercussões para sua dimensão ética, conduzindo-nos à necessária compreensão de que 

somos dependentes simultaneamente da natureza e da cultura. Por isso, ao mesmo 

tempo em que somos mortais, detemos uma consciência humanista e, por conseguinte, 

desenvolvemos uma ética de pertença à Humanidade, a qual se completa com a própria 

consciência do caráter matricial da Terra quanto à vida, da vida quanto à Humanidade e 

da Humanidade quanto ao Cosmos (MORIN, 1999, p. 14). Enfim, quanto mais fortes e 

consistentes forem as políticas públicas de fomento ao patrimônio imaterial, maiores e 

mais consistentes serão seus impactos sobre novas práticas de desenvolvimentos e 

novas sociabilidades dos indivíduos, ou seja, sobre novas alternativas para o “saber 

viver” planetário. 

Essas primeiras observações são fundamentais para que possamos compreender 

os desafios do Estado em formular políticas públicas que fomentem o patrimônio 



imaterial em nosso planeta. Somente a partir de um novo olhar sobre o conhecimento do 

“intangível” é que poderíamos elaborar novas respostas a velhas perguntas: De que 

forma as instituições públicas compreendem o papel do patrimônio imaterial enquanto 

instrumento do “saber viver” dos povos em nosso planeta? De que forma essas 

instituições fomentam efetivamente a diversidade entre grupos e comunidades, 

produzindo instrumentos que garantam o exercício das mais diversas expressões 

culturais? As políticas governamentais vêm se transfigurando em verdadeiras políticas 

públicas, no sentido de tratar o patrimônio cultural imaterial enquanto ativo essencial 

para a convivência do homem com o Cosmos? Enfim, de que forma as políticas 

públicas culturais vêm fomentar a construção de uma nova cidadania, fundamentada 

dialogicamente na permanente tensão entre consciência universal e enraizamento local? 

A partir da “Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento das 

Nações Unidas” (1987), inúmeras ações foram desencadeadas no sentido de criar 

conexões entre desenvolvimento e diversidade. A “Cúpula da Terra”, realizada no Rio 

de Janeiro (1992), a “Carta da Terra” (2000) representam, no âmbito ambiental, papel 

semelhante à “Declaração Universal dos Direitos Humanos” (1948). Na “Política 

Nacional da Biodiversidade”, traduz-se uma preocupação inaugural com as conexões 

entre o homem e a natureza, as quais foram historicamente marcadas por uma 

racionalidade instrumental disposta unicamente a dilapidar para lucrar. Em seus 

princípios, ressalta-se que o homem faz parte da natureza e que a manutenção da 

diversidade cultural nacional é fator determinante da biodiversidade, em especial de 

comunidades indígenas, quilombolas e locais (FIORILLO, 2008). 

A Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura – 

UNESCO instituiu o ano de 2008 como o “Ano Internacional do Planeta Terra”. Esse 

ato é resultado da conjugação de valores agregados ao conceito de preservação dos 

recursos naturais debatidos a partir da crise ambiental dos anos 70, quando se 

evidenciou uma crescente tomada de consciência e conhecimento sobre a importância 

de se conservar e preservar esses recursos, ora como manutenção da própria espécie 

humana, ora com o objetivo de se defender os direitos da natureza, ora com o fim de 

promover o desenvolvimento dito sustentável. Esses aspectos foram previstos na 

“Convenção para a Salvaguarda do Patrimônio Imaterial”, assinado em Paris, em 2003, 

pela UNESCO. Dessa forma, seja por qual objetivo, o cenário internacional começa 

assumir o seu papel de salvaguarda da diversidade cultural, compreendendo e 

ampliando os seus significados para os domínios da diplomacia, da política, da 



educação, das línguas, do comércio, do direito ou da própria evolução das sociedades 

(UNESCO, 2003, p. 9). Desenvolver-se, nas últimas décadas, passa a significar os 

níveis de envolvimento dos indivíduos e das comunidades relativos à preservação das 

espécies e da natureza. As convenções internacionais vêm, portanto, resgatar as 

necessárias discussões relativas às políticas públicas integradas entre natureza e cultura. 

Vale enfatizar que o grande elemento integrador dessa problemática refere-se às 

reflexões sobre a diversidade, não somente a diversidade biológica, mas, especialmente, 

a diversidade cultural, a ponto de se cunhar a expressão “biodiversidade cultural” nos 

documentos internacionais. A diversidade passa a constituir uma palavra chave. Ao 

mesmo tempo, a condição necessária para sua existência vincula-se, de forma cada vez 

mais imbricada, ao patrimônio cultural, especialmente ao patrimônio imaterial, 

considerando-se este último uma recriação permanente que é, ao mesmo tempo, 

dinâmica e histórica, pois, para se reproduzir, necessita, entre outras coisas, de acesso ao 

território e, por conseguinte, aos recursos naturais. Dessa forma, e por caminhos 

diversos, sociedades, comunidades e indivíduos começam a agir no sentido de mitigar 

seus próprios prejuízos ao planeta, ou seja, talvez comecemos a compreender que, antes 

de sermos homens, somos uma espécie e, por isso, poderemos estar decretando nossa 

própria extinção. 

Desse modo, é necessário estabelecer um pacto social que considere os direitos 

culturais direitos fundamentais. Em 2008, no “Ano do Planeta”, o Brasil completou 

vinte anos de uma nova ordem jurídica constitucional, que relaciona e disciplina, em 

capítulo específico, dentre outros regulamentos distintivos, os direitos culturais e 

ambientais, ambos, condições necessárias ao “saber viver” no século XXI. O Brasil se 

destaca mundialmente em vários setores que aportam valores às práticas de proteção do 

meio ambiente natural. A reciclagem, por exemplo, ícone para a preservação do 

patrimônio natural, evita o uso de matéria-prima virgem, traz economia energética ao 

processo produtivo, além de enfatizar o aspecto cultural de cuidado com a natureza, 

característica de bons produtos. No entanto, n caso específico dos direitos culturais, é 

ainda tímida sua eficácia das normas constitucionais. 

Nos artigos 215 e 216, por exemplo, a Constituição Federativa Brasileira de 

1988 (2008) estabelece que é competência do Estado garantir o exercício dos direitos 

culturais e o acesso às fontes de cultura, além da valorização e do incentivo à produção 

cultural e à difusão das manifestações culturais. No seu artigo 216, amplia o conceito de 

patrimônio cultural brasileiro, definindo que:  



Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e 

imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à 

identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade 

brasileira, e nos quais se incluem: 

I - as formas de expressão; 

II - os modos de criar, fazer e viver; 

III - as criações científicas, artísticas e tecnológicas; 

IV - as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às 

manifestações artístico-culturais; 

V - os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, 

arqueológico, paleontológico, ecológico e científico;  

A própria definição de patrimônio cultural é por si só reflexo da lógica binária 

do “terceiro excluído” e no texto legal se concretiza na instituição das duas grandes 

categorias previstas para o patrimônio cultural: o patrimônio material e imaterial. Essa 

divisão é problemática, pois trata a cultura de forma dialética e não dialógica, ou seja, a 

partir da exclusão de noções consideradas contraditórias (MORIN apud MENDES, 

2003, p. 74). Por outro lado, os significados jurídicos do patrimônio cultural, que lhe 

garantem amplitude e universalidade, produzem, ao mesmo tempo, dificuldades para 

sua exegese constitucional e consequente efetivação. 

Analisemos os incisos, do art. 216, relativos à definição de patrimônio cultural. 

Os dois primeiros são vagos e se referem de forma universalista às expressões e aos 

modos de criar, fazer e viver. O inciso terceiro, por sua vez, refere-se às artes, ciências e 

tecnologias. Contudo, essas áreas, ora se confundem, ora se distinguem, produzindo 

dificuldades de categorização, ou seja, as fronteiras entre arte, ciência e tecnologia vêm 

se tornando confusas e difusas, o que também problematiza a eficácia jurídica nesse 

campo. O inciso quarto busca dar materialidade às expressões culturais, tratando-as 

simultaneamente como territórios ou como suportes, o que também revela uma 

dificuldade para a criação de categorias e posterior aplicabilidade. No último inciso, o 

patrimônio cultural é considerado patrimônio ecológico, sem que se estabeleçam os 

elementos que o constituam como tal. 

A expressão “patrimônio cultural”, por sua vez, além de ser vaga, é tratada de 

forma ambígua no texto constitucional. Ao mesmo tempo em que denomina patrimônio 

cultural o patrimônio artístico e o histórico, em alguns momentos os distingue, como, 

por exemplo, quando trata das competências em matéria de patrimônio cultural, 



utilizando-se, no art. 24, VII, a expressão proteção do patrimônio histórico, cultural, 

artístico, turístico e paisagístico (RODRIGUES, 2008, p.121). A ausência de um 

conceito constitucional de patrimônio se, de um lado, é um desafio para a 

transversalidade entre a Ciência Jurídica e as demais Ciências Sociais, de outro, produz 

dificuldades para a efetivação dos direitos patrimoniais, especialmente, no que concerne 

à sua proteção (Constituição da República Federativa do Brasil, 2008): 

O poder público, com a colaboração da comunidade, promoverá e protegerá o 

patrimônio cultural brasileiro, por meio de inventários, registros, vigilância, 

tombamento e desapropriação, e de outras formas de acautelamento e 

preservação.  

A Carta constitucional imputa ao Estado e à sociedade civil a responsabilidade 

de preservar o patrimônio cultural brasileiro. Contudo, nem o Estado, nem a sociedade 

dispõem de instrumentos jurídicos eficazes para exercerem seus deveres culturais e, por 

isso, ambos são omissos em suas respectivas responsabilidades. Todas essas questões 

relativas à salvaguarda de nossa diversidade cultural tornam-se ainda mais complexas 

quando se referem ao patrimônio cultural dito imaterial. A própria denominação de 

“imaterial” suscita grandes desafios para o campo jurídico. O Instituto do Patrimônio 

Histórico Nacional - IPHAN teve como primeiro grande foco de atuação a salvaguarda 

do patrimônio material ou edificado. Por isso, as políticas relativas ao patrimônio 

imaterial foram tardias, ressaltando-se que, somente a partir do Decreto n. 3.551, de 04 

de agosto de 2000, foi instituído o Programa Nacional do Patrimônio Imaterial. Esse 

Programa se propõe a viabilizar projetos de identificação, reconhecimento, salvaguarda 

e promoção da dimensão imaterial do patrimônio cultural, através de parcerias com 

instituições dos governos federal, estadual e municipal, universidades, organizações 

não-governamentais, agências de desenvolvimento e organizações privadas ligadas à 

cultura, à pesquisa e ao financiamento. Entre seus objetivos, destaque-se o de 

“contribuir para a preservação da diversidade étnica e cultural do país e para a 

disseminação de informações sobre o patrimônio cultural brasileiro a todos os 

segmentos da sociedade” (IPHAN, 2000). 

A partir do Governo Lula, observamos um novo olhar do Estado sobre a 

valorização e salvaguarda da diversidade cultural brasileira. Gilberto Gil, ex-ministro da 

cultura, considera que, a partir de sua gestão, o Brasil avançou na discussão sobre um 

novo desenvolvimento, a partir do fomento às indústrias criativas e de suas conexões 

com a diversidade cultural. No entanto, a compreensão sobre os impactos dessa nova 



indústria se manteve incipiente, não tendo encontrado maior repercussão na própria 

Convenção para a Salvaguarda do Patrimônio Imaterial da UNESCO (2009): 

Mas uma coisa fundamental para que houvesse acumulação política suficiente 

foi o apoio de vários países, especialmente, o apoio massivo da África, da 

América e da Ásia. Um fator fundamental foi a prática antecipada de alguns 

postulados, alguns primados da Convenção, que não estavam, nem 

propriamente nela inscritos, por parte de alguns países. Canadá e Brasil foram 

fundamentais com suas práticas de atuação do Estado. Eles foram fundamentais 

pra animar a Convenção, para se entender do que se tratava. Para antecipar, 

por exemplo, a discussão sobre as indústrias criativas, que a UNCTAD havia 

feito antes da própria UNESCO[...]. A UNESCO resistiu a admitir, a 

reconhecer, enfim, a existência das indústrias criativas, enfim das práticas 

criativas, dos  sistemas criativos, industriais ou pré-industriais, ou semi-

industriais, ou artesanais ainda no mundo que dessem margem à 

institucionalização dessa questão  da industria criativa, com um dos elementos 

fomentadores, fortalecedores da diversidade cultural. Então essas práticas 

todas, não só as práticas nas sociedades, como as práticas pedagógicas de 

reconceituação, a partir da UCTAD, a criação do Ministério das Indústrias 

Criativas na Inglaterra, no Canadá, foram práticas que foram na direção da 

sustentação de um conceito novo de diversidade cultural que precisava de força 

política pra se constituir. 

O Governo Lula, segundo Gilberto Gil (2009), aprofundou as reflexões sobre a 

economia criativa e a diversidade cultural, avançando, de forma pioneira, inclusive, no 

debate sobre a propriedade intelectual e os direitos autorais: 

Aí veio uma outra discussão acoplada a isso que foi a discussão da propriedade 

intelectual nos dois níveis, nos níveis das patentes e da necessidade urgente de 

liberação de nos livrarmos desse sistema rígido, eu diria quase que medieval de 

propriedade intelectual nessa área industrial por causa de tudo, por causa do 

desenvolvimento tecnológico, a questão dos softwares, a necessidade do 

compartilhamento como elemento fundamental pro desenvolvimento e para o 

avanço do conhecimento científico-tecnológico, portanto a produção de novas 

ferramentas nesse campo; e a propriedade intelectual, do ponto de vista de 

densidade, de importância em várias iniciativas internacionais de flexibilização 

de propriedade. Nisso fomos apoiados por alguns organismos internacionais 



como a UNCTAD, em nítido confronto com a OMC, e com a OMP, ambas 

resistentes a esse deslocamento. Enfim, o papel do Ministério da Cultura foi 

fundamental para um reposicionamento dessas forças no plano internacional. 

Tanto é que os resultados, os ecos dessa atuação do Ministério da Cultura, 

ainda estão por aí. 

Com a criação, no Governo Lula, da Secretaria das Identidades e da Diversidade 

Cultural, o Ministério da Cultura passa, juntamente com o IPHAN, a promover uma 

política mais eficaz e efetiva fomento ao patrimônio cultural imaterial por todo o país, 

especialmente das expressões culturais tradicionais e populares brasileiras. Gilberto Gil 

(2009) descreve as razões para a criação da referida Secretaria: 

A questão mesmo conceitual-filosófica da identidade em relação à diversidade, 

também entrou em um nível de pauta muito mais alto, no mundo inteiro... 

Quando nós chegamos ao Ministério, com a necessidade de nos livrarmos da 

área de sombras entre secretarias e fundações, chegamos também a essa 

discussão sobre a diversidade cultural e a necessidade da atuação efetiva do 

Ministério no plano internacional. E aí, quando fomos recriar o sistema de 

secretarias do Ministério, nós resolvemos criar uma chamada “Da diversidade, 

da identidade Cultural”, exatamente em função dessa emergência, desse novo 

patamar de visão sobre 100.000 diversidades.   

Ao mesmo tempo, o ex-ministro adverte (2009) sobre a importância das 

convenções internacionais para a formulação de políticas públicas em sua gestão, 

especialmente no que se refere à valorização do patrimônio imaterial e suas 

repercussões para a diversidade cultural: 

Os intercâmbios internacionais, os fóruns internacionais foram importantes na 

discussão sobre as questões teóricas sobre cultura e patrimônio, ou seja, sobre 

o avanço da compreensão do patrimônio, enfim, sobre o deslocamento básico 

que nós no Brasil fizemos nesse campo e que a sociedade acabou entendendo e 

acompanhando. Havia muitos setores deprimidos, ou seja, ressentidos dessa 

falta de densidade institucional para apoiar suas demandas, quer dizer, os 

setores populares brasileiros que respondem basicamente pelo patrimônio 

imaterial, que não é constituído de pedra e cal, pois não é construção matéria, 

mas é construção simbólica, é festa, é literatura de cordel, é a capoeira, são as 

várias manifestações indígenas, são os mitos indígenas, são todas essas coisas 

[...]. Gosto de chamar de ‘Convenção do Koichiro Matsuura’, diretor geral da 



UNESCO, porque foi ele, por causa do Teatro Nô japonês, que  tinha  batalhado 

pela questão do patrimônio imaterial no Japão com muita propriedade, e tinha 

conseguido conquistas muito interessantes, trazendo  isso tudo para a UNESCO.  

Ele trouxe essa questão para o mundo, e alguns países a abraçaram com muito 

entusiasmo. O Brasil foi um deles.  

Como vemos, o Governo Lula é influenciado ao mesmo tempo em que é 

protagonista dessa nova ambiência internacional e, por isso, influencia as novas 

discussões acerca da diversidade cultural, especialmente a partir das discussões sobre as 

políticas de valorização do patrimônio imaterial. Ao exemplo da prática japonesa, o 

Brasil também começa a considerar seu patrimônio cultural imaterial como “riqueza 

nacional” e por isso, resgata seu papel de formulador de políticas públicas para sua 

valorização e difusão quando realiza os registros do samba de roda, do ofício das 

baianas do acarajé, do Círio de Nazaré, da Feira de Caruaru, do samba do Rio de 

Janeiro, do Tambor de Crioula no Maranhão, da viola do cocho do Pantanal, do jongo e 

da cachoeira do Iauaretê, assim como do frevo de Pernambuco. A importância dessas 

políticas de fomento ao patrimônio imaterial é indiscutível, pois, graças a elas, o Estado 

garante a sobrevivência de modos de produção cultural que, em geral, são excluídos 

pela indústria cultural posto que, em quase sua totalidade, não possuem interesse 

mercadológico. É o que relata Gilberto Gil (2009): 

Uma política para o patrimônio imaterial tinha nos setores populares uma 

repercussão muito grande; desde o reconhecimento da pintura dos índios até o 

registro do frevo, do samba de roda. O samba de roda do recôncavo baiano, por 

exemplo, conseguiu o registro de patrimônio da humanidade. Foi o único 

patrimônio imaterial das Américas até agora reconhecido como patrimônio da 

humanidade.  É um feito extraordinário, marcante, histórico. Demarca um antes 

e um depois na questão do patrimônio imaterial para as Américas, efetivamente 

para o Brasil. Fazer provocar o deslocamento na sociedade para perceber 

novidades, ampliações E extensões da dimensão cultural foi uma batalha.  

No governo Lula, as políticas de preservação e registro do patrimônio imaterial 

obtiveram grande conexão com as políticas de valorização das culturas tradicionais 

populares, formuladas pelo Programa de Identidades e Diversidade Cultural. Esses 

avanços foram frutos da sintonia do Ministério com as grandes instituições 

internacionais, instituições essas que renovavam os significados de cultura e que 



despertavam para a diversidade cultural como uma estratégia de desenvolvimento para o 

planeta (GIL, 2009): 

[...] A cultura ficou tradicionalmente relegada a dois campos de atuação: do 

patrimônio e das artes. E somente do patrimônio material, reduzido aos centros 

históricos, aos monumentos, à herança arquitetônica da colônia e império, às 

obras importantes da modernidade. Patrimônio imaterial quase nada, até 

porque não havia respaldo internacional, não havia uma força institucional 

internacional.  Até que a UNESCO incorporou o trabalho importante feito no 

Japão nesse campo do patrimônio imaterial, fazendo um deslocamento 

importante. Então, criou a Convenção do Patrimônio Imaterial e com isso 

distribuiu para o mundo inteiro uma nova perspectiva. Essa Convenção 

contribui para transformar a visão que a sociedade tinha do papel do Ministério 

da Cultura que era muito restrita a isso: patrimônio material, cidades históricas 

como Salvador, Ouro Preto, Olinda, Parati...  

Sobre a Convenção da Diversidade Cultural da UNESCO, Gilberto Gil (2009) 

propõe aproximá-la do “Tratado da Biodiversidade”, enfatizando os significados 

estratégicos da diversidade biológica/cultural enquanto estratégia de desenvolvimento 

do planeta: 

Eu acho que essa Convenção tem a mesma importância que o ‘Tratado da 

Biodiversidade’, quer dizer, trata da questão das culturas, suas 

particularidades, suas especificidades, suas autonomias, enfim, sua capacidade 

de contribuir para o deslocamento do todo cultural, universal, do desembocar 

da cultura universal nas novas fases do pós humanismo, do pós- moderno, do 

pós-humano. Quer dizer, o homem tem que pensar no pós-humano. Então, a 

questão cultural é fundamental e a questão da diversidade é fundamental, assim 

como é para o meio ambiente a questão da biodiversidade, a questão das 

espécies. Enfim, da riqueza de possibilidades, de janelas permanentemente 

abertas em um maior número possível de conhecimentos, do homem para dentro 

da natureza e vice e versa,, da natureza para o homem... Uma fonte de 

conhecimento para o futuro, tanto quanto o conhecimento relativo aos insetos, 

às formigas, às plantas etc. É como a questão fundamental das línguas em risco 

de extinção, quer dizer, o número de línguas que desaparece por ano é um 

número tão alarmante quanto o das espécies biológicas que desaparecem. A 

adoção da Convenção tem ajudado a criação dessas entidades várias que vão 



cuidar de línguas, de costumes, de uma série de expressões ligadas a 

identidades.   

Para Gilberto Gil (2009), foram, enfim, duas as maiores contribuições do 

Governo Lula para as políticas públicas de cultura no Brasil: 

Eu diria que o principal deslocamento que a gente conseguiu fazer na sociedade 

foi a compreensão da necessidade de mais recursos pra área cultural, quer 

dizer, tivemos apoios assim, de estudantes do país inteiro, dos fóruns municipais 

e de secretários de cultura, do fórum nacional dos secretários de cultura dos 

estados, apoio muito grande, UNE, enfim, todo mundo apoiando a questão de 

mais verbas para o Ministério da Cultura. Depois, a ampliação da visão da 

cultura, a questão da diversidade cultural, a questão das indústrias criativas, 

dos processos criativos novos para além do contexto do industrialismo, daquilo 

que já está sob o manto do industrialismo, quer dizer, o auto- 

empreendedorismo das pequenas comunidades, dos pequenos coletivos de 

indivíduos ...  

As políticas públicas, para o patrimônio imaterial brasileiro, têm sido 

claudicantes, demonstrando a incompreensão do Estado na compreensão dos 

significados antropológicos da cultura. A denominação de “patrimônio imaterial” 

suscita, ainda hoje, grandes desafios ao campo jurídico, pois o imaterial diz respeito ao 

impalpável, ao simbólico, âmbito cuja dinâmica e fluidez é por natureza oposto à 

fixação e rigidez das instituições político-jurídicas modernas (MAFFESOLI, 1997, p.22 

e 23): 

O nomadismo é totalmente antitético à forma do Estado moderno. Ao fixar, 

pode-se dominar...Pode-se dizer que é próprio do político, no seu desejo de 

gestão e produtividade, desconfiar daquilo que é errante, que escapa do olhar.  

 Embora o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) tenha 

sido criado antes do próprio Ministério da Cultura, não se pode afirmar que o mesmo 

tenha sido exitoso em sua ação de proteção do patrimônio cultural imaterial no Brasil.  

De um lado, a dificuldade do Estado em reconhecer o que não pode ser mensurado; de 

outro, a manutenção de uma lógica binária de separação entre material e imaterial, que 

acabou por privilegiar a valorização do patrimônio material ou edificado, em detrimento 

do patrimônio imaterial brasileiro. Assim, as políticas relativas ao patrimônio imaterial 

acabarão sendo tardias, ressaltando-se que, somente por meio do Decreto n. 3.551, de 4 

de agosto de 2000, será instituído o seu Programa Nacional do Patrimônio Imaterial 



(IPHAN, 2009). Esse Programa se propõe a viabilizar projetos de identificação, 

reconhecimento, salvaguarda e promoção da dimensão imaterial do patrimônio cultural, 

por meio de parcerias com instituições dos governos federal, estadual e municipal, 

universidades, organizações não-governamentais, agências de desenvolvimento e 

organizações privadas ligadas à cultura, à pesquisa e ao financiamento, tendo os 

seguintes objetivos: 

- Implementar política de inventário, Registro e Salvaguarda de Bens Culturais 

de Natureza Imaterial; 

- Contribuir para a preservação da diversidade étnica e cultural do país e para 

a disseminação de informações sobre o patrimônio cultural brasileiro a todos os 

segmentos da sociedade; 

- Captar recursos e promover a constituição de uma rede de parceiros com 

vistas à preservação, valorização e ampliação dos bens que compõem o 

patrimônio cultural brasileiro; 

- Incentivar e apoiar iniciativas e práticas de preservação desenvolvidas pela 

sociedade. 

Conhecer para reconhecer; reconhecer para preservar. A ausência de pesquisas, 

inventários e mapeamentos culturais, enfim, de um Sistema Nacional de Informações 

Culturais, tem constituído um obstáculo para a formulação de políticas públicas para a 

cultura no país. Como definir políticas e eleger programas sem que conheçamos a 

paisagem cultural das diversas regiões brasileiras? Esse conhecimento é primordial para 

quaisquer ações de valorização e preservação do patrimônio cultural, especialmente do 

patrimônio imaterial. Embora pontuais e sazonais, os mapeamentos culturais realizados 

no Brasil revelam que o patrimônio dito “imaterial’ é muito mais rico e diverso que o 

patrimônio denominado ‘material’. O suplemento de Cultura da Pesquisa de 

Informações Básicas Municipais produzidas pelo IBGE (2006, p.97), por exemplo, 

indica que a maior atividade artesanal brasileira nos municípios brasileiros é o bordado, 

encontrando-se em 74,4% deles. No entanto, essa riqueza é diretamente proporcional à 

sua invisibilidade e à sua vulnerabilidade.  

O “Programa Nacional do Patrimônio Imaterial” assume os desafios da 

preservação da imensa riqueza da diversidade cultural brasileira, definindo as seguintes 

diretrizes para o seu fomento (IPHAN, 2000): 



- Promover a inclusão social e a melhoria de vida dos produtores e detentores 

do patrimônio cultural imaterial; 

- Ampliar a participação dos grupos que produzem, transmitem e atualizam 

manifestações culturais de natureza imaterial nos projetos de preservação e 

valorização desse patrimônio; 

- Promover a salvaguarda de bens culturais imateriais por meio do apoio às 

condições materiais que propiciam sua existência, bem como pela ampliação do 

acesso aos benefícios gerados por essa preservação; 

- Implementar mecanismos para a efetiva proteção de bens culturais imateriais 

em situação de risco; 

- Respeitar e proteger direitos difusos ou coletivos relativos à preservação e ao 

uso do patrimônio cultural imaterial. 

Representado enquanto expressão da cultura dita popular, o patrimônio imaterial 

no imaginário moderno também foi percebido como um produto cultural menor, ou seja, 

hierarquicamente inferior aos produtos da cultura dita erudita (BURKE, 1998). Essa 

fragilidade se exprimirá na legislação pertinente ao tema, especialmente na que se refere 

aos instrumentos de salvaguarda desses bens.  Vejamos, a esse respeito, o instrumento 

jurídico do registro. Os bens registrados são inscritos nos “Livros de Registro dos 

Saberes, das Celebrações, das Formas de Expressão e dos Lugares” (IPHAN, 2006), 

assim definidos: 

- Os saberes ou modos de fazer são atividades desenvolvidas por atores sociais 

conhecedores de técnicas e de matérias-primas que identificam um grupo social 

ou uma localidade;  

- As celebrações são ritos e festividades associados à religiosidade, à civilidade 

e aos ciclos do calendário, que participam fortemente da produção de sentidos 

específicos de lugar e de território;  

- As formas de expressão são formas não-linguísticas de comunicação 

associadas a determinado grupo social ou região, traduzidas em manifestações 

musicais, cênicas, plásticas, lúdicas ou literárias;  

- Os lugares são espaços onde ocorrem práticas e atividades de natureza 

variadas, tanto cotidianas quanto excepcionais, que constituem referência para 

a população. 

São as expressões da cultura tradicional que constituem uma das mais 

expressivas riquezas do país. São as celebrações, as festas, as expressões artísticas 



tradicionais, os saberes ancestrais que fazem do Brasil um grande celeiro cultural da 

América Latina. Mas, os detentores e os produtores deste patrimônio imaterial se 

encontram excluídos dos programas governamentais e essa exclusão é responsável pelo 

desaparecimento de inúmeros saberes e fazeres tradicionais no Brasil.  Como já foi dito, 

todos nós sabemos que, em um mundo globalizado, a lógica do mercado produzido 

pelas indústrias culturais é nefasta, pois produz concentração de riqueza e de consumo 

de bens e serviços culturais, inviabilizando o protagonismo cultural de milhões de 

brasileiros. Vale dizer que, o Brasil, como outros países em desenvolvimento, tornaram-

se, ao longo das últimas décadas, mercados consumidores de bens culturais e de 

tecnologias de países considerados desenvolvidos. Além disso, o próprio território 

brasileiro reproduz esta lógica nefasta entre suas regiões. 

Com o governo Lula, o Ministério da Cultura passa a combater, por intermédio  

de políticas públicas para a cultura, a histórica desigualdade da sociedade brasileira. 

Assim, oferece substrato à criação de políticas afirmativas para todo o país como um 

todo, permitindo minorar as velhas distinções hierárquicas entre culturas eruditas e 

populares, brancas e negras, rurais e urbanas etc. As políticas de fomento ao patrimônio 

imaterial, presentes nas culturas tradicionais populares, demonstram a vontade política 

de um governo que assume a mestiçagem da própria sociedade, contribuindo para um 

novo posicionamento das culturas populares diante da indústria cultural. Nesse sentido, 

nos últimos anos, as políticas públicas de cultura para o patrimônio imaterial vêm 

contribuindo para o reconhecimento das éticas e das estéticas brasileiras.  Afinal, é 

preciso, mais do que nunca, saber viver. 
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PERFIL DO CONSUMIDOR DE CULTURA NO BRASIL (2007-2009) 

 

Mauricio Siqueira8 

 

Resumo: O presente trabalho apresenta informações trabalhadas a partir da série 
histórica de pesquisas acerca do perfil de consumo cultural do brasileiro, promovidas 
pela Fecomércio-RJ, para os anos de 2007, 2008 e 2009. Trata-se de etapa preliminar de 
estudos voltados para o imaginário cultural e o perfil de consumo cultural do brasileiro. 
Com o tratamento desses indicadores pretende-se contribuir para formulação de 
políticas culturais que tenham correspondência com os desejos e necessidades do 
brasileiro, como consumidor e como cidadão.  
 

Palavras-chave: consumo cultural, cultura e consumo, consumo e cidadania 

 

 As recentes pesquisas divulgadas pela Fecomércio-RJ (2010) acerca do perfil do 

consumo cultural do brasileiro representam um passo importante no contexto de estudos 

acerca do imaginário cultural, que juntamente com estudos sobre percepção e "técnicos" 

podem vir a ajudar os formuladores de políticas culturais no Brasil. Para os estudiosos 

do tema em pauta é quase inevitável se remeter ao trabalho de Canclini (1995) em que 

buscou entender "como as mudanças na maneira de consumir alteraram as 

possibilidades e as formas de exercer a cidadania" (Canclini, 1995:13), obra esta que 

deverá servir de referência para as avaliações iniciais dos dados aqui apresentados. 

 De início, importa observar que a construção de indicadores e a sua aplicação 

para os devidos fins apresentam algumas dificuldades de fundo teórico e prático, tanto 

para aqueles que implementam as políticas, quanto para os sujeitos alvos destas 

políticas, assim como também para aqueles a quem cabe avaliar essas ações. Na área da 

cultura, as realidades a serem atingidas pelas políticas são complexas e, por 

conseguinte, é preciso cautela com as propostas de mensurar esses processos a partir de 

noções tais como eficiência e eficácia, já que há o risco de se cair numa avaliação 

economicista e mecânica. A própria idéia de cultura, como se sabe, permite largo 

espectro de entendimento e, consequentemente, de construção de indicadores que se 

refiram a ela. 
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Nunca é demais lembrar que os indicadores indicam, mas não são a realidade a 

que se remetem. Além disso, não substituem os conceitos que lhes servem de referência. 

Notadamente no campo da cultura, os indicadores se baseiam na identificação de 

variáveis, que como o próprio termo revela, variam no tempo e no espaço. Na medida 

em que os indicadores se remetam a aspectos intangíveis (consciência social, auto-

estima, comportamentos etc.) isso se torna ainda mais importante. Estes constituem 

dimensões complexas da realidade em questão, representam processos não lineares ou 

progressivos e, portanto, demandam um tratamento holístico correspondente. 

Acrescente-se a isso a noção proposta por Maria Elisa Cevasco de se pensar a 

cultura "como a organização dos significados e dos valores  de um determinado grupo 

social e como um campo de luta onde eles possam ser modificados em direção a um 

mundo mais democrático." (CEVASCO, 2003: orelha).  

Nesse sentido, é preciso conhecer as necessidades culturais e os imaginários 

sociais acerca de cultura dos diversos segmentos sociais na realidade em questão, 

informações estas que, combinadas com indicadores "técnicos", podem ser 

fundamentais para o êxito da gestão local. Isso permite identificar comportamentos, 

desejos, subjetividades e seus respectivos portadores, que podem vir a se constituir em 

sujeitos culturais voltados para uma sustentabilidade de políticas que tenham 

correspondência com essas mesmas necessidades. Como exemplo, podemos citar os 

trabalhadores assalariados, os trabalhadores de vínculo precário e os movimentos das 

periferias dos grandes centros urbanos. Freqüentemente, os formuladores de políticas 

culturais centralizam suas atenções em segmentos de fato expressivos da diversidade 

cultural brasileira, mas deixam de lado toda uma estratificação social com grande peso 

social e político, como os segmentos que mencionei acima. Trata-se, em suma, de dar 

maior relevância à diversidade cultural. 

Para que os resultados obtidos nessas modalidades de estudos no tratamento de 

dada realidade em questão sejam inteligíveis faz-se necessário um procedimento que 

Boaventura chama de trabalho de tradução. 

Trata-se de um procedimento que não atribui a nenhum conjunto de experiências 

nem o estatuto de totalidade exclusiva nem o estatuto de parte homogênea. As 

experiências do mundo são vistas em momentos diferentes do trabalho de tradução 

como totalidades ou partes e como realidades que se não esgotam nessas totalidades ou 



partes. Por exemplo, ver o subalterno tanto dentro como fora da relação de 

subalternidade. (Santos, 2006: 802). 

A nosso ver, o trabalho de tradução pode ser efetuado, por exemplo, mediante 

estudos de percepção e outros estudos qualitativos em relação à realidade local para a 

qual se pretenda formular indicadores sociais e políticas públicas. Por isso são 

importantes os estudos de percepções, de imaginários e do perfil de consumo cultural. 

Para os limites deste texto conferimos à idéia de percepção um sentido mais amplo 

possível, embora sabendo que tais estudos podem ir do estruturalismo à fenomenologia, 

entre outros. 

Considero importante destacar, ainda, a pesquisa coordenada por Hugo Achugar 

(2002), intitulada Imaginarios y consumo cultural. Primer informe sobre consumo y 

comportamiento cultural, Uruguay 2002. Trata-se de estudo que pode ser considerado 

como uma referência importante para esse tipo de pesquisa na América Latina. Foi a 

primeira pesquisa desse tipo que se realizou no Uruguai. O coordenador do projeto 

ressalta, apropriadamente, que medir consumo não significa medir cultura. E que, além 

disso, também é preciso levar em conta que  

es posible sostener que los gustos musicales y la inclinación por algunos géneros 
literarios o cinematográficos sean más permanentes que ciertas opiniones o 
ciertos consumos, muchas veces influidos –dichas opiniones o dichos 
consumos– por razones coyunturales. (Achugar, 2002: 10) 

 Bastante relevante, também, é notar que os dados aqui apresentados não se 

restringem apenas a consumo, mas, sim, nos remetem a temas aí articulados, tais como, 

principalmente a relação com a cidadania. Nesse contexto, é oportuna a observação de 

Canclini, segundo o qual 

Para vincular o consumo com a cidadania, e vice-versa, é preciso desconstruir as 

concepções que julgam os comportamentos dos consumidores predominantemente 

irracionais e as que somente vêem os cidadãos atuando em função da racionalidade dos 

princípios ideológicos. Com efeito costuma-se imaginar o consumo como o lugar do 

suntuoso e do supérfluo, onde os impulsos primários dos indivíduos poderiam alinhar-se  

com estudos de mercado e táticas publicitárias. Por outro lado, reduz-se a cidadania a 

uma questão política, e se acredita que as pessoas votam e atuam em relação às questões 

públicas somente em função de suas convicções individuais e pela maneira como 

raciocinam nos confrontos de idéias. (Canclini, 1995:21). 

 



 O presente trabalho representa o início de nossos estudos no campo do 

imaginário e do consumo dos cidadãos na área de cultura no Brasil. Nesse contexto, e 

dados os limites físicos deste texto, não há aqui uma preocupação conceitual em relação 

a consumo, fruição, classe social etc. Uma clivagem de grande importância é a 

consideração da mobilidade social recente no Brasil ao se proceder à leitura  das tabelas 

divulgadas pela Fecomércio-RJ. Outro passo imprescindível é a articulação desses 

dados com aqueles apresentados pelo IBGE/MinC no que concerne ao campo da 

cultura. 

 Inúmeros recortes e desdobramentos são possíveis e desejáveis a partir dos 

dados apresentados pela Fecomércio-RJ, tais como segmentos por idade, sexo, nível de 

renda, regiões geográficas e outros. É importante levar em consideração que os 

coordenadores dessa pesquisa não divulgaram, ainda, informações relevantes acerca da 

metodologia e dos instrumentos empregados, fato este que limita o caráter conclusivo 

das observações que tentamos tirar das respectivas informações. 

 As pesquisas da Fecomércio-RJ 

 A Fecomércio-RJ divulgou três estudos sobre o tema aqui tratado, para os anos 

de 2007, 2008 e 2009, todos encomendados à Ipsos Public Affairs. O primeiro, 

intitulado “O hábito de lazer cultural do brasileiro”, com base na pesquisa chamada 

“Perfil do consumo de cultura do brasileiro”, refere-se ao ano de 2007. O segundo, para 

2008, foi intitulado "Perfil de consumo de cultura do brasileiro"  e o terceiro, para 2009, 

"Perfil do consumo de cultura no Brasil". Foram selecionadas 70 cidades, o que inclui 9 

regiões metropolitanas, por mês (Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador, Recife, 

Fortaleza, Porto Alegre, Curitiba, Belém, Brasília). Tais unidades primárias fazem parte 

do Sample Frame IPSOS Public Affairs; margem de erro de 3 pontos percentuais com 

um intervalo de confiança de 95%. As entrevistas foram realizadas no mês de dezembro 

dos respectivos anos. Trata-se de série histórica anual apresentada desde dezembro de 

2007. A classe econômica é determinada pela posse de produtos duráveis da família e 

não pela faixa de renda, seguindo o critério da Abep (Associação Brasileira de 

Pesquisa). Foram realizadas 1000 entrevistas nacionais face-a-face domiciliares por 

mês, 12000 entrevistas por ano; amostra probabilística com cota, representativa do 

eleitorado a respeito de sexo, idade, educação, PEA, e região (PNAD 2002 e TSE 

2004). 



Constata-se, logo de início, que mais da metade dos entrevistados não leu 

nenhum livro, não foi ao teatro, não visitou nenhuma exposição de arte, assistiu a um 

show de música ou dança ou sequer foi ao cinema no período de 2007 a 2009. 

 

Em 2007, 2008, 2009, você (% sim) 

 

Dez-07 Dez-08 Dez-09 

Leu algum livro? 31 28 23 

Assistiu a alguma peça / espetáculo de teatro? 6 6 6 

Visitou alguma exposição de arte (escultura, quadro, fotografia)? 8 5 4 

Foi ao  cinema? 17 17 18 

Foi a algum show de música? 20 23 20 

Assistiu a algum espetáculo de dança? 7 7 4 

Tabela 1 

A opção “ler um livro” aparece no topo do ranking de preferências dentre a 

minoria (45%) que usufruiu de pelo menos uma das atividades culturais listadas na 

pesquisa. 

A preferência pelo livro encontra justificativa por ele estar mais ao alcance da 

população e ter o benefício de permitir uma ampla circulação de um mesmo produto. 

Show de música e cinema também são favorecidos pela pulverização, apesar do baixo 

número de salas de cinema num país de dimensões continentais como o Brasil. 

Segundo o IBGE, 89,1% dos municípios brasileiros possuem bibliotecas públicas. No 

caso de teatros, essa proporção é de 21,2% e no de salas de cinema, 8,7%. Não se trata, 

no entanto, apenas de um problema de falta de salas. A ausência de equipamentos está 

diretamente relacionada à indiferença da população em relação a programas como teatro 

ou cinema. É preciso considerar ambos os fatores: a falta de incentivos por parte do 

poder público e a inércia da maioria da população diante da agenda cultural. 

O motivo alegado em geral é a falta de hábito ou de gosto. Apesar de estar 

presente no consciente coletivo que o preço é o fator decisivo para a baixa presença do 

público nos espetáculos culturais, o levantamento apurou que esse fator muitas vezes 

não chega a ser cogitado. A falta de hábito ou gosto por este tipo de programa 

normalmente aparece como primeiro obstáculo e impede o consumidor até mesmo de 

pensar na viabilidade do custo, conforme as tabelas a seguir. 

 



Por que não: leu algum livro? 
(%) 
 

Dez-07 Dez-08 Dez-09 

Não tenho o hábito 56 58 60 

Não gosto 27 27 22 

Não tem opções na cidade 0 1 - 

Não posso pagar 5 2 6 

Prefiro fazer outras coisas 6 5 4 

Não tem o que me agrada 1 0 - 

Acho caro 4 4 2 

Não tem propaganda 0 0 - 

Não sabe / não respondeu 1 3 4 

Tabela 2 

Por que não: assistiu a alguma peça/espetáculo de teatro? 
(%) 
 

Dez-07 Dez-08 Dez-09 

Não tenho o hábito 34 40 38 

Não gosto 22 31 27 

Não tem opções na cidade 18 9 12 

Não posso pagar 11 7 6 

Prefiro fazer outras coisas 5 3 5 

Não tem o que me agrada 2 1 - 

Acho caro 8 7 9 

Não tem propaganda 0 0 - 

Não sabe / não respondeu 1 2 - 

Tabela 3 

 

Por que não: visitou  alguma exposição de arte (escultura, quadro, 
fotografia)? (%) 
 

Dez-07 Dez-08 Dez-09 

Não tenho o hábito 34 40 36 

Não gosto 24 32 29 

Não tem opções na cidade 19 9 12 

Não posso pagar 10 5 6 

Prefiro fazer outras coisas 4 4 5 

Não tem o que me agrada 2 1 - 

Acho caro 6 7 8 

Não tem propaganda 0 0 - 

Não sabe / não respondeu 1 2 - 

Tabela 4 

 

 



Por que não: foi ao cinema? 

(%) 

Dez-07 Dez-08 Dez-09 

Não tenho o hábito 35 42 38 

Não gosto 20 24 23 

Não tem opções na cidade 18 11 12 

Não posso pagar 11 6 8 

Prefiro fazer outras coisas 5 5 5 

Não tem o que me agrada 1 2 - 

Acho caro 9 8 10 

Não tem propaganda 0 0 - 

Não sabe / não respondeu 1 2 - 

Tabela 5 

 

Por que não: foi a algum show de música? 
(%) 
 

Dez-07 Dez-08 Dez-09 

Não tenho o hábito 33 40 35 

Não gosto 21 25 25 

Não tem opções na cidade 13 6 6 

Não posso pagar 12 9 11 

Prefiro fazer outras coisas 5 3 - 

Não tem o que me agrada 3 2 - 

Acho caro 11 12 15 

Não tem propaganda 0 0 - 

Não sabe / não respondeu 1 2 - 

Tabela 6 

 

Por que não: assistiu a algum espetáculo de dança? 
(%) 
 

Dez-07 Dez-08 Dez-09 

Não tenho o hábito 35 39 38 

Não gosto 24 24 27 

Não tem opções na cidade 18 7 12 

Não posso pagar 9 5 6 

Prefiro fazer outras coisas 4 4 4 

Não tem o que me agrada 2 1 - 

Acho caro 7 7 8 

Não tem propaganda 0 0 - 

Não sabe / não respondeu 1 2 - 

Tabela 7 

 



É importante registrar que essa análise independe do gênero, da faixa etária, da 

classe social, da renda ou do grau de escolaridade. Como exemplo, podemos usar a 

opção de ler um livro, em dezembro de 2008, como nas tabelas a seguir: 



Por que não leu algum livro (%)? Total SEXO FAIXA ETÁRIA GRAU DE INSTRUÇÃO 

Masc Fem 16 a 24 25 a 34 35 a 44 45 a 59 60 ou mais Analf/Prim 

Inc/Comp 

Ginásio 

Inc/Comp 
Colegial 

Inc/Comp 

Superior  

Inc/Comp 
 ou mais 

Não tenho o hábito 58 59 57 55 60 60 57 59 59 55 61 57 

Não gosto 27 27 26 31 24 24 25 29 28 27 26 14 

Não tem opções na cidade 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 

Não posso pagar 2 1 4 5 1 1 4 0 2 4 3 0 

Prefiro fazer outras coisas 5 6 4 6 5 10 3 1 2 9 5 15 

Não tem o que me agrada 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 

Acho caro 4 5 3 2 6 3 4 4 4 2 4 6 

Não sabe/não respondeu 3 2 4 1 1 1 6 6 4 2 1 7 

Tabela 8 

Por que não leu 

 algum livro (%) 

Total CLASSE ECONÔMICA 
REGIÕES DO PAÍS 

FAIXAS DE RENDA MENSAL FAMILIAR 

AB C DE NE N/CO SE SUL 

 

Até 

R$300 

R$301- 

R$500 

R$501- 

R$1000 

RS$1001- 

R$1800 
R$1801 

 ou mais 



Não tenho o hábito 58 65 60 55 62 71 53 53 32 58 62 58 70 

Não gosto 27 19 24 30 26 16 30 25 39 31 24 26 15 

Não tem opções na cidade 1 1 0 1 1 0 0 1 4 0 0 0 0 

Não posso pagar 2 2 2 3 1 5 3 2 16 3 1 3 2 

Prefiro fazer outras coisas 5 5 6 4 7 4 5 3 0 4 5 7 9 

Não tem o que me agrada 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 

Acho caro 4 4 4 3 1 0 4 10 10 4 5 2 2 

Não sabe/não respondeu 3 5 3 3 2 2 3 5 0 2 3 4 3 

Tabela 9



 

 

 Em 2008, do total dos entrevistados, apenas 28% disseram que leram algum 

livro em 2007. É conveniente registrar que esse percentual em 2009 representa uma 

diminuição se comparado com 2007 e 2008. A falta de hábito foi o motivo alegado por  

55% dos entrevistados das classes D e E, sendo que nas classes A e B esse valor chega a 

65%. "Não gosto" foi a resposta de 30% das classes D e E e 19% das classes A e B. 

Apenas 3% dos entrevistados das classes D e E disseram que não lêem porque não 

podem pagar pelo livro. Quanto ao grau de instrução, 14% daqueles com grau superior 

responderam "não gosto", enquanto essa resposta varia apenas de 28 a 26 % para 

aqueles nas demais faixas de instrução. 

 No que se refere ao cinema, programa cultural bastante popular, também se 

percebe um "desinteresse" da população. Nada menos do que 82 % dos entrevistados 

disseram que não entraram  em nenhuma sala de exibição em 2009. Dada a limitação de 

espaço para este texto, não apresentamos outras tabelas com detalhamento das 

informações. Mas, constata-se uma repetição do binômio "não tenho o hábito/não 

gosto" como principal razão apontada em todas as classes sociais e graus de 

escolaridade para os anos de 2007, 2008 e 2009. A opção "não posso pagar" fica bem 

abaixo. 

 Cabe observar que de acordo com o censo cultural do IBGE divulgado em 2007, 

há carência de equipamentos culturais na maioria  dos municípios brasileiros. Apenas 

8,7 % deles têm ao menos uma sala de cinema, 21,2% têm teatros ou salas de 

espetáculos e 30% possuem  livraria. Isso confere sentido à  resposta  "não tem opções 

na cidade", como sendo o terceiro maior motivo apontado pelos entrevistados. Portanto, 

a baixa oferta de serviços culturais torna relativa a afirmação de que não há demanda 

por eles. 

Por outro lado, é interessante – para as políticas específicas para esse setor – a 

informação de que a opção “ler algum livro” aparece no topo do ranking de preferências 

dentre a minoria que usufruiu de pelo menos uma das atividades culturais listadas na 

pesquisa. 

 

 

 



Por ordem de preferência, o que você mais GOSTA de fazer (%)? (resposta 

dos que usufruem de alguma atividade cultural) 

Dez-

07 

Dez-

08 

Dez-

09 

Ler algum livro 69 65 56 

Ir a algum show de música  45 55 51 

Ir ao  cinema 37 39 45 

Assistir a alguma peça / espetáculo de teatro 14 13 17 

Visitar alguma exposição de arte (escultura, quadro, fotografia) 17 12 14 

Assistir a algum espetáculo de dança 15 17 13 

Tabela 10 

Além do baixo percentual de pessoas que consomem bens culturais, o número de 

livros lidos, espetáculos de teatro, dança e música assistidos, exposições de arte 

visitadas e filmes assistidos no cinema é ínfimo. Apesar disso, aproximadamente 

metade dos usuários avalia que o volume consumido é suficiente, conforme a tabela 

abaixo. 

Você avalia que foi um número de vezes (ou livros) suficiente (%)? 

 

Dez-07 Dez-08 Dez-09 

Ler algum livro? 50 53 41 

Assistir a alguma peça / espetáculo de teatro? 45 44 30 

Visitar alguma exposição de arte (escultura, quadro, fotografia)? 41 45 23 

Ir ao  cinema? 52 54 44 

Ir a algum show de música? 53 50 39 

Assistir a algum espetáculo de dança? 51 54 41 

Tabela 11 

 Mesmo a minoria que lê livros ou vai a ambientes culturais o faz, em média, 

numa freqüência baixa. Segundo a pesquisa, ela vai ao cinema quatro vezes por ano. No 

mesmo período, essas pessoas foram a quatro shows de música, duas peças de teatro e 

duas exposições de arte. 

Em 2009, quantas vezes você ... 

 

Total 

Leu algum livro? 4 

Assistiu a alguma peça / espetáculo de teatro? 2 

Visitou alguma exposição de arte (escultura, quadro, fotografia)? 2 

Foi ao  cinema? 4 

Foi a algum show de música? 4 

Assistiu a algum espetáculo de dança? 2 

 Tabela 12 



 Esse baixo consumo de serviços e produtos culturais pode ser encontrado 

também em outros países da América Latina e de outros continentes. Por exemplo, 

Canclini o constata no México e apresenta uma avaliação importante no que diz respeito 

a desdobramentos dos estudos nesse campo: 

Nos estudos sobre consumo cultural no México que mencionarei mais adiante, 

descobrimos que a falta de interesse de setores populares em exposições de arte, teatro 

ou cinema experimentais não se deve apenas ao fraco capital simbólico de que dispõe 

para apreciar estas mensagens, mas também à fidelidade com os grupos em que se 

insere. Dentro da cidade, são seus contextos familiares, de bairro e de trabalho, os que 

controlam a homogeneidade do consumo, os desvios nos gostos e nos gastos. Numa 

escala mais ampla, o que se entende como cultura nacional continua servindo de 

contexto para seleção do exógeno. (Canclini, 1995: 61). 

 Embora o preço dos ingressos não tenha aparecido entre os maiores obstáculos 

dos consumidores, os pesquisadores quiseram saber qual seria o valor médio justo para 

cada um dos bens culturais citados. Um bilhete de cinema, por exemplo, custaria metade 

do que custa hoje nas principais salas de exibição do RJ: R$ 9. Já os livros deveriam 

custar, em média, R$ 18. As peças de teatro também estariam bem abaixo do preço 

normalmente cobrado: R$ 15. 

Em média, quanto você acha justo pagar (em Reais) 

 

Dez-07 Dez-08 Dez-09 

Por um livro? 19 20 18 

Para assistir a uma peça / espetáculo teatral? 14 16 15 

Para visitar uma exposição de arte (escultura, quadro, fotografia)? 11 13 15 

Para ir ao cinema? 8 10 9 

Para ir a um show de música? 15 17 16 

Para assistir a um espetáculo de dança? 13 14 14 

Por um CD? 9 10 - 

Por um DVD? 12 13 - 

Tabela 13 

 

 

Para fins de comparação e projeções quanto a políticas que busquem identificar 

os desejos dos cidadãos/consumidores, apresentamos a tabela abaixo. 



 

Por ordem de preferência, o que você mais GOSTARIA de fazer 

(%)? 

 

Dez-07 Dez-08 Dez-09 

Ir ao  cinema 23 22 22 
Ir a algum show de música 19 21 21 
Nenhum 24 19 17 
Assistir a alguma peça / espetáculo de teatro 15 12 14 
Visitar alguma exposição de arte (escultura, quadro, fotografia) 5 10 - 
Ler algum livro 8 9 11 
Assistir a algum espetáculo de dança 6 6 - 
Não respondeu - - 6 

Tabela 14 

 

Tão preocupante quanto os hábitos culturais do brasileiro é a perspectiva de 

mudança de panorama a curto prazo. Menos da metade dos entrevistados respondeu que 

deseja aumentar o interesse pelo lazer associado à cultura. Ir ao cinema, a um show de 

música ou ler um livro são as atividades preferidas para ano de 2010, embora isso esteja 

nos planos de apenas 41%, aproximadamente, dos brasileiros.   

 

Em 2008, 2009, 2010 você pretende (%) 

 

Dez-07 Dez-08 Dez-09 

Ler algum livro? 48 43 41 

Assistir a alguma peça / espetáculo de teatro? 24 17 19 

Visitar alguma exposição de arte (escultura, quadro, fotografia)? 20 16 13 

Ir ao  cinema? 41 36 41 

Ir a algum show de música? 40 39 42 

Assistir a algum espetáculo de dança? 22 17 15 

Tabela 15 

 Por fim, o conjunto de indicadores acima apresentados sugerem e requerem 

vários desdobramentos de estudos e pesquisas, articulados com outras fontes e outros 

indicadores da realidade social no Brasil, particularmente aqueles que revelam uma 

mobilidade significativa tanto social, como culturalmente nos anos de transição para o 

presente século. Como corretamente afirma Canclini, 

As políticas culturais mais democráticas e mais populares não são 

necessariamente as que oferecem espetáculos e mensagens que cheguem à maioria, mas 



as que levam em conta a variedade de necessidades e demandas da população. Nem as 

elites nem os setores populares, como revela a fragmentação de seus comportamentos, 

constituem uma massa homogênea. Precisamente a grande cidade que os massificou, os 

conectou com uma grande variedade de ofertas simbólicas – nacionais e estrangeiras –, 

que fomentam assim a pluralidade de gostos; requerem, por isso, ações culturais 

diferenciadas. (Canclini, 1995: 114). 
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