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APRESENTAÇÃO1

A contribuição das políticas culturais para o desenvolvimentos político e 
econômico vem despertando crescente interesse e a atenção pública. Proliferam 
contemporaneamente os estudos que objetivam responder às questões relacionadas 
ao intrincado tema do desenvolvimento cultural e das suas relações com as dinâmicas 
mais amplas da economia e da sociedade.

O desenvolvimento da cultura é de fato um tema polêmico, dada sua 
diversidade, fluidez e imaterialidade. Além disso, a discussão sobre o tema é muitas 
vezes permeada por um debate ideológico mais amplo a respeito de princípios de 
justiça, de valores derivados da filosofia política e, sobretudo, do lugar e do papel 
do Estado na implementação de políticas culturais.

A despeito do reconhecimento da força imprevisível e incontrolável dessas 
controvérsias, os textos que se seguem procuram se deslocar entre debates, 
justificativas valorativas, normativas e ideológicas mais amplas e a empiria. Isto é, 
os textos aqui apresentados são resultado de pesquisas ancoradas na metodologia 
das ciências sociais, especialmente na sociologia da ação pública, na literatura de 
políticas públicas, em finanças e orçamento público, direito e estatística.

Cada capítulo tentou responder a questões específicas presentes no debate 
das políticas públicas culturais, tendo como característica o diálogo com diferentes 
interlocutores, ocultos ou explícitos, envolvidos no jogo das políticas culturais ou 
das pesquisas sobre esse tema.

A primeira parte contém discussões a respeito das políticas culturais e de sua 
efetividade, a partir do escopo definido constitucionalmente e do pacto federativo ali 
previsto. Não discute interpretações possíveis ou alternativas do federalismo cultural, 
mas se constitui em quadro de fundo que contextualiza a etapa posterior da reflexão. 

Na segunda parte, discutem-se a forma de financiamento das ações na área 
cultural, com ênfase específica no governo federal, e as controvérsias instauradas 
entre os atores a respeito da participação do Estado e das modalidades de fomento 
de ações e programas que deveriam ser implementados. 

A terceira parte estuda mais diretamente alguns programas implementados nos 
domínios das políticas de cultura, entre eles o programa Cultura Viva, o programa 
Patrimônio Imaterial e o programa Monumenta, no âmbito de suas relações com 
o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan).
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A última parte faz questionamentos sobre o futuro das medidas implementadas, 
levanta hipóteses sobre as relações entre políticas educacionais e cultura e aponta 
alguns dos desafios a serem enfrentados. Vale mencionar, especialmente, o desafio 
de estruturação de um sistema de financiamento que considere as desigualdades 
e capacidades de estados, Distrito Federal e municípios para os anos vindouros e 
que de fato implemente planos nacionais do Sistema Nacional de Cultura, pilares 
da coordenação federativa na área, como formas de democratização da cultura.

Cabe aqui lembrar que o contexto histórico se transformou rapidamente 
desde o período em que os textos foram escritos. O Ministério da Cultura (MinC), 
por exemplo, sempre esteve entre as pastas do Estado com menor orçamento e 
que pouco comprometeu, em qualquer momento histórico, as contas públicas. 
A despeito disso, foi o primeiro a entrar na lista dos órgãos ministeriais que seriam 
fundidos a outros pelo atual governo, depois de uma primeira tentativa infrutífera 
no governo Michel Temer.2 A preocupação de todos os envolvidos com as políticas 
culturais é  que o fim do MinC ou sua transformação em secretaria possa acarretar 
a perda de autonomia da cultura e menor capacidade de articulação e atuação 
tanto nas ações de preservação patrimonial quanto no dinamismo das artes e das 
políticas de reconhecimento e resgate das “culturas populares”.

Os desdobramentos práticos da nova configuração institucional e política que vêm 
acontecendo no âmbito da cultura só serão mais bem dimensionados no futuro, inclusive 
porque já se veem algumas reações organizadas e com peso político e institucional 
resistindo à perda de autonomia e minimização do papel das políticas públicas na área.

É evidente que as concepções políticas para cada setor de atuação são diversas entre 
os governos, e é possível perceber níveis diferenciais de conhecimento e reconhecimento 
entre cada um deles. Os riscos de desconstrução institucional, entretanto,  justificam a 
preocupação dos setores culturais sobre os rumos das políticas culturais.

Os desafios de consolidação de políticas na área nunca foram triviais. 
As apostas e os esforços daqueles que reconhecem a importância da área precisarão 
ser multiplicados. Os textos que são aqui apresentados dão testemunho do trabalho 
do Ipea no acompanhamento, na avaliação e no desenho de políticas públicas nas 
mais diversas áreas da cultura nacional. As reflexões apresentadas, mesmo as mais 
críticas, refletem o envolvimento dos autores com o fortalecimento das instituições 
e das políticas de incentivo às atividades culturais no país.

Lenita Maria Turchi
Diretora de estudos e políticas sociais do Ipea

2. Em 2019, no governo de Jair Bolsonaro, a Medida Provisória no 870, de 1o de janeiro de 2019, extinguiu o Ministério 
da Cultura e criou a Secretaria Especial da Cultura (Secult) do Ministério da Cidadania. O Decreto no 10.359, publicado 
em 21 de maio de 2020, por sua vez, transferiu a Secult para a pasta do Turismo.




