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RESUMO
Este artigo traz algumas questões sobre o financiamento da cultura no Distrito Federal. Apresentamos
um breve histórico sobre as políticas culturais no país e o desafio de garantir os direitos culturais
previstos na Constituição Federal e nas Constituições Estaduais através da implementação do Sistema
Nacional de Cultura que prevê políticas públicas voltadas para o setor cultural, federativas e
participativas. Por fim, apresentamos o Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal e uma breve
análise da sua execução a partir de dados disponibilizados pela Secretaria de Cultura nos anos de 2011 e
2012.
Palavras-chave: Financiamento da Cultura; Sistema Nacional de Cultura; Fundo de Apoio à Cultura do
DF.
ABSTRACT
This article raises some questions about the financing of culture in the Federal District. We present a
brief history of cultural policies in Brazil and the challenge of ensuring the cultural rights enshrined in
the Federal Constitution and the States Constitutions through the implementation of national culture
system that provides public policies for the cultural sector. Finally, we present the Support Fund for
Culture of the Federal District and a brief analysis of its execution from data provided by the Department
of Culture in 2011 and 2012.
Key-words: Financing of Culture. National Culture System. Support Fund for Culture of the Federal
District.

INTRODUÇÃO
As políticas públicas de cultura no Brasil são marcadas pela ausência, autoritarismo e
instabilidade1. Se tomarmos como ponto de partida a gestão de Capanema no Ministério de
Educação e Saúde (1934-1945) percebe-se uma atuação que ao mesmo tempo organiza a área
da cultura com a criação de diversas estruturas – entre elas o Instituto Nacional de Cinema
1

Albino Rubim caracteriza a história das políticas culturais no Brasil pelas tristes tradições: ausência,
autoritarismo e instabilidade. (2007B)
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Educativo (1936), o Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (1937) e o Instituto
Nacional do Livro (1937) – e outra de cunho autoritário e opressivo que caracteriza o Estado
Novo através da atuação do Departamento de Imprensa e Propaganda, criado em 1939.
Entre o período de 1945 a 1964, o SPHAN será o único órgão responsável pela
implementação de políticas culturais em nível federal, marcando a tradição da ausência dessas
políticas no país. Logo após, o país passa por uma Ditadura Militar (1964-1984), nesse
momento, as políticas públicas de cultura são fortalecidas por meio da criação do Plano
Nacional de Cultura (1975) e de instituições culturais como Fundação Nacional das Artes
(1975), a Radiobrás (1976) e a Fundação Pró-Memória (1979). No entanto, não há espaço para
nenhum tipo de participação nas decisões dessas políticas, pelo contrário, a censura de diversas
expressões culturais caracteriza o autoritarismo da época.
No período seguinte, de 1985 a 2002, são criados o Ministério da Cultura – MinC –
(1985) e as leis de incentivo fiscal. Até 1994, dez ministros passaram pelo comando do
Ministério, o que gera instabilidade institucional. Além disso, a criação e implementação das
leis de incentivo – primeiro a Lei Sarney (1986) e sua reformulação através da Lei Rouanet em
1991 – criou outro tipo de ausência: o repasse da responsabilidade das decisões do que financiar
para o mercado.
A partir de 2003, a gestão do MinC amplia o conceito de cultura em suas políticas e
programas, fortalece o debate para formulação e implementação de políticas públicas através
do Conselho Nacional de Política Cultural (CNPC), seminários e conferências. É demonstrado
a preocupação com a existência e permanência das políticas culturais nas três esferas de
governo – federal, estadual e municipal – na institucionalização e implementação do Plano e do
Sistema Nacional de Cultura (RUBIM, 2007a).
O reflexo dessa nova perspectiva pode ser mensurado no aumento de secretarias
exclusivas nos municípios – de 4,2% em 2006 para 13,5% em 2012 – e no número de conselhos
municipais de cultura – de 17% para 32,3% em 2012 (IBGE, 2012). Esse aumento é
acompanhado por institucionalização de leis de sistemas de cultura, conselhos, planos, fundos
de financiamento e a busca de formação mais qualificada para seus gestores (CALABRE,
2009).
Apesar desse crescimento, a área ainda apresenta pouca estabilidade, carência de
recursos, competências concorrentes dos entes federados e políticas descontinuadas. O Sistema
Nacional de Cultura (SNC), que foi incluído na Constituição Federal em 2012, é um modelo de
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gestão que propõe uma política compartilhada entre a sociedade civil e o poder público e entre
os três entes federados – União, estados, DF e municípios – com o objetivo de criar estruturas e
políticas permanentes para a área da cultura. Como podemos observar no texto da Constituição,
o SNC pretende
[...] instituir um processo de gestão e promoção conjunta de políticas públicas
de cultura, democráticas e permanentes, pactuadas entre os entes da
Federação e a sociedade, tendo por objetivo promover o desenvolvimento
humano, social e econômico com pleno exercício dos direitos culturais
(CONSTITUIÇÃO FEDERAL, 1988).

Desse modo, o Sistema é uma tentativa de institucionalizar e criar políticas permanentes
de cultura em todo o país com ampla participação da sociedade civil com o objetivo de garantir
o pleno exercício dos direitos culturais.
Para aderir ao Sistema, o responsável legal pelo município ou estado deve assinar o
Acordo de Cooperação Federativa para o desenvolvimento do SNC. O Acordo é bilateral, entre
o município ou estado e o MinC e é de responsabilidade da Secretaria de Articulação
Institucional do Ministério da Cultura (SAI/MinC). O instrumento normativo estabelece as
obrigações de cada um para o desenvolvimento do SNC, destacadas a institucionalização da lei
e a implementação de seus componentes (órgão gestor, conselho, conferências, plano decenal,
fundo, sistemas setoriais, sistema de informações e indicadores, programa de formação para a
área da cultura e comissão bipartite – somente para os estados).
Além de garantir a estruturação e políticas permanentes para a área cultural, o SNC pode
permitir a divisão de competências para cada ente, reformulando uma série de competências
legais comuns à União, estados e municípios, como a proteção de documentos, obras e outros
bens de valores histórico, artístico e cultural, os monumentos, as paisagens naturais e os sítios
arqueológicos. Atualmente, existem diversas instituições criadas tanto pelo MinC quanto pelos
estados e municípios com acervos similares e com atividades idênticas sem buscar uma
integração ou planejamento partilhado (BOTELHO, 2009).
A colaboração entre os entes federados também propicia o protagonismo dos
municípios, locais privilegiados da ação cultural. Seguindo assim, recomendação da Agenda 21
da Cultura:
As cidades e os espaços locais são ambientes privilegiados da elaboração
cultural em constante evolução e constituem os âmbitos da diversidade
criativa, onde a perspectiva do encontro de tudo aquilo que é diferente e
distinto (procedências, visões, idades, géneros, etnias e classes sociais) torna
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possível o desenvolvimento humano integral (CGLU, Agenda 21 da Cultura,
2004).

Outra função importante do Sistema Nacional de Cultura é assegurar a harmonização 2
da legislação sobre a área cultural em todos os níveis de governo. Ou seja, garantir que as leis de
Sistema de Cultura, que asseguram a participação nas decisões das políticas públicas de cultura,
possuam princípios comuns a todos os entes integrados expressos no art. 216-A da Constituição
Federal, tais como conselho de política cultural com representação da sociedade civil de no
mínimo 50% de seus membros, previsão de conferências e de planos decenais para a área
cultural, participação da sociedade civil na formulação, avaliação e acompanhamento das
políticas públicas de cultura.
Segundo o banco de dados do MinC, até junho de 2014, todos os estados, o Distrito
Federal e 2392 municípios integrados ao SNC, o que corresponde a 43% do total de municípios
brasileiros haviam feito a integração ao SNC por meio do Acordo de Cooperação Federativa.
Isso significa que estes entes federados assumiram o compromisso de criar seus sistemas de
cultura com pelo menos cinco componentes: órgão gestor, conselho de política cultural, fundo
de cultura, plano de cultura e conferências de cultura.

SISTEMA NACIONAL DE CULTURA E DIREITOS CULTURAIS
Os direitos culturais que estão previstos da Declaração Universal dos Direitos Humanos
(1948), da qual o Brasil é signatário, e na Constituição Federal versam, de maneira genérica,
sobre a liberdade do indivíduo em participar da vida cultural, exercer suas próprias expressões
culturais, beneficiar-se dos avanços científicos e sobre os direitos autorais (KAUARK, 2013).
Percebe-se que as Constituições Estaduais possuem artigos que refletem esses direitos, no
entanto, eles não são expressamente indicados nas constituições estaduais dos estados de
Alagoas, Goiás, Maranhão e Rondônia.
O Sistema Nacional de Cultura deve ser um desdobramento da garantia destes direitos a
partir da participação da população nas decisões das políticas culturais local nas conferências e
conselhos de cultura; do estímulo à criação de bens culturais, e promoção do acesso a eles; na
2

Capato (2013) se refere a importância da harmonização de legislações entre os países do Mercosul a partir dos
Tratados acordados por estes países. Para ele, “a harmonização ou convergência supõe um processo dinâmico que
leva a uma aproximação dos sistemas nacionais ou a aceitação de normas e princípios comuns a todos os países
envolvidos”. Permitimos inserir esse conceito no Sistema Nacional de Cultura por apresentar características
comuns a um Tratado entre países, através do Acordo de Cooperação Federativa, mas em nível nacional.
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garantia do direito à identidade na gestão dos recursos naturais. Isso pode possibilitar a
reconstituição de vínculos sociais em zonas menos favorecidas.
Para isso, é importante haver consonância entre os planos decenais da cultura; ou seja,
as políticas culturais dos entes federados devem estar articuladas. Maior participação da
sociedade nos processos decisórios é desejável. Tanto os agentes públicos quanto a sociedade
civil devem ter claros seus papéis na construção dos sistemas de cultura. Deste modo, as
políticas culturais podem incidir na vida cidadã de uma comunidade como aponta Barbieri:
Se acentúa, así, progresivamente el papel de las políticas culturales, que se
definen, por un lado, como un instrumento de promoción de bienes y servicios
culturales (cultura en sentido pragmático) y, por otro, como herramienta que
puede transformar las relaciones sociales, dar soporte a la diversidad e incidir
en la vida ciudadana (visión valorativa de la cultura). (BARBIERI, 2011, p.
478)

Ao observar as constituições estaduais e a lei orgânica do Distrito Federal, percebe-se
que todas elas trazem artigos sobre patrimônio com redações bem próximas ao do artigo 216
que trata sobre o mesmo tema na Constituição Federal. Isso pode ser reflexo da política
permanente de patrimônio brasileira instituída primeiramente pelo IPHAN.
Somente as constituições do Ceará e do Mato Grosso do Sul citam o Sistema Estadual
de Cultura. A constituição do Ceará diz que “a gestão pública da cultura no Estado do Ceará
será feita por intermédio da Secretaria da Cultura, de forma sistêmica, com participação de
órgãos colegiados” e possui dois artigos que criam o plano plurianual e o orçamento
participativo e o modo como deverão ser elaborados, com a participação da sociedade civil. A
do Mato Grosso do Sul cita apenas o órgão gestor responsável pela coordenação do Sistema
Estadual de Cultura – a Fundação de Cultura do estado.
De acordo com a tabela abaixo, podemos perceber que quanto à estruturação dos
componentes, 17 estados e o Distrito Federal possuem conselhos estaduais criados em sua
constituição; dois estados designam um órgão gestor para coordenar a área; oito constituições
estaduais citam que a cultura deve ser planejada em políticas, programas ou planos, sendo que
algumas citam a participação da sociedade nesse processo.
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Quantos às leis estaduais de Sistemas de Cultura, seis estados já institucionalizaram as
suas: Acre, Bahia, Ceará, Paraíba3, Rio Grande do Sul e Roraima. Somente a lei do Ceará, que
passa por modificações, não prevê um plano decenal de cultura. Todas elas preveem órgão
gestor, conselho paritário, sistema de financiamento com fundo de cultura, plano decenal e
conferências.

O FINANCIAMENTO DA CULTURA NO DISTRITO FEDERAL
O Distrito Federal (DF) fez sua adesão ao SNC em 2009. Apesar de não possuir uma lei
específica que cria o Sistema Distrital de Cultura, o DF possui os seguintes componentes
institucionalizados e em funcionamento: Secretaria de Cultura; Conselho Distrital de Cultura e
31 conselhos regionais de cultura; Fundo de Apoio à Cultura do DF (FAC) e Lei de Incentivo à
Cultura (LIC), plano de cultura em elaboração, apoiado pelo Projeto de Elaboração de Planos
Estaduais de Cultura em conjunto com a Universidade Federal de Santa Catarina e o MinC;
sistema de museus; e realizou quatro conferências de cultura.
Portanto, o Sistema de Financiamento à Cultura no DF é composto por orçamento
público, fundo de cultura e lei de incentivo à cultura (aprovada em 2014). Como dissemos, o
principal mecanismo de financiamnto à cultura no âmbito do SNC são os fundos de cultura. Por
isso, vamos focar nossa análise no Fundo de Apoio à Cultura do DF que foi criado no início dos
anos 1990, período da redemocratização do Brasil.
Sua criação foi possível devido à mobilização da sociedade civil de todo o DF,
especialmente, das cidades-satélites para criação de políticas públicas com maior participação
social em sua formulação e implementação, entre elas as políticas de cultura. Daí surgiram as
associações culturais que contribuíram para a articulação e fortalecimento dos movimentos
sociais que tinham como pauta a cultura, como o Movimento de Articulação Cultural (MAC).

3

O Sistema Estadual de Cultura da Paraíba é instituído pela Medida Provisória nº 219/2014.
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Esses movimentos apontaram a necessidade de criar mecanismos mais transparentes de
seleção pública de projetos artísticos e culturais apoiados pelo governo, como os editais e,
também, de envolver a sociedade na seleção desses projetos através do Conselho de Cultura.
Desse modo, o Fundo de Apoio à Arte e à Cultura (FAAC) nasce em consequência
dessas lutas, em 1991, com a finalidade de difundir e aumentar as atividades artísticas e
culturais através da promoção de projetos artísticos e culturais, publicação de livros, compra de
materiais necessários para a prática artística, manutenção de equipamentos culturais, produção
de filmes e preservação do patrimônio histórico, cultural e artístico.
Em 1994, a lei orgânica do Distrito Federal foi institucionalizada, de acordo com as
diretrizes da Constituição Federal de 1988. Nela, os direitos culturais são definidos como a
liberdade de expressão cultural e o respeito à sua pluralidade; os modos de criar, fazer e viver;
as criações artísticas e tecnológicas científicas; a divulgação e a circulação de bens culturais.
Além disso, é explícito que um dos objetivos do DF é a proteção e o desenvolvimento da cultura
local.
Os objetivos do FAAC foram ampliados pela lei 267 de 1999 para promover a
educação, a arte, a produção cultural e outros objetivos considerados relevantes pelo
Departamento de Cultura e Artes Conselho; preservar e restaurar o patrimônio artístico, cultural
e histórico; pesquisar e difundir os bens culturais e artísticos. Os segmentos artísticos
abrangidos pelo FAAC seriam a música, as artes cênicas, a produção audiovisual, as artes
visuais, a literatura, o patrimônio, as bibliotecas, os museus, os arquivos, o rádio e a televisão
educativa e cultural, sem fins comerciais.
Em 2008, o FAAC foi transformado no Fundo de Apoio à Cultura (FAC). A principal
mudança nesse ano foi no uso dos recursos, direcionados apenas para projetos da sociedade
civil e não para a manutenção da Secretaria de Cultura (SECULT DF). Outra importante
mudança no FAC foi a vinculação orçamentária de 0,03% do lucro líquido do DF após a
aprovação da emenda à lei orgânica no mesmo ano. Isso proporcionou o aumento de seus
recursos de 7,6 milhões de reais em 2008 para quase 15 milhões no orçamento de 2009.
A última mudança ocorrida no Fundo foi em 2013 através do Decreto n ° 34.785/2013.
Foram modificadas as regras dos editais a fim de reduzir a burocracia, facilitar o modo de
entrega de prestação de contas e ampliar os segmentos contemplados pelo fundo: design, moda,
cultura digital e arte e tecnologia.
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Para inscrever projetos culturais no FAC, o interessado (artista, entidade, empresa,
produtor ou gestor cultural) deve fazer um cadastro na SECULT – o Cadastro de Ente e Agente
Cultural (CEAC). Para solicitar o CEAC, é necessário apresentar documentos pessoais,
currículo com comprovação de experiência de dois anos na área artística e comprovante de
domicílio no DF por mais de dois anos. Esses documentos são encaminhados para o Conselho
Distrital de Cultura para aprovação. Após esse procedimento, o interessado pode se inscrever
90

nos editais do FAC.
Nos editais, o produtor cultural deve apresentar seu projeto conforme modelo
disponibilizado pela Secretaria de Cultura com objetivos, contrapartidas, justificativa e
orçamento. Cada item do orçamento deve ter a comprovação de três cotações. Primeiro, os
documentos são analisados pelos servidores da SECULT para depois serem avaliados pelo
Conselho. Se o projeto é aprovado, o participante assina um contrato para desenvolver o projeto
que deve ser acompanhado de relatório de prestação de contas bimestral e final.
Esse tipo de proceso requer uma habilidade de escrita e que pode excluir muitos
participantes já na primeira etapa, na admissão de documentos. Não sendo avaliado nem o
conteúdo do projeto pelo Conselho de Cultura.

Figura 1- Fluxo dos projetos (Dados Secult DF)

Segundo dados da SECULT, dos 1161 projetos inscritos nos editais durante o anos de
2012, 639 (55%) foram aceitos após análise documental e somente 341 (29%) projetos foram
aprovados.
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O orçamento do FAC após a mudança ocorrida em 2008, em que foi aprovada a
vinculação orçamentária de 00,3% do lucro líquido do DF, subiu de 7,2 milhões de reais em
2008 para 15 milhões em 2009. Entretanto, a execução é baixa. Isso pode ser explicado pelo
aumento dos recursos do fundo, mas com a mesma estrutura anterior (recursos humanos,
materiais, etc) e também pela dificuldade dos artistas se inscreverem nos editais, como vimos
acima.
Percebemos também que os recursos do FAC, de 2010 a 2013, tiveram um significativo
aumento, se compararmos ao orçamento da SECULT. Em quatro anos, os recursos previstos na
Lei Orçamentária Anual aumentaram em 30% - de 176,7 milhõem em 2010 para 248,6 milhões
em 2013.
Figura 2- Orçamento da Cultura e do FAC no DF (Lei Orçamentária Anual do Distrito Federal)
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Se compararmos aos recursos do Fundo Nacional de Cultura (FNC) que deve ser
distribuído em projetos de todo o país (considerando a população de quase 200 milhões de
brasileiros) e do próprio Ministério da Cultura, os recursos do FAC são proporcionalmente
muito maiores. O FNC teve um orçamento previsto pela LOA de 368 milhões em 2013, isso
significa R$1,84 por habitante. Para o mesmo período, os recursos do FAC significavam
R$18,28 por habitante do Distrito Federal.
Em relação ao orçamento da função cultura na LOA, o percentual de recursos
direcionados ao FAC se manteve em cerca de 20% durante esses quatro anos. Com exceção de
2012, em que o orçamento geral da cultura foi reduzido, mas o do FAC foi mantido, esse
percentual subiu para 24,4%.
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Figura 3 - Percentual dos recursos do FAC/ Secretaria de Cultura do Distrito Federal
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Não há dados consolidados da Secretaria de Cultura dos projetos contemplados por área
e segmento. Entretanto, nos anos de 2011 e 2012, a Secretaria de Cultura divulgou os
segmentos contemplados e a área onde os recursos do FAC foram empregados. Vemos que no
ano de 2012, o número de projetos no segmento Multiárea aumentou de 27 para 77 e os de
cinema, dança e circo diminuíram.
Figura 4 – Quantidade de Projetos Apoiados por Linguagem

Quanto à residência dos produtores e artistas contemplados, a maioria vive no Plano
Piloto (Brasília, Lago Sul e Lago Norte). Taguatinga, Ceilândia, Cruzeiro, Gama, Guará,
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Sobradinho e São Sebastião aparecem depois com um número significativamente menor de
projetos.
Figura 5 – Residência/Sede dos contemplados
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A partir dos dados levantados, percebemos a necessidade de realizar mudanças no
acesso ao FAC assim como na prestação final de contas para ampliar o número de regiões
administrativas beneficiadas assim como o de artistas e produtores culturais. Além disso, é
importante analisar os dados de 2013 e 2014, que ainda não foram disponibilizados pela Secult,
para avaliar os impactos da modificação ocorrida no decreto do FAC em 2013.
Pelos dados de 2011 e 2012, percebemos que o orçamento continuou estável e o
investimento de recursos nos projetos de artistas e produtores da região central do DF –
Brasília, Lago Sul e Lago Norte – foi mantida, apesar do discurso de descentralização da
Secretaria de Cultura o que evidencia que as ações podem não corresponder ao discurso
político.
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