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RESUMO
A presente dissertação examinou as políticas culturais implementadas pelo governo da
Bahia, entre os anos de 1995 e 2002, período de atuação do grupo político articulado pelo
senador Antonio Carlos Magalhães que retoma sua hegemonia na cena política baiana no
início da década de 90. A pesquisa amparou-se em dois eixos analíticos, a saber: i) na
compreensão do “modus operandi” do governo estadual ao intervir na área cultural,
privilegiando o enlace entre turismo, cultura e entretenimento; ii) na compreensão dos
deslocamentos nas linhas de comando da gestão do campo cultural, orientadas pela
articulação cada vez mais estreita entre cultura e entretenimento, política e economia,
tomando como célula de análise o Programa Estadual de Incentivo à Cultura – Fazcultura. Os
resultados desta investigação permitiram inferir que ao eleger as áreas da cultura e do turismo
como agendas prioritárias, o governo se ajustou à demanda contemporânea por bens culturais,
apostando na celebração de uma identidade baiana “singular” como elemento de diferenciação
simbólica. Ademais, tomou o Fazcultura como instrumento privilegiado, capaz de tornar a
esfera da cultura e do entretenimento uma das prioridades no projeto de desenvolvimento
econômico contribuindo, desse modo, para o fortalecimento das forças políticas hegemônicas
no Estado.

ABSTRACT
The present dissertation examines the cultural policies implemented by the Bahia
government between 1995 and 2002, the period in which the group articulated by Senator
Antonio Carlos Magalhães, who had retrieved hegemony over the Bahia political scene since
the beginning of the 1990’s. The research is based on the following two analytical axis: i)
understanding of the modus operandi of the State Government in the cultural area, privileging
the link among tourism, culture and entertainment; ii) the understanding of the displacements
in the lines of command in the management of the cultural field, oriented by the ever closer
articulation among culture and entertainment, politics and economy, taking as the core for
analyses, the State Culture Incentive Program – Fazcultura.

The results of this study

permitted us to infer that by the selection of the areas of culture and tourism, the government
adjusted to the current demand for cultural aspects, betting on the celebration of the unique
Bahia identity as an element of symbolic differentiation. Furthermore, this made the
Fazcultura into a privileged instrument capable of making the sectors of culture and
entertainment into one of the priorities in the development plan, thus contributing to the
strengthening of the hegemonic political forces in the State.
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1 INTRODUÇÃO

Desde o início da década de 90, quando mais uma vez se conforma um período de
hegemonia política liderado por Antonio Carlos Magalhães, momento em que é eleito pela
terceira vez para assumir o cargo de governador do Estado (1991-1995), a Bahia vai conhecer
um novo ciclo de administração pública marcado, sobretudo, pela desregulamentação das
funções do Estado e uma concomitante abertura para o mercado internacional, em que o
processo de modernização turística e cultural passa a ser uma das agendas de destaque da
gestão que ora se reiniciava. O entrecruzamento das elites políticas tradicionais com novos
grupos sociais emergentes, atuantes nos setores imobiliário, de entretenimento e comunicação
vai contribuir para a ênfase no desenvolvimento de políticas voltadas para as atividades
ligadas ao consumo cultural e turístico. O remapeamento do espaço urbano de Salvador
engendrado por esse governo no inicio da década de 90, tem na restauração do Parque
Histórico do Pelourinho seu marco principal e sinaliza para as transformações imputadas pelo
poder local à paisagem da cidade com fins de conceder-lhe uma imagem consensual (apesar
das sonantes desigualdades que compõem o tecido sócio-urbano) que favorece o delineamento
de uma imagem da Bahia como lugar de entretenimento e turismo.
No bojo da tendência contemporânea da busca pela afirmação das identidades locais em
meio ao trânsito incessante de signos e imagens que marcam o ambiente da globalidade, o
governo estadual baiano, sintonizado a essa corrente, passa a atrelar a implementação de suas
políticas culturais e turísticas a uma estratégia que lança mão da apropriação de elementos
simbólicos da cultura baiana. Desse modo, tradições e identidades coletivas são
potencializadas e “reinventadas” de modo a tornar a Bahia um “produto” diferenciado em
meio à homogeneidade da cultura “internacional-popular”, para usar uma expressão de
Renato Ortiz (2000), que transita pelo elástico mercado global de bens e serviços da
informação e da cultura. Amparado num discurso que celebra a especificidade da identidade
baiana, o poder local tece seu modo de intervenção nas áreas da cultura e do turismo, tendo
como meta transformar a Bahia num Estado propício ao desenvolvimento de atividades
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ligadas ao setor terciário da economia. Nesse sentido, cultura e turismo são, por excelência, a
saída rumo à inserção do Estado no mercado nacional e também internacional dos bens
simbólicos. E é por esse caminho que reside a aposta das últimas gestões do executivo baiano,
liderado por Antonio Carlos Magalhães – um ciclo político reiniciado no começo da década
de noventa e em vigência até os dias atuais.
A partir desse cenário, a presente dissertação tem por principal propósito analisar as
estratégias de política cultural desenvolvidas pelo Estado da Bahia, concentrando-se, mais
especificamente, no horizonte temporal que se estende entre os anos de 1995 e 2002 – período
que coincide com a criação da Secretaria de Cultura e Turismo do Estado – SCT (1995), e
com as duas gestões do atual Secretário Paulo Gaudenzi, o principal mentor da conjunção
entre turismo e cultura na Bahia.
O referido horizonte temporal torna-se significativo para o presente estudo uma vez que
concentra em seu lapso transformações significativas no modo de condução das políticas
públicas voltadas para a cultura e o turismo, já que as referidas agendas serão compreendidas
como vetores de desenvolvimento para o Estado, num processo em que a tônica das ações
governamentais para esses setores volta-se para a dimensão econômica. Não se pode negar
que durante esse período, a Bahia alcança uma grande projeção nacional e até mesmo
internacional, orquestrada principalmente pela ênfase numa política de divulgação da vocação
turística e cultural do Estado, numa dinâmica que possibilita sua inserção no circuito
transnacional de entretenimento-turismo, refletindo dessa forma a dinâmica globalizante de
convergência entre economia, cultura, entretenimento e turismo.
Um outro indicador do processo de “modernização” da gestão para a cultura, adotado
pelo governo e aqui eleito como foco prioritário de análise é a criação do Programa Estadual
de Incentivo à Cultura – Fazcultura, lei de incentivo fiscal criada em 1997, que tem por
objetivo estimular a iniciativa privada, através da isenção de impostos, a fomentar a produção
cultural baiana. Esse mecanismo de financiamento à produção cultural acaba por revelar, em
última instância, um sintoma que se manifesta em escala global: a desregulamentação das
funções do Estado e a tensão instaurada a partir da redistribuição de poder entre a esfera
governamental e a iniciativa privada no engendramento da produção das atividades artísticoculturais. Um fenômeno que ganha evidência a partir da lógica que orienta o sistema de
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financiamento da cultura, através das leis de incentivo fiscal. Ainda que a parte majoritária
dos recursos (cerca de 80%, quando não, 100%) seja oriunda dos cofres públicos, através de
renúncia fiscal e de acordo com as regras em vigor, a decisão final sobre a aplicação da verba,
ou seja, sobre a escolha dos projetos a serem patrocinados recai sob a responsabilidade do
setor empresarial, denotando assim, o remanejamento do equilíbrio na balança de poder entre
os agentes (Estados e iniciativa privada).
A pesquisa se desenvolveu a partir de dois eixos básicos, eleitos como prioritários para o
entendimento do lugar que o Programa Estadual de Incentivo à Cultura – Fazcultura – vem
assumindo nas estratégias que sustentam a implantação e a consolidação da política cultural
praticada na Bahia no período aqui demarcado. São eles:
a) os novos papéis do Estado no âmbito do sistema da produção cultural e a
convergência entre economia e cultura como principais sintomas das
transformações institucionais, que vêm ocorrendo em escala global, no campo da
produção cultural. Nessa medida, examinar este fenômeno na Bahia, significou a
observação do entrecruzamento entre os órgãos de cultura e turismo através da
criação de uma secretaria específica para o desenvolvimento de políticas públicas
para duas searas aparentemente distintas e até então nunca unificadas em governos
anteriores e nem mesmo em outros estados da federação. Estratégia que parece
revelar um dos mecanismos que viabilizaram a inserção do Estado na economia
mundial, qual seja: a promoção da imagem da Bahia vinculada ao seu potencial
turístico e cultural, vivificada pelo empenho do governo estadual em potencializar
uma tradição baiana, através de dispositivos institucionais que promovem e
divulgam a singularidade de sua identidade cultural (a chamada “baianidade”). A
problemática se dá, então, em torno de uma questão bastante em voga atualmente
e que se materializa na Bahia de forma significativa: uma demanda cada vez
maior por bens imateriais, associados à ênfase na diferenciação simbólica, ou seja,
na busca pela afirmação da identidade cultural;
b) as implicações das mudanças na balança de poder entre os agentes que conformam o
campo cultural (realizadores, iniciativa privada e poder público) no sistema de
financiamento das atividades artístico-culturais. O Programa Estadual de
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Incentivo à Cultura – Fazcultura – foi eleito como célula de análise para a
compreensão desse fenômeno que perpassa e é constitutivo mesmo da
conformação da esfera cultural na contemporaneidade: o deslocamento nas linhas
de comando da gestão do campo cultural e a articulação cada vez mais estreita
entre cultura, política e economia. A hipótese que orientou nossa análise considera
que esse mecanismo de financiamento da cultura criado pelo governo como forma
de estimular a participação da iniciativa privada no fomento às atividades
culturais, reflete, em última instância, a tendência de matizes globalizantes: a
privatização da esfera cultural e a conseqüente relativização do papel do Estado
nessa seara.
Investigar a particularidade de cada um desses eixos, sem perder de vista suas
imbricações, permitiu-nos examinar os principais aspectos da atual dinâmica cultural do
Estado da Bahia e, em boa medida, do país. Nesse sentido, essa pesquisa propôs-se a discutir
uma problemática que vem adquirindo notoriedade na cena contemporânea, qual seja, os
deslocamentos de poder entre Estado e mercado na gestão e organização do campo cultural,
tomando como objeto específico de análise o modo de ação específico da Secretaria de
Cultura e Turismo do Estado da Bahia na última década (1995-2002). Para tal, privilegiamos
como fonte de pesquisa a análise de documentos, programas, relatórios, leis e decretos
referentes aos dois últimos ciclos de gestão da secretaria, sob o comando de Paulo Gaudenzi.
Foram eleitas também fontes secundárias, de caráter bibliográfico, dedicadas à análise das
intervenções do governo estadual baiano na paisagem cultural da Bahia, mais precisamente de
sua capital. Some-se ainda às fontes, a realização de entrevistas com gestores e técnicos que
compõem os quadros administrativos da Secretaria da Cultura e Turismo e o cotejamento de
matérias jornalísticas que trataram do Fazcultura e de documentos originados através de
entrevistas, encontros e debates realizados com agentes envolvidos no processo de produção
cultural do Estado.
No que se refere à fundamentação teórica, foi privilegiado nessa pesquisa um elenco de
diferentes autores que vem se dedicando a formular teorias sobre a relevância conferida ao
tema da cultura na sociedade capitalista avançada, buscando evidenciar sobretudo as
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metamorfoses nas práticas, nas estruturas discursivas e de sentimento dos agentes e
especialistas envolvidos na cadeia de interdependências funcionais que enredam a esfera
cultural na dimensão do contemporâneo. Para tanto, foi necessário antes precisar
conceitualmente o processo de autonomização do campo cultural, buscando compreender
como ele adquire o status de um campo social autônomo, constituído por uma lógica e agentes
específicos. Como não poderia deixar de ser, tomamos como referência o empreendimento
teórico de Pierre Bourdieu acerca desse fenômeno a partir de obras tais como, “Razões
práticas” (1996b), “Economia das trocas simbólicas” (2001) e “As regras da arte”(1996a).
Com o intuito de compreender as profundas transformações que vêm ocorrendo nas práticas
culturais, políticas e econômicas que atingem as sociedades desde a década de 70, quando se
começa a experimentar a emergência da acumulação flexível do capital bem como as novas
formas de apreensão do tempo e do espaço através das novas tecnologias de comunicação e
informação, lançamos mão dos pressupostos teóricos de alguns autores ocupados em
interpretar a natureza dessas transformações socioculturais. Entre esses autores foram eleitos
para essa pesquisa, mais especificamente David Harvey(1993), Anthony Giddens (1999),
Andréas Huyssen (1997), Frederic Jameson (2000), Mike Featherstone (1995, 1997), Néstor
Garcia Canclini (1999, 2001, 2003) e Beatriz Sarlo (2000).
Numa tentativa de síntese de apreensão desse feixe de fenômenos que vem afetando o
ordenamento social nas últimas décadas, diferentes foram os termos cunhados por esses
autores com o objetivo de designar esse complexo processo de mudanças: “pósmodernidade”, “modernidade tardia”, “modernidade reflexiva”. Esses são alguns dos
exemplos do exercício de teorização empreendidos por pensadores que buscam a
compreensão de mudanças culturais fundamentais associadas à crescente importância da
cultura nas sociedades ocidentais contemporâneas. A passagem de uma organização mundial
baseada na integridade dos Estados-nação para um estágio de articulação transnacional das
unidades de produção, circulação e consumo de bens simbólicos e o predomínio de uma
racionalidade industrial na produção e difusão desses bens facultaram um reordenamento da
esfera cultural. O fenômeno da expansão da produção cultural via indústrias culturais
contribuiu para a difusão da cultura para um público cada vez mais amplo e isso vem
ocorrendo paralelamente ao crescimento da autonomia de encraves culturais específicos e do
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acúmulo de poder dos especialistas culturais, denotando assim a desestabilização de certas
categorias hierárquicas que marcaram o projeto civilizador da modernidade. Neste sentido, a
dicotomia estanque que outrora marcou a distinção entre alta-cultura e cultura de ganha outros
matizes em consonância com esse feixe de mudanças que se processam no seio da esfera
cultural.
A interconexão, cada vez mais imbricada, entre economia e cultura aponta para as
transformações ocorridas nas interdependências entre os agentes que conformam a esfera
cultural e revelam, em última instância, as mudanças de equilíbrio na balança de poder daí
decorrentes. A partir da segunda década do século XX, quando a lógica da produção artística
passa a estar subordinada, sobretudo, aos meios de comunicação de massa e à racionalidade
das indústrias culturais, presencia-se profundas mudanças no interior das práticas intelectuais
o que faz originar uma espécie de desmonopolização de establishments até então responsáveis
pelo controle da oferta de bens culturais (FEATHERSTONE, 1996). Nesse sentido, a entrada
de grupos pertencentes a outros campos sociais e portadores de práticas diferenciadas (como
as elites econômicas, por exemplo) afetou significativamente o encadeamento das
interdependências entre os agentes de modo a reconfigurar os princípios de organização da
esfera cultural – hierarquicamente constituídos durante seu processo de autonomização social
– e, conseqüentemente, os modos de oferta e consumo de bens culturais.
O setor econômico passou a reconhecer a cultura como uma área estratégica de
investimento, fato que estreitou laços entre campos aparentemente opositivos: arte e capital,
estética e lucros financeiros, o “sagrado” e o “profano”. As hierarquias culturais, desse modo,
foram sendo desestabilizadas pelo poder de novos agentes intermediários – como a mídia e os
organismos financeiros, por exemplo –que, paulatinamente, foram introduzindo uma nova
lógica de funcionamento no campo cultural, alterando os modos de legitimação e consagração
de tal forma que a sua autonomia passou a ser mais amplamente relativizada.
Diante do ambiente da globalidade, o papel do Estado também sofre redefinições. Hoje
parece ser mais pertinente entender sua função “como lugar de articulación de los gobiernos
con las iniciativas empresariales y con las de otros sectores de la sociedad civil” (CANCLINI,
1999, p.189) e menos como agente protagonista e intervencionista nas diferentes esferas da
vida – sejam elas econômicas ou sociais.
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Analisar a reformulação dos papéis que cabem ao Estado em meio a reconfiguração do
campo cultural na atualidade foi também um dos objetivos perseguidos nesse trabalho,
tomando como parâmetro, evidentemente, a conformação da esfera cultural na experiência
brasileira – e baiana mais especificamente – de modo a cotejar a atuação do Estado na
promoção de políticas culturais neste contexto específico. Esse e os demais aspectos acima
arrolados sobre as metamorfoses institucionais que vêm atingindo a esfera da cultura são
tratados na segunda seção dessa dissertação a partir de uma revisão bibliográfica de autores já
aqui referidos.
O cenário descrito em relação à esfera cultural parece ser melhor visualizado em
experiências de alguns países da Europa ocidental que de fato vivenciaram um processo de
formação do campo cultural diferenciado no qual houve uma nítida separação entre as esferas
da produção restrita e da grande produção. No Brasil, a formação de um mercado de bens
simbólicos já traz, desde a sua origem, a semente da diluição das fronteiras entre público e
privado como uma das suas principais características. Aqui, o processo de autonomização da
esfera cultural se deu já com o forte estreitamento das relações entre Estado e as indústrias
culturais, numa dinâmica sintonizada com o processo de modernização do país, forjando
desse modo uma constituição bastante peculiar do campo cultural no Brasil (ORTIZ, 2001).
Essa questão também estará contemplada na terceira seção, quando nos dedicamos ao
entendimento das vicissitudes da relação entre Estado e cultura no Brasil, percurso que se fez
necessário tendo em vista contemplar um dos objetivos desse trabalho: compreender os
deslocamentos de poder entre os principais agentes (o governo, o setor empresarial e os
especialistas culturais) que conformam o campo cultural brasileiro e que, por sua vez,
conduziram ao modelo de gestão hoje em vigência no Brasil, qual seja: uma política cultural
que tem como principal suporte as leis de incentivo à cultura. Com o intuito de apreender esse
remanejamento, focalizamos os principais momentos históricos em que o poder público
exerceu função-chave na gestão e organização do campo cultural – o estatismo populista de
Getúlio Vargas, durante a década de 30 e o período da ditadura militar pós-64 – bem como
analisamos o processo de redefinição das funções do Estado experimentado no último quartel
do século passado, fenômeno esse que facultou um modelo de intervenção estatal no setor
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cultural baseado em um projeto liberalizante, tendo na implementação das leis de renúncia
fiscal sua síntese mais emblemática.
No entanto, ao tomarmos como pano de fundo as transformações institucionais que se
processam no panorama cultural global, o que se torna heurístico para os objetivos desse
trabalho é compreender o fenômeno do alargamento dos limites da esfera cultural na
experiência contemporânea. Um fenômeno que ocorre num movimento em que sua lógica e
significados parecem espraiar-se pelas mais diversas práticas sociais de tal forma que as
questões relativas aos gostos e ao consumo ganham preponderância e passam a ser referências
à formulação das identidades individuais e coletivas (FARIAS, 2001). Ainda sob uma mirada
sociológica do fenômeno, Farias nos chama a atenção para a “crescente valoração das
sociabilidades inscritas na dimensão do lúdico, ao lado da ascensão do tema do desejo, com o
papel de protagonista alcançado pelo setor de serviços na economia capitalista contemporânea
(...) Evidencia-se desse modo um reordenamento sociológico amplo dentro do qual a esfera
autonomizada do consumo detém lugar dorsal” (FARIAS, 2001, p.61).
Além de afetar a estrutura dos sentimentos e as condutas humanas, a emergência de uma
sociedade de consumidores tem rebatimentos diretos no campo econômico que, por sua vez,
podem ser medidos pelas cifras notáveis geradas pelas atividades ligadas a produção,
circulação e consumo de bens simbólicos. A magnitude dos números relativos à economia da
cultura indica ser esse um dos setores mais rentáveis da atualidade, pois gera milhares de
empregos e tem impacto relevante sobre o produto interno bruto de vários países.
No Brasil, apesar das cifras serem mais tímidas, comparativamente a países da Europa e
da América do Norte, por exemplo, não restam dúvidas de que esse setor vem galgando
posições estratégicas para a economia nacional. Um sintoma bastante significativo de como
todo este movimento em torno da atividade cultural vem ganhando destaque ao longo das
últimas décadas refere-se à criação, em âmbito federal, no ano de 1985, de um ministério
específico para essa pasta e o surgimento de secretarias próprias, em alguns estados da
federação, dedicadas à gestão de políticas públicas voltadas para a cultura desde os anos 80.
Apesar de serem contemplados com orçamentos irrisórios, a simples existência de órgãos
governamentais destinados à dinamização de atividades de fomento cultural já é um bom
indicador de que a cultura tem sido considerada como base de desenvolvimento do país.
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No que diz respeito à experiência específica do Estado da Bahia na última década,
período aqui circunscrito aos objetivos dessa dissertação, somente em 1994, na gestão do
recém eleito governador Paulo Souto, é criada uma secretaria específica para a pasta da
cultura. Em uma ação inédita no país, cultura e turismo, os principais setores de promoção e
divulgação do Estado em nível nacional e internacional, são amalgamados em uma única
secretaria revelando-se aí a estratégia e o modo de condução peculiar para a gestão da cultura
no Estado.
Ao operar através de uma estratégia política bem articulada, na qual é enfatizada a
convergência da “vocação” turística do Estado e de suas idiossincrasias culturais como vetor
de desenvolvimento, o governo estadual deu a senha de acesso, por assim dizer, para a
inserção da Bahia num circuito transnacional de entretenimento-turismo.
Com a experiência adquirida ao dirigir o órgão oficial de turismo, a Bahiatursa, o
secretário Paulo Gaudenzi, principal mentor da criação da Secretaria da Cultura e Turismo do
Estado, inaugurou um novo modelo de gestão para a cultura. Sustentado em uma estratégia
político-institucional, apimentada com alto teor de marketing, esse modelo apostou nos dois
pólos mais promissores do Estado: no seu potencial turístico e na sua peculiaridade cultural.
Dessa forma, a cultura foi apropriada como um importante “produto turístico”, tornando-se,
assim, o principal diferencial do turismo no Estado e, por sua vez, através desse canal as
práticas significativas típicas da Bahia encontraram uma importante vitrine de exposição.
Nesses termos, essa conjunção contribuiu consideravelmente para a divulgação da imagem de
uma Bahia (re)inventada em suas tradições – representação essa disseminada tanto em âmbito
nacional como internacional.
Na última década, a Bahia presenciou a consolidação de um mercado de bens e serviços
simbólicos, impulsionado sobretudo pelo caráter de espetáculo conferido às suas festas
populares (o carnaval, sobremaneira), pela eclosão da axé music (o que reflete no crescimento
da indústria fonográfica) e pelo aumento crescente da economia voltada para o lazer e o
turismo. Experimentou-se a transformação do ócio em um grande negócio. A festa e o lúdico,
embalados pela lógica mercantil, foram bem explorados por agentes (produtores, empresários
da cultura, organizações financeiras etc.) que vislumbraram no poderoso amálgama
economia-cultura o potencial de uma indústria geradora de cifras vultuosas. Acompanhando a
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tendência global de inflação da produção, disseminação e consumo de bens culturais,
maximizada tanto pela dinâmica aquisitiva que orienta o capitalismo contemporâneo bem
como pelo gigantesco desenvolvimento dos meios de comunicação de massa, a Bahia, então,
acabou redefinindo sua posição no cenário nacional e abriu-se para um mercado de dimensões
globais.
Sustentadas num discurso que procura amalgamar “tradição” e “modernidade”, as ações
do governo estadual, no período investigado, lançaram mão de uma estratégia de divulgação e
promoção turística ancorada na apropriação do texto identitário da baianidade. Ao centrar
estrategicamente suas atenções para a cultura e o turismo, áreas até então parcamente
exploradas por governos anteriores, o Estado tomou como diferencial a especificidade da
cultura local como opção de desenvolvimento de sua política cultural. (Re)inventa-se, desse
modo, uma nova imagem da Bahia: uma terra não mais estigmatizada pela preguiça, pela
malemolência poetizada nos versos de Caymmi, mas, sim, agora, um local embalado pelo
ritmo frenético dos trios elétricos, mitificado por uma imagem de uma Bahia afro-mestiça,
portadora de uma identidade cultural singular – tudo isso vividamente reafirmado e
disseminado pelas estratégias de marketing que têm sustentado as políticas de cultura e
turismo do Estado da Bahia nesse período.
Os governos de oposição, na Bahia, viraram as costas para duas coisas: a
cultura e a festa. Só podiam quebrar a cara. Antônio Carlos e sua equipe, ao
contrário, criaram instrumentos de viabilização da produção cultural
regional, mesmo porque usam como diferencial, nas suas performances, uma
ideologia da baianidade que passa, obviamente, pela dimensão da cultura.
(RISÉRIO, 2001).

Logo, essas implicações, oriundas de um certo modus operandi de se desenvolver
estratégias para a política cultural na Bahia, foram eleitas como objeto de estudo dessa
investigação com o intuito de ampliar a compreensão da configuração do atual sistema
cultural na Bahia. Os principais aspectos dessa peculiaridade de se conceber as políticas
culturais para o Estado da Bahia, sob o signo de governos carlistas, estão contempladas na
quarta seção, momento em que são investigados os discursos e as práticas que orientaram a
Secretaria da Cultura e Turismo a conduzir um modo de intervenção na área cultural bastante
específico, que conjuga ações sinérgicas entre as áreas da cultura e do turismo como forma de
enfatizar uma suposta vocação do Estado, e mais especificamente de sua capital, como lugar
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vocacionado para o desenvolvimento da atividade terciária da economia, mais precisamente
para o turismo e o entretenimento.
O outro eixo, imbricado com o anterior, que orientou as investigações diz respeito ao
papel das leis de incentivo como mecanismo de financiamento das atividades culturais
desenvolvidas no país. O sintoma mais premente, e que nos interessa particularmente, referese à constituição de novos arranjos que afetaram o equilíbrio de poder entre os diversos
agentes (Estado, empresários e realizadores) que compõem a esfera cultural. Atualmente, as
leis de incentivo à cultura talvez sejam uma das sínteses mais evidentes dessa reorganização
dos poderes entre os organismos estatais e a iniciativa privada, reveladora dos dispositivos
que sinalizam as transformações pelas quais vem passando a esfera da cultura.
A primeira lei de incentivos fiscais à cultura (a Lei Sarney) foi criada no âmbito do
governo federal. Apesar de ter sido apresentada pela primeira vez em 1972, ao Congresso
Nacional, só conseguiu aprovação definitiva em 1986, durante o governo do Presidente José
Sarney. A Lei Sarney teve vida curta, vigorando entre 1986 a 1990, quando numa atitude
extremamente antiestatal, o presidente Fernando Collor de Melo extinguiu esse mecanismo e
encerrou as atividades das principais instituições federais ligadas a área cultural, selando
assim um dos períodos mais apáticos para a produção cultural nacional.
A utilização das leis de renúncia fiscal como mecanismo de financiamento à cultura foi
fomentada mais amplamente durante as duas gestões do presidente Fernando Henrique
Cardoso (FHC), no âmbito do Ministério da Cultura, sob a batuta, durante todo esse período,
do sociólogo Francisco Weffort. Apesar de ter sido instituída em 1991, em 1995 a Lei
Rouanet sofre uma profunda reforma em seus dispositivos organizadores, passando assim a
constituir-se num dos principais pilares da política cultural dos anos FHC. O discurso que
norteou a ênfase nas leis de incentivo como principal política cultural desse governo foi o
chamado estímulo à parceria entre Estado, produtores culturais e empresas, estratégia que
propiciou “a substituição do exclusivo mecenato de Estado no apoio às artes, à literatura e ao
patrimônio cultural pelo mecenato privado” (MOISÉS, 2002, p.3).
A implementação desse mecanismo de financiamento à cultura evidenciou a tendência
neoliberal de desregulamentação do papel do Estado na esfera da produção simbólica,
sinalizando uma mudança na balança de poder entre os agentes. Ao oferecer benefícios fiscais
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às empresas que investem em cultura, o Estado passou a promover a simbiose de interesses
entre os diferentes agentes, abrindo, assim, a arena para que fosse lançado o jogo de regras
específicas entre as diversas instâncias que conformam o campo da produção cultural no país.
Quais as conseqüências dessa nova dinâmica para a produção cultural no país? Será
mesmo irreversível a tendência de diversificação de fontes de financiamento – público e
privado – para o setor cultural? Há os que defendem que este instrumento de financiamento
provocou, positivamente, um curto circuito no sistema da produção cultural ao permitir um
maior entrelaçamento entre os produtores culturais e os investidores, desmantelando assim a
configuração de um arranjo cartorial no qual o Estado imperava como ente onipresente no
fomento a cultura (FRANCESCHI, 1998; WEFFORT, 2001; MOISÉS, 2000a, 2000b e 2002).
Na contraface dessa tendência, posicionam-se aqueles que acreditam que a lógica que
subjaz às leis de incentivo acabam por gerar distorções pois é concedido à iniciativa privada o
poder de decidir, movida por interesses próprios, sobre a alocação dos recursos públicos
destinados à atividade cultural (SARKOVAS, 1998 e 2003; FARIA, 1998 e 2003; BRANT,
2003).
Essas duas posições expressam a tensão instaurada a partir do desequilíbrio da balança
de poder entre os organismos estatais e o capital privado no desenvolvimento da produção da
cultura, levando-nos a investigar os limites e possibilidades dos papéis a serem
desempenhados por esses diferentes agentes.
A investigação sobre as ações do governo estadual baiano que definem o sistema de
financiamento à cultura através das leis de incentivos fiscais, apresentadas na quinta seção,
permitiu vislumbrar como o poder local vem mediando as relações entre a iniciativa privada e
as organizações artístico-culturais e de que modo tal ingerência vem imputando vicissitudes à
configuração do campo cultural baiano.
Acompanhando o processo “modernizador” de desenvolvimento no qual as funções do
Estado tendem a ser cada vez mais desregulamentadas e a cultura passa a ser entendida, na
própria expressão do secretário Paulo Gaudenzi, como um “fato econômico”, o governo
baiano, seguindo uma tendência em nível nacional, adotou as leis de incentivo à cultura como
política de captação de investimentos “contribuindo para ampliar as oportunidades de
mercado aos produtores e às novas condições de parceria com o empresariado” (GAUDENZI,

26

2000a, p.41). Em 1996, na gestão do então governador Paulo Souto foi implantado, através da
Secretaria da Cultura e Turismo, o Programa Estadual de Incentivo à Cultura – Fazcultura.
É factível reconhecer que a implementação da lei estadual de incentivo à cultura
propiciou uma ampliação e um maior dinamismo na produção e na disseminação da atividade
cultural do Estado, gerando maiores oportunidades para o desenvolvimento do setor. A
efervescência da produção cultural local, em termos de demanda por financiamento no âmbito
do programa estadual de incentivo à cultura, pode ser mensurada pelos números divulgados
pela Secretaria de Cultura e Turismo. No período entre 1997 e 2002, 4.247 projetos foram
inscritos no programa, 2.033 aprovados, e dentro desse universo 768 obtiveram patrocínio. Os
recursos investidos apenas pelo Estado, nesse período, giraram em torno de R$ 56 milhões,
enquanto a iniciativa privada contribuiu com recursos próprios para o fomento à produção da
cultura local com aproximadamente R$ 14 milhões.
Diante da nova dinâmica que o Programa Fazcultura tem proporcionado ao
funcionamento do campo cultural na Bahia decidimos investigar algumas questões que
gravitam em torno desse fenômeno. Tomando como referência os principais documentos
legais que dão estofo ao programa (decretos, leis e regulamentos), bem como suas estatísticas
em relação ao número e ao perfil dos projetos apoiados, buscamos compreender o papel
desempenhado pelo Fazcultura no interior das estratégias modernizantes imputadas pelo
poder local na administração da cultura. Para que tendências a conformação do campo
cultural baiano apontou após a implementação desse mecanismo de financiamento à cultura?
Como se deram os processos de avaliação de projetos e de decisão sobre a destinação dos
recursos e como têm afetado o modo de organização do campo cultural baiano? Qual o papel
desempenhado pelo poder público nesse processo? Qual foi o perfil dos investimentos
executado pelo programa e o que ele revelou? Essas foram indagações que nortearam nossa
investigação e que estão contempladas na quinta seção dessa dissertação.
Ao tecer as considerações finais buscamos, num exercício de síntese das questões
levantadas por essa pesquisa, delinear as principais características do perfil de intervenção do
grupo político dominante na cena cultural local. Mesmo considerando o fato de que o
contexto social, político e econômico contemporâneo sinaliza para a perda de centralidade do
Estado nas mais diferentes esferas da via social, após a análise dos programas e projetos
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desenvolvidos pela Secretaria da Cultura e Turismo, constatamos que ainda é marcante a
presença do poder público na engrenagem que dinamiza o circuito da produção cultural local.
Ainda que seja um modo de gestão cada vez mais pautado em parâmetros de práticas
administrativas que indicam a paulatina desregulamentação de suas funções, o papel decisivo
que o poder local assume na organização do campo cultural acaba se constituindo num reflexo
das práticas políticas específicas do grupo político hegemônico no Estado.
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2 METAMORFOSES INSTITUCIONAIS NA ESFERA CULTURAL:
NOVAS PRÁTICAS, NOVOS AGENTES

O propósito que norteia a presente seção é lançar mão de alguns pressupostos
conceituais, a partir de um elenco específico de autores, que sustentam a investigação sobre o
lugar preponderante que as atividades voltadas para o comércio de bens simbólicos atividades artístico-culturais, o entretenimento e o turismo - passaram a ocupar no cenário
social contemporâneo. Buscaremos dar especial atenção às metamorfoses institucionais que
marcam o processo civilizador da modernidade tardia e às formas como essas transformações
acabaram por afetar a dinâmica de funcionamento do processo de produção, difusão e
consumo dos bens culturais, conferindo, conseqüentemente, significativas alterações nas
experiências e práticas culturais cotidianas.
Tal recorte conceitual se faz necessário uma vez que melhor contextualiza, em
dimensões teóricas mais abrangentes, as especificidades dos fenômenos que gravitam em
torno do objeto específico dessa dissertação, qual seja: o modo peculiar como o governo
estadual baiano vem instituindo, concebendo e financiando as políticas públicas para a área da
cultura desde a última década. Amalgamar áreas de cultura e turismo numa única estrutura
administrativa, talvez seja uma das sínteses mais evidentes da natureza do projeto
empreendido pelo governo carlista. Apostando na suposta “vocação” do Estado da Bahia, e
mais precisamente da sua capital, em desenvolver sua economia baseada num modelo “pósindustrial”, a política cultural e turística concebida por este grupo político ancorou-se
justamente nos pressupostos teóricos que dão estofo conceitual à tese sobre a emergência de
uma sociedade pós-industrial. Esse arcabouço conceitual postula o ocaso da hegemonia do
modelo industrial e aposta no eixo produtivo do setor de serviços (turismo, entretenimento,
alta tecnologia) como alternativa de desenvolvimento econômico.
Ancorado nesses postulados, o grupo político liderado por Antonio Carlos Magalhães
volta à cena política baiana no início da década de 90, deslanchando projetos de grande
visibilidade voltados para emoldurar a Bahia como lugar vocacionado para as atividades de
entretenimento e turismo. Alinhando-se à tendência mundial de valorização do setor terciário
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como caminho para o desenvolvimento econômico, o poder local passou então a implementar
um processo vigoroso de modernização cultural e turística para o Estado, tendo em vista sua
inserção no circuito internacional de comércio de bens e serviços simbólicos. Lançando mão
da “singularidade” da formação sócio-cultural da Bahia e da variedade dos recursos naturais
que compõem a paisagem do Estado como elementos de diferenciação simbólica, o governo
encontrou justificativas mais do que plausíveis para apostar nesta direção. E o fez. Neste
sentido, investigar o modo de conceber e implementar as políticas que potencializaram a
presumível “vocação” da Bahia para a economia do lúdico é aqui nosso propósito.
Antes, contudo, é necessário partirmos para uma compreensão das transformações
institucionais que elevaram a esfera cultural à posição de destaque no ordenamento societal
contemporâneo. Isto porque as estratégias do executivo baiano não se dão num vazio
sociocultural. Pelo contrário, são reflexos das transformações culturais que vêm se
processando na última década, mudanças essas que sinalizam para a tendência da crescente
relevância da cultura nas sociedades contemporâneas.
Com a emergência da sociedade de consumidores, que tem na industrialização da
cultura um dos seus principais eixos estruturais, uma significativa mudança se processou no
sistema da produção, disseminação e consumo de bens simbólicos. A super-produção de bens
culturais, imagens e signos, potencializada pelas indústrias culturais, colaborou para a
desmonopolização de sua oferta, proporcionando a diluição das fronteiras que demarcavam a
separação entre cultura erudita e cultura popular ou de massa. A produção dos bens
identificados no plano do consumo ampliado, antes figurados numa posição inferior, passou
também a ganhar legitimidade a partir de meados do século XX, provocando assim o
fenômeno que Feathersthone (1995,1997) cunhou de desconstrução das hierarquias
simbólicas.
Ainda que sejam transformações melhor notabilizadas em experiências sócio-históricas
específicas como aquelas de alguns países do continente europeu – sociedades que
vivenciaram mais acentuadamente o processo de formação de um campo autônomo para a
produção artístico –cultural e, conseqüentemente, a experimentação mais viva do seu
reordenamento na atualidade, as suas conseqüências não deixam de atingir também os
processos de formatação e elaboração de políticas públicas em nível local. Como agora
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estamos interligados em um ambiente de globalidade, em que o processo de mundialização da
cultura parece não mais restringir espaços e lugares, mesmo que em condição periférica, tais
reverberações chegam até nós adquirindo contornos diferenciados e acabam por afetar de
forma decisiva a complexa rede de agentes que conformam o campo cultural local, bem como
o modo de desenvolvimento da produção, disseminação e consumo de bens simbólicos.
Para realizar a tarefa de compreensão dos mecanismos institucionais que
(des)diferenciam as fronteiras do campo da produção cultural, focalizaremos antes o seu
processo de autonomização buscando entendê-lo como um componente indicador da
modernidade das sociedades contemporâneas, tese sugerida por autores como Jürgen
Habermas e Pierre Bourdieu. Por outro lado, procuraremos refletir sobre os novos desafios
impostos pela dinâmica do desenvolvimento da produção artístico-cultural da atualidade, em
que a prerrogativa da autonomia do campo artístico-cultural parece questionável frente aos
dispositivos organizadores da sociedade de consumo que, regidos por uma lógica
predominantemente capitalista, acabam por subordinar as práticas de produção e difusão dos
bens simbólicos, tornando-as dependentes de outros aspectos que não somente os seus valores
artísticos ou de gosto.
Essa, segundo Canclini (2000), talvez seja uma das aporias mais patentes da
modernidade, verificada particularmente na dinâmica do funcionamento do campo artísticocultural, a saber: tentar conciliar, em seu projeto, movimentos paradoxais: promover a
emancipação da vida social, através da secularização de campos culturais auto-regulados bem
como buscar, concomitantemente, a renovação e inovação incessante da sua produção
simbólica – hoje orientada, paradoxalmente, pelo modo de regulação capitalista da produção
material. Um aparente paradoxo que faz o referido autor indagar sobre a incompatibilidade de
conciliar a tendência capitalista de expandir o mercado para um público consumidor cada vez
mais ampliado com a tendência de formação de públicos especializados em âmbitos restritos,
ou ainda sobre a contradição da simultaneidade de fenômenos como a multiplicação de
produtos orientada pela maximização do excedente do capital e a promoção de obras únicas
nas estéticas modernas (CANCLINI, 2000, p.36). Essa contradição, que ocorre no seio do
desenvolvimento socioeconômico das práticas artístico-culturais, é considerada por Canclini
como um dos sintomas do insucesso do projeto da modernidade.
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Na tentativa de apreender e sintetizar em categorias de análise sociológica a espiral de
mudanças que vem se processando nas sociedades ocidentais desde meados do século
passado, um número diversificado de intérpretes vem se lançando no exercício de
compreensão dos fenômenos associados às transformações institucionais que vêm ocorrendo
na cultura contemporânea. Para alguns autores vivemos ainda numa experiência de
modernidade inconclusa, em que o seu projeto civilizador não pôde se realizar por completo.
Habermas (1992) é um deles.
Outros autores sustentam a tese de que estamos presenciando a modernidade na sua
versão mais radical “....estamos alcançando um período em que as conseqüências da
modernidade estão se tornando mais radicalizadas e universalizadas do que antes”
(GIDDENS, 1991, p. 13). Há, ainda, aqueles que acreditam que a modernidade é um projeto
que já conheceu o seu ocaso e que agora vivemos numa nova etapa civilizatória que possui
seus próprios princípios organizadores – a pós-modernidade. Compartilham dessa tese autores
como Baudrillard, Lyotard. Outros, como David Harvey (2000), concebem o pós-modernismo
como uma lógica que surge quando o modernismo se completa, tomando-o não como uma
dominante de uma ordem social inaugural, mas como conseqüência e reflexo das
modificações no interior do próprio capitalismo.
Versões distintas à parte, o que não se pode negar é que presenciamos uma
transformação de época em que, como náufragos de um barco à deriva, passamos a desejar
sofregamente uma tábua de salvação para as nossas inquietações teóricas frente à
instabilidade e fragmentação que (des)fazem os contornos das sociedades contemporâneas e
que acabam por embaçar possíveis diagnósticos desse tempo de intensas transformações
sociais, econômicas, políticas e culturais. Mas, em meio a esse turbilhão de possibilidades
teóricas, é preciso aqui re-encontrar uma espécie de bússola que nos conduza a águas mais
tranqüilas, passíveis de serem navegadas. Trata-se aqui da necessidade de definir um eixo
teórico a respeito da complexidade cultural contemporânea.
Neste sentido, a versão eleita como fio-guia enfatizará a dimensão cultural ou estética da
condição pós-moderna, procurando entendê-la como uma dinâmica civilizatória que, mais do
que qualquer outra, trouxe para o cerne do seu próprio desenvolvimento novos
remanejamentos que acabaram por engendrar uma nova configuração e uma nova
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compreensão das experiências e práticas culturais cotidianas, fato que, por conseguinte,
outorgou uma elevação do papel da esfera cultural na cena contemporânea.
Sob essa perspectiva, então, o que se pretende aqui é compreender o fenômeno da
inflação das atividades artístico-culturais na contemporaneidade, procurando dar ênfase às
mediações entre economia e cultura – umbilicalmente implicadas pelo inter-relacionamento
cada vez mais íntimo entre especialistas culturais e agentes econômicos –, fato que confere
especial configuração ao sistema de produção, difusão e consumo dos bens culturais do
capitalismo contemporâneo. Logo, o tema sobre o papel das políticas culturais na atualidade
não pode deixar de considerar este novo cenário em que agentes diversos – Estado, empresas,
intermediários culturais, organizações não-governamentais e a própria sociedade civil – coparticipam de uma mesma rede de ações na esfera cultural, fazendo ressoar redefinições nas
práticas e nos modos de produção, difusão e consumo de bens simbólicos.
2.1 AUTONOMIZAÇÃO NO CAMPO DA PRODUÇÃO CULTURAL: FORMAÇÃO E
ESPECIFICIDADES
Para uma investigação que pretende formular questões a respeito do lugar das atividades
voltadas para o consumo cultural, o lazer e o entretenimento na atual configuração societal, é
necessário atentarmos para a formação do campo social que lhe justifica e que lhe origina,
qual seja, o campo da produção cultural. Este é pensado a partir da interdependência entre a
produção erudita de bens simbólicos (a “arte erudita”) e a grande produção (ou cultura de
massas), simbolizada pelas indústrias culturais, denotando, dessa forma, uma concepção mais
ampliada do que aqui se pretende entender como esfera cultural.
Neste sentido, faz-se premente dedicar-se a uma compreensão dos agentes centrais que
demarcam a complexidade do processo que marcou o desenvolvimento e conseqüente
autonomização do campo da produção cultural para assim nutrir-se de elementos que nos
levem ao entendimento da relevância que essa autonomia acabou por ganhar na atualidade a
ponto de tornar-se um dos campos sociais mais evidentes e definidores da recente
configuração da chamada experiência social “pós-moderna”. Entender, portanto, o lugar
privilegiado que ocupa a produção cultural no cenário contemporâneo, requer um recuo
histórico – com base no processo específico do seu desenvolvimento – às condições e às
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circunstâncias que geraram sua autonomização enquanto campo social legítimo, regido por
regras e normas que lhe são próprias e lhe constitui.
São variados os autores que se dedicaram a construir conceitos com o objetivo de
esclarecer o processo de racionalização da vida social moderna, fato que acabou por originar a
diferenciação de funções e a especialização do conhecimento, gerando a distinção e a
conseqüente secularização dos campos sociais – característica essencial que vai distinguir a
especificidade da modernidade. Max Weber, Jürgen Habermas e Pierre Bourdieu são alguns
dos estudiosos que mais se destacam em seus empreendimentos teóricos a respeito dos
processos de institucionalização dos campos sociais.
Fortemente inspirado em Max Weber, Habermas vai tecer sua trama conceitual,
sustentando que a modernidade se realiza (apesar de considerá-la um projeto inacabado)
quando a cultura se descola da razão substancial que prepondera na lógica religiosa e
metafísica e passa a constituir-se a partir da “diferenciação das esferas de valor: ciência,
moral, e arte”(HABERMAS, 1992, p.110). Nesse processo, os referidos sistemas sociais
começam a ser institucionalizados, através da normatização de regras internas e da
especialização de funções e saberes profissionais, a ponto de ganharem sua própria
legitimidade, deflagrando por conseqüência a autonomia de diferentes campos sociais.
Pierre Bourdieu (1996a, 1996b, 2001) é também um pensador fundamental na tarefa de
compreensão do processo de autonomização do campo da produção cultural. Ele contribuiu
significativamente para a solidificação de empreendimentos teóricos que sustentam as
ciências sociais através do legado do seu clássico conceito de campo1, além de ter-se dedicado

1

Sustentado num conceito relacional, Pierre Bourdieu entende por campo social o sistema de posições e de
relações objetivas entre diferentes posições que funciona regido por regras e leis próprias. A lógica de
funcionamento do campo é estabelecida pela posição relativa que os agentes e as instituições ocupam neste
espaço. A correlação de forças entre os diferentes agentes e grupos nos campos específicos definem-se a partir
do volume global e da composição das diferentes espécies de capital com os quais podem contar. Através da
distribuição das diversas formas de capital – econômico, social, cultural e simbólico –, os agentes participantes
em cada campo são munidos com as capacidades adequadas ao desempenho das funções e à prática das lutas que
o atravessam. Neste sentido, o campo expressa um estado da relação de forças entre agentes e/ou entre
instituições que buscam preservar ou melhorar suas posições em redes sociais dotadas de relativa autonomia.
Nesse pano de fundo, assume um papel definitivo a noção de luta simbólica. Os conflitos estabelecidos no
interior dos campos serão determinados pelos interesses dos diferentes agentes – dominantes e dominados, de
acordo com as quantidades e qualidades disponíveis de capitais, em determinado momento – em se manterem no
jogo, preservando ou melhorando suas posições. Para isso, devem acionar diferentes estratégias, de acordo com
as características que vão sendo estabelecidas, historicamente, em cada campo.

34

à minuciosa tarefa de dissecar, ao tempo em que lhe atribuía categorias específicas, a
dinâmica de funcionamento do campo da produção cultural – seara imprescindível para nossa
investigação.
Desse modo, favorece a compreensão dos agenciamentos e negociações – através da
identificação dos principais agentes, processos e modos de produção – que conformam o
campo cultural, Pierre Bourdieu despontou como o teórico mais apropriado nessa empreitada,
devido à extensa contribuição deixada por ele em relação à problemática referente à formação
de uma esfera autônoma para a cultura.
De modo equivalente a Weber e Habermas, Pierre Bourdieu também considera o
processo de autonomização do campo da produção cultural como indicador do processo mais
amplo de diferenciação cultural que caracterizou o desenvolvimento da modernidade. Para o
autor, a emergência de encraves culturais específicos, por oposição a outros campos como o
religioso ou o econômico, compostos por agentes independentes (intelectuais e artistas) que
atuam de acordo com regras que lhe são imanentes, apontou para uma racionalidade
característica do desenvolvimento moderno: o sentido secularizador que subjaz à formação
dos campos sociais autônomos.
Bourdieu vai tratar da história da vida intelectual e artística da Europa dedicando-se ao
entendimento das transformações ocorridas no engendramento do sistema de produção,
circulação e consumo de bens simbólicos, buscando, a partir daí, justificar as causas que
levaram à autonomia do campo artístico. Apesar de o início do processo de autonomização
remontar aos séculos XVI e XVII, período em que os artistas começavam a dar seus primeiros
sinais de independência econômica e social em relação à Igreja e a aristocracia de corte, é
com o fenômeno da Revolução Industrial (momento em que se presencia o nascimento da
indústria cultural), que o referido processo irá atingir o seu ápice.
O surgimento de uma categoria específica de profissionais (artistas e intelectuais),
regida por regras e normas que lhe são próprias, a formação de um público consumidor de
bens simbólicos cada vez mais diversificado e extenso, o desenvolvimento de um sistema
próprio de produção desses bens e a multiplicação das instâncias de difusão e consagração
(museus, galerias, salões, revistas, etc.) que legitimam o valor cultural dos bens simbólicos,
constituíram-se em fatores que, segundo Bourdieu, apontam para o fenômeno que subjaz ao
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movimento do campo artístico em direção a sua autonomização: a deflagração de um mercado
de bens simbólicos.
Neste sentido, para Bourdieu, a formação de um mercado específico, movido pelo jogo
que se conforma em torno dos capitais que lhes são próprios (o capital simbólico, cultural e os
capitais específicos), passa a ser um elemento revelador da dinâmica da constituição de um
campo social específico. Quem ressalta essa tese do sociólogo francês é sua comentadora,
Alicia Gutierrez: “El surgimiento del mercado especifico señala el surgimiento del campo
específico, com sus posiciones y sus relaciones entre posiciones. Podría decirse entonces que
al mayor desarrollo del mercado propio, mayor autonomía del campo respecto a los demás”
(GUTIERREZ, 1994, p.42). Sendo assim, o sentido das obras produzidas bem como as
práticas dos seus produtores, os artistas, estão diretamente implicados por esta complexa rede
de relações que se estabelece entre os diferentes agentes que compõem o sistema de produção
e circulação das obras.
É nessa dinâmica, então, que se estabelece o processo de autonomização do campo
intelectual e artístico, marcado por certa peculiaridade que lhe distingue, a saber: um campo
que tem por atividade a prática artística – caracterizada sobretudo pelo seu valor ontológico,
calcado na criação livre e “desinteressada”, irredutível às necessidades “vulgares” da
economia –, vê-se constrangido na sua constituição justamente ao surgimento de um mercado
de arte. Paradoxalmente, será a formação de um mercado específico de bens simbólicos que
possibilitará a irredutibilidade da obra de arte ao estatuto de mercadoria, e, por conseqüência,
o surgimento de uma teoria pura da arte. Nas próprias palavras do autor,

No momento em se constitui um mercado da obra de arte, os escritores e
artistas têm a possibilidade de afirmar – por via de um paradoxo aparente –
ao mesmo tempo, em suas práticas e nas representações que possuem de sua
prática, a irredutibilidade da obra de arte ao estatuto de simples mercadoria,
e também, a singularidade da condição intelectual e artística. (...) Tudo leva
a crer que a constituição da obra de arte como mercadoria e a aparição,
devido aos progressos da divisão do trabalho, de uma categoria de
produtores de bens simbólicos especificamente destinados ao mercado,
propiciaram condições favoráveis a uma teoria pura da arte - da arte
enquanto tal -, instaurando uma dissociabilidade entre a arte como simples
mercadoria e arte como pura significação (BOURDIEU, 2001, p.103).
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Esse paradoxo que marca a especificidade do campo artístico pode ser constatado na
constituição e na dinâmica do sistema de produção cultural, representado pela oposição e pela
complementaridade que se estabelece entre o campo de produção restrita e o campo da grande
produção. Esses dois campos que, segundo o autor, possuem lógicas de funcionamento
distintas, “só podem ser complementariamente definidos através de suas relações”
(BOURDIEU, 2001, p.139). É neste antagonismo que se instaura os dois princípios
norteadores do grau de autonomia de determinado sistema de produção cultural, a saber: o
princípio de autonomia (a arte pela arte) e o princípio de heteronomia – autonomia relativa
(práticas culturais subsumidas ao volume do público ou às leis de mercado), representados
respectivamente pelos campos da produção restrita e da grande produção.
Neste sentido, o grau de autonomia irá variar de acordo com o maior ou menor gradiente
de subordinação entre os princípios de hierarquização externa e hierarquização interna, ou
seja, entre os índices de consagração externos ou internos a determinado campo. A título de
exemplificação, no campo da grande produção, o que irá prevalecer será o princípio de
hierarquização externa, medido, por exemplo, pelo sucesso comercial da obra. Constata-se,
então, um maior grau de dependência desse campo aos indicadores externos, derivantes da
dinâmica de funcionamento de outros campos, como o da economia ou o da política, por
exemplo. Diferentemente do sistema da indústria cultural, a estrutura e o funcionamento do
campo de produção restrita serão definidos com base no poder que dispõe de produzir suas
próprias regras de produção e critérios de avaliação de seus produtos, referendados pelo
reconhecimento de seus pares. Portanto, a referencialidade da obra e do artista bem como sua
possível consagração estão condicionadas, aqui, à legitimidade conferida entre os “iguais”,
sendo desconsiderada a lógica que norteia os princípios mercadológicos da grande produção.
Desse modo, o grau de autonomia de um campo da produção restrita será medido pela
maior ou menor capacidade que terá de regular-se pelos seus próprios princípios de
legitimidade cultural e de ser refratário aos princípios de divisão externos como a
diferenciação econômica, social ou política. Assim, índices como o “sucesso de público”,
essencial para o campo da grande produção, constitui-se em uma espécie de “ameaça” à
pretensão do campo da produção erudita em monopolizar seus princípios de consagração
cultural. Esclarecendo ainda a assertiva, Bourdieu acrescenta que: “O grau de autonomia de
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um campo de produção erudita é medido pelo grau em que se mostra capaz de funcionar
como um mercado específico, gerador de um tipo de raridade e de valor irredutíveis à raridade
e ao valor propriamente culturais” (BOURDIEU, 2001, p.108-109).
Seguindo ainda seu rastro de argumentação, é na lógica oposicionista entre os campos
da produção erudita e da grande produção que habita a peculiaridade da esfera cultural,
ilustrando, dessa forma, a “distinção entre as relações de interação e as relações estruturais
que são constitutivas de um campo, [que] podem jamais se encontrar, ou mesmo ignorar-se
metodicamente, e permanecer profundamente determinados, em sua prática, pela relação de
oposição que os une” (BOURDIEU, 2001, p.247).
Ao erguer seu edifício teórico a respeito do processo de autonomização do campo
cultural, Bourdieu ancorou-se em experiências sócio-históricas de algumas sociedades
européias, nas quais houve uma nítida distinção na formação do campo da produção restrita e
da grande produção. Ainda que determinantes entre si, a constituição destes diferentes
campos, em algumas sociedades específicas, se processou sob lógicas e princípios
diferenciados, mesmo sendo eles partes integrantes de um mesmo sistema. Ao postular que o
sistema de produção e circulação de bens simbólicos em si deriva sua estrutura específica
fundamentalmente dessa oposição que se estabelece entre o campo erudito e o campo da
indústria cultural, Pierre Bourdieu acaba não contemplando a irrupção do fenômeno
contemporâneo que hoje ocorre no seio da esfera cultural, a saber: a diluição das fronteiras
entre esses campos e a conseqüente interpenetração das racionalidades específicas que lhe são
imanentes, atuando como eixo regulador de suas diferentes práticas, agentes e instituições. É
bem verdade que, nesta dinâmica, a lógica do campo da grande produção acaba
predominando.
Neste sentido, lançar mão exclusivamente dos pressupostos de Bourdieu para a
compreensão de todo e qualquer processo de formação de campos culturais é correr o risco de
operar analiticamente com limitações. Como apreender o processo de autonomização da
esfera cultural no Brasil, por exemplo, tendo como base apenas os postulados do pensador
francês? Como veremos mais detalhadamente na terceira seção, a imbricação da indústria
cultural com o campo erudito é a raiz instituinte da formação mesma do campo cultural
brasileiro. E mais: o seu processo de autonomização conta com a decisiva atuação do Estado
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enquanto agente não somente regulador das práticas culturais mas, sobretudo, enquanto
instância definidora do modo de organização e gestão do campo cultural.
E o que dizer então da atual configuração da esfera cultural na Bahia, cujo
funcionamento é orientado preponderantemente pela lógica intrínseca ao campo da grande
produção, tendo no comércio de bens voltados ao entretenimento e ao turismo seu eixo
crucial? Lógica essa que afirma a sua legitimidade simbólica quando extrapola suas fronteiras,
afetando decisivamente outras esferas sociais como a do plano do poder? Como conceber, por
exemplo, a peculiaridade das políticas culturais implementadas pelo governo estadual baiano,
a não ser levando em consideração a premência da racionalidade das indústrias culturais no
sistema de produção cultural local, portanto, enquanto condicionante do modo de atuação do
Estado na área da cultura?
Esses são matizes de um fenômeno contemporâneo que não encontra respaldo suficiente
nos postulados do sociólogo francês (CANCLINI, 2000) e que pontuaremos na próxima
seção. Todavia, é inquestionável a rica contribuição teórica legada por Bourdieu,
principalmente no que se refere ao tema da dimensão institucional da esfera cultural. Ou seja,
quando o autor oferece um arcabouço teórico-metodológico para a compreensão do campo
cultural enquanto espaço de lutas simbólicas, originadas na rede de relações entre os agentes e
instituições na busca por consagração e legitimidade. Aliás, são categorias a serem utilizadas
nessa pesquisa quando for analisado, por exemplo, o sistema de funcionamento das leis de
incentivo à cultura em vigor no país, momento em que o Programa Estadual de Incentivo à
Cultura – Fazcultura será nosso foco de análise.

2.2 ESFERA CULTURAL NA CONTEMPORANEIDADE: PRÁTICAS, AGENTES E
INSTITUIÇÕES

Está certo: nunca, desde a invenção da imprensa,
tantos livros foram publicados por ano, nem tantos
jornais e revistas; exceto em casos de excepcional
cegueira, como o que sofremos aqui, os meios
audiovisuais também se ocupam de escritores e
artistas. Estaremos então no melhor dos mundos?
Beatriz Sarlo,2001.
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Essa breve contextualização sobre o processo de autonomização do campo da produção
cultural é salutar uma vez que nos indica a sociogênese da formação e consolidação do campo
artístico, levando-nos a uma melhor consideração sobre a importância e o papel que as
atividades artístico-culturais passaram a exercer nas sociedades contemporâneas. No entanto,
como já mencionado, faz-se necessário compreender uma característica típica da condição
“pós-moderna”, a saber: “a contradição entre as utopias de criação autônoma na cultura e a
industrialização dos mercados simbólicos” (CANCLINI, 2000, p.29).
Como defender ainda a distinção de encraves aparentemente distintos (o campo da
produção restrita e o campo da grande produção), regidos por lógicas próprias, quando se vive
um esmaecimento de fronteiras entre esses dois campos, em que signos e espaços antes
considerados típicos das elites começam a ser assimilados por camadas populares e viceversa? Como compreender o processo um tanto paradoxal de se presenciar o acirramento da
monopolização de encraves culturais autônomos em que seus especialistas parecem ganhar
cada vez mais poder e ao mesmo tempo conviver com a desmonopolização da oferta de bens
culturais, potencializada pelas indústrias culturais? Enfim, é preciso questionar como se
reformulam os vínculos de autonomia e dependência das atividades artístico-culturais em
meio às atuais condições de produção, difusão e circulação da cultura.
São essas transformações dos mercados simbólicos, fenômenos que alguns autores
identificam como “pós-modernos” que, segundo Canclini, Bourdieu não enfrentou em seus
postulados, mas que precisam ser levados em consideração num estudo que pretende avaliar o
papel das atividades artístico-culturais na atual configuração da sociedade contemporânea.
Sendo assim, o que se pretende aqui é traçar um panorama sobre as reconfigurações
institucionais que ocorreram no âmbito da dinâmica das interdependências entre os diferentes
agentes que conformam o campo cultural na dimensão do contemporâneo, buscando dar
ênfase aos seguintes aspectos: a) mudança de equilíbrio na balança de poder entre os
diferentes agentes que dinamizam o funcionamento da esfera cultural, em especial a
interdependência cada vez mais íntima entre os especialistas culturais, os especialistas
econômicos e as instâncias de poder, revelando assim uma estreita aproximação entre
economia, cultura e política, buscando apreender aí os deslocamentos de poder que se
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processam no encadeamento funcional entre esses agentes; b) a emergência de novas técnicas
de produção, circulação e consumo de bens simbólicos, que imputam transformações nas
experiências e práticas simbólicas e c) a problematização de alguns pressupostos fundadores
que legitimaram a crença cultural da modernidade. Todos esses remanejamentos societais
acabaram por conceder um papel de destaque à esfera cultural na atual experiência social
contemporânea, na qual as questões dos gostos e do consumo passam a ser categorias
determinantes de sua própria condição:
(...) um mundo no qual a “cultura” se tornou uma verdadeira ‘segunda
natureza’. De fato, o que aconteceu com a cultura pode muito bem ser uma
das pistas mais importantes para se detectar o pós-moderno: uma dilatação
imensa de sua esfera (a esfera da mercadoria), uma aculturação do Real
imensa e historicamente original, um salto quântico no que Benjamin ainda
denominava de “estetização” da realidade (JAMESON, 2000, p.14).

Decerto, esse feixe de transformações que se processam no interior da esfera cultural
impõe a redefinição do papel que os Estados (principalmente no contexto sócio-político da
América Latina) desempenharam na seara cultural até meados da década de 80. Tendo o
Estado atuado até então como agente protagonista na gestão e organização do campo cultural,
com a consolidação do processo de industrialização da cultura e a conseqüente intensificação
dos fluxos transnacionais de bens simbólicos, a sua centralidade de atuação foi desestabilizada
em detrimento do crescente poderio dos conglomerados econômicos privados. Ainda que
tenha havido uma ampliação das dimensões da esfera da cultura, essa condição emergiu
amparada em grande medida no arcabouço institucional da sociedade de consumidores –
tendo nos dispositivos do entretenimento e turismo seus dínamos cruciais –, facultando,
assim, aos Estados uma posição de agentes coadjuvantes nesse processo. Configuração essa
que nos faz indagar sobre a função das políticas públicas para a cultura, implementadas pelos
governos. Terão as agências estatais conseguido sintonizar-se a essas mudanças ou ainda
perenizam na sua “clássica” atuação dedicada às atividades de preservação do patrimônio
histórico e a subvenção das “artes cultas” que estão perdendo público? Ou terão sido as
políticas culturais oficias também pressionadas pela lógica mercantilista imanente à produção
ampliada dos bens culturais? A diatribe que gravita em torno do debate sobre as leis de
incentivo à cultura, quando acusadas de beneficiar produções identificadas ao circuito
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espetacular da produção cultural, não será um sintoma dessa impregnação? Essas são questões
que permeiam a nossa investigação e que, na medida do possível, tentaremos contemplar.
Sem sombra de dúvida, o desenvolvimento da cultura de consumo foi fator
preponderante para o desencadear de processos sociais que alçaram a cultura a um lugar de
destaque na atualidade. A oferta excessiva de bens simbólicos nas sociedades ocidentais
contemporâneas, potencializada pela força mercantilista das indústrias culturais, acabou por
proporcionar uma acumulação de cultura material, que fez desestabilizar hierarquias
solidificadas por regimes de significação anteriores – a exemplo das “grandes narrativas” de
caráter universalizante que marcaram a modernidade. Esse fenômeno resultou num aumento
significativo de práticas sociais voltadas para atividades de consumo, lazer e entretenimento.
Vistos em conjunto, todos esses vetores parecem apontar para a relevância que a dimensão
cultural ganhou na contemporaneidade, e sugerem, em última instância, um fenômeno que
parece ser irrevogável: o relacionamento cada vez mais íntimo entre economia, cultura e
política, conformando, assim, os contornos de uma experiência social pós-moderna.
Frederic Jameson é um dos arautos da corrente que considera a pós-modernidade como
sinal de importante mudança cultural que vem ocorrendo no seio das sociedades
contemporâneas ocidentais. O autor vai analisá-la como a dominante cultural do capitalismo
tardio, sustentando que as transformações na cultura refletem a lógica social do sistema
capitalista. O autor justifica esta sua asserção ao considerar o pós-modernismo como a cultura
da sociedade de consumo, na qual a superprodução de bens simbólicos, signos e imagens,
atrelada à lógica mercantilista, marca o compasso frenético das transformações na
representação dos objetos, através da liquefação das hierarquias simbólicas, passando a pautar
as experiências e as relações sociais.
Vítima da crescente industrialização da cultura, a produção simbólica, entende o autor,
subordina-se à lógica da reprodução industrial, reproduzindo, num ritmo cada vez maior,
objetos culturais como se fossem mercadorias, abolindo a distinção entre imagem e realidade.
Dessa forma, o papel da cultura – e por conseqüência a dilatação da sua esfera – é
compreendido por Jameson como uma profusão de bens imateriais, produzidos pela lógica da
forma de mercadoria, “em que a própria cultura se tornou um produto, o mercado tornou-se
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seu próprio substituto, um produto exatamente igual a qualquer um dos itens que o
constituem” (JAMESON, 2000, p.14).
Essa saturação de signos e imagens da cultura de consumo de massas, que, segundo o
autor, esvazia os significados dos bens culturais, é considerada como um vetor responsável
pela perda de autonomia parcial da esfera cultural, ou seja, pelo “apagamento da distinção
entre alta-cultura e cultura de massa” (FEATHERSTONE,1995, p.34), num movimento de
contaminação da cultura por todo o domínio social, a ponto de considerá-la como uma
“segunda natureza”. O pastiche, o simulacro, ou seja, a cópia idêntica de algo cujo original
jamais existiu, torna-se padrão, por excelência, da estética contemporânea. Em outras
palavras: numa sociedade em que o valor de troca de mercadorias se generalizou
profundamente, diluindo a lembrança do valor de uso, o pastiche, a repetição infinita de
cópias canibaliza estilos, homogeneizando a percepção sensível do homem contemporâneo. O
que subjaz a este pressuposto do autor é que a mudança para uma cultura pós-moderna aponta
para uma espécie de corrosão dos valores da alta-cultura pela reprodução de signos e imagens
da cultura de massa.
Canclini(2000) aponta para o fenômeno da perda de legitimidade das autoridades
intelectuais que embasaram o projeto emancipador da modernidade, considerando-o como um
dos paradoxos que habita no seio da sua própria dinâmica, a ponto de tornar-se um dos
indicadores da perda de validade enquanto projeto civilizador. Segundo o autor, esse
paradoxo adquire nitidez quando refletido no funcionamento da esfera cultural. A tentativa de
engendrar um projeto de emancipação da sociedade através da promoção de esferas sociais
independentes, auto-geridas por leis que lhe são imanentes, ao tempo em que é estimulado um
movimento em busca de constante renovação e inovação dos valores estéticos de sua
produção simbólica (neste sentido, a reiteração da condição áurica da obra de arte) como
forma de garantir legitimidade e distinção frente à “ameaçadora” lógica de consumo
massificado emerge como uma das contradições que a própria modernidade instaurou no
interior de suas práticas.
Nesta direção, Canclini concebe a pós-modernidade como uma maneira de
problematizar os “vínculos equívocos” que o mundo moderno armou com as tradições, que
quis excluir ou superar para constituir-se, e toma “as contradições entre as utopias de criação
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autônoma na cultura e a industrialização dos mercados simbólicos” como exemplo ilustrativo
da armadilha criada pela própria modernidade.

(...) a modernização econômica, política e tecnológica – nascida como parte
do processo de secularização e independência – foi configurando um tecido
social envolvente, que subordina as forças renovadoras e experimentais da
produção simbólica(...) Enquanto teóricos e historiadores exaltam a
autonomia da arte, as práticas do mercado da comunicação massiva –
incluindo às vezes os museus – fomentam a dependência dos bens artísticos
de processos extra-artísticos (CANCLINI , 2000, p.32).

Diante da desmonopolização das hierarquias simbólicas que embasaram os cânones
estéticos e de valor a produção artística e intelectual passou a presenciar profundas
transformações no interior de suas práticas. Se o estabelecimento dessas hierarquias eram
antes monopolizadas por um sistema restrito de produção cultural (instituições artísticas,
intelectuais e acadêmicas) agora são abaladas pela mudança na demanda por bens intelectuais,
demanda essa cada vez mais ajustada às pressões dos mecanismo institucionais da sociedade
de consumidores
Diante da predominância da lógica industrial de organização da produção material sobre
as formas de produção e da disseminação de produtos culturais, situações antes inimagináveis
passaram a ser regra no mercado pós-moderno dos bens simbólicos: personagens dos
romances de Flaubert ou de filmes de Wim Wenders, por exemplo, são equiparados numa
mesma escala de valor a produtos massmidíaticos como a boneca Barbie. Hoje a genialidade
do artista ou a aura da obra de arte que a torna sacra, única, parecem ser valores já vencidos
diante da transformação de época que passamos a presenciar nas últimas décadas. Esses foram
cânones cultivados com certa longevidade pelas clássicas instâncias de consagração, mas que
parecem não mais resistir à espiral de transformações que vem se processando no interior da
esfera cultural. Apontando os sintomas dessas mudanças, Canclini assinala que:

We can no longer speak of the dichotomy of the public and the private...
Nor can we characterize the issue before us as the conflict between the
creativity of art and its commercialization, which gave rise to many of the
agonies suffered by artists and writers from Balzac and Baudelaire to the
happenings, performance, and installation artists working outside of
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commercial circuits, or who subvert commercialization through irreverence
and other challenges. At this turn of the century, the debate on the
privatization of culture is part of the struggle to shape the epochal
transformation that the concept of modernity is undergoing (CANCLINI ,
2003).

Andreas Huyssen (1997) vai considerar essa distinção categórica entre alta e baixa
cultura – categoria que ele cunha de o ‘Grande Divisor’ – como uma espécie de axioma que
melhor define teoricamente as zonas limítrofes entre o modernismo e pós-modernismo.
Dando voz às suas próprias palavras: “Para mim, esta divisão é mais importante para uma
compreensão teórica e histórica do modernismo e suas conseqüências do que a suposta
ruptura histórica que, aos olhos de muitos críticos, separa o pós-modernismo do modernismo”
(HUYSSEN, 1997, p.9).
Para o autor, o discurso do Grande Divisor será a marca predominante da cultura da
modernidade, que foi constituída por aquilo que ele chamou de “ansiedade contra a
contaminação por seu ‘outro’”, ou seja, pela estratégia de distanciamento de uma cultura de
massa cada vez mais extensa e envolvente. Neste sentido, a modernidade foi caracterizada
principalmente pela tentativa de buscar ansiosamente a autonomia da obra de arte ao tempo
em que recusava, com certa hostilidade, a emergência da cultura popular daquelas
manifestações mais estritamente ligadas ao cotidiano, à trivialidade do “mundo da vida”, por
assim dizer, e que posteriormente se transformaram na versão moderna da cultura de massa
comercial.
Apesar de ser um sintoma típico dos tempos de agora, o movimento em busca da ruptura
da distinção entre a arte elevada e a cultura de massas com vistas a questionar a autonomia da
obra de arte remonta a tendências recorrentes no interior do próprio modernismo. O dadaísmo,
o construtivismo e o surrealismo são exemplos de movimentos de vanguarda modernos, de
alto teor revolucionário, que tentaram desafiar a dicotomia entre a alta cultura e a cultura
popular através de uma reaproximação da arte com a vida. Huyssen (1997), não obstante,
reconhece a existência desses movimentos de resistência, mas não os considera suficientes
(pois não tiveram efeitos duradouros) para romper por completo com o paradigma divisor que
imperou por longas décadas no modernismo. Dessa forma, é concedida à dinâmica
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civilizatória da pós-modernidade a outra chance, por assim dizer, de quebrar a longevidade do
paradigma do ‘Grande Divisor’.
Para esse autor, o sinal da revogação dos valores incutidos pela dicotomia alto/baixo é
anunciado “pelos recentes desenvolvimentos das artes, do cinema, da literatura, da arquitetura
e da crítica” (HUYSSEN, 1997, p.9). Neste sentido, Huyssen vai sugerir que a condição pósmoderna seja compreendida justamente pelas diferentes relações que o modernismo e o pósmodernismo vão manter com a cultura de massa. Logo, vai considerar o pós-modernismo
como um novo paradigma, em que lhe é outorgado a oportunidade de melhor analisar os
fenômenos culturais contemporâneos, já que no interior de suas práticas a categoria do
‘Grande Divisor’ sofre uma nova configuração na medida em que deixa de ser um imperativo
categórico que define as práticas de produção, difusão e consumo de artefatos culturais.
Mais do que um esgarçamento da legitimidade da esfera cultural o que se presencia na
experiência pós-moderna é um redimensionamento das esferas mesmas da modernidade. Esta
é uma tese sugerida por Edson Farias (2001, p.62) quando se propõe a compreender o
reodernamento sociológico oriundo do fenômeno da (des)diferenciação das várias “esferas
notabilizadoras da modernidade”. Apoiado no conceito de esfera desenvolvido por Max
Weber, o autor vai atentar para o viés menos explorado pelos comentadores do sociólogo
alemão quando se dedicam à compreensão da tese weberiana sobre a singularidade da
racionalidade

do

mundo

ocidental

moderno

através

do

processo

de

autonomização/diferenciação dos campos da moral, do conhecimento e da arte.
Farias vai chamar atenção justamente ao aspecto das racionalidades específicas que
marcam o compasso de cada um desses âmbitos sociais autônomos, vicissitude essa que acaba
por impedir “a conformação de uma razão substancial e totalizadora das heterogeneidades
sociais” (FARIAS, 2001, p.57). Em outras palavras, o que o autor quer ressaltar são os
“modos variados de orientação e legitimação da ação dos agentes”, ou seja, é a singularidade
das práticas que são próprias à dinâmica de funcionamento das diferentes esferas – fato
aparentemente omisso por alguns teóricos que tomam partido da tese da desestabilização
hierárquica da esfera cultural sem considerar a referida peculiaridade.
Farias (2001), no entanto, reconhece que, diante da conjunção de novos arranjos sociais
em escala planetária, o âmbito da produção cultural ampliou suas fronteiras, transformando
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suas práticas e experiências simbólicas, mas não a ponto de considerar tais metamorfoses
como indicadoras do esfacelamento da sua autonomia. O autor reconhece o fenômeno da
reconfiguração institucional pela qual está passando o campo da produção cultural
contemporânea, quando, por exemplo, considera as ingerências de agentes estatais ou de
conglomerados econômicos no tecido da organização da cultura como mais um sinal do
redirecionamento “de padrão de gestão” que vem ocorrendo no interior da própria dinâmica
do campo cultural.
Seguindo ainda seu raciocínio, tal tendência reflete uma mudança no equilíbrio da
balança de poder em que “o plano de circulação de caráter vulgar” parece ganhar mais acento
do que a produção restrita. Sob esta óptica Farias (2001) justifica o processo de
desvanecimento das fronteiras de gosto e de valor no que se refere tanto à produção como ao
consumo de bens simbólicos na contemporaneidade.
Mike Featherstone (1995, 1996) é também um autor que irá considerar as
transformações ocorridas nas interdependências entre os agentes e as mudanças de equilíbrio,
na balança de poder daí decorrentes, como um sintoma para a nova conformação da esfera
cultural na contemporaneidade. O autor faz questão de chamar atenção para as mediações,
cada vez mais imbricadas, entre economia e cultura, buscando focalizar “as atividades dos
especialistas e intermediários da cultura e a expansão dos públicos de toda uma nova gama de
bens culturais” (FEATHERSTONE,1996, p.107). Imputando à cultura de consumo o papel de
grande desestabilizadora das

hierarquias

simbólicas

calcificadas

na modernidade,

Featherstone vai tentar compreender o modelo desenvolvimentista da pós-modernidade a
partir dos remanejamentos institucionais que se estabelecem com o advento da superprodução
de bens culturais, propiciado pela gigantesca máquina da industrialização da cultura.
Na mesma linha conceitual, o autor sugere ainda que o processo de mudança que vem
ocorrendo na cultura contemporânea (o advento do pós-modernismo) seja investigado “em
termos de processos em curso no âmbito da dinâmica das relações intergrupais”, procurando
reconhecer quem são os produtores e transmissores dos bens simbólicos, de que forma é
intensificado o intercâmbio entre esses agentes e como se dão suas práticas
(FEATHERSTONE,1995, p.58-59). No argumento de sua tese, o autor infere que a autonomia
da esfera da produção simbólica e seu crescente destaque no âmbito das sociedades
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contemporâneas sejam compreendidos, pari passu, ao acúmulo de poder que os especialistas
culturais foram ganhando ao longo do desenvolvimento de suas práticas, buscando, no
entanto, considerar as mudanças na balança de poder e as contradições oriundas das
interdependências entre os portadores de cultura e outros grupos de especialistas como o
econômico, principalmente.
Entre os fatores que contribuíram para a ênfase na produção e disseminação das
atividades lúdico-artísticas na contemporaneidade, Featherstone vai eleger o aumento do
número de intelectuais e especialistas dedicados ao desenvolvimento da produção simbólica e
seu crescente entrelaçamento com outros grupos da sociedade (os econômicos, sobretudo).
Situando historicamente o boom do referido fenômeno nas décadas e 60 e 70 do século
passado, quando o pós-modernismo nas artes atinge seu paroxismo, o surgimento desses
“novos intermediários culturais” – uma classe composta por profissionais ligados a atividades
típicas da cultura de consumo (moda, design, publicidade, jornalistas) –, irá propiciar não
somente a produção e disseminação de artefatos culturais, como também será o leitmotiv do
considerável aumento de um “público potencial mais sensível e sintonizado com a variedade
de

bens

e

experiências

simbólicas

e

culturais

rotulados

como

pós-modernos”

(FEATHERSTONE, 1995, p.59).
Mais do que a geração de milhões de empregos surgidos a partir do desenvolvimento de
atividades culturais, o que esta nova classe de produtores culturais vai disseminar nas
sociedades ocidentais capitalistas é, sobretudo, um ethos baseado numa crescente estetização
da vida. Inspirados nos estilos de vida de artistas e intelectuais do final do século XIX,
contexto em que valores como a emoção e a informalidade regulavam os padrões de conduta
de tons românticos, esses profissionais da cultura contemporânea serão os responsáveis
também por contribuir para uma maior aproximação entre arte e a vida, diluindo, assim, a tão
polêmica dicotomia alta/baixa cultura.
Eles promovem e transmitem o estilo de vida dos intelectuais a um público
mais amplo e se aliam aos intelectuais para converter temas como esporte,
moda, música popular e cultura popular em campos legítimos de análise
intelectual. (...) Eles efetivamente contribuem para derrubar algumas das
velhas distinções e hierarquias simbólicas que giram em torno da
polarização alta-cultura/cultura popular. Essa veneração generalizada pelos
bens intelectuais e pelo estilo de vida artístico e intelectual contribui assim
para criar um público para novos bens e experiências simbólicos, para o
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modo de vida artístico e intelectual, que poderia ser receptivo a certas
sensibilidades incorporadas ao pós-modernismo e por ele disseminada
(FEATHERSTONE, 1995, p. 71).

Sob essa óptica, há que se reconhecer que no atual estágio da “modernidade tardia”
parece ter havido um acirramento da tendência, já imanente ao próprio desenvolvimento da
modernidade como bem antecipou Walter Benjamin, da estetização da vida cotidiana
proporcionada justamente pela aproximação das esferas de gosto que secularmente separaram
a alta-cultura e cultura popular. Numa experiência mais radical, porque agora impulsionada
pelo gigantesco potencial dos meios de comunicação e das novas tecnologias de informação, a
esfera cultural abre seus horizontes a novas arenas, estendendo-se em dimensões jamais
presenciadas em outros processos civilizadores. Neste sentido, a experiência social
contemporânea parece estar indelevelmente marcada e auto-concebida pelo signo da
experiência estética, em que um certo ethos hedonista, típico da cultura de consumo, eleva as
atividades lúdico-artísticas, de entretenimento e turismo, a uma dimensão de destaque no atual
concerto societal globalizado.
Uma nova estrutura de sensibilidade (voltada enfaticamente para a estetização da vida),
o crescente número de atividades voltadas a ocupações ligadas a artistas e intelectuais,
somados a um maior investimento financeiro no setor – investimentos esses oriundos de
subvenções estatais ou de capital do empresariado privado – foram os ingredientes que
contribuíram para o surgimento de novas interdependências e estratégias que alteraram as
balanças de poder e produziram alianças entre grupos que, antes, talvez percebessem seus
interesses como opostos” (FEATHERSTONE, 1995, p.74).
Focado nos altos lucros provenientes da produção e do consumo de bens culturais, o
setor econômico passou a reconhecer a cultura como setor estratégico de investimento,
conjunção essa que favoreceu a dilatação das fronteiras da esfera cultural, conferindo-lhes
dimensões super ampliadas a ponto de tornar-se um dos negócios mais lucrativos da
atualidade.
Ilustrativo desse processo são as cifras que movimentam a economia do lúdico em
escala global. A indústria cultural nos Estados Unidos, por exemplo, responde por mais de 1
milhão e duzentos mil empregos diretos, movimentando uma astronômica cifra na ordem de
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U$ 37 bilhões por ano, sem contabilizar sua poderosa indústria cinematográfica. A Alemanha
apresenta também números portentosos. Somente a prefeitura de Berlim, gastou em 1995 o
correspondente a U$ 800 milhões, ou seja, 2,6% de seu orçamento em arte e cultura. Esta
cifra equivale a US$ 255 per capita no universo dos seus 3,5 milhões de habitantes
(FRANCESCHI, 1998). No Brasil, as cifras não soam tão expressivas, mas não deixam de ser
representativas sobre a importância que o setor vem ganhando na economia brasileira.
Segundo estudo realizado pela Fundação João Pinheiro, encomendado pelo Ministério da
Cultura, somente no ano de 1997 a produção cultural brasileira movimentou cerca de R$ 6,5
bilhões, o equivalente a 1% do PIB brasileiro (BRASIL, 2000).
O turismo também comparece nessa configuração como um dos mecanismos
institucionais mais emblemáticos da sociedade de consumidores, já que traz em sua lógica um
dos signos que marcam a dinâmica social da modernidade tardia, qual seja: a mobilidade, o
deslocamento – vetor essencial para o fenômeno da interconexão entre diferentes espaços do
sistema-mundo. Na luminosa interpretação de Bauman (1998, p.114), os turistas (junto com
os vagabundos) são considerados como a metáfora da vida contemporânea por possuírem a
capacidade de estar fora e dentro ao mesmo tempo, de estar em movimento e não chegar,
como que assinalando o compasso da temporalidade veloz que desterritorializa espaços e
promove uma nova maneira de vivenciar o tempo e o espaço na experiência social “pósmoderna”.
Não é por acaso que, o turismo se constitui, hoje, numa das cruciais atividades
produtivas da economia global. Seus números impressionam e indicam a impetuosidade dessa
instituição na conformação da dinâmica social moderna. Em recente matéria publicada na
revista Veja (10/12/2003) sobre o Fórum Mundial do Turismo que será sediado em Salvador
em 2004, são mencionadas estatísticas reveladoras sobre a dinamicidade do setor. Segundo a
matéria, somente em 2002 “mais de 700 milhões de viajantes cruzaram fronteiras, num
movimento que fez circular meio trilhão de dólares. O turismo representa 10% do produto
interno bruto global e colabora até para a redução de conflitos, já que um país em guerra
perde dólares dos visitantes”. O mais heurístico para essa pesquisa é notar como a atividade
turística constitui-se em uma prática social que potencializa o fenômeno da reconfiguração
dos espaços. Combinado à tendência contemporânea da crescente valorização e estetização do
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urbano, o turismo vai atuar como importante vetor para o remapeamento na paisagem das
cidades – processo hoje verificado em diversos centros urbanos e que assinala a relevância
que as atividades terciárias vêm ocupando no cenário econômico global.
O fato de o turismo cultural representar hoje uma das ramificações do setor turístico que
mais ganham destaque ilustra bem os matizes desse processo. Dadas da Organização Mundial
do Turismo revelam que 53% dos milhões de turistas em circulação pelo mundo optam por
destinos culturais (REIS, 2003). O coeficiente revela a faceta mais interessante desse
fenômeno: o turismo cultural torna-se o canal privilegiado que materializa a tendência
atualmente em voga, a saber: uma demanda cada vez maior por bens imateriais, associados à
ênfase na diferenciação simbólica, ou seja, na busca pela afirmação da identidade cultural.
Dessa forma, a atividade turística voltada para o consumo cultural comparece como um
veículo que evidencia o lugar central que a cultura ocupa na experiência social contemporânea
como elemento mediador entre o universal e o singular, entre o global e o local.
Os processos de “revitalização” dos sítios históricos dos grandes centros urbanos e a
proliferação do comércio de bens simbólicos classificados como de produção da cultura
popular, por exemplo, acabam por se constituir em sintomas dessa demanda contemporânea.
Na esteira dessa corrente, singularidades e tradições dos locais são acionadas como símbolos
de diferenciação, seja pelas agências estatais que implementam políticas cada vez mais
sintonizadas a essa tendência, seja pelos conglomerados econômicos ocupados em produzir e
comercializar bens culturais, acabando por tornar-se fatores do próprio desenvolvimento das
cidades. Na medida em que promove a inscrição das culturas tradicionais ao circuito
transnacional de comercialização dos bens simbólicos e de diversão, o entretenimento-turismo
comparece como sistema estruturante das condições de produção e consumo de lazer,
comportando-se como esfera constitutiva da experiência cultural da condição moderna
(FARIAS, 2001).
Como veremos mais detidamente na terceira seção, a política de modernização cultural e
turística implementada pelo governo carlista na última década alinha-se a essa tendência
quando, por exemplo, promove, numa dimensão de espetacularidade, festividades como o
carnaval, ou ainda quando realiza programas de revitalização de sítios históricos e de reforma
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paisagística na capital baiana com fins de outorgar-lhe uma imagem identificada como um
lugar vocacionado para o consumo cultural e o turismo.
Se tomarmos como parâmetro as suntuosas cifras que movimentam a economia do
lúdico, facilmente se reconhece que o modo de regulação capitalista da produção material
impõe sua lógica ao processo de criação e disseminação de bens simbólicos. Esse traço
favorece a emergência do fenômeno já assinalado por Featherstone, qual seja, a
desmonopolização da oferta de bens culturais – condição que faculta a legitimidade simbólica
da produção inscrita no circuito ampliado do consumo e que favorece a irrupção de um
superente: o mercado.
Há os que celebram essa nova ordem entendendo-a como um processo que
desmonopoliza a oferta e consumo culturais, aproximando assim a arte da vida. Por outro
lado, há quem olhe por um outro viés esta mesma tendência, chamando atenção para o fato de
que por detrás da dissolução da autoridade intelectual de alguns poucos especialistas pode
estar ocorrendo concomitantemente a ascensão predominante de agentes vinculados ao campo
da industrialização da cultura. Os detratores, por assim dizer, da ameaça que ronda este
fenômeno estão preocupados em chamar a atenção para o “absolutismo” do mercado, em
detrimento da criação artística. Canclini (2000), Beatriz Sarlo (2000) e Hal Foster (1996), por
exemplo, são autores que sinalizam para os “riscos” potenciais imanentes à lógica
mercantilista das indústrias culturais.
Canclini (2000), por exemplo, demonstra preocupação em relação a interdependência
entre economia e cultura. Tomando como ilustração mais especificamente o campo das artes
plásticas, ele atenta justamente para o fato de uma maior diminuição da autonomia do campo
artístico quando este passa a ficar sob o jugo de outros elementos e agentes que não somente
aqueles que, classicamente, gravitavam em torno do campo da arte (os artistas, críticos,
historiadores da arte, conservadores de museus, etc.).
Ainda que reconheça que o campo artístico vem sendo continuamente reordenado ao
longo do processo civilizador da modernidade, Canclini enfatiza uma nova configuração, mais
precisamente, a partir de meados do século XX, período em os “agentes encarregados de
administrar a qualificação do que é artístico – museus, bienais, revistas, grande prêmios
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internacionais – reorganizam-se em relação às novas tecnologias de promoção mercantil e de
consumo” (CANCLINI, 2000, p.56-57).
Dessa forma, uma nova lógica passa a imperar e a se impor até mesmo nos padrões de se
avaliar a arte2. Os novos intermediários culturais, sobre os quais se referiu Featherstone,
passam a ocupar posições mais privilegiadas e estratégicas na constituição e dinamização do
campo artístico do que os agentes clássicos como críticos, artistas e historiadores. Na
montagem de uma exposição de um grande artista como Picasso, por exemplo, indicadores de
caráter econômico (geração de empregos em setores indiretamente envolvidos com a
atividade artística como o turismo, a publicidade, etc.) são ferramentas essenciais para atração
de novos investidores no setor da produção artística.
Fazendo convergir interesses aparentemente díspares como o comércio, o turismo e a
publicidade, os novos responsáveis sobre o campo da arte parecem torná-lo cada vez mais um
nicho de promissor retorno financeiro para quem nele investe, e menos um espaço de
expressão criativa, constatação que leva Canclini (2000) a perguntar pela presumível
autonomia da arte e a busca pela sua renovação estética.
Todo esse processo é engatado por uma máquina bem azeitada de produção e circulação
dos bens simbólicos que, orientado por uma lógica mercantil, alia difusão e publicidade em
larga escala, fazendo restaurar valores antes cultivados por um pequeno círculo de
especialistas. Ao mesmo tempo promove a sua difusão a um público “leigo” cada vez mais
ampliado, garantindo-lhes “a verossimilhança da experiência artística no momento do
consumo” (CANCLINI, 2000, p.64).
Como mencionado anteriormente, toda essa dinâmica parece, então, confirmar aquela
aporia mais evidente da modernidade que se estabelece de modo taxativo no campo da
produção artístico-cultural, indicando assim a desconfiança no evolucionismo cultural
propagado pelo projeto emancipador moderno: o desvanecimento da autonomia confiada ao
campo da arte e a tensão de interesses conflitantes gerada através da inevitável interação com
2

Canclini (2000, p.60) faz uma alusão ilustrativa sobre os novos processos de avaliação da arte ao relatar uma
pesquisa que se dedicou à compreensão das mudanças de procedimentos de consagração artística. A pesquisa
revela o interessante fato da contínua transformação, ao longo das últimas décadas, do arranjo de agentes
portadores de autoridade para avaliar as obras artísticas. A evidência mais taxativa é o contínuo desaparecimento
dos artistas dos grupos de especialistas dedicados a julgar o caráter estético das obras, ao lado da crescente
presença de outros atores (colecionadores, marchands, investidores financeiros, administradores de arte) que por
sua vez pautam seu julgamento sob aspectos extra-estéticos.
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o mercado e as indústrias culturais, bem como a diminuição do potencial inovador da
produção artística quando um outro arranjo de atores sociais (investidores em arte,
conglomerados econômicos, o mercado internacional) se impõe até mesmo na determinação
do valor da criatividade cultural.
Beatriz Sarlo (2000) e Foster (1996) são intérpretes que também demonstram sua
inquietação com a aparente democratização de acesso aos bens culturais gestada no interior
dessa nova conformação institucional da esfera cultural.
Hal Foster, fortemente inspirado nas orientações marxistas da Escola de Frankfurt, vai
atribuir à referida diluição de fronteiras entre cultura erudita e popular um caráter ameaçador
à autonomia e à inventividade da criação livre do trabalho artístico. Segundo o autor, quando
a produção cultural passa a ser engendrada pela racionalidade instrumental da lógica
mercantil, em que o valor de troca acaba predominando sobre o valor de uso, os bens
culturais, por conseguinte, são digeridos como simples mercadorias.
Seguindo a mesma linha de raciocínio, Sarlo (2000), preocupada sobretudo com a
diluição do significado da arte, e consciente de que a dinâmica de funcionamento do processo
de produção e difusão cultural se metamorfoseou consideravelmente a partir de meados do
século XX, desconfia da ideologia libertária que subjaz à lógica do mercado de bens
simbólicos. Segundo ela, o próprio mercado também institui os seus critérios valorativos que,
por conseqüência, são igualmente excludentes. Reconhecendo que a autoridade dos
especialistas culturais foi minada diante da multiplicação de fontes de legitimidade, num
processo que acabou por instaurar uma espécie de totalitarismo democrático do gosto que
consolida a “soberania do público”, a autora vai reivindicar a retomada da discussão de
valores em torno do fato estético – debate relegado ou praticamente esquecido por aqueles
agentes que tornam possível a existência mesma da arte.
Sarlo (2000) considera que a perspectiva institucional, que orienta os pressupostos da
sociologia da cultura sobre o papel da criação artística na sociedade, contribuiu
significativamente para o reducionismo do seu próprio conceito. Numa crítica direta a
Bourdieu e à sua visão preponderantemente institucional sobre a produção artística –
perspectiva que considera a relação entre os artistas, o público e os demais agentes como
resultado de um campo de forças na luta pela consagração e legitimidade – a autora argentina
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traz à baila uma diatribe aparentemente apagada em meio às justificações sociológicas para o
papel da arte na sociedade, qual seja: o problema da extinção dos valores estéticos que
produzem a densidade semântica e formal da obra, bem como os mitos de liberdade absoluta
da criação. Neste sentido, diz ainda: “a perspectiva sociológica dissolve a boa consciência
auto-justificadora mas também corrói a densidade das razões da arte”, fazendo com que,
conclui, o debate estético se perca para sempre (SARLO, 2000, p.144-145).
Essa (im)postura da autora indica, em última instância, sua preocupação sobre o futuro
do exercício artístico nas sociedades contemporâneas – prática agora pautada pela lógica
otimista das liberdades de mercado, em que a autoridade estética passa a ser substituída por
um conjunto atomizado de consumidores. Nessa direção, ela problematiza a questão sobre o
devir daquela arte não propriamente dedicada ao rejúbilo consumista das massas, ou daquela
produção simbólica que possui poucos atrativos para o mercado, despreocupada, portanto,
com a perspectiva de gerar retorno financeiro rápido e fácil para quem nela investir. Ainda
que brevemente sugerido, pois a autora opta por não aprofundar a questão na referida obra,
Sarlo (2000) aponta as políticas culturais como uma solução para a problemática imposta, já
que as mesmas se constituem, segundo seu conceito, “em estratégias desenvolvidas por
Estados que não entregam todo o destino da cultura à dinâmica mercantil” (SARLO, 2000,
p.151).

2.3 O ESTADO E AS POLÍTICAS CULTURAIS

A deixa sugerida por Beatriz Sarlo no que se refere ao papel das políticas culturais na
contemporaneidade amarra esta reflexão aos objetivos a serem seguidos pela presente
pesquisa. Já que se trata de uma pesquisa cujo tema principal é a compreensão do
desenvolvimento de políticas públicas para a cultura, procurando entender o papel do Estado
em meio à conjunção dos diversos agentes responsáveis pela dinamização do processo de
produção simbólica, todo esforço elaborado aqui teve como meta preparar o terreno para os
novos questionamentos que se impõem a partir de agora.
Diante desse cenário de fluidos contornos, cabe, então, perguntar sobre o papel do
Estado e das políticas culturais na recente conjunção de agentes múltiplos que promovem e
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disseminam a cultura contemporânea. Que atuação cabe ao Estado? Regular o mercado,
buscando preservar os direitos culturais das populações como um todo? Regular a tensão
originária da divergência de interesses entre a iniciativa privada e outros setores da sociedade
civil? Intervir mais diretamente na produção da cultura de forma a garantir uma maior
equanimidade de acesso aos bens simbólicos? Ainda é possível pensar uma política para a
cultura sem se deixar afetar pela lógica mercantilista que orienta a produção de bens de
sentido em escala ampliada?
Em meio a este contexto de reorganização dos mercados culturais, em que parece haver
uma tendência crescente de privatização da cultura, não se pode negar que o Estado ainda
comparece como um importante agente que compõe a constelação de atores responsáveis pela
dinamização da esfera da cultura na contemporaneidade. Ainda que tenha perdido seu espaço
central enquanto agência detentora do monopólio da violência física e simbólica diante do
reordenamento societal impingido pelos processos de globalização, ainda desempenha um
papel fundamental na regulação das práticas sociais. Como assinalou Castells (2000, p.287), o
Estado parece estar perdendo seu poder, mas não sua influência.
Como esclarece Comaroff (1997, p.75), o que difere agora é que o Estado passa a sofrer
modificações em sua natureza e nas suas esferas de operações. Deteriorados em sua
capacidade instrumental, em virtude, principalmente, da globalização das atividades
econômicas e de uma grave crise fiscal que se abateu sobre a economia de vários países na
década de 80, os Estados, em escala global, vêm perdendo, paulatinamente, o monopólio
sobre os destinos da economia e da política de seus países. A desregulamentação de suas
funções, seja no campo da economia, do social, ou da comunicação e das mídias tornou-se
uma tendência quase que irreversível. Em todas essas searas vem se presenciando, nas últimas
duas décadas, uma crescente privatização das principais atividades antes exercidas
preponderantemente pelos governos, num processo em que os poderosos conglomerados
econômicos passam a ser os atores protagonistas na definição das regras que ordenam as mais
diversas práticas sociais e econômicas das sociedades. O campo da cultura não passou
incólume por esse processo.
No caso mais específico do Brasil, se até a década de 70 o Estado era o detentor dos
principais meios de comunicação e o principal fomentador do circuito da produção cultural
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brasileira, a partir de meados da década de 80, quando o país retoma o caminho da
redemocratização política, o Estado brasileiro começa a experimentar um intenso processo de
desregulamentação de suas principais atividades – um reflexo inevitável dos intermitentes
fluxos globais de capital, produtos, serviços, informação e pessoas que também passam a
afetar intensamente o país. No Brasil, similar ao que vem ocorrendo em escala global, a
tendência à privatização da cultura se acentua com a consolidação das indústrias culturais e de
entretenimento e, muito especialmente, com o advento das leis de estímulo fiscal – um
mecanismo criado pelo governo, em meados da década de 80, com o propósito de estimular a
participação da iniciativa privada no fomento às artes e à cultura. Como a especificidade dos
processos de deslocamento de poder entre as agências estatais e o setor empresarial na
organização e gestão da cultura brasileira será tema de análise na próxima seção, pouparemos,
por ora, a tarefa de aprofundar essa questão.
Se parece ser irreversível a tendência da destituição do poder do Estado nas mais
diferentes esferas da vida social, a perspectiva que se abre para sua atuação no campo da
cultura parece ser aquela apontada por Canclini, a saber: a de ser o Estado um ator cada vez
mais revestido do papel de regulador, de intermediador dos conflitos entre os interesses
privados e da sociedade civil. Logo, um ator ainda dotado de importância fundamental na
dinamização do sistema da produção e disseminação da cultura.
Reivindicando, então, uma redefinição da intervenção do poder público na área cultural,
Canclini vai propor uma reformulação na tônica das políticas culturais implementadas pelos
governos. O fulcro da sua proposição ancora-se na necessidade de reverter a tendência das
privatizações e desnacionalização das principais instituições e programas de ação culturais,
visando atender sobretudo ao interesse público. Vejamos o teor dessa reivindicação, expressa
em suas próprias palavras:
No se trata de retornar al Estado propietario (de radiodifusoras y canales de
televisión), sino de reconstruir su papel como regulador de las empresas
privadas, impulsor de las iniciativas societales más débiles o no lucrativas grupos teatrales y musicales, bibliotecas y centros barriales, medios de
comunicación independientes -, así como defensor y coordinador de
acciones públicamente valiosas. Para reencontrar el lugar del Estado en la
actual coyuntura es necesario repensar su concepción como agente del
interés público, de lo colectivo multicultural, y árbitro en los conflictos
entre intereses privados, así como entre empresas de las naciones
hegemónicas y de las subdesarrolladas (CANCLINI, 1999, p.194).
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Como veremos nas demais seções desse trabalho, parece ser esta, de fato, a performance
mais conclamada pelos diversos atores que compõem o sistema de produção cultural do país
(artistas, realizadores, estudiosos), quando põem em debate o papel a ser desempenhado pelo
Estado em meio à atual conjuntura globalizada do mundo. Qual seja: um modo de atuação que
tenha como substrato garantir a expressão da diversidade cultural bem como possibilitar que
os bens culturais sejam acessíveis a todos os setores da sociedade, atuando assim como agente
voltado a resguardar, sobretudo, o interesse da maioria (BRANT,2003; CANCLINI,1999;
MIRANDA, 2003; FARIA,2003).
Depois de traçado um breve panorama sobre as metamorfoses institucionais sofridas
pela esfera cultural no decorrer do seu longo processo de desenvolvimento, percurso no qual
buscou-se enfatizar a irrupção de novos atores sociais na constelação institucional que
dinamiza o processo de produção cultural contemporâneo, o objetivo perseguido nessa seção
foi o de promover um mapeamento dos aspectos mais prementes do intenso processo de
transformação cultural pelo qual vem passando as sociedades capitalistas ocidentais. Analisar
o papel das políticas culturais sem antes atentar para essa tendência é furtar-se de apreender as
condições sócio-históricas que conduziram aos remanejamentos dos modos de gestão e
organização da cultura que hoje se presencia no sistema de produção, difusão e consumo de
bens culturais – aspecto fundamental para os objetivos desse trabalho. Um deslocamento nas
linhas de comando do campo cultural que sinaliza para a tendência da privatização da cultura,
emblematizada pela crescente concentração de poder em mãos dos conglomerados
econômicos privados em detrimento da paulatina retirada das agências estatais, enquanto
agentes dinamizadores do circuito da produção cultural. Verificar as vicissitudes desse
processo no âmbito da experiência brasileira será objeto de aproximação analítica da seção
que se segue.
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3 ESTADO E MERCADO NO BRASIL – DESLOCAMENTOS DE
PODER NA GESTÃO DO CAMPO CULTURAL
O propósito dessa seção ancora-se na necessidade de realizar um breve passeio nos
corredores da história recente das políticas públicas de cultura do país, buscando compreender
as vicissitudes da relação entre Estado e cultura no Brasil. Uma contextualização histórica
necessária para poder estabelecer uma espécie de fio-guia que nos conduza ao problema
abordado nesta pesquisa, qual seja: a compreensão dos deslocamentos de poder entre os
diversos agentes que vêm conformando o campo cultural brasileiro e que conduziram à
deflagração do modelo de gestão cultural hoje em vigor no país. Um modo de atuação estatal
que não mais se pauta em projetos políticos hegemônicos e intervencionistas, mas que agora
se dá sob a égide de um regime democrático, ancorado em um projeto liberalizante, que
pressupõe a desregulamentação das funções do Estado em várias instâncias da vida social a
favor do poder regulador do mercado. Na esfera mais específica da cultura, esse modelo de
gestão conhece o seu ápice durante a década de 90, tendo no mecanismo das leis de incentivo
à cultura uma das suas sínteses mais evidentes.
Para apreender as vicissitudes dos remanejamentos na correlação de forças entre Estado
e mercado na organização do campo cultural, optamos aqui por evidenciar os períodos em que
a produção cultural brasileira esteve decisivamente regulada e organizada sob os auspícios do
aparelho estatal oficial e como esse arranjo foi ganhando outras formas a partir da década de
80, momento no qual o país começa a adentrar no regime democrático de governo. Desse
modo, procederemos a uma breve análise sobre o estatismo populista de Getúlio Vargas que
perdurou durante 15 anos (1930-1945) e sobre o período pós-64, quando se instaura a ditadura
militar no Brasil: são momentos ilustrativos em que o setor cultural foi alvo de ciosas
intervenções por parte do Estado e que, paradoxalmente, constituíram-se em experiências
fundamentais para a consolidação e institucionalização do aparato burocrático que suportava o
desenvolvimento das atividades culturais no país.
A discussão que subjaz aos dois momentos políticos, geridos por governos autoritários,
diz respeito sobretudo à construção de um projeto totalizador para o país, em que o Estado
incorporou as práticas culturais como bens de seu patrimônio, associando-as à temática do
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nacional e do popular, tornando a cultura como elemento essencial à viabilização desse
projeto. Se a intervenção do Estado Novo na cultura tinha como meta principal “criar uma
nação”, tendo na apropriação e reelaboração dos símbolos populares da cultura brasileira um
meio privilegiado para tal fim, já durante o regime militar pós-64, a elite dirigente tinha como
meta garantir a segurança e a integração do país, tendo como argamassa dessa união nacional
o promissor mercado de bens simbólicos que começava a se ampliar, fruto do modelo
específico de desenvolvimento capitalista viabilizado pelos militares naquele período.
Em que pese seus diferentes direcionamentos políticos e contextos sócio-econômicos, a
semelhança entre esses dois regimes de governo reside no fato de que em ambos os períodos o
Estado, apoiado sobretudo em um projeto econômico modernizador autoritário, atuou como
um agente decisivo na organização e gestão do campo cultural. Seja coibindo determinadas
expressões artístico-culturais através de mecanismos de censura, seja incentivando outras
manifestações e determinados grupos de intelectuais, ou propiciando o fortalecimento da área
através da criação de instituições culturais, a ingerência estatal, nesses dois períodos
específicos, fez emergir uma longa tradição em que a gestão da cultura ficou sob seu
comando, quase que exclusivamente, tornando-se até mesmo uma questão de segurança
nacional.
Compreender sócio-historicamente esses momentos paradigmáticos do modo de atuação
do poder público na esfera cultural nos levará ao entendimento das etapas seguintes da
história política brasileira em que começa a florescer um novo modelo de gestão para a
cultura. Novo, na medida em que o papel do Estado sofre modificações frente às mudanças
estruturais que se dão em escala mundial. Com os intensos processos de globalização e de
mundialização da cultura, vivenciados no Brasil mais intensamente a partir de meados da
década de oitenta, a missão totalizadora de construção de um projeto nacional para o país
perde terreno. Os projetos políticos dos governos democráticos alinham-se a uma agenda
neoliberal de administração que tensiona o transnacional, o nacional, o regional e o local ao
tempo em que avocam para si uma atuação menos intervencionista nos mais diversos setores
produtivos, sendo a cultura um deles.
Para dar conta desse fenômeno, discorreremos com brevidade sobre o processo de
redemocratização que o Brasil passa a conhecer em meados da década de 80, sobressaindo
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nessa fase o progressivo remanejamento nas linhas de força que conformam o campo cultural
naquele momento: se antes a promoção da cultura se dava predominantemente sob o punho
forte de governos autoritários, com a redemocratização política, a gestão cultural tende a
mudar de mãos progressivamente, inclinando-se com maior incidência para o controle do
capital privado. Esse será um modo de organização e gestão do campo cultural que ganhará
contornos mais nítidos na década de 90, quando o país conhece as sucessivas gestões dos
liberais e liberalizantes Fernandos – o Collor de Mello e o Henrique Cardoso. Contexto que,
por sua vez, facultará uma paulatina desregulamentação do papel do Estado, tendo no
mecanismo de financiamento da atividade cultural através das leis de renúncia fiscal um dos
pilares de sustentação da política oficial de cultura.
Criadas com o objetivo de constituir-se em mais uma saída para o financiamento do
setor cultural, as leis de incentivo à cultura, originadas na década de 80, durante o governo
Sarney, assumem nos anos 90 o papel de protagonista nos programas e diretrizes da política
pública de cultura implementada no país. Segundo análise de alguns de seus críticos
(BOTELHO,1998; FARIA,1998; BRANT,2003), as leis de renúncia fiscal nos últimos anos –
principalmente durante o período do governo FHC – devido à relevância que ganharam,
deixaram de ser apenas um modelo de financiamento à cultura para tornar-se a própria
política cultural oficial do país. Extrapolando a instância federal, esse instrumento se
pulverizou entre as demais esferas de governo (estadual e municipal) e passou a ser utilizado
como uma das principais fontes de subsídio à atividade cultural naqueles estados e municípios
que o adotaram.
Portanto, torna-se necessário traçar um apanhado sócio-histórico de como se deu a
mudança na balança de poder entre os agentes que vêm configurando o circuito cultural
brasileiro nas últimas décadas, já que ele contextualiza o processo que possibilitou a
emergência e mesmo a hegemonia das leis de incentivo como um dos sustentáculos da
política pública de cultura do país, permitindo-nos uma melhor compreensão de um dos
aspectos que conformam o objeto desta pesquisa, qual seja: a preponderância da lei baiana de
incentivo à cultura – Fazcultura – no interior das macro-estratégias da política oficial de
cultura do Estado da Bahia.
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3.1 A ERA VARGAS: A CONSTRUÇÃO DA NAÇÃO E DE UM NOVO SER
NACIONAL
filho de lusos nagôs ítalos tupis
eu sou o meu próprio país
sob o sol que tudo domina
nas matinas desses bárbaros brasis
Antonio Risério, 1996.

No Brasil, a esfera da cultura vai conhecer uma intervenção mais sistemática por parte
do Estado, após a Revolução de 30, quando um novo grupo detentor do poder, liderado por
Getúlio Vargas, assume o comando do país. O projeto getulista pautava-se essencialmente na
construção de um Estado nacional centralizador, capaz de assumir as rédeas do comando do
país de forma a amenizar as forças oligárquicas que se espalhavam pelos diferentes
quadrantes do solo brasileiro, que por sua vez, esgarçavam o tecimento de uma possível
unidade política e administrativa. O objetivo empreendido era criar um aparelho de Estado
forte e centralizado de modo a deslocar o poder do âmbito regional para o âmbito nacional
(OLIVEN,1986). Como explicita Lúcia Lippi:
A formação do Estado nacional envolve, entre outros aspectos, a construção
de um aparato governamental com atuação efetiva em todo território
nacional, e que conjugue a ação governamental das esferas federal, estadual
e municipal num projeto unificado. A construção do Estado, além das
tarefas específicas, implica a existência de um objetivo comum no qual se
empenham diferentes grupos da sociedade. E, vista desta perspectiva, a
Revolução de 30 teria cumprido uma importante etapa na reestruturação do
Estado nacional brasileiro, na medida que abriu espaço para um projeto
político e alocou às elites um papel central no encaminhamento de um
programa de ação (LIPPI, 1980, p.37).

Esse processo de legalização, institucionalização e sistematização do aparelho estatal
emergiu como um dos sintomas das importantes transformações econômicas e sociais que
começaram a ser gestadas ainda durante a República Velha. Getúlio Vargas assumiu o
comando do país no momento em que o Brasil começava a se deparar com crescentes
processos de modernização, substancializados na substituição de um ciclo econômico rural e
oligárquico pelo ciclo industrial, na expansão da sua malha urbana, no crescimento da classe
média e no surgimento do proletariado. A soma desses fatores se constituía, portanto, numa
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ambiência propícia para ser levado adiante o projeto de consolidação do desenvolvimento
social e econômico que esse novo governo colocava como meta a ser cumprida.
Para a realização do projeto de fortalecimento político e econômico, o Estado brasileiro
assume um novo formato. Ampliado em sua dimensão administrativa e institucional, o
aparelho estatal sofre uma considerável reforma com a criação de Ministérios específicos
como os da Educação e Saúde (1930), o do Trabalho (1930) e com a criação do Departamento
Nacional de Propaganda (1934) e do Departamento Administrativo do Serviço Público –
DASP (1938). Desse modo, o Estado assumiu a função de agente organizador da sociedade,
de representante legal dos interesses da nação, ou sob a luz das teorias de Pierre Bourdieu
(1996b), revestiu-se do papel de agente detentor do monopólio da violência e da produção
simbólica.
Para conduzir seu projeto político, o governo getulista alicerçou suas bases de atuação
na constituição da nacionalidade, na criação de uma nação homogênea e de um novo ‘Ser
nacional’. Sua empreitada era então a de suscitar um sentimento de nacionalidade, de
brasilidade, enfim, de pertencimento de um povo pelo seu chão, pelo seu país, de forma que o
nacionalismo começava a constituir-se como a própria política de Estado (OLIVEIRA apud
BARBALHO, 1998, p.34).
No que se refere às formulações teóricas sobre o tema da cultura brasileira e da
identidade nacional, neste período ainda vicejava a ideologia de tons preconceituosos sobre o
caráter do homem brasileiro, em que a mestiçagem racial se apresentava como uma barreira
que impedia a formação de uma ‘verdadeira’ cultura nacional. No entanto, este foi um período
em que o Brasil passava por profundas transformações estruturais em sua ordem social e
econômica, e esta nova realidade social demandava uma outra interpretação do Brasil. Não
por acaso surge neste momento a teoria de Gilberto Freyre sobre o “mito das três raças” (uma
reinterpretação da temática racial proposta pelos intelectuais do final do século XIX) –
consubstancializada em sua célebre obra Casa Grande e Senzala – que sustenta a possibilidade
da existência de uma democracia racial, através da miscigenação entre branco, negro e índio.
Desse modo, no dizer de Ortiz (2003, p.41), Freyre transforma a negatividade do
mestiço em positividade, completando-se os contornos do debate sobre a questão da
identidade, empreendimento este que já vinha sendo desenhado por outras tradições
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intelectuais, erigidas por pensadores como Silvio Romero, Euclides da Cunha e Nina
Rodrigues, no final do século XIX e início do século XX e posto em debate por movimentos
culturais como a Semana de Arte Moderna de 1922. Diferentemente das formulações que
orientavam as teses dos folcloristas do final do século XIX, a teorização de Gilberto Freyre
sobre a problemática da identidade nacional não se baseava em teorias raciológicas, que
creditavam a especificidade do ser nacional às justificações pautadas em categorias sobre
meio e raça. Ela estará impregnada pela corrente culturalista do antropólogo Franz Boas,
plasmando-se aí a passagem do conceito de raça para o conceito de cultura. Visto por esse
prisma , o elemento mestiço, fruto do cruzamento de uma raça inferior transforma-se em
categoria capaz de apreender a própria identidade nacional (ORTIZ, 2003).
Como o momento econômico, social e político requeria uma outra imagem do homem
brasileiro, não mais identificada à ambigüidade da identidade do ‘Ser nacional’, anteriormente
interpretada como uma raça inferior, avessa ao trabalho, essa nova ideologia positiva da
mestiçagem difundiu-se socialmente, tendo no aparelho estatal construído por Getúlio Vargas,
seu veículo de maior expressividade. Dessa forma, “o que era mestiço tornou-se nacional”
(ORTIZ, 2003, p.41). Apropriando-se dessa ideologia que atualiza e celebra hibridez das
diferentes matrizes culturais que formam a sociedade brasileira, o governo getulista a utiliza
amplamente com fins de consolidação do seu projeto político. Assim, a imagem do homem
brasileiro “indolente” e inapto para o trabalho ganha uma outra interpretação, conformando-se
agora aos processos de modernização pelos quais o país passava. Forja-se uma nova
identidade nacional, de um homem ligado ao trabalho, possibilitando assim que a mão-deobra negra e mestiça fosse valorizada e incorporada ao formato do capitalismo brasileiro
(BARBALHO, 1998).
Essa ideologia em prol do trabalho se expande para além do campo econômico ou
político e atinge também a seara da cultura. Indicador desse processo é o modo pelo qual são
apropriados símbolos da cultura popular, tendo na música popular, e mais precisamente no
samba, um elemento privilegiado. Assim, as melodias que incensavam a malandragem são
substituídas por músicas que enaltecem a qualidade do trabalhador brasileiro. A linguagem
musical, pelo seu poder de penetração nas massas, passou a ser também uma área de extremo
zelo por parte do governo. Sintomático dessa preocupação é o papel que cabe ao compositor
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Heitor Villa-Lobos na difusão e ensino da música nas escolas. Era uma atividade que
desenvolvia a educação musical e artística através do canto coral popular, enfatizando-se,
sobretudo, o ensino de hinos patrióticos de forte teor ufanista (SCHWARTZMAN e outros,
2000).
Sob esta a lógica, a perspectiva cultural do governo de Getulio Vargas enfatizou a
manipulação dos símbolos

populares, reelaborando-os em uma poderosa fórmula que

pretendia dotar o país de uma identidade própria. E assim o fez, tendo na cultura a argamassa
necessária para o soerguimento e construção de um projeto nacional para o Brasil. Nesse
ritmo, “diversas manifestações culturais, que se manifestaram nas classes dominadas, e que
são inclusive às vezes reprimidas logo no início, passam a ser apropriadas pelas classes
dominantes e, através de um processo de manipulação de seu significado, são transformados
em símbolos nacionais”(OLIVEN,1984, p.47). Ícones de apelo mais popular como o carnaval,
futebol, mulatas, malandros e a tropicalidade brasileira são amalgamados numa possível
síntese de uma identidade nacional. Assim, o que era popular tornou-se nacional e foi
amplamente difundido em rituais festivos ou eventos específicos como o carnaval e o futebol.
Como nos chama a atenção Edson Farias (2001, p.179), este fenômeno de apropriação e
reelaboração de símbolos da cultura popular vai estar em sintonia com o incipiente processo
de expansão da industrialização da cultura e também com o momento em que se forjava um
mapeamento territorial de zonas identificadas ao entretenimento e ao lazer no país. É neste
instante, também, que o governo começa a desenvolver políticas públicas para o setor
turístico, arquitetando em sua estratégia discursiva a construção da imagem de um Brasilcadinho, ou seja enquanto locus da miscigenação de etnias, privilegiado por uma natureza
exuberante - logo, um país com vocação para as atividades vinculadas ao turismo e ao
entretenimento.
Cristaliza-se nesse momento duas tendências complementares e recorrentes no modo de
o Estado intervir na cultura ao longo da história do país: “ele interfere proibindo e censurando
aquilo que é visto como prejudicial à imagem ‘séria’ do Brasil, mas, em contrapartida, atua
promovendo a imagem sui generis de nossa cultura” (OLIVEN, 1984, p.50).
Todo esse esforço de nacionalização é viabilizado primordialmente por ações voltadas
para a educação e a cultura, áreas que assumem lugar de destaque no projeto político getulista
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e passam a ser utilizadas como verdadeiro cimento que amalgama as diferenças e diversidades
que esgarçavam a integridade de um Estado que se pretendia forte e coeso. A reforma no
sistema educativo nacional, imputando normas como a proibição do ensino de língua
estrangeira e a implantação da disciplina de Moral e Civismo são exemplos que demonstram o
empenho do governo em disseminar o sentimento nacionalista pelo país.
Para viabilizar seu ambicioso projeto político, o governo comanda um intenso processo
de institucionalização do aparelho que viria suportar os planos e programas voltados aos
temas da educação e da cultura. Vão sendo construídos espaços para atuação dos mais
diversos produtores culturais, legitimados agora pelo poder do Estado, abrindo assim o canal
de entrada para a marcante atuação que os intelectuais viriam assumir no governo getulista.
A cooptação de intelectuais e artistas pelo aparelho estatal tornou-se uma das práticas
mais correntes daquela gestão. Como a moeda política da época era o nacionalismo, os
intelectuais, envolvidos com o movimento modernista, encontraram na legalidade do Estado o
meio ideal para por em prática o exercício dos seus ideais nacionalistas. Simetricamente, o
regime autoritário de Getúlio Vargas amparava-se no poder simbólico desses artífices da nova
imagem para o Brasil como forma de garantir-lhe legitimidade e fortalecimento político –
elementos necessários para o ambicioso empreendimento que pretendia realizar. Impregnados
pela temática da brasilidade, os intelectuais de corrente modernista assumiram então o status
de ideólogos do regime. Acomodados na legitimidade institucional do Estado, passaram a ser
os porta-vozes por excelência da teorização da questão da identidade nacional e, por tabela, da
redefinição mesma da categoria do popular, “à medida que a ideologia do nacional vai dela
depender para a obtenção de uma imagem homogênea do país enquanto Estado-Nação”
(FARIAS, 2001, p.175).
O Ministério da Educação e Saúde surge, então, como o espaço legítimo de
convergência dos interesses do governo e dos intelectuais. Ainda que seu primeiro ministro
tenha sido Francisco Campos, é na lendária gestão do ministro Gustavo Capanema (19341945) que o Ministério ganhará maior expressividade. Cria-se uma forte infra-estrutura
administrativa, abrindo-se espaço para uma profícua atuação dos intelectuais na gestão da
cultura brasileira, inaugurando aí um período paradigmático da relação entre Estado e cultura
no Brasil, já que é neste momento que a questão cultural passa a ser objeto mesmo dos
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projetos políticos oficias, sendo alvo de sistemática intervenção por parte do governo.
Diversas instituições culturais, ligadas às mais diferentes áreas, vão sendo criadas no bojo do
Ministério, fortalecendo institucionalmente a influência política da pasta. Compondo essa
estrutura, podemos destacar o Instituto Nacional do Livro, o Serviço Nacional de Teatro, o
Instituto Nacional de Cinema Educativo e o Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico
Nacional – SPHAN. Na sua grande maioria são organismos chefiados pela elite intelectual
cooptada pelo Estado.
Porém, como ressalta Cecília Fonseca (1997), mais do que ter servido como instrumento
de consolidação do regime getulista, a gestão de Capanema abriu um espaço privilegiado para
uma participação mais ampla dos modernistas que, por sua vez, amparados na legalidade do
aparelho estatal, podiam atuar mais livremente, a salvo das pressões políticas. Ainda que o
modernismo se caracterizasse como um movimento revolucionário em seus objetivos, era
suficientemente amplo em suas interpretações, fato que permitiu uma aproximação, não sem
tensões, ao regime autoritário daquela época. O tom da aproximação entre o ministro
Capanema e o movimento modernista residia mais na “tentativa de fazer do catolicismo
tradicional e do culto de símbolos e líderes da pátria a base mítica do Estado forte que se
tratava de construir” e menos na busca das raízes vitais do povo brasileiro, aspecto relevante
dos ideais de Mário de Andrade, por exemplo (SCHWARTZMAN e outros, 2000, p.98).
Interessava também ao ministro estabelecer uma vinculação mais próxima com a arte e
a cultura de elite do país, desenvolvendo as linguagens artísticas mais identificadas com a alta
cultura, como a música, a literatura e as artes plásticas. Contudo, essas ações deviam estar
alinhadas ao objetivo maior de impedir que a questão da nacionalidade fosse maculada por
outros agentes e ideologias de culturas e nações estrangeiras. Como assinala o autor:
Era sem dúvida no envolvimento dos modernistas com o folclore, as artes, e
particularmente com a poesia e as artes plásticas, que residia o ponto de
contato entre eles e o ministério. Para o ministro, importavam os valores
estéticos e a proximidade com a cultura; para os intelectuais, o Ministério
da educação abria a possibilidade de um espaço para o desenvolvimento de
seu trabalho, a partir do qual supunham que poderia ser contrabandeado, por
assim dizer, o conteúdo revolucionário mais amplo que acreditavam que
suas obras poderiam trazer (SCHWARTZMAN e outros, 2000, p.99).
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Em meio a essa ambiência favorável, ainda que carregada de forte conteúdo autoritário e
repressivo, a produção cultural brasileira ou, mais precisamente, a produção daqueles
personagens mais devotados ao regime político getulista, conhece um clima favorável para
sua realização. Nas áreas mais específicas da literatura e das artes plásticas há uma rotação
desde a ênfase do caráter estético para um projeto de teor mais ideológico, no qual a questão
da identidade nacional ganha relevância. Floresce aí a literatura realista e uma representação
pictórica figurativa, manifestações artísticas preocupadas em retratar mais positiva e
cientificamente, por assim dizer, a ideologia que gravitava em torno da nacionalidade. São
representativos dessa fase artistas como Cândido Portinari e Di Cavalcanti. Na área da
arquitetura, a gestão Capanema apóia oficialmente arquitetos vinculados ao movimento
modernista, quando, por exemplo, nomeia oficialmente Lucio Costa para a direção da Escola
Nacional de Belas-Artes em 1930, ou ainda quando promove a visita de Le Corbusier ao
Brasil em 1937.
Dentre as instituições culturais vinculadas ao Ministério da Educação e Saúde, há que se
destacar a importante atuação do SPHAN na consolidação do projeto político para a área da
cultura no regime getulista. Isso porque ele foi uma das poucas instituições que, de fato,
elaboraram uma política de ação mais consistente, consubstancializada em “um conjunto
articulado e fundamentado de decisões e programas” (FALCÃO, 1984, p.24). Isso lhe
garantiu autonomia administrativa e lhe facultou a rara habilidade institucional de cruzar
décadas “imune” às intensas transformações políticas e econômicas. Não por acaso, o IPHAN
(Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional) rompe o século XX ancorado nos
objetivos e programas desencadeados quando da sua criação no ano de 1937. O SPHAN
abrigou, em seu aparato administrativo modernistas de peso como Mario de Andrade e Lucio
Costa. Inaugurou um período em que a política de preservação patrimonial de monumentos
artísticos e históricos viria a se tornar uma espécie de modelo clássico, por assim dizer, de
atuação estatal na área da cultura. Sob esta filosofia, o Estado Novo integrou o ideário do
patrimônio ao projeto de construção da nação.
Ainda que o projeto idealizado por Mário de Andrade sobre a atuação deste órgão tenha
sido inibido em seu conceito original – bem mais ousado e abrangente em seus princípios – ,
não se pode negar que o SPHAN realizou um trabalho de vulto nos anos iniciais, sob a gestão
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de Rodrigo Mello Franco de Andrade. Em que pese o fato de que a política federal de
preservação do patrimônio histórico e artístico tenha se restringido a uma política de
preservação arquitetônica do monumento de ‘pedra e cal’ (FALCÃO, 1984, p.28), ainda
assim, o SPHAN, sob a égide do regime getulista, realizou um trabalho de mérito ao
classificar centenas de monumentos e conjuntos arquitetônicos, instalar serviços técnicos de
conservação e restauração em diversos Estados, além de ter criado museus para abrigar obras
dispersas ou em estado de deterioração, tornando-se assim referência internacional na gestão
do patrimônio histórico e arquitetônico do país (BARBALHO,1998).
Paralelamente ao desenvolvimento de políticas voltadas para as áreas da educação e
cultura que aconteciam no âmbito do Ministério da Educação, fortalecia-se também um amplo
programa de ação voltado para atividades de propaganda do projeto ideológico do governo,
tendo no cinema e no rádio os veículos eleitos como prioritários para tal fim. Assim, em 1934,
foi criado o Departamento de Imprensa e Propaganda – DIP –, vinculado ao Ministério da
Justiça, fato que de alguma forma esvaziou o raio de ação do Ministério da Educação. Este
ato, de forte teor fascista, representou, sem dúvida, o objetivo de colocar diretamente à
disposição do governo os meios de comunicação de massa para fins de propaganda da
ideologia do Estado Novo.
Orientado para desenvolver ações voltadas para as grandes massas, o poder público
estatal, entrecruzando seus interesses à crescente industrialização do simbólico, lançou mão
de poderosos instrumentos de comunicação com o objetivo de espraiar a ideologia
nacionalista aos quatro cantos do país, difundindo as realizações do governo ao tempo em que
promovia a integração da nação ainda esgarçada pelas diferenças regionais. Através de
mecanismos rigorosos de censura, buscava-se empreender um projeto de homogeneização
cultural, impondo padrões e reprimindo possíveis distorções que destoassem da imagem
idealizada para o país. Assim, foram implementadas diversas atividades nas áreas de
radiodifusão, teatro, turismo e imprensa e organização de eventos cívicos, com o propósito de
impregnar no país a mitologia verde-amarela. Nesse momento já não mais se conseguia
separar as fronteiras entre ação cultural e propaganda da ideologia do regime. É o que nos
confirma Barbalho (1998, p.27) sobre a proeminência do papel do DIP: “penetrando em todos
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os recantos da sociedade, das cartilhas infantis ao carnaval, nenhum governo anterior utilizouse de propaganda de forma tão sofisticada”.
Como foi possível perceber neste breve percurso histórico, a atuação do regime getulista
na área da cultura foi marcada por uma forte intervenção nos modos de produção e difusão
dos bens culturais. Cooptando intelectuais e instituindo práticas corporativas e clientelistas, o
Estado passou a ser o agente fundamental e onipresente no momento seminal em que se
esboçava os primeiros contornos do campo cultural no país. No entanto, como vimos, a
intervenção estatal na cultura, além de regular suas práticas e modos de produção,
ambicionava um propósito mais ousado: o de construir a própria nação brasileira e inventar
um novo ‘Ser nacional’, capaz de sintetizar a essência da cultura brasileira e de responder aos
desafios de um país que apontava para o progresso e para o futuro. Sob esta tônica, inaugurase no Brasil uma longa tradição da atuação de um Estado centralizador e onipresente no trato
da matéria ligada a assuntos da cultura nacional.
3.2 O REGIME MILITAR E A CULTURA: DO NACIONAL-POPULAR AO
MERCADO-CONSUMO:
A censura, ela gosta da arte
Mas é a Medusa retocando a musa
A censura, ela ama a arte
Mas é como a fera penteando a bela
A censura, ela morre de amor pela arte
Mas é a enxada
Acarinhando a fada
A censura, ela adora a fragrância da arte
Mas é o machado
Entre as flores do prado
Tom Zé

Após o golpe militar de 1964, momento político que ocasionou a instauração de mais
um regime ditatorial no país, similar ao governo de Getulio Vargas, o Estado continuará
cumprindo um papel essencial nos modos de produção e organização do campo cultural no
país ao implementar, de forma mais sistemática, planos e diretrizes governamentais
específicas para o setor cultural.
Mais uma vez, assim como costuma ser a orientação das práticas de regimes
autoritários, o Estado atuará como agente centralizador e organizador da vida social em suas
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mais diferente esferas: seja na política, na economia ou na cultura. Integrando o mercado
nacional, implantando redes de estradas e telecomunicações ou fomentando as indústrias
culturais, o objetivo dos militares transcendia ao objetivo maior que norteou projeto político
do Estado Novo, qual seja, o de construir a Nação, e volta-se prioritariamente para a tarefa de
integrá-la e protegê-la.
Se a missão de costurar os mais diversos fragmentos que formavam o território
brasileiro em busca da integração da nação já habitava no projeto de Getúlio Vargas, com os
militares, essa tarefa ganha novo ímpeto porque se acomodava agora em uma outra
temporalidade histórica, na qual o Brasil passava por profundas transformações na dinâmica
da sua política e da sua economia. Na esteira do intenso processo de desenvolvimento
industrial vivenciado na década de 50, durante o governo Kubitschek, a organização da
economia, doravante, estará cada vez mais orientada pela racionalidade do capital
internacional que começava a se espraiar em terras brasileiras. A especificidade daquele
momento reside no fato de que além de organizar os modos de produção do campo
econômico, a lógica racional do capitalismo extrapola seus limites e começa a vazar para as
mais diversas instâncias da vida social.
Neste sentido, esta racionalidade específica irá penetrar também o campo cultural,
modificando significativamente os elos entre Estado e cultura no país em relação ao passado.
Quem nos esclarece a referida especificidade é Renato Ortiz na forma que segue:
O processo de racionalização, que se manifesta sobretudo no planejamento
das políticas governamentais (em particular a cultural), não é simplesmente
uma técnica mais eficaz de organização, ele corresponde a um momento de
desenvolvimento do próprio capitalismo brasileiro (ORTIZ, 2003, p.81).

Orientado, então por este ethos racionalista e planificador é que o governo militar, pela
primeira vez, vai sistematizar em nível nacional, um conjunto de ações, programas e
instituições que irão conformar os contornos de uma política cultural para o país.
Paralelamente à expansão do mercado de bens materiais, possibilitado pelo crescimento
econômico que o país vivenciava, começa também a emergir, com mais força, um mercado de
bens simbólicos – aspecto fundamental pois se revela como um dos índices do processo de
autonomização pelo qual a esfera da cultura passa a experimentar com maior intensidade

71

nessa época. Nesse período o mercado cultural brasileiro vai conhecer um acirrado processo
de crescimento, alargando-se em suas dimensões e intensificando a comercialização de seus
bens, ganhando assim uma dimensão nacional. Neste contexto, o problema de integração
nacional se coloca para o Estado. Como integrar a diversidade do território nacional frente a
este novo espaço público identificado como mercado? Emerge daí a ideologia de integração
nacional ambicionada pelo projeto político do regime militar – elemento essencial da
articulação de interesses entre os empresários da indústria da cultura e os militares. Ambos
ambicionavam a integração nacional, porém com objetivos diferentes: ao Estado interessava
utilizar os meios de comunicação de massa como instrumento de “unificação política das
consciências”,

já

aos

empreendedores

do

ramo

da

comunicação

interessava

o

desenvolvimento do mercado (ORTIZ, 2001, p.118).
Inevitavelmente, com o surgimento de nova classe média e o crescimento do
contingente populacional alocado nos grandes centros urbanos, o mercado cultural ganha um
maior público consumidor de seus bens. Ademais, nesse período de governos militares, o país
vivencia mais acirradamente a consolidação da industrialização da produção cultural, que
agora associada ao capital internacional, ganha ânimo e passa a produzir uma diversidade de
bens culturais, em ritmo mais intenso. Recorremos mais uma vez ao pensamento de Renato
Ortiz para ilustrar essa situação:
Durante o período de 64-80 ocorre uma formidável expansão, a nível da
produção, da distribuição e do consumo de bens culturais. É nesta fase que
se dá a consolidação dos grandes conglomerados que controlam os meios de
comunicação de massa (TV Globo, Ed. Abril, etc.) (...) Um rápido
apanhado das diferentes áreas culturais mostra a evidência do processo de
expansão – boom da literatura em 1975, advento dos best-sellers,
crescimento da indústria do disco e o movimento editorial. (...) Mesmo na
área cinematográfica, que sofre concorrência direta da televisão, os números
são significativos: em 1971 o Brasil possui 240 milhões de espectadores, o
que lhe confere a posição de quinto mercado interno cinematográfico do
mundo ocidental (...) O mercado brasileiro adquire, assim, proporções
internacionais; em 1975, a televisão é o nono mercado do mundo, o disco, o
quinto em 1975, e a publicidade, o sexto em 1976. (ORTIZ, 2003, p.83-84).

Desse modo, a expansão de um mercado de bens simbólicos vai possibilitar um novo
modo de atuação do Estado na área específica da cultura. É a partir desse panorama que vai
ocorrer o fenômeno que Sérgio Miceli (1984a) cunhou de “construção institucional na área
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cultural”. Ou seja, inicia-se nesse momento um intenso processo de criação das principais
instituições e órgãos culturais bem como os primeiros esforços de gestação de programas e
projetos que sustentariam uma política pública para a cultura no país. Vinculados ao
Ministério da Educação e Cultura (MEC)1, ao longo do regime militar, nascem lendários
organismos culturais como a Embrafilme, a Funarte, a Fundação Pró-Memória, o Conselho
Federal de Cultura (CFC) e o Centro Nacional de Referência Cultural (CNRC). Importantes
programas de desenvolvimento de políticas culturais são implementados como o Programa de
Ação Cultural (PAC) e Política Nacional de Cultura (PNC). Há que se mencionar também o
surgimento de importantes órgãos, vinculados aos setores do turismo e dos meios de
comunicação de massa, que têm influência direta sobre o campo da cultura, a exemplo da
Embratur, do Conselho Nacional de Turismo, do Ministério das Telecomunicações, da
Telebrás e da Radiobrás.
No entanto, como a cultura é uma atividade que porta em si mesmo uma dimensão
simbólica muito específica, o Estado vai tratar o campo cultural de forma diferenciada. Afinal
de contas, da expressão cultural e artística podem emergir conteúdos divergentes aos
interesses e valores da classe dirigente do país. É no seio desta especificidade simbólica da
cultura que o Estado implanta um rígido mecanismo de censura, marcando com punho forte a
sua ingerência no domínio cultural. Porém, como chama atenção Ortiz (2003, p.84), de forma
similar ao modelo getulista a censura militar vai intervir seletivamente na produção cultural,
inibindo negativamente determinadas produções avessas aos princípios ideológicos dos
militares, ao tempo em que estimulará a produção cultural que atenda aos interesses diretos do
Estado: “o ato repressor atinge a especificidade da obra mas não a generalidade da sua
produção”, ressalta Ortiz (2003, p. 89). Aí se estabelece um dos paradoxos que marcará esse
período: apesar de o Estado se constituir como agente repressor, será também um fundamental
incentivador e dinamizador da produção cultural brasileira.
Desse modo, não é por caso que o período pós-64 vem a ser uma das épocas mais
frutíferas da produção de bens culturais no país, já que, será o aparelho estatal, em sua atuação
centralizadora, a instância que promoverá a expansão do capitalismo no Brasil. E aí reside
1

Como esclarece Miceli (1984a, p.55), “o Ministério da Educação e Saúde Pública foi criado pelo Decreto nº
19.402, de 14 de novembro de 1930, tendo sua denominação alterada para ministério da Educação e Cultura pela
Lei nº 1920, de 25 de julho de 1953, por ocasião da implantação do Ministério da Saúde”.
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uma das principais diferenças entre a ditadura militar e o regime getulista no tocante às
relações entre Estado e cultura no Brasil, a saber: ao promover o capitalismo, os militares vão
estabelecer uma relação mais próxima com os grupos empresariais, fortalecendo assim a
presença das indústrias culturais no circuito cultural brasileiro, expressando aí mais um meio
de expansão do capital privado transnacional na economia do país.
Assim, o processo de consolidação de uma sociedade moderna no Brasil será
atravessado por esta peculiaridade: o Estado constitui-se no agente que promove a
modernização, possibilitando uma nova ordem social para o país. E esse contexto tem
sintomas específicos na área cultural. Mesmo coibindo determinados grupos e produções
através da censura, o poder público comparece como um dos principais atores no processo de
autonomização da esfera cultural na medida em que possibilita que a produção, a
disseminação e o consumo da cultura brasileira sejam inseridos na lógica capitalista do
mercado, de forma a adequá-las aos padrões transacionais do fluxo de bens simbólicos. Forjase aí mais uma idiossincrasia da formação do campo cultural no Brasil, a saber: sua
autonomia é possibilitada pela própria ingerência do aparelho estatal bem como dos
conglomerados econômicos que compõem a indústria cultural, não havendo, portanto, uma
distinção muito clara entre as fronteiras da produção restrita e ampliada, como assim se
caracterizou a autonomização da esfera cultural nos países centrais do continente europeu.
Contudo, a relação entre política e cultura dar-se-á alicerçada em um projeto mais amplo
de integração nacional, amparado na ideologia da segurança nacional, que tomará a cultura
como uma espécie de argamassa social que sedimenta e une as diferenças do amorfo tecido
nacional. Sendo por excelência o portador do monopólio da violência física e da produção
simbólica, ou seja, o agente onipotente capaz de organizar a vida social em suas mais diversas
instâncias, o Estado autoritário comparece como uma espécie de fio-guia que urde a
diversidade social e também regional, instituindo práticas repressivas, inibindo distorções em
nome de “objetivos nacionais”, pressupostos comuns a e desejáveis por todos (ORTIZ, 2001,
p.155).
Atribuindo uma ênfase considerável às questões culturais, o Estado começa a delinear
um plano de envergadura nacional para a área cultural. Em 1966, é criado, no governo
Castello Branco, o Conselho Federal de Cultura (CFC) que tinha como principal propósito
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formular uma política nacional de cultura. Para compor a classe dirigente do CFC foram
convocados intelectuais identificados a uma corrente mais conservadora da elite intelectual do
país. Arregimentados de instituições consagradas como o Instituto Histórico e Geográfico e da
Biblioteca Nacional, esse grupo será encarregado de elaborar um conceito de cultura
sintonizado aos interesses do regime militar, traçando, assim, as diretrizes de uma política
cultural para o país, coadunadas a esse objetivo. Enfim, “a função do CFC pode ser entendida
como a defesa da ‘cultura legítima’ segundo a óptica estatal contra seus concorrentes capazes
de motivar práticas contestatórias” (BARBALHO, 1998, p.58)
Assim, dando continuidade a uma tradição política e intelectual sobre a questão da
cultura nacional, o Estado mais uma vez se reveste do papel de agente privilegiado capaz de
elaborar uma síntese da nação brasileira ao lançar mão da velha estratégia de apropriar-se dos
símbolos da cultura popular e do monopólio da memória nacional para forjar uma possível
ontologia do ‘Ser nacional’. Neste sentido, a cultura passa a ser um terreno propício à
construção de um projeto de hegemonia do regime militar.
Até aí nenhuma grande novidade, afinal o governo Getúlio Vargas também houvera
lançado mão dessa estratégia para encampar seu projeto de construção nacional na década de
30. O que difere no regime militar é que ao apropriar-se da ‘mitologia das três raças’, o
objetivo dos militares passa a ser o de ressaltar um outro componente imanente a este conceito
de cultura brasileira, qual seja: o aspecto da diversidade. Como esclarece Barbalho (1988,
p.60), “a saída é apontar a mestiçagem como emblema da diversidade na unidade”. A cultura
brasileira será compreendida como produto da soma das diversas matrizes culturais que
sintetizam a noção da identidade nacional. Assim, a pluralidade de culturas espalhadas pelas
mais diversas regiões do país passa a ser um dos temas candentes desse período. Apropriandose dessa temática, uma série de ações começam a ser encampadas pelo Estado bem como
pelos meios de comunicação de massa com o intuito de valorizar a singularidade das
diferentes culturas que compõem o complexo mosaico sociocultural chamado Brasil. Com
esse objetivo, diversas manifestações culturais regionais – principalmente aquelas voltadas
para o artesanato e o folclore popular –foram promovidas no país durante esse período.
Porém, como chama a atenção Ortiz (2003, p.93-95), reside na idéia da diversidade
cultural uma ideologia de harmonia, de complementaridade capaz de neutralizar os aspectos
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de antagonismos e conflitos que a noção de diversidade porta em si. Desse modo, a cultura, e
por conseqüência a sociedade brasileira, são compreendidas como harmônicas e não
conflitivas. Conforme ainda aponta o autor, subjaz a essa ideologia da diversidade a idéia de
democracia e liberdade. Isso se constituía num problema que tinha de ser enfrentado pelo
regime, já que não lhe interessava alimentar apenas uma imagem de aparelho repressor e
autoritário. Afinal, a seara cultural interessava diretamente aos militares por se constituir
como um espaço propício para a construção de seu projeto hegemônico de governo. Sob este
ângulo, os intelectuais que compunham o sistema oficial interpretam o sincretismo cultural
como um viés para o exercício de liberdade de expressão, tendo no slogan “a diversidade na
unidade” o caminho para referendar as ações governamentais na área cultural e ainda
conceder-lhe o papel de bastião da identidade nacional. Pautando-se nas formulações de Ortiz
sobre esta questão, Barbalho (1988) esclarece que:
A miscigenação revela uma realidade sem contradições, já que o resultado
do encontro entre as culturas passa por cima das possíveis divergências, e
acaba por qualificar a cultura brasileira como ‘cultura democrática’,
contraposta ao totalitarismo (leia-se socialismo). Enfim, o termo
democracia passa a constituir a ‘essência da brasilidade’, o que significa o
reconhecimento de uma ‘verdadeira’ cultura brasileira, espontânea,
sincrética e plural. A essência dessa cultura define a identidade nacional que
se realiza no ‘Ser brasileiro’ (BARBALHO, 1998, p.61).

Seguindo ainda a linha de pensamento de Renato Ortiz, um outro modo de orientação
que embasava as ações e discursos do CFC refere-se ao conceito de tradição. Como os
intelectuais que compunham o referido Conselho pertenciam a uma corrente conservadora, a
tônica de seu discurso ancorava-se na idéia de ressaltar a importância de preservação das
manifestações culturais forjadas no passado histórico do Brasil. O tema da preservação da
memória nacional e do acervo material legado pela história passou a ser um dos princípios
norteadores que vai orientar a política de preservação de bens culturais como museus, sítios
históricos

e

arquitetônicos,

folclores,

artesanato

etc.

Essa

política

de

vertente

predominantemente patrimonialista revelava uma postura defensiva do Estado uma vez que a
relevância do conjunto de bens e práticas tradicionais, pelo seu teor histórico e prestígio
simbólico, acabava por se constituir em um consenso, já que não portava contradições sociais
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e nenhum conteúdo contestador que trouxesse possíveis dissensões aos interesses do próprio
regime militar. A respeito dessa tendência Sérgio Miceli (1984b) esclarece que:
O patrimônio constitui, portanto, o repositório de obras do passado sobre
cujo interesse histórico, documental e, por vezes estético não paira qualquer
dúvida. Trata-se de obras e monumentos, que no mais das vezes, já se
encontram dissociadas das experiências e interesses sociais que lhes deram
origem (MICELI, 1984b, p.102).

Desse modo, ao fomentar ações de preservação da memória nacional, incentivando
atividades como o folclore e o artesanato, o Estado assume uma postura de neutralidade,
revestindo-se de um papel de agente preponderante na salvaguarda e recuperação da memória
e identidade brasileira cristalizadas no decorrer da história do país.
Sob esta tônica preservacionista entra em cena também a ideologia da segurança
nacional, visto que ao avocar para si um papel de bastião da memória e identidade nacional, o
aparelho estatal acaba também inibindo manifestações de culturas estrangeiras que possam vir
a contaminar a “verdadeira essência” da cultura brasileira. Nas palavras de Ortiz:
O Estado aparece, assim, como guardião da memória nacional e da mesma
forma que defende o território nacional contra as possíveis invasões
estrangeiras preserva a memória contra a descaracterização das importações
ou distorções dos pensamentos autóctones desviantes. Cultura brasileira
significa neste sentido ‘segurança e defesa’ dos bens que integram o
patrimônio histórico (ORTIZ, 2003, p.100).

As ações do Conselho Federal de Cultura planejadas no momento da sua criação,
esboçam um período mais identificado com a elaboração de projetos e programas mais
abrangentes, que buscavam sobretudo a concretização de um Sistema Nacional de Cultura
(missão que não logra êxito), pautado num equacionamento da temática cultural que estivesse
em consonância com os objetivos do regime político que se procurava consolidar. A ênfase da
atuação do Estado ancorava-se principalmente no controle do processo cultural, através dos
mecanismos de censura, posto que na fase inicial da ditadura havia uma forte ebulição de
práticas e manifestações culturais de esquerda – basta lembrarmos, por exemplo, de
movimentos culturais como o Teatro Oficina, o Teatro Arena e o Tropicalismo. No entanto, a
partir da segunda metade da década de 70, quando se inicia lentamente o processo de
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“abertura política” ensejado no governo do general Geisel, o Estado vai buscar redefinir suas
prioridades na área cultural bem como estimulará uma reforma institucional mais ampla, fato
que imputará um caráter mais operacional em suas ações.
Segundo Gabriel Cohn (1984, p.87), o divisor essencial entre esses dois períodos é o
documento intitulado “Política Nacional de Cultura” (PNC), lançado em 1975, na gestão de
Ney Braga à frente do Ministério da Educação e Cultura. Esse documento se constitui no
primeiro documento ideológico elaborado por um governo brasileiro destinado a estabelecer
princípios que norteariam uma política nacional de cultura. Esse é um período, então, em que
o marketing do regime muda de foco, buscando dirimir sua imagem vinculada ao
autoritarismo. Há quem considere ter sido essa uma estratégia do governo para se aproximar
mais das classes médias e das elites intelectuais como forma de consolidar sua legitimidade.
Sintomático desse contexto, é o polêmico apoio de parte de alguns cineastas ao projeto do
presidente Geisel. O manifesto explícito de Glauber Rocha ao presidente Geisel e mais
especificamente ao General Golbery de Couto e Silva – artífices da ideologia da abertura – foi
o que gerou a maior celeuma entre a classe artística na época2. Mas há também autores que
imputam a abrangência da ingerência estatal na área da cultura ao fenômeno do “milagre
brasileiro”, concebido através do II Plano Nacional de Desenvolvimento do período 19741976 (MICELI,1984a; ORTIZ,2003). Se antes os planos de governo davam maior relevo aos
aspectos econômicos imanentes ao desenvolvimento, a partir dos anos iniciais da “distensão”
a cultura passa a ser incluída na agenda de desenvolvimento social do país, entendida como
mais uma via de distribuição de renda.
Doravante, amparada numa óptica mais operacional, a ação governamental na área da
cultura é intensificada. É nesse período que o fenômeno cunhado por Sérgio Miceli de
“construção institucional da cultura” ganha maior vigor. Nascem nessa época importantes
instituições culturais como a Funarte (1975), o Centro Nacional de Referência Cultural –
2

“Geisel tem tudo na mão para fazer do Brasil um país forte, justo e livre. Estou certo, inclusive, de que os
militares são os legítimos representantes do povo. O General Golbery é um gênio – o mais alto da raça ao lado
do professor Darcy”(Rocha apud Barbalho, 1998, p.86). Pelo teor desta declaração de Glauber Rocha pode-se
constatar o barulho que fez entre seus pares. No entanto, mais do que uma adesão ao projeto político geiselista, o
apoio manifesto por parte de alguns cineastas se justifica sobretudo pelo interesse que tinham em relação à
Embrafilme –uma instituição criada para garantir a viabilização da produção cinematográfica brasileira. Não é
por acaso que realizadores, principalmente representantes do Cinema Novo, ocupavam cargos de poder nesta
instituição e controlavam efetivamente a política cultural do setor – um indicador da forte ligação que esses
intelectuais tinham com o Estado.
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CNRC (1975). São implantados ainda o Conselho Nacional de Direito Autoral e o Conselho
Nacional de Cinema. Ocorre, ainda neste período, um revigoramento de importantes órgãos já
existentes, pois passam a dispor de maior autonomia administrativa e financeira em relação ao
próprio aparelho do Ministério da Educação. É o caso da Embrafilme e do Serviço Nacional
de Teatro (MICELI, 1984a).
Também nesse período se intensifica uma conhecida prática do Estado: a cooptação de
intelectuais e da classe artística para compor o aparelho administrativo da gestão cultural
oficial. Assim, com a criação de novos órgãos, o governo promove a inserção desses agentes
no seio do poder legítimo do Estado ao nomeá-los para assumir importantes cargos em
instituições culturais oficiais – lembremo-nos aqui dos cineastas do Cinema Novo na
Embrafilme. Esse fato contribuiu para a constituição de alianças aparentemente ambíguas,
porém politicamente estratégicas e beneficiárias para as duas partes – para o Estado e para os
intelectuais. Desse modo, seja empregando artistas e intelectuais, seja através de seu apoio
direto à viabilização de obras de determinados artistas, o Estado vai se consolidando como o
principal mecenas da cultura brasileira nos anos setenta.
Os princípios conceituais que passaram a guiar a Política Nacional de Cultura guardam
semelhanças entre os princípios doutrinários acerca do conceito de cultura brasileira que
embasou planos e diretrizes que vinham sendo formulados pelo CFC nos seus anos iniciais,
concepção essa que apreende a cultura brasileira como produto da miscigenação de diferentes
etnias, tendo no sincretismo a imagem síntese do ‘ser nacional’. Esse novo plano oficial,
porém, difere dos planos anteriores por sugerir um amálgama entre duas vertentes
aparentemente opostas: uma visão mais “essencialista” da cultura e outra mais instrumental.
Essencialista porque em seu discurso havia continuidade de propósitos de preservar a
identidade e a idiossincrasia da cultura brasileira – “antes de qualquer medida precisamos
verificar a própria essência da nossa cultura”, exortava o referido documento citado por Cohn
(1984,p.93). Instrumental na medida em que os pressupostos filosóficos do documento, por
assim dizer, alinhavam-se às perspectivas de desenvolvimento econômico que vicejavam à
época. Nesta direção, à preservação da memória e da identidade nacional somam-se
propósitos mais amplos de desenvolvimento não só econômico como também social e
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cultural. Quem elucida o teor aparentemente ambíguo dos princípios que orientaram o
documento da Política Nacional de Cultura é Gabriel Cohn (1984). Diz assim o autor:
O tema geral desse documento (...) é bem representativo de uma posturaliberal conservadora às voltas com as exigências contraditórias da
espontaneidade e da intervenção estatal, da modernização e da conservação,
do desenvolvimento como meta e da preservação da cultura dos seus
efeitos, da difusão dos resultados e da ênfase na participação criativa
(COHN, 1984, p.92-93).

Assim, ocorre uma rotação no argumento que primordialmente norteava os documentos
anteriores. A temática da segurança nacional perde relevo para uma agenda que agora se
impunha: a do desenvolvimento social, onde a cultura ganha lugar de destaque. Ao lado das
políticas tradicionais de preservação do patrimônio artístico e histórico nacional, doravante
ganham ênfase, nas diretrizes propostas pelo governo, ações de cunho mais instrumental tais
como o incentivo à produção e a dinamização dos circuitos de distribuição e consumo de bens
culturais. Porém, como observa Ortiz (2003), essa aparente ambigüidade entre duas
concepções de cultura distintas (uma essencialista e outra instrumental) não implica em
exclusão. O Estado continuará manipulando a categoria da identidade nacional, sendo um dos
formuladores fundamentais na elaboração do ‘Ser nacional’. No entanto, isto se dará em um
novo quadro de racionalização da sociedade, fato que leva o autor a concluir que: “não
existem dois discursos governamentais sobre a cultura (...), mas um único que rearranja e
reinterpreta as peças relativas à sociedade brasileira” (ORTIZ, 2003, p.124).
No rastro do otimismo econômico gerado pelo “milagre”, o mercado cultural ganha
ânimo e novos empreendimentos culturais são incentivados, seja pela presença atuante e
sistemática do Estado, regulando e organizando as práticas no campo cultural, seja pela
injeção de investimentos por parte da portentosa indústria cultural que vinha se consolidando
como importante agente no cenário cultural brasileiro. A nova intelectualidade que compunha
a máquina administrativa do Estado, de teor tecnocrata e empresarial, imputava um novo
estilo de gestão – sobretudo para as atividades vinculadas aos meios de comunicação de
massa, como o cinema –, agora mais ‘moderno’ e antenado à lógica de mercado3. Desse

3

As políticas implementadas pelo Instituto Nacional do Cinema, durante o governo Castello Branco e
posteriormente pela Embrafiilme são exemplares da ideologia “moderna” – pautada no discurso alinhado às
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modo, os aspectos relativos à difusão e consumo de bens culturais assumem a prioridade na
política cultural do Estado e assim é acionada uma ideologia da democratização. É o que nos
confirma Ortiz :
O Estado seria democrático na medida em que procuraria incentivar os
canais de distribuição dos bens culturais produzidos. O mercado, enquanto
espaço social onde se realizam as trocas e o consumo, torna-se o local por
excelência, no qual se exerceriam as aspirações democráticas(ORTIZ, 2003,
p.116).

Garantir um maior acesso aos bens culturais e potencializar a dimensão da rentabilidade
da atividade cultural passavam a ser os objetivos da política cultural do governo.
Compreendida dessa forma ela se tornou uma campanha levada adiante pelos executivos dos
órgãos culturais: convencer as pastas mais influentes do governo de que a cultura poderia ser
também “um bom negócio” – como que a prenunciar os fundamentos ideológicos do futuro
ministro da cultura Francisco Weffort (1994-2002). Desse modo, a questão do financiamento
à política de difusão cultural se impõe para o governo. Interessante notar que desde então as
políticas de cultura e de turismo são integradas com o propósito de capitalizar os
investimentos realizados na área cultural. Ilustrativo dessa tendência é a vinculação das
atividades de preservação patrimonial ao setor turístico com fins de exploração comercial4.
perspectivas de desenvolvimento econômico em voga no país – que orientava as ações desses órgãos. Voltadas
para o desenvolvimento da indústria cinematográfica, essas políticas foram sendo executadas tendo como
principal objetivo estimular a produção de filmes nacionais e garantir um mercado de exibição. Emblemático
desse processo são algumas medidas implementadas pelo governo para atingirem tal fim, como é o caso da
instituição do ingresso padronizado e do borderô que garantiam um maior controle do mercado de exibição como
também geravam dividendos que voltavam aos cofres do Estado sendo destinados ao financiamento da produção
cinematográfica nacional. Medidas desse caráter contribuíram para um crescimento considerável da produção de
longas-metragens. Se no período de 1957-1966 a média girava em volta de 32 filmes anuais, entre os anos 67 e
69 o número de filmes realizados por ano chega a 50. O cinema então é entendido pelo governo como uma
indústria, como um produto de consumo de forma que a ideologia que sustenta a intervenção estatal no setor “se
volta para justificação de um cinema de entretenimento, voltado para o ‘interesse do público’, isto é, adequado
ao mercado consumidor”(Ortiz, 2003, p.111).
4

O Programa Integrado de Reconstrução de Cidades Históricas (PCH) talvez tenha sido uma das políticas mais
emblemáticas da interseção que o regime militar promoveu entre as áreas de cultura e turismo. Buscando
compatibilizar as políticas de preservação ao modelo de desenvolvimento vigente na época, o programa tinha por
objetivo restaurar sítios e monumentos históricos que servissem ao turismo, buscando assim potencializar o
retorno econômico-financeiro fruto dessa atividade. Em última instância, o propósito desse programa era
demonstrar que a relação entre valor econômico e valor cultural não era incompatível. Embasado nessa
concepção, o PCH foi criado em 1973, envolvendo uma estrutura interministerial(Ministérios da Educação e
Cultura, do Planejamento, da Indústria e Comércio e do Interior). Inicialmente atendia a nove estados do Norte e
Nordeste, tendo sido estendido posteriormente também ao Sudeste. O programa ganhou relevância
principalmente pelo volume de recursos que conseguiu angariar voltado para a área patrimonial. Promovendo
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Uma prática germinada desde então e que ganhará contornos mais vivos nas décadas
vindouras, quando a atividade turística ganha ascensão e passa a ser um dos setores mais
lucrativos e mais reveladores da ordem social no atual estágio da modernidade tardia.
É neste panorama então que vai se delineando a configuração do campo cultural no
período pós-75, cristalizando, inclusive, um modo de atuação muito específico do Estado na
área cultural. Como explicita Miceli (1984b) e Machado (1984), ao Estado mecenas caberá
sustentar aquelas atividades e gêneros artísticos que têm dificuldades de autofinaciar-se
segundo critérios de mercado (público, rentabilidade, entre outros), conformando assim o que
eles cunham de tendência previdenciária da iniciativa pública na área cultural. Este fato vai
contribuir então, para uma ingerência estatal de teor mais “conservacionista” e
“patrimonialista”, ao se dedicar predominantemente a atividades de preservação e
conservação do patrimônio histórico e artístico e ao fomento de atividades de gêneros
identificados à arte erudita como por exemplo, o balé clássico, a ópera, a música erudita, etc.
Essa postura defensiva e um tanto assistencialista do Estado estimulou uma
segmentação do mercado de bens culturais de modo que coube à iniciativa privada a
exploração das melhores oportunidades de investimentos nas atividades voltadas para os
meios de comunicação de massa, como a televisão e as estações de rádio. Mas essa
conformação não implicou num confronto entre esfera pública e privada. Como ressalta Ortiz
(2003, p.88), “cabe ao Estado dar as diretrizes e prover as facilidades”. É o que ocorre com a
implantação da televisão, por exemplo. Ao se transformar em concessionário da infraestrutura tecnológica necessária para efetivação do sistema de telecomunicações, o Estado
facilita a exploração da atividade por parte dos grandes empreendedores, detentores do capital
privado, ao tempo em que se constitui no único agente responsável pelo monopólio da
concessão de canais, imputando, assim, controle total sobre a rede nacional de televisão.
Orientado pela ideologia da segurança nacional, o governo demarca sua atuação no setor bem

uma política mais agressiva, não circunscrita apenas à esfera oficial do governo, os responsáveis pelo PCH
mobilizaram a participação e o investimento de diversos setores sociais envolvidos com as atividades do
programa. Desse modo, empresários do setor turístico, proprietários de bens tombados, dirigentes públicos
estaduais e municipais, entre outros, foram incitados a se envolver na implantação do programa, o que contribuiu
para sua maior repercussão. Imputando então um caráter mais “moderno” à política de preservação patrimonial,
o PCH proporcionou, ao longo das décadas de 70 e 80, a criação de órgãos locais de preservação e a formulação
de legislações estaduais de proteção, estimulando assim a política de descentralização da administração do
patrimônio histórico e artístico do país (Miceli, 1984a, p.78-82.; Fonseca, 1997, p.163-174).
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como delimita o raio de ação das empresas privadas, subordinadas pelos critérios impostos
pelo Estado autoritário. Uma relação que se estabelece não sem conflitos.
Após um breve passeio pelos anos da ditadura militar no país foi possível perceber que,
mais uma vez na história política do Brasil, a esfera da cultura se vê sob forte guarda do
aparelho estatal. Ainda que naquele período tenha se intensificado a entrada do capital
privado na dinamização do circuito cultural, possibilitando a consolidação do processo de
industrialização da cultura, isto não se deu, como vimos, sem a ingerência direta do Estado.
Esse agente mais uma vez, assim como no regime estadonovista, operou como elemento
fundamental na organização e gestão do campo cultural. Lançando mão de recursos
“clássicos” como a cooptação de intelectuais, fortalecendo institucionalmente a área através
da criação de um grande número de instituições culturais, o regime militar tomou a cultura
então como seara essencial para por em prática seu projeto de integração nacional bem como
transformou-a – através de alianças com o capital privado – em uma das vias que possibilitou
a consolidação de uma sociedade moderna no Brasil. É o que elucida Renato Ortiz:
O movimento de modernização da sociedade brasileira faz com que o
nacional e o capitalismo sejam pólos que se integram e se interpenetram. A
‘autêntica’ cultura brasileira, capitalista e moderna, que se configura
claramente com a emergência da indústria cultural, é fruto da fase mais
avançada do capitalismo brasileiro (conclusão que certamente seria
contrária a seus princípios) (ORTIZ, 2003, p.210).

Assim, a expansão da sociedade de consumo no Brasil contribuiu para que as categorias
do nacional e do popular fossem reinterpretadas. Sob a lógica mercantilista disseminada pelo
próprio aparelho estatal ao incentivar uma política de distribuição e consumo de bens
culturais, o popular passa a ser identificado com aquilo que é mais consumido. Já a categoria
nacional passa a ser compreendida sob a óptica integradora dos mercados nacionais
possibilitada pelas indústrias culturais. Dessa forma, a idéia de nação passa a ser representada
pela imagem da interligação de milhares de consumidores espalhados no extenso território
nacional. Recorrendo mais uma vez às notas esclarecedoras de Renato Ortiz (2001, p.165), o
autor conclui que: “à correspondência que se fazia anteriormente, cultura nacional-popular,
substitui-se uma outra, cultura mercado-consumo”.
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3.3 TEMPOS DE REDEMOCRATIZAÇÃO: A DESREGULAMENTAÇÃO DAS
FUNÇÕES DO ESTADO NA ESFERA CULTURAL
Saindo do longo período em que o país esteve política, econômica e socialmente sob a
égide de um governo autoritário, em meados dos anos 80 o processo de redemocratização
política no país se aproxima lentamente quando, em 1984, Tancredo Neves é eleito para a
presidência da República (mesmo que sob relativo controle dos militares), iniciando-se aí um
novo momento político denominado de Nova República.
No contexto internacional, essa é a fase em que começa a se intensificar os processos de
globalização, afetando irremediavelmente a organização social, política, econômica e cultural
das sociedades. O clássico sistema capitalista de produção cede lugar a um modo de regulação
flexível do capital, num compasso em que há uma ascendente desterritorialização das
unidades de produção, não mais, necessariamente encerradas nas fronteiras de um único país,
fato que contribui para a perda do controle por parte dos governos nacionais. Deflagra-se,
assim, uma espécie de deslocamento do capital econômico e político, antes sediado nos
limites das corporações públicas nacionais, para o oligopólio global de conglomerados
privados, alimentando um processo de crescente privatização de setores e serviços públicos
antes atendidos quase que exclusivamente pelos organismos estatais. Sob essa lógica, as
grandes organizações passam a ser os principais agentes de poder e decisão, realizando
experimentos de governo mundial, ao reordenarem os destinos da economia, da política e da
cultura em nível mundial. O papel do Estado, dos partidos políticos e das clássicas
instituições, pilares da configuração política que imperou na modernidade, perde centralidade,
constituindo-se num dos sintomas mais evidentes do ambiente da globalidade.
Some-se ainda a notável expansão que as redes de comunicação e informação começam
a ganhar neste momento, fato que possibilita a emergência do fenômeno que David Harvey
(1989) cunhou de compressão do tempo e do espaço. Encurtando distâncias, conectando
pessoas espalhadas nos mais diferentes quadrantes do globo, as novas tecnologias da
informação tiveram impacto direto sobre a vida social e cultural, possibilitando a agudização
dos processos de “desencaixe”5 dos sistemas sociais, como assim teorizou Anthony Giddens
5

O autor vai definir a categoria “desencaixe” como o “ ‘deslocamento’ das relações sociais de contextos locais
de interação e sua reestruturação através de extensões indefinidas de tempo-espaço”(Giddens, 1991, p.29).
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(1991). No rastro dessas transformações, há que se mencionar o impressionante avanço das
indústrias culturais que, imbuídas na lógica predominante da acumulação flexível do capital,
se transformaram numa das principais instituições que organizam a esfera da cultura na
contemporaneidade e que alimentam o incessante processo de mundialização dos bens
culturais e de informação aos quatro cantos do planeta.
A emergência de “uma cultura internacional-popular”, para usar uma expressão cara a
Renato Ortiz(2000), fruto da construção de símbolos transnacionais durante décadas
contribuiu para a reestruturação das identidades frente ao intenso processo de debilitação dos
territórios nacionais. Se antes a noção de identidade cultural era referenciada prioritariamente
à idéia de pertencimento a uma determinada nação, classe, gênero ou etnia, diante do frenético
processo de mundialização da cultura, essas fidelidades são redimensionadas pelo
atravessamento de acirrados fluxos transnacionais de capitais, mercadorias e pessoas. Esse
novo contexto põe em xeque a viabilidade de construir projetos nacionais totalizadores,
baseados apenas em referentes tradicionais de identidade, confinados às fronteiras de uma
determinada nação – o que não implica, contudo, numa simples eliminação dos Estadosnação, já que ainda cumprem um papel fundamental na cena mundial e sua memória e suas
agências se apresentam como elementos dinamizadores das constantes “invenções” e
“reinvenções” da cultura popular (FARIAS, 2000, p.41). No entanto, em meio aos processos
de transnacionalização do comércio de bens simbólicos e das novas tecnologias de
comunicação e transporte, que possibilitam a interconexão entre diferentes culturas, as nações
acabam por se converter “em cenários multideterminados, onde diversos sistemas culturais se
interpenetram e se cruzam”(CANCLINI, 2001, p.166).
O Brasil será também atravessado por esse feixe de mudanças estruturais que ocorrem
numa dimensão transnacional. Aliás, no plano nacional, essas transformações já vinham
sendo gestadas no interior mesmo do projeto político dos militares, quando o Estado se
reveste do papel de agente da modernização do país ao permitir a consolidação do capitalismo
através de uma nítida interdependência com os setores privados da economia. No entanto,
com o fim da ditadura militar e a com a inserção do Brasil nessa nova ordem econômica
mundial, regularizada mais intensamente pelo processo de internacionalização do capital,
alguns projetos políticos, antes em vigência na experiência de governos autoritários, como a

85

construção ou mesmo integração da nação, passam a não fazer mais sentido em meio a essa
espiral de metamorfoses sociais que o mundo começa a presenciar. O Estado passa a perder
lentamente seu espaço de ator protagonista das mudanças estruturais do país sem, contudo,
implicar na perda do seu monopólio da lei geral. Em meio a esse processo, a hegemonia da
razão do Estado cede lugar às forças do capital privado e à livre negociação das forças de
mercado, o que fez deflagrar a emergência social do ator empresarial e de suas referências,
adensando assim sua atuação sobre as mais diversas instâncias da vida social
(MATELLART,1999).
Ora, essa lógica extrapola as fronteiras para além do campo meramente econômico e se
espalha também no âmbito específico da gestão e organização da esfera cultural o que
contribui para o gradativo processo de reestruturação de hierarquias no seu interior. Desse
modo, o campo cultural sofre remanejamentos nas suas linhas de comando de modo a
deflagrar um desequilíbrio na balança de poder entre os agentes (o Estado, conglomerados
econômicos e os produtores culturais), conformando-se aí a tendência da crescente
concentração de poder nas mãos do capital privado, em detrimento do esmorecimento do
papel do poder público como agente dinamizador do setor cultural.
Durante a Nova República o campo cultural, diferentemente dos governos autoritários
de Getúlio Vargas e dos militares, não é considerado área prioritária. Afinal, a cultura não
mais se configurava como um terreno propício para a construção de ambiciosos projetos
nacionais. No que se refere ao objeto mais específico das políticas púbicas para a cultura,
durante esse período, o acontecimento mais importante foi, sem dúvida, a criação do
Ministério da Cultura, em 1985 – idéia germinada no bojo dos Fóruns Nacionais de
Secretários da Cultura6.
Apesar de pela primeira vez na história do Brasil ter sido criada uma pasta específica
para a área, esse fato não facultou um avanço na implantação de políticas culturais mais
abrangentes e significativas para o circuito da produção cultural brasileira. Cabe enfatizar que
6

A motivação que originou a organização de um Fórum Nacional de secretários da Cultura calcava-se na
necessidade de se instituir um organismo que tivesse por finalidade formular diretrizes de uma política nacional
de cultura e mobilizar recursos para um programa integrado de trabalho entre os diversos estados, tendo como
fim último a criação do Ministério da Cultura. O primeiro Fórum foi realizado em 1983, na cidade de Curitiba,
tendo sua atuação perdurado até o ano de 1989. O percurso deste órgão pode ser dividido, segundo Poerner
(1997, p.53) em duas etapas: antes e depois da criação do Ministério da Cultura(MinC). Conforme explicita o
autor: “na primeira, o Fórum lutou, sobretudo pelo MinC; na segunda, se tornou seu parceiro crítico”.
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nesta época o país enfrentava uma grave recessão econômica e áreas como cultura e educação
tiveram seus orçamentos ainda mais reduzidos com vistas a atender setores mais proeminentes
como o da economia. A posição secundária que o governo atribuiu à área cultural revela-se,
por exemplo, na “dança das cadeiras” proporcionado pela sucessão de quatro ministros da
pasta no período de 1985 a 1990. É nesta época também que começam a se multiplicar o
surgimento das secretarias estaduais de cultura, movimento este impulsionado pela tendência
da descentralização administrativa que o país começava a retomar após vivenciar por quase
vinte anos a experiência de um regime político autoritário e centralizador.
A Assembléia Nacional Constituinte, realizada em 1987-1988, contribuiu para um
debate profícuo sobre o tema da cultura, na nova constituição federal que se criava para o
país. Mesmo não tendo uma mobilização expressiva dos partidos políticos e das organizações
sociais, o campo cultural saiu beneficiado com os avanços conceituais relativos a algumas
questões culturais. Ganharam destaque os problemas relacionados às minorias – negros,
indígenas e outras minorias –, resultando em artigos específicos que versavam sobre os seus
direitos. Ao abordar o tema da cultura no debate constitucional, Fonseca(1997) ressalta que,
entre outros avanços:
A noção de patrimônio cultural foi ampliada, os direitos culturais foram
mencionados (embora não explicitados, o que dificulta a compreensão de
uma noção nova) e a sociedade surgiu ao lado do estado como sua parceira
na promoção e proteção da cultura (FONSECA, 1997, p.156-157).

Contudo, a abrangência que a questão cultural ganhou após a promulgação da
Constituição Federal de 1988 não implicou em sua maior politização por parte da sociedade
civil ou mesmo das instâncias políticas de representação. Indicador dessa indiferença foi o
processo de desmonte institucional da área cultural realizado pelo governo de Fernando
Collor dois anos depois de promulgada a nova constituição – um sintoma revelador da baixa
prioridade que os assuntos relacionados à cultura ocupavam no interior do projeto político do
seu governo.
Uma outra ação implementada durante a Nova República, e que interessa aqui mais
diretamente aos objetivos deste trabalho, refere-se à criação da primeira lei de incentivo fiscal
à cultura – a Lei Sarney. Apesar de ter sido apresentada ao Congresso Nacional pela primeira
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vez ainda em 1972, somente em 1986 a lei é então promulgada, quando José Sarney – não por
acaso o autor do projeto original – assume a presidência da República.

3.3.1 O advento das leis de incentivo à cultura: breve histórico
Se o financiamento oficial da atividade cultural no Brasil esteve predominantemente
vinculado, por um longo período, aos recursos oriundos diretamente dos cofres públicos, após
o advento das leis de incentivo fiscal, em meados da década de 80, essa configuração
específica sofre alterações.
As leis de renúncia fiscal surgem como um mecanismo de financiamento à cultura
criado pelo poder público com o objetivo de estimular o investimento da iniciativa privada no
fomento às atividades artístico-culturais no país. São, portanto, uma espécie de sintoma que
sinaliza para o reordenamento que vem se processando em escala mais ampla no tecido social,
mas que se reflete também nos remanejamentos dos modos de gestão e organização da esfera
cultural. Ao se revestir como agente que assume uma atuação marcadamente reguladora e
facilitadora, o Estado paulatinamente vai se distanciando do seu tradicional papel de mecenas
preponderante no apoio à cultura, abrindo cada vez mais espaço para uma inserção mais ativa
e hegemônica do capital privado no circuito da produção cultural brasileira.
Cabe reconhecer que o Brasil é um país que não nutriu uma tradição no que se refere ao
patronato às artes por famílias ou homens de posse. Aqui, o mecenato privado, diferentemente
de alguns países europeus e dos Estados Unidos, por exemplo, teve uma inexpressiva
participação na história do fomento às artes nacionais. Apesar dos primeiros passos da prática
de patrocínio privado terem sido dados ainda na década de 20, no rastro da eclosão do
movimento modernista7, as ações mais significativas relativas a esta atividade se
desenvolveram no fim dos anos 40 e início dos anos 50, quando empresários de origem
italiana, os Matarazzo e os Zampari, criaram o Museu de Arte Moderna de São Paulo (MAM),
o Teatro Brasileiro de Comédia, a Cinemateca Brasileira e a Cia. Cinematográfica Vera Cruz.
7

Sobre a prática do mecenato privado às artes plásticas no período do movimento modernista em São Paulo ver
o interessante estudo de Sérgio Miceli, recém-publicado, intitulado “Nacional Estrangeiro: história social e
cultural do modernismo artístico em São Paulo”. São Paulo: Companhia das Letras, 2003.
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Além de doarem obras de arte, ambos também estimulavam a prática do mecenato entre
outros ricos empresários, o que colaborou para a formação do acervo dos museus. É de se
destacar também, nesse período, a criação do Museu de Arte de São Paulo – MASP, fundado
por Assis Chateaubriand.
Espelhados nos exemplos de São Paulo, empresários do Rio de Janeiro, pertencentes ao
ramo dos meios de comunicação de massa, também passaram a implementar ações do gênero,
a exemplo de Paulo Bittencourt e Niomar Moniz Sodré, proprietários do jornal Correio da
Manhã, que criaram o Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro – MAM, em 1947. Sendo
assim, foram poucas as grandes ações isoladas que pontuaram a história do mecenato privado
no Brasil e que se restringiram aos principais centros urbanos, de maior pujança econômica
como São Paulo e o Rio de Janeiro. Ademais, como revisamos há pouco, na história do
desenvolvimento do setor cultural brasileiro, o Estado se revestiu do papel de principal
mecenas às artes e a cultura por um longo período, fomentando assim uma tradição que
contribuiu para que o campo cultural alimentasse uma forte dependência do seu apoio oficial.
Entretanto, como esclarece Durand (1997), no Brasil, o sistema de patrocínio privado já
nasce estruturado sob um caráter corporativo, ou seja, o apoio à cultura pauta-se pelo retorno
que pode trazer ao investidor e não por uma prática benemerente. Na lógica desse sistema, as
ações de patrocínio não se regulam por uma lógica de doação, de teor “desinteressado”,
emblematizadas por uma família tradicional, como eram orientadas as práticas de mecenato
privado até o século XIX. A partir de meados o século XX, há uma mudança na motivação do
mecenato privado e ele se institucionaliza sob o escudo de uma grande marca corporativa e
não de um sobrenome tradicional, configurando assim o sistema de patrocínio que o autor
cunha de “moderno mecenato corporativo”8. Geralmente, são práticas arquitetadas dentro de
uma estratégia organizacional mais abrangente, onde outros objetivos e interesses estão em
jogo. Ao patrocinar a cultura, a empresa busca imprimir em sua marca valores imanentes ao

8

Segundo ainda Durand (p.39), “o moderno mecenato corporativo surgiu nos Estados Unidos, nos anos 60, em
uma época de prosperidade econômica e de início de uma mudança muito significativa nas estratégias
empresariais. Trata-se da passagem da produção de massa e da comunicação indiscriminada de broadcasting,
para uma etapa na qual os produtos são feitos para fatias cada vez mais pequenas do mercado e divulgados por
uma comunicação mais seletiva e dirigida”.
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bem cultural como forma de distinção e reforço de imagem em meio à profusão de marcas
que povoa o saturado mercado de bens de consumo.
O patrocínio privado no Brasil, então, se estabelece inscrito sob a lógica de um sistema
corporativo, engendrado por técnicas modernas de vendas, promoção e publicidade de
produtos, dentre as quais o marketing cultural é uma das várias e específicas ramificações do
instrumento mais global que é a atividade de marketing – essa “ciência que satisfaz às
necessidades do consumidor” (GRACIOSO apud RUBIM, 1997, p.115).
Se, antes do advento das leis de incentivo, o patrocínio empresarial à atividade cultural
no país era implementado por um número incipiente de organizações (principalmente por
multinacionais como, por exemplo, a Shell e a Xerox), a partir de meados da década de 80,
uma nova perspectiva desponta nos modos de organização do campo cultural no país. Ao
estimular a iniciativa privada para investir em cultura, através da concessão de benefícios
fiscais, o Estado favoreceu uma política de matiz liberalizante, através da qual é concedida
formalmente às empresas a chance de decidir, de alguma forma, sobre os destinos da
produção cultural do país ao tempo em que se institui um paulatino processo de
desregulamentação de suas funções na área da cultura.
A Lei Sarney, neste sentido, foi o pontapé inicial para a formação de uma tradição que
viria a se fortalecer no país na década seguinte, a saber: a de se instituir as leis de incentivo à
cultura –e por conseqüência a sua lógica imanente de concentração de poder sob os auspícios
do capital privado – como um dos principais pilares da política oficial do Estado. Quer dizer,
o estímulo a uma política liberalizante seminada no interior do aparelho estatal. Ou seja, é o
próprio poder público que lança mão de um instrumento oficial que tem, como princípio
básico, o seu gradual afastamento no incentivo à produção cultural a favor de uma maior
atuação da iniciativa privada nesse setor.
A primeira legislação brasileira de incentivos fiscais teve vida curta, durando apenas
quatro anos, de 1986 a 1990. Foi uma lei que, pelos seus frágeis dispositivos organizativos,
abriu espaço para críticas por parte do meio cultural, como também foi alvo de acusações de
fraudes fiscais, quando se levantou a hipótese de desvio de verbas. Nada foi comprovado,
porém, em relação às supostas irregularidades. Tratava-se de um instrumento bastante
maleável em seus procedimentos burocráticos e apenas exigia um cadastramento prévio dos
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proponentes no Ministério da Cultura. As instituições e os produtores culturais responsáveis
pela autoria dos projetos que pretendiam pleitear o benefício ficavam, assim, ao sabor da livre
iniciativa do mercado em questões como a negociação de valores e a captação de recursos. As
propostas não passavam por nenhum crivo de seleção e aprovação técnica por parte do poder
público. Ademais, o sistema de acompanhamento e prestação de contas era frágil e abria
flancos para a ocorrência das referidas acusações de fraudes fiscais. Embora até hoje não se
tenha informações mais precisas sobre a distribuição dos recursos mobilizados pela lei, por
sua origem e destino, cogita-se, por exemplo, que um montante de 400 milhões de dólares
foram captados durante sua vigência (DURAND,1997); no entanto, há também quem declare
que a Lei Sarney movimentou cerca de 110 milhões de dólares no apoio às artes e à cultura do
país (MOISÉS, 2002).
A Lei Sarney foi extinta em 1990, quando Fernando Collor de Mello assumiu a
presidência do país e revogou todas as leis de incentivo fiscal federal em vigência no Brasil.
Naquele momento, o país começava a vivenciar mais intensamente um modelo de gestão
identificado ao neoliberalismo econômico, modelo este que, segundo Guy Hermet , reflete-se
numa postura que:
Se opõe, sem qualquer dissimulação, ao dirigismo tradicional do Estado
latino-americano, à manutenção de um exuberante setor industrial e
bancário nacionalizado, à proliferação de funcionários e ao laxismo
monetário e orçamentário. As privatizações, a liberalização do comércio, a
livre circulação dos capitais, a supressão das barreiras protecionistas e das
rendas de situação industriais ou sindicais, constituem, nesse projeto,
imperativos que não se podem eludir (HERMET, 2002, p.44-45).

Em consonância com esse projeto econômico adotado pelo governo Collor, inicia-se, a
partir de então, um período de intervenção do Estado na área da cultura identificado também
por uma forte tendência neoliberal, sustentado numa ideologia que se pautava na crença que a
atividade cultural – assim como os demais setores produtivos –, poderia autogerir-se, regulada
apenas pelas leis do mercado. Deflagrou-se, assim, um processo de desmonte das instituições
oficiais que suportavam a produção cultural no país, implicando no encerramento das
atividades de todos os órgãos culturais vinculados ao governo federal, a exemplo da
Embrafilme. O próprio Ministério da Cultura foi extinto e transformado em Secretaria
Especial diretamente vinculada à Presidência da República. Esse ato seria revertido na gestão
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de Itamar Franco, em 1992, quando ao assumir o governo do país, após o processo de
impeachement do Presidente Fernando Collor, recria o Ministério da Cultura, sob a direção de
Antonio Houaiss.
É tributado ainda à gestão Collor, a promulgação, em 1991, da nova lei federal de
incentivo fiscal à cultura – a Lei Rouanet, assim denominada por ter sido elaborada pelo então
Ministro da Cultura, Sérgio Paulo Rouanet. Esse mecanismo foi inspirado na Lei Sarney e
seus princípios eram praticamente os mesmos: estimular a participação da iniciativa privada
no fomento à produção cultural brasileira, através da concessão de benefícios fiscais aos
potenciais patrocinadores. Diferenciava-se da Lei Sarney principalmente no que se refere aos
procedimentos de avaliação. Se antes não se estabelecia um critério mais rigoroso de análise
das propostas, a Lei Rouanet introduziu o procedimento de aprovação prévia dos projetos por
parte de uma comissão composta por representantes do governo e das entidades culturais,
inaugurando assim um modelo de análise que viria a ser adotado pela maioria das leis de
incentivos fiscais criadas, a partir de então, em âmbito estadual e municipal.
A legislação instituía o Programa Nacional de Apoio à Cultura (PRONAC), um
programa mais amplo que tinha como objetivo implementar a concessão de incentivo fiscal
aos contribuintes que investissem em projetos culturais. Em seu âmbito de funcionamento, o
PRONAC contemplava três mecanismos de financiamento à atividade cultural: o Fundo
Nacional de Cultura (FNC), os Fundos de Investimento Cultural e Artístico (FICART) e o
Incentivo a Projetos Culturais9.
Contudo, devido à restrita difusão entre a classe artístico-cultural e os potenciais
patrocinadores, além das limitações do funcionamento da lei como, por exemplo, o excesso de
burocracia na tramitação dos processos e o baixo percentual de imposto que as empresas
poderiam destinar à cultura (um limite de apenas 2% do Imposto de Renda devido), entre
1992 e 1994, a Lei Rouanet não causou muita repercussão e apenas uma pequena parte dos
9

O Fundo Nacional de Cultura destina recursos diretamente aos projetos culturais, através de empréstimos
reembolsáveis ou cessão a fundo perdido a pessoas físicas, a pessoas jurídicas sem fins lucrativos e a órgãos
culturais públicos, financiando até 80% do projeto previamente aprovado pelo Ministério da Cultura. Os
FICART são fundos de investimentos para projetos culturais que previam a isenção de Imposto de Renda nas
operações de crédito, câmbio e seguro, e rendimentos auferidos, sendo regulados pela Comissão de Valores
Imobiliários(CVM). Já o Incentivo a Projetos Culturais é a modalidade mais utilizada entre as três que compõem
o PRONAC. Cunhada de mecenato, institui os benefícios fiscais para contribuintes de Imposto de Renda que
apóiam projetos culturais sobre a forma de doação ou patrocínio (DURAND, 1997; OLIVIERI, 2002).
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recursos destinados para seu fim foi utilizada – somente 6% dos recursos foram captados dos
quase R$ 250 milhões que o Estado estabeleceu como renúncia fiscal para o setor (MOISÉS,
2002). Os FICART não foram operacionalizados e o FNC também teve funcionamento
restrito. Cabe mencionar ainda que durante o governo Itamar Franco foi criada, em 1993, uma
outra importante lei de incentivo à cultura, a Lei do Audiovisual que, juntamente com a Lei
Rouanet, viriam a se tornar os principais mecanismos federais de financiamento à cultura no
país durante os oito anos de governo de Fernando Henrique Cardoso (1994-2002).
A base do discurso que sustentou a formulação de uma política cultural baseada nas leis
de incentivo fiscal à cultura do governo FHC estava orientada pela afirmação da necessidade
de estabelecer um “sistema permanente de financiamento à cultura”, condizente com o
processo de retomada da democracia no país (MOISÉS, 2000a, p.1). Seus princípios
exortavam uma maior participação de diversos atores da sociedade (partidos políticos,
empresários e demais segmentos da comunidade) no processo de formulação das políticas
culturais para o país, possível de ser verificado através da seguinte fala:
Agora, a adoção de políticas culturais passa necessariamente pelo debate
com a sociedade, e tem que levar em consideração a relação do governo
com o Congresso Nacional, com os governos estaduais, com os governos
municipais, com os partidos políticos e, fundamentalmente, com a
comunidade cultural (MOISÉS, 2000a, p.3).

A gestão Weffort ficou identificada sobretudo a uma atuação preponderantemente
liberal na condução das políticas oficiais para o setor cultural do país. E não podia ser
diferente já que a orientação política do governo FHC pautou-se em uma ampla reforma do
Estado, baseada em um processo substancial de privatização dos mais diversos setores
produtivos do país que historicamente estiveram sob a responsabilidade do poder público
(educação, previdência social, saúde e também a cultura). Delineava-se, dessa forma, um
outro modo de atuação para o aparelho estatal a partir de então – um programa de ação, como
vimos, posto em execução ainda no governo Collor. Doravante, cabia ao Estado um papel de
agente articulador e formulador das políticas sociais e econômicas e menos uma atuação
executora e intervencionista como assim tradicionalmente foi marcada sua ingerência na
ordem social e econômica do país (CARVALHO e TEIXEIRA,1998).
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Guiado então pelo objetivo de construir uma “política cultural democrática”, o governo
federal estimulou a consolidação de um sistema de financiamento à cultura, tendo por
princípio promover a parceria entre a comunidade cultural, o poder público e a iniciativa
privada e buscando nas leis de incentivo fiscal o caminho privilegiado para tal fim. Iniciou-se,
então, um ciclo relativamente longo (1994-2002) do modelo de gestão cultural amparado
primordialmente no mecanismo das leis de renúncia fiscal, haja vista o fato de que a reeleição
de Fernando Henrique em 1998 e a manutenção de Francisco Weffort à frente do Ministério
da Cultura constituíram-se em fatores chaves para a consolidação da política cultural
implementada no primeiro ciclo de governo.
Para atingir essa meta, logo no primeiro ciclo de gestão do Ministro da Cultura
Francisco Weffort (1994-1998), uma ampla reforma nos dispositivos da Lei Rouanet foi
empreendida pelo Ministério visando sobretudo desburocratizá-la e incrementar o seu uso
entre as empresas. Segundo José Álvaro Moisés (2002, p.4), a reforma introduzida na Lei
Rouanet em 1995 tinha por objetivo “(a) ampliar o limite de descontos permitidos ás
empresas patrocinadoras de projetos culturais de 2 para 5% de seu imposto devido; (b)
desburocratizar os seus procedimentos, agilizando a autorização para captação de recursos e,
finalmente, (c) estimular a formação de um mercado de intermediação, isto é, de venda de
projetos às empresas, segundo padrões profissionais, uma tarefa necessária para a qual os
artistas e produtores nem sempre estão suficientemente preparos para desempenhar”.
Com os mesmo objetivos, foi proporcionada ainda uma maior dinamização da Lei do
Audiovisual, antes praticamente inoperante. A Lei do Audiovisual foi criada com o objetivo
de estimular a produção cinematográfica brasileira, constituindo-se numa espécie de impulso
inicial para a consolidação de uma futura indústria de cinema no país. Pelo seu regulamento, a
lei tinha vigência até o ano de 2003, prazo previamente estipulado como suficiente para a
consolidação de um mercado cinematográfico brasileiro. No entanto, esta previsão não se
confirmou e em 2001 foi publicada uma Medida Provisória que prorrogou o prazo de vigência
da referida legislação para o ano de 2006.
Do ponto de vista de sua operacionalização, a Lei do Audiovisual funciona de forma
semelhante às demais leis de incentivo fiscal, porém muito mais atrativa para as empresas
beneficiárias já que são muitas as vantagens proporcionadas por esse mecanismo. De acordo
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com os dispositivos que lhe regulamentavam inicialmente, o governo federal concedia
incentivos fiscais para as empresas na qualidade de investidoras, ou seja, ao patrocinador,
além do abatimento do Imposto de Renda, cabia-lhe também o lucro auferido com a
comercialização da produção audiovisual incentivada. Nesses termos, o incentivo fiscal
concedido chegava a 100% do valor investido. Além desse generoso beneficio, a lei ainda
previa a possibilidade de a empresa lançar os gastos com patrocínio como despesa
operacional, fato que proporcionou, segundo a expressão de Sarkovas (2003a, p.3), o
surgimento da “surreal” alíquota de dedução de 125%, tornando-se, assim, um lucrativo
negócio para as empresas investidoras. Suas vantagens foram ainda mais incrementadas
quando em 1996, na gestão Weffort, o governo aumentou o limite do beneficio de 1% para
3% do Imposto de Renda. Dessa forma, estimulou-se um sistema em que não se exigia
qualquer contrapartida do setor privado, muito pelo contrário. Além de não contribuir com
recursos próprios, a iniciativa privada pôde auferir lucros oriundos dos filmes (já que se
constituía como sócia do negócio) bem como potencializar seu investimento através da
publicidade gerada pela comercialização da produção audiovisual.
É inegável que o aperfeiçoamento das leis federais de incentivo à cultura injetou um
maior ânimo no panorama cultural brasileiro a partir de 1995, atraindo um maior número de
investidores para o sistema de mecenato privado. A implementação dessa política coincide
também com um período em que a ferramenta de marketing cultural começou a ser utilizada
mais sistematicamente pelas organizações como alternativa aos instrumentos convencionais
de publicidade e promoção. O patrocínio cultural tem se tornado, desde a última década, uma
das estratégias mais eficazes de comunicação que as empresas tem lançado mão para atingir
seus objetivos institucionais, promocionais e de relacionamento com seu público alvo. Essa
técnica movimenta hoje boa parte do mercado artístico e provavelmente já se constitui em sua
principal fonte de financiamento (SARKOVAS, 1994).
Essa é uma tendência que se confirma, por exemplo, através da pesquisa elaborada pela
Fundação João Pinheiro, intitulada Diagnóstico dos Investimentos em Cultura no Brasil
(Vol.2), encomendada pelo Ministério da Cultura. Segundo dados desse estudo, 50% das
empresas preferem canalizar seus esforços de comunicação e marketing para a área cultural.
Das diversas áreas de investimento em ação de comunicação, estipuladas pela pesquisa, a área

95

cultural sai na frente obtendo 53% da preferência do empresariado brasileiro, enquanto que os
demais setores (assistencial, meio ambiente, científico, esportivo e educacional),
individualmente, não ultrapassam os 13% (BRASIL,1998a, p.24).
Os números que envolvem este mecanismo de financiamento à cultura são rotundos,
principalmente se analisados a partir de 1995, após a reforma da lei. Se forem considerados,
por exemplo, o aumento da demanda de projetos culturais, candidatos a pleitearem os
benefícios da lei, o número de empresas patrocinadoras e o volume de recursos envolvidos,
logo se constatará uma certa exuberância nas cifras e quantitativos mobilizados por este
instrumento de fomento à produção cultural brasileira. Segundo pesquisa realizada por
Cristiane Olivieiri (2002) sobre os usos da Lei Rouanet, no período entre 1996 a 2000, o
Ministério da Cultura recebeu 17.356 solicitações, tendo sido aprovadas 13.543 (78,03%),
sendo que apenas 4.099 (23,61%) lograram êxito na captação de recursos. No mesmo ritmo,
eleva-se também a participação do empresariado brasileiro nesse sistema. Em apenas cinco
anos o número de empresas incentivadoras aumentou em 75%. Como conseqüência, o volume
de recursos captados através desse sistema de financiamento apresenta um crescimento
significativo. Entre 1996 e 2000, a Lei Rouanet – mecenato e Fundo Nacional de Cultura –
movimentou a significativa cifra de R$ 1,1 bilhão no fomento à produção cultural no país.
Se a continuidade política garantiu uma maior estabilidade na gestão da cultura –
diferentemente da descontinuidade político-administrativa que marcou as diferentes gestões
dos nove fugazes ministros da cultura no período entre 1985 a1994 –, por outro lado, a eleição
das leis de incentivo (a Rouanet e a do Audiovisual, principalmente) como pilares do
programa de intervenção estatal se traduziu na conformação de uma política cultural orientada
sobremaneira pela relevância da dimensão econômica imanente ao circuito da produção,
circulação e consumo dos bens culturais, vinculados a esfera da grande produção. Uma aposta
declarada pelo próprio Ministro da Cultura quando lançou o seu slogan “cultura é um bom
negócio”, ao tentar elaborar uma síntese sobre o sistema de financiamento à cultura que
começava a se consolidar no país.
Analisando essa estratégia do governo federal, Edson Farias (2001), em elucidativa
formulação, propõe o argumento de que essa tendência liberal de conferir relevância à
dimensão econômica da cultura responde à importância que o ‘mercado cultural’ assume na

96

dimensão do contemporâneo – mercado esse fortemente regulado “pelas pressões exercidas
pelos mecanismos da sociedade de consumidores, sobretudo o entretenimento”(p.384).
Complementando seu argumento o autor ainda acrescenta que: “com os pés amparados nos
dispositivos financeiros do capitalismo, a cultura de diversão é uma força que se impõe sobre
a definição dos gabaritos de qualidade e sobre os significados de toda a esfera cultural”. Neste
rastro de pensamento ele conclui que o eixo que acabou por coordenar a política de cultura
implementada pelo governo federal na era FHC tomou como parâmetro a premissa que
orienta a produção cultural voltada para o consumo ampliado, gerenciado pelas indústrias
culturais. Não por acaso, a lógica imanente à política de incentivos fiscais acaba por
incentivar, predominantemente, as produções culturais que portem um maior potencial de
retorno para seus investidores como que a confirmar a orientação de natureza mercantilista
dessa política.
Se a intenção inicial ao instituir esse mecanismo de financiamento à cultura pautava-se
no estabelecimento de uma política de parceria entre Estado e iniciativa privada com o
objetivo de iniciar a substituição do exclusivo apoio estatal às atividades artístico-culturais
pelo mecenato privado, o desencadeamento desse modelo de intervenção acabou por atestar
que, em última instância, o Estado cumpriu apenas um papel de coadjuvante no processo de
desenvolvimento cultural, quer dizer, de mero repassador de verba pública para a decisão das
empresas privadas, ao estabelecer suas bases em um sistema de dedução integral do
imposto10. Esta é uma das opiniões de críticos do modelo de gestão pública para a cultura
implementada durante os oito anos de governo FHC, sustentado, sobretudo, no mecanismo
das leis de incentivo à cultura. É o que aponta Yacoff Sarkovas (2003a), em uma ácida crítica
à gestão do Ministro Weffort, após findo o seu mandato em 2002. Vejamos:

10

Entre os anos de 1996 e 1997, houve uma expressiva captação de verba pela produção cinematográfica,
através da Lei do Audiovisual. Esse boom se deu em virtude, principalmente, do dispositivo previsto na lei que
concede 100% de dedução fiscal para as empresas investidoras em cinema, o que provocou uma concorrência
com a Lei Rouanet, já que esta legislação previa a contrapartida de recursos da empresa entre 70% e 60%,
permitindo a dedução entre 30% e 40% do Imposto de Renda sobre o valor patrocinado. Pressionado pela
comunidade cultural a corrigir esse desequilíbrio entre as duas leis, o governo federal, em 1997, sancionou uma
Medida Provisória que legalizou a cota de 100% de dedução para o patrocínio de algumas modalidades (artes
cênicas, livros de valor artístico-literário ou humanístico, música erudita ou instrumental, circulação de
exposições de artes plásticas, doações de acervos para bibliotecas públicas e para museus). Em 2001, no entanto,
o governo estendeu esse benefício às demais áreas contempladas pela lei, instaurando, assim, um sistema de
financiamento baseado na dedução integral do imposto.
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Em 8 anos de governo, FHC não formulou nem implementou nenhuma
política cultural. Ou seja, faltou o principal: uma visão estratégica do papel
do Estado no campo cultural de uma sociedade inserida no mundo
globalizado, traduzida em planos de ações gerais e específicos para os
diversos segmentos culturais, populacionais, geográficos, etc. O governo
FHC nunca teve um projeto de desenvolvimento cultural que traduzisse seu
respeito pela cultura. Acobertou a falta de idéias do setor com um sistema
de financiamento baseado na dedução integral do imposto, que subverteu o
princípio elementar do incentivo fiscal, que é o de usar o dinheiro público
para estimular o investimento privado. Tornou as leis de incentivo
repassadoras perdulárias do numerário público, condenando o meio cultural
a peregrinar pelas empresas em busca de recursos do erário que deveriam
estar disponíveis em fundos de financiamento direto (SARKOVAS, 2003a,
p.1).

Declarações de teor similar foram manifestadas por diversos representantes da
comunidade cultural e soaram quase em uníssono a respeito da avaliação do modelo de
política cultural que predominou na década de 90 no país. Grosso modo, a insatisfação
manifestada pelos produtores e realizadores assenta-se no modo da condução da política
oficial de cultura, cuja orientação, como mencionamos, pauta-se na lógica mercantilista das
indústrias culturais. As reações refratárias advêm principalmente daqueles realizadores
inscritos no circuito da produção restrita, tradicionalmente dependentes dos recursos públicos
e que vêem com desconfiança a conformação de uma cena cultural tecida por mecanismos da
natureza das leis de incentivo – uma política que estimula prioritariamente produções
identificadas à esfera do entretenimento, logo de caráter mais comercial.
Sintomático dessa tendência é a irrupção de movimentos culturais como “Arte contra a
Barbárie”11 ou ainda contendas que se estabelecem a partir do caráter das obras avalizadas
pelo Ministério da Cultura, através das leis de incentivos fiscais12. Em geral, a reivindicação

11

O movimento “Arte contra barbárie” surgiu em 1998, tendo como premissa se constituir num espaço para a
reflexão sobre “arte e sociedade, suas conjugações e implicações”(2º Manifesto Arte contra a Barbárie”). Vários
foram os manifestos produzidos pelo movimento e que entre outras questões colocavam sob discussão os rumos
da política cultural adotada pelo governo FHC, focando, preponderantemente, os usos das leis de incentivo à
cultura. Através de críticas contundentes, os integrantes do movimento, em tom de denúncia, alardeiam os
efeitos negativos da política cultural que tem como eixo norteador as leis de incentivo.
12

Em 2003, a Revista Carta Capital (12/02/2003) publicou matéria acerca do tema do perfil das produções
culturais viabilizadas com verba pública, ao se dedicar à análise dos rumos da política cultural adotada pela
prefeitura do Rio de Janeiro. Sintomaticamente intitulada de “A Broadway com verbas públicas”, a matéria
focou a polêmica gerada pelo apoio que a prefeitura carioca concedeu – seja através de recursos diretos do
próprio município ou das leis de renúncia fiscal – a produções musicais inspiradas na Broadway. A tendência se
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que subjaz a essas contestações e manifestos diz respeito à consolidação de uma política que
alimenta a privatização dos parcos recursos disponíveis para a cultura – já que tem por
princípio conceder ao “mercado” a responsabilidade de decidir sobre o destino do dinheiro
público – e que estimula, prioritariamente, produções inscritas no circuito da grande
produção, logo, auto-sustentáveis por natureza. Ilustrativo dessa postura é o teor do conteúdo
do “3º Manifesto Arte Contra a Barbárie”, redigido por um dos integrantes do movimento, o
dramaturgo Aimar Labaki (2000):
O povo acredita na Indústria Cultural. Acredita que essa indústria pode
suprir suas necessidades estéticas e espirituais. Mesmo porque ele já não
consegue distinguir entre Arte e Entretenimento (...) A culpa é de um
governo que privatizou os poucos recursos púbicos da nossa área. A culpa é
de uma mídia pouco instrumentalizada para compreender os meandros da
batalha em curso entre produtores culturais e os burocratas investidos de
livrar o Estado de seus deveres constitucionais (...) privatizar o dinheiro
púbico da Cultura significa inviabilizar qualquer Arte que não seja passível
de se transformar em Mercadoria (LABAKI, 2000, p.1-2).

Com efeito, o teor ressentido de que se reveste a declaração é fruto da posição que o
dramaturgo ocupa no campo da produção cultural no país – um agente inserido na lógica do
campo de produção restrita, encrave esse tradicionalmente desprovido de uma política cultural
mais específica e carente de recursos que viabilizem suas produções. Não se pode negar que a
preponderância de uma política orientada pelas leis de estímulo fiscal acabou por beneficiar
majoritariamente os nomes consagrados do circuito artístico-cultural nacional, vinculados a
grandes eventos e espetáculos inscritos no circuito da grande produção, restringindo assim o

acirrou a partir de fevereiro de 2003, quando o ator e diretor Miguel Falabella (“símbolo de uma corrente
tipicamente comercial”) assumiu o cargo de gestor da Rede Municipal de Teatros e levou adiante a política
definida pelo prefeito César Maia de “mais Broadway e menos off-Broadway”. A favor de uma política que
incentivasse o entretenimento, essa orientação levada a cabo por Falabella não deixou de causar polêmica entre
artistas e produtores devotados ao exercício de um teatro experimental, fazendo suscitar a controvérsia que ronda
o funcionamento das leis de incentivo à cultura. O teor dos depoimentos de diferentes correntes é ilustrativo
dessa polêmica e marca o diapasão da correlação de forças que se estabelece entre Estado e mercado a partir da
lógica de estímulos fiscais. Vejamos. Defendendo sua posição Falabella declara que: “Durante muitos anos
favoreceu-se o teatro experimental, que não atende aos anseios da população. As pessoas não são obrigadas a
entender a genialidade de quem se acha gênio (...) O povo quer entretenimento”. Na outra ponta, defensor do
espaço para um teatro mais autoral, o dramaturgo Aimar Labaki, integrante do movimento “Arte contra a
Barbárie”, considera que “os musicais que imitam a produção americana não são um mal em si, mas com o lucro
que dão não precisam das leis de incentivo e nem dos espaços públicos”.
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fomento à criação e produção de obras de caráter mais experimental, não afeitas aos dotes
mercantis característicos dos bens da indústria cultural.
Esse panorama se acirrou ainda mais tendo em vista que os outros mecanismos que
conformam a Lei Rouanet (o Fundo Nacional de Cultura e os FICART), previstos para
atender àquelas produções que não se enquadrariam pelos requisitos do mercado, não foram
devidamente operacionalizados e regulamentados, o que restringiu a diversificação das fontes
de financiamento, tornando mais crítico o processo de utilização do incentivo fiscal como
ação quase que exclusiva do governo federal para desenvolver a produção cultural brasileira.
É necessário reconhecer ainda que ao fincar o eixo do desenvolvimento das ações para
a área cultural nas leis de incentivo à cultura, o governo federal, entre outros desequilíbrios,
acabou proporcionando uma política de concentração de recursos na região Sudeste do país,
mais precisamente no eixo Rio-São Paulo. Segundo Olivieri (2002, p.85), no período de 1996
a 2000, 85% da verba total captada esteve concentrada na região Sudeste do país, enquanto
que, por exemplo, à Região Norte coube apenas a irrisória taxa de 1% dos recursos captados
pela Lei Rouanet.
A implementação de uma política embasada prioritariamente em um único mecanismo
de financiamento à cultura contribuiu consideravelmente para a concentração de
investimentos nos grandes centros econômicos – já que é na região Sudeste que se concentra o
mecenato empresarial de médio e grande porte (WEFFORT, 2001) –, excluindo uma vasta
população de potenciais consumidores de cultura. Esse fato revela-se, por exemplo, no estado
de patente “carência cultural” em que se encontra a grande maioria dos municípios brasileiros.
É evidente que a conformação do cenário delineado a seguir não se deve unicamente aos
rumos que as leis de incentivo imprimiram no panorama cultural brasileiro. O quadro revela
uma questão muito mais complexa de ordem política e econômica, indicador de um longo
processo histórico de desigualdade social alimentado pelos avanços e reveses do
desenvolvimento econômico do país. Para a seara mais específica da intervenção pública na
esfera cultural, a situação apontada pela pesquisa acende o debate em torno do fato já
constatado por estudiosos e especialistas dedicados ao tema das políticas culturais, qual seja: a
inexistência de um sistema nacional de cultura em que os papéis das diferentes instâncias de
governos (federal, estadual e municipal) e dos diversos agentes estejam minimamente
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definidos no interior da dinâmica das relações intergrupais que movimenta o circuito da
produção, disseminação e consumo de bens simbólicos no país. Analisando a questão sob o
ponto de vista do argumento sugerido nessa dissertação, o cenário evidencia os contornos da
tendência cada vez mais notória e acirrada pelos mecanismos de incentivos fiscais à cultura,
qual seja: a assimetria de forças entre os agentes que conformam a esfera cultural,
configuração esta que aponta a gradativa retirada do poder público no circuito da produção
cultural brasileira. Passemos então a um breve relato dos referidos dados:
A partir da pesquisa elaborada pelo IBGE a respeito do perfil dos municípios brasileiros,
o Instituto Brasileiro de Administração Municipal (IBAM) divulgou um texto intitulado
“Equipamentos culturais de lazer nos municípios”, revelando informações não muito
animadoras sobre o perfil de consumo cultural da população brasileira (Boletim Prometheus,
2004). Vejamos alguns dados: quatro em cada cinco municípios brasileiros possuem
bibliotecas públicas, no entanto, 68,6% dispõem de somente uma e apenas 0,8% dos
municípios tem mais de seis. Em relação à existência de museus apenas 17,5% dos
municípios do país dispõem deste equipamento cultural, sendo que apenas 13,9% têm um
único museu. O quadro se agrava ainda mais em relação aos teatros: 13,4% das cidades
dispõem de teatros, sendo que 10,9% contam com apenas um espaço para as artes cênicas. A
situação dos cinemas é igualmente desoladora. Menos de um município em cada dez (8,2%)
contam com salas de cinemas e deste irrisório percentual 5,6% das cidades dispõem de uma
única sala de exibição.
O texto ainda revela um dado interessante que confirma a tendência de privatização do
consumo cultural, cada vez mais uma atividade exercida no conforto dos lares brasileiros e
menos realizada em equipamentos púbicos. A tentacular penetração da televisão no Brasil
proporcionou o acirramento desta tendência. Ilustrativo desse processo é um dado revelado
pelo texto aqui referido. O texto informa que 63,9% dos municípios brasileiros dispõem de
locadoras de vídeo. Aliás, a conformação deste cenário já havia sido apontada desde o início
da década de 80 por Sérgio Miceli (1984b) quando se dedicava à análise do perfil de atuação
do Estado na área cultural durante a década de 70. Conjeturando sobre a postura “patrimonial”
do poder público de subvencionar as atividades artístico-culturais que vêem perdendo público,
e como conseqüência, a possibilidade de auto-sustentação, o autor apresenta como uma das
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determinantes históricas para este estilo específico de ingerência do Estado o perfil cada vez
mais “privatizante” do consumo cultural das famílias ao concentrar seus gastos com cultura na
aquisição de “máquinas culturais” (aparelhos de televisão, toca-discos e rádios). Uma prática,
ressalta o autor, não restrita ao caso brasileiro, mas que se confirma como uma tendência
mundial, verificada nos Estados Unidos bem como em países do continente europeu e da
América Latina13. Como esclarece o sociólogo:
Embora o conjunto dessas despesas não ultrapasse o teto de 5% do consumo
global das famílias, a parcela gasta com atividades de lazer vem-se
ampliando consistentemente nos últimos vinte anos, sendo apenas superada
pelos gastos com saúde e telecomunicações. E o montante vem-se
expandido em detrimento da parcela de recursos canalizada para
espetáculos fora de casa (concertos, peças, filmes, etc.). Tais evidências
caracterizam uma ‘cultura’ praticada á domicílio às custas da relegação
daquelas atividades culturais praticadas no âmbito de equipamentos
coletivos (teatros, óperas, museus, salas de concerto etc) (MICELI, 1984b,
p.103).

Com o acirramento dos processos de mundialização da cultura, proporcionados pelas
gigantescas indústrias do simbólico, chegamos ao século XXI, confirmando mais nitidamente
ainda o delineamento deste cenário. É o que aponta Danilo Santos Miranda (2003) ocupado
em analisar o fenômeno da expansão do lazer doméstico a partir dos números divulgados pela
pesquisa do IBGE: “Estatísticas do Século XX”. Diz-nos o autor:
Enquanto o número de cinemas caiu pela metade entre 1977 e 2000, todos
os domicílios têm um aparelho de televisão, e o brasileiro é, talvez, o que
mais tempo passa diante da tevê. Ao mesmo tempo, também cresceram, o
vídeo, o DVD, o computador (MIRANDA, 2003, p.41).

Se o perfil da ingerência estatal conserva certa regularidade ao continuar mantendo sua
atuação baseada na preservação de monumentos históricos, na conservação de manifestações
13

Em seu estudo sobre o consumo cultural na Cidade do México, Canclini chega a conclusões semelhantes
constatadas pelo sociólogo brasileiro, qual seja uma paulatina diminuição da atividade cultural realizada em
espaços públicos em detrimento de uma crescente privatização do consumo cultural cada vez mais realizado à
domicílio. Os resultados da pesquisa demonstram que não chega a 10% o setor que se relaciona com a cultura
institucionalizada (cinema, teatros, museus, etc) como também essa porcentagem não é superada por aqueles
fruidores regulares de espetáculos ou festas identificados às manifestações populares. Por outro lado, a pesquisa
revelou que 95% dos domicilio da Cidade do México têm televisão, 87% possuem rádio e 52% dispõem de
aparelhos de videocassete, somados ainda à elevada porcentagem de tempo que esses aparelhos ocupam no uso
do tempo livre(CANCLINI, 2001, p.135-136).
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populares e na proteção de atividades e gêneros artísticos que têm dificuldade de autosustentação, o que difere agora é que o capital privado é “convidado” formalmente pelo
Estado a repartir com ele a responsabilidade de financiamento às atividades culturais que
antes eram tradicionalmente subsidiadas quase que exclusivamente pelo poder público. Hoje,
os conglomerados econômicos são os agentes privilegiados na ocupação da oferta de bens
culturais. Seja através da prática do mecenato privado corporativo, seja enquanto produtores
desses mesmos bens (as indústrias culturais), o que este cenário revela é o papel central que as
organizações detentoras do capital vêm adquirindo na oferta de bens culturais no circuito
cultural brasileiro por oposição à crescente desregulamentação das funções do Estado no trato
com os ‘negócios’ da cultura. Uma tendência que parece ser já inevitável frente ao
reordenamento social provocado pela globalização, processo que restabelece hierarquias e
redefine papéis dos diversos agentes implicados na dinâmica do circuito de produção,
disseminação e consumo de bens simbólicos e que, no Brasil, ganha contornos reveladores
através da especificidade do mecanismo das leis de incentivo à cultura.
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4 POLÍTICA CULTURAL NA BAHIA: O CASO DA SECRETARIA DA
CULTURA E TURISMO (1995-2002)

Na seção anterior foi relatado que a partir de meados da década de 80, quando o Brasil
passa por um processo de abertura política rumo à democratização, o dirigismo tradicional do
Estado sofre transformações em virtude do novo modelo econômico que se instaurava,
baseado, sobretudo, na lógica neoliberal da globalização que começava a predominar desde
então, afetando definitivamente o modo de organização e de funcionamento das mais diversas
instâncias da sociedade, sejam elas econômicas, simbólicas ou políticas. Ora, nessa direção, e
levando em conta a ingerência do Estado, torna-se fácil perceber que essas transformações
atingirão a esfera da cultura, tornando-a exposta às conseqüências de tal reordenamento.
Assim, desde a sua condição de agente quase que exclusivo na dinamização da cultura durante
todo o desenrolar do século XX no Brasil, o Estado começa a sofrer retrações na medida em
que a lógica privatizante que coordena a ideologia do neoliberalismo começa a prevalecer
também no campo cultural, mais especificamente através da consolidação das indústrias
culturais e da presença cada vez mais ativa de empresas privadas como patrocinadoras da
produção cultural nacional.
O momento agora, então, é de situar, a partir desse cenário, o objeto dessa pesquisa e o
problema por ela suscitado, qual seja: compreender a mudança de equilíbrio na balança de
poder entre os agentes culturais através da averiguação das políticas de cultura implementadas
no Estado da Bahia no período que se estende entre os anos de 1995 e 2002, desde o momento
em que ocorre a consolidação institucional para a área cultural com a criação da Secretaria da
Cultura e Turismo do Estado.
Qual foi a peculiaridade das políticas culturais implementadas no Estado da Bahia no
período assinalado acima? Em que medida o enlaçamento entre cultura e turismo conferiu
especificidade ao modelo de gestão cultural adotado pelo executivo baiano?

Como se

inscreve o Programa Fazcultura no interior das estratégias modernizantes imputadas pelo
poder local na administração da cultura? Para que tendências a adoção desse mecanismo de
financiamento à cultura aponta, no que se refere aos modos de organização e gestão do campo
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cultural? Quais as implicações do modo de gerenciamento desses recursos na conformação do
campo cultural e no perfil da produção cultural contemporânea da Bahia? Em que medida
esse instrumento se aproximou ou se distanciou da tendência de gestão da cultura
desenvolvida pelo governo federal? Essas são indagações que permeiam a reflexão sobre as
práticas e sobre os discursos da Secretaria da Cultura e Turismo do Estado no âmbito da
gestão do campo cultural na Bahia, e que tentaremos aqui contemplar e dotar de sentido a
partir da análise do material empírico eleito por essa pesquisa.
A Secretaria da Cultura e Turismo é criada em 1995, quando Paulo Souto é eleito
governador da Bahia, num movimento de sucessão administrativa da gestão anterior de
Antonio Carlos Magalhães (1991-1994). Através de uma reforma político-institucional de
fortalecimento das áreas de Cultura e Turismo é confiada ao economista Paulo Gaudenzi –
homem público ligado ao grupo carlista desde a década de 70 – a liderança dessa nova pasta
que acabara de se institucionalizar, ao ser nomeado para o cargo de Secretário da Cultura e
Turismo. Remanejada dos auspícios da Secretaria da Educação e Cultura, instância à qual a
formulação de políticas estaduais para a cultura esteve tradicionalmente vinculada, no ano de
1995 a pasta da cultura é unida à pasta do turismo, essa última egressa da Secretaria de
Indústria e Comércio. Através de um rearranjo institucional é constituído um novo órgão
normativo que trazia para si a responsabilidade de elaborar e de conduzir políticas públicas
para áreas até então nunca unificadas em gestões passadas ou em experiências administrativas
de outros estados da federação. Cultura e Turismo, dessa forma, amalgamam-se numa fórmula
bastante específica de gestão, iniciando uma fase emblemática no modo de condução das
políticas culturais e turísticas do Estado, políticas essas que, fortemente amparadas na gradual
desregulamentação das funções estatais, possibilitaram, sobretudo, a inserção da Bahia nos
circuitos nacional e mesmo internacional de entretenimento e turismo.
Compreender os caminhos políticos e sócio-históricos que conduziram à conformação
desse modelo de gestão, prefigurado desde a década de setenta, nas duas gestões de Antonio
Carlos Magalhães como governador do Estado, e consubstanciado ao longo da década de
noventa – novo período de um ciclo hegemônico sob sua liderança –, torna-se agora um
caminho necessário a percorrer, já que a partir daí poderão ser vislumbradas as pistas que
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indiquem as vicissitudes do modo de conceber e de gerir um modelo de política que inclua em
uma única agenda as especificidades de áreas aparentemente díspares: a cultura e o turismo.
4.1 PREFIGURAÇÕES DE UM MODELO DE GESTÃO: ENLACES ENTRE
CULTURA E TURISMO
As relações entre turismo e cultura configuradas como áreas afins, no que se refere à
formulação de políticas, vem desde há muito tempo na história política da Bahia. Como foi
assinalado anteriormente, apesar de nunca terem sido fundidas em uma secretaria específica, o
tom dessa interseção foi proporcionado e ensejado pelo grupo de políticos e apadrinhados que
formavam a base carlista que, desde a década de 70, vem executando ações sinérgicas entre as
áreas de turismo e cultura, de modo a fazer reverberar as ressonâncias dessas intervenções
numa e noutra área. Desde os anos 70, quando Antonio Carlos Magalhães é eleito pela
primeira vez governador do Estado para o quadriênio 1971-1975, algumas medidas
emblemáticas foram tomadas no sentido de conceder a Salvador um delineamento de lugar de
entretenimento e turismo.
A idéia de incentivar ações voltadas para o desenvolvimento de atividades no setor de
serviços deu-se como conseqüência das profundas transformações econômicas e sociais pelas
quais a Bahia, e principalmente a cidade de Salvador, vinha sofrendo, impulsionada pela
crescente industrialização e pela modernização urbana experimentada pela cidade desde o
final dos anos 60.
Na esteira das políticas públicas federais de descentralização industrial, vigentes à
época, a Bahia consegue arregimentar importantes investimentos na área, fato que culminou
na criação do Centro Industrial de Aratu (CIA) e na implantação do Complexo Petroquímico
de Camaçari (Copec), entre os anos 60 e 70. Naquela época, a Bahia – e principalmente
Salvador – vai experimentar um surto modernizador da sua economia, fruto dos investimentos
aportados na dinamização do setor industrial, responsável por incrementar novos fluxos de
capitais e de pessoas, na dinâmica da capital e da sua embrionária região metropolitana. Como
conseqüência, Salvador vai sofrer uma profunda reconfiguração socioespacial que afetará
significativamente o modo de ocupação urbana da cidade e, conseqüentemente, promoverá
alterações no plano das relações sociais.
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No rastro desse novo processo, a cidade passa a viver a expansão da sua malha urbana
que vai conferir-lhe um novo traçado como decorrência do intenso crescimento da sua
população e do seu território. Com o crescimento do sistema de interligação viária e o
surgimento de novos meios de transporte e de comunicação, outros espaços vão sendo
interligados (antes inóspitos ou dedicados a uma ocupação sazonal durante o verão) e a cidade
assim alarga os seus limites, ganhando um novo mapeamento: surgem novos centros
comerciais, novos bairros das classes médias e as periferias vão se avolumando e ganhando os
contornos da realidade social como a conhecemos hoje. Ou seja, Salvador se divide e conhece
seu descentramento quando tem seu antigo centro (Avenida Sete, Rua Chile, Baixa dos
Sapateiros e seu entorno) “esvaziado” e passa a crescer em direção a novas áreas urbanas da
cidade. Nesse movimento, as novas classes médias, surgidas principalmente com a mudança
ocorrida no eixo produtivo da cidade, provocada pela industrialização da economia, deslocam
suas moradias e suas atividades comerciais e de serviços para o novo “centro” comercial e
habitacional da cidade, fato que vai contribuir para a redefinição do papel do antigo centro
(FARIAS, 2001). Antes área nobre, ponto de encontro e centro comercial privilegiado das
classes mais abastadas, essa região da cidade começa a perder o glamour que lhe era
característico e passa a servir às classes sociais mais baixas.
No entanto, como chama a atenção Edson Farias, um fenômeno interessante começa a
despontar na região, mais precisamente na área do Pelourinho-Maciel. O autor refere-se à
ênfase dada às atividades do setor de serviços, principalmente no que se diz respeito ao
“comércio de bens intangíveis e da redefinição do paradigma urbano em torno dos lazeres” (p.
239). Mesmo sendo uma região identificada como área marginal, porque desconectada
comercial, econômica e socialmente do circuito mais comum ao trânsito das classes médias,
será o mesmo frêmito de desenvolvimento econômico que deslocou o antigo centro
nevrálgico da cidade em direção a outra região, o responsável pela nova tônica concedida a
esse sítio da cidade. Isso porque “o setor cultural, agora articulado ao comércio de serviços e
significado, ganha relevância socioeconômica” (FARIAS, 2001, p.239).
Vale ressaltar que esse aparente paradoxo se dá num momento histórico em que
políticas federais de descentralização da preservação do patrimônio histórico começavam a
ganhar força. Fonseca (1997) pontua com precisão essa fase, contextualizando sócio-
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historicamente o referido processo. A autora ressalta que, no rastro da corrida
desenvolvimentista iniciada nas décadas de 50 e 60, a política de preservação do antigo
SPHAN – Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, muda a sua tônica de atuação
no intuito de acompanhar “a ideologia do desenvolvimentismo, [que] atrelou o nacionalismo
aos valores da modernização (FONSECA, 1997, p.159). O intenso processo de urbanização e
industrialização pelo qual passava o país fez gerar impasses na política de atuação que vinha
sendo adotada até então pelo SPHAN.
Considerado a partir desse ponto de vista, o culto de valores como “tradição” e
“continuidade” – antes assumidos como fios-guia das políticas de preservação desse órgão –
pareciam não fazer sentido ao novo modelo de desenvolvimento que ora se forjava. Como
conciliar, então, preservação e desenvolvimento, conceitos aparentemente inconciliáveis?
Estrategicamente, a partir de 1965, o SPHAN recorre à Unesco com o intuito de dar um novo
tom à sua atuação, doravante sintonizada com a onda desenvolvimentista do país. Como
esclarece Fonseca:
O objetivo era demonstrar a relação entre o valor cultural e valor
econômico, e não apenas procurar convencer autoridades e sociedade do
interesse público de preservar valores culturais, como ocorrera nas décadas
anteriores. Essa articulação foi feita em duas direções: seja considerando os
bens culturais enquanto mercadorias de potencial turístico, seja buscando
nesses bens os indicadores para um desenvolvimento apropriado
(FONSECA, 1997, p. 160).

A partir desse impulso, iniciativas importantes foram tomadas no campo cultural como,
por exemplo, a criação, em 1973, do Programa Integrado de Reconstrução das Cidades
Históricas (PCH) e o deslanche do processo de descentralização da atividade de preservação
do patrimônio nacional. Ou seja, a responsabilidade pelo desenvolvimento dessa atividade
passava a ser também responsabilidade dos governos estaduais.
Ora, no rastro dessas transformações, a Bahia, Estado privilegiado por abrigar um rico
patrimônio histórico e arquitetônico, coaduna-se ao novo direcionamento da política do
SPHAN e inicia aí os primeiros passos de um longo processo de preservação e revitalização
do seu patrimônio histórico, intimamente afinado com as políticas de modernização turística e
de consumo cultural que começavam a vicejar no país.
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Nesse mesmo período, em âmbito estadual, e paralelamente à implementação de
políticas federais de preservação dos patrimônios, passam a ser empreendidas pelo poder
público local, importantes iniciativas para o desenvolvimento do turismo no Estado.
Originam-se, a partir daí, as estratégias político-institucionais do grupo carlista voltadas para
a elaboração de planos para a promissora atividade turística, que, no futuro, trariam
conseqüências significativas para a dinamização do campo cultural na Bahia. Em sintonia
com a Política Nacional de Turismo que começava ser implantada no país, através de
iniciativas como a criação da Embratur e do Conselho Nacional de Turismo, durante a década
de 70, a Bahia passa também a experimentar uma importante evolução nesse setor, “etapa em
que começa a configurar-se o modelo de desenvolvimento do turismo na Bahia” (MIGUEZ,
2002, p.245). Continua o autor:

Já nos primeiros anos do decênio (década de 70) tem início o crescimento
do turismo nacional, capitaneado por ações do Estado e já orientado como
indústria, na esteira do processo de monopolização acentuada da economia
nacional. Assim, tanto no nível federal quanto estadual, o turismo vai
experimentar um incremento de ações institucionais (MIGUEZ, 2002, p.
245).

Atento ao potencial econômico da atividade, o governo local, tanto na esfera municipal
quanto na esfera estadual, começa a delinear planos de ações que darão sustentação a essa
‘jovem’ atividade produtiva, partindo então para o que poderíamos chamar de construção
institucional do turismo no Estado. Vale ressaltar que tal fortalecimento institucional dá-se
mais intensamente no período correspondente à primeira gestão de Antonio Carlos Magalhães
como governador do Estado – no quadriênio 1971-1975. Data desse período a conclusão do
Plano de Turismo do Recôncavo1 e a reestruturação do Sistema Estadual de Turismo,
1

O Plano de Turismo do Recôncavo (PTR) foi importante instrumento de orientação para as futuras políticas a
serem implementadas no setor turístico. O plano nasceu no momento em que começava a se delinear uma
política federal para esta atividade, através da criação do sistema nacional de turismo – composto pela Embratur,
pelo CNTur e por órgãos regionais – que tinha por objetivo iniciar um plano de descentralização da economia
produtiva do país, tendo no turismo uma fonte para o desenvolvimento regional. Encomendado pelo Banco
Interamericano de Desenvolvimento – BID –, o PTR foi elaborado pelo consórcio Clan/Oti, sob a batuta do
economista Rômulo Almeida. O plano previa metas e diretrizes para o desenvolvimento do turismo no Estado,
baseado numa estratégia que priorizava a exploração da atividade turística voltada tanto para o entretenimento
como para as viagens de negócios. Dessa forma, foi estabelecido um conjunto de ações voltadas basicamente
para o incremento da infra-estrutura (construção de parque hoteleiro, de aeroportos, reordenamento urbano etc.),
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vinculado à secretaria de Indústria e Comércio (SIC). Esse sistema estruturou-se através da
criação do Conselho Estadual de Turismo (Cetur) e da Coordenação de Fomento ao Turismo,
tendo a Bahiatursa se vinculado a essa nova estrutura, em 1971.
Em 1973, a Bahiatursa passa por uma reestruturação institucional2, fato que vai
favorecer a ampliação do escopo de sua atuação bem como seu fortalecimento políticoinstitucional, pois deixa de ser apenas um órgão voltado ao gerenciamento da rede hoteleira
do Estado e passa a incorporar “a responsabilidade pela qualificação de mão de obra e dos
serviços turísticos, e dá início às pioneiras ações de marketing voltadas para o chamado
turismo histórico-cultural” (MIGUEZ, 2003, p. 245-46).
Já na segunda metade da década de 70, tendo por objetivos ampliar os espaços turísticos
do Estado, incrementar o segmento de turismo de negócios e diminuir os efeitos do período de
baixa estação, foram criadas duas subsidiárias da Bahiatursa: a Empresa de Empreendimentos
Turísticos da Bahia S/A (Emtur), que tinha por objetivo ampliar a rede hoteleira e a oferta de
equipamentos turísticos no interior do Estado, e a Bahia Convenções S/A (Conbahia) voltada
para a administração do futuro Centro de Convenções que viria a ser inaugurado em 1979.
Ainda em 1979, o sistema estadual de turismo passa por uma outra reforma, quando o
Conselho Estadual de Turismo e a Coordenação de Fomento ao Turismo são extintos e o
comando político e administrativo das empresas estaduais de turismo – Bahiatursa, Emtur e
Conbahia – passa a ser unificado, ficando sob a batuta de Paulo Gaudenzi. A Bahiatursa
fortalece-se mais ainda, pois além de órgão executivo, assume as funções de formular e
planejar políticas de desenvolvimento para o turismo no Estado (BAHIATURSA,1998).
Tal estratégia de construção institucional possibilitou a legitimação das ações voltadas
para o desenvolvimento do turismo no Estado bem como a articulação com agências nacionais
para a preservação e valorização do patrimônio artístico-cultural e para as atividades de promoção de campanhas
para captação de turistas brasileiros e estrangeiros. Apesar de não ter sido completamente implementado, o PTR
serviu de inspiração para as futuras gestões turísticas, principalmente no que se refere à inclusão de elementos
como a preservação do patrimônio histórico e cultural nos planos de desenvolvimento do setor turístico
(QUEIROZ, 2002, p.103-108).
2

A Bahiatursa foi criada em 1968, durante o governo Luiz Vianna Filho. Constituiu-se inicialmente como um
órgão descentralizado, voltado para a exploração da indústria e comércio hoteleiro, de fomento ao turismo,
vinculada à Secretaria dos Assuntos Municipais e Serviços Urbanos. Em 1973, o órgão sofre alteração na sua
razão social, deixando de se chamar Hotéis de Turismo do Estado da Bahia S/A, e passando a ser denominado de
Bahiatursa – Empresa de Turismo da Bahia S/A, como também é modificada sua natureza jurídica, passando a
constituir-se em sociedade de economia mista.

110

(Embratur, Sudene, BNB) e internacionais (BID) na busca pela captação de investimentos no
setor. Experimenta-se assim uma profunda transformação na atividade turística, quando essa
começa a ganhar ares e configurações próprias de indústria. De maneira similar à política de
incentivo fiscal adotada para o fomento da indústria, generosos recursos da iniciativa privada
oriundos tanto de fontes internas quanto externas ao país, foram atraídos e aplicados
principalmente na construção de equipamentos do ramo hoteleiro de alto luxo (Salvador Praia
Hotel, Meridien Bahia e Bahia Othon Palace são os principais exemplos) no início da década
de 70. Some-se a esses investimentos a ampliação do Aeroporto Dois de Julho que começava
a receber vôos internacionais bem como a inauguração do novo terminal rodoviário do Vale
do Camurujipe, instituído para atender à crescente demanda do turismo interno,
principalmente os visitantes do Centro-Sul do país.
A Bahia, e principalmente a sua capital, começava a delinear um perfil alinhado com a
tendência mundial de exploração das atividades ligadas ao setor terciário (lazer, turismo,
cultura etc.) como que a iniciar seus passos rumo a um objetivo perseguido desde então:
inserir-se na dinâmica da economia globalizada, tendo nas atividades de turismo e de
entretenimento as vias de acesso privilegiadas para tal fim. Todo esse conjunto de ações foi
tomado em um contexto de amplas transformações na lógica de acumulação capitalista em
escala global, que apontavam para a configuração de um sistema de acumulação flexível do
capital (HARVEY, 1993), através do qual a ênfase da produção de bens deslocava-se do setor
industrial para o setor de serviços, fazendo surgir “novos arranjos de equilíbrio de poder entre
os grupos sociais intra e intersocialmente” (FARIAS, 2001, p.240). Destaque-se ainda que, no
plano local, a expansão do turismo sofreu rebatimentos diretos dos investimentos efetuados na
produção da indústria da transformação (Centro Industrial de Aratu e do Complexo
Petroquímico de Camaçari) que começava a ganhar fôlego no Estado fato que, por sua vez,
contribuiu para o surgimento de uma nova dinâmica no entorno metropolitano da cidade.
Lúcia Queiroz contextualiza tal cenário:
As novas inversões industriais, ao incrementarem os fluxos de pessoas e
capitais para o entorno metropolitano, possibilitaram a conformação de um
mercado consumidor de equipamentos de hospedagem de alto padrão na
cidade do Salvador. Pela infra-estrutura que já dispunha no seu perímetro
urbano, por seu papel de principal centro financeiro e administrativo do
Estado e por sua proximidade dos pólos industriais recém-implantados, o
Município de Salvador embora não tenha sediado os equipamentos
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industriais, passou a atender às demandas urbanas provenientes das
indústrias nascentes, inclusive aquelas vinculadas ao setor do turismo
(QUEIROZ, 1997, p.51).

Essa nova lógica de acumulação flexível sobre a qual nos fala David Harvey vai apontar
também para uma outra dimensão que tem ressonâncias no contexto de Salvador. Diz respeito
à nova “sensibilidade” do capital que agora volta seus investimentos e atenções para a
exploração das peculiaridades geográficas das diferentes espacialidades que compõem a teia
urbana global. O autor vai problematizar aí o que ele chama de “papel mutante da
espacialidade na sociedade contemporânea” (HARVEY, 1993, p.266). Ou seja, ele situa a
tendência de valorização da especificidade e da qualidade do lugar, como trunfo frente ao
aumento da competição entre países, regiões e cidades que começava a vigorar desde a década
de 70 – tendência essa que era reforçada tanto pelos capitalistas quanto pelos governos locais.
Desse modo, a cidade de Salvador passa a experimentar, ainda que embrionariamente,
uma crescente e contínua reformulação na sua paisagem urbana de modo a configurá-la e
torná-la atraente às novas exigências do capital que, como mencionado anteriormente,
começava a deslocar seus interesses para o setor terciário da economia. Remonta a essa época
o fortalecimento institucional do setor turístico promovido pelo governo e pelos investimentos
privados na área. Como conseqüência, a cidade começa a ganhar novos contornos de modo a
configurar-se como um lugar de entretenimento e turismo, tendo na nova ocupação do solo
uma chave interessante para a compreensão do reordenamento do espaço urbano pelo qual
passava. Farias aponta com precisão ta fenômeno:

A territorialidade do lugar de entretenimento e turismo resulta e manifesta
os novos alinhamentos. O tema do imobiliário é heurístico. Verifica-se,
nesse mesmo período, o crescente deslocamento dos investimentos para o
setor de empreendimentos imobiliários, sintonizado com a intensificação da
primazia financeira nas atividades terciárias e da ampliação do consumo de
serviços e mercadorias, viabilizando uma série de construções ligadas a essa
rotação socioeconômica. Desse modo são erguidos shopping-centers,
avolumam-se as construções destinadas à moradia e diversão das novas
classes médias e das burguesias incorporadas ao novo perfil da estrutura
social da cidade (e no restante do país). A questão da mercantilização do
solo ganha, assim, componente financeiro sem precedentes; beleza natural e
conjuntos monumentais (condomínios) passam a compor um dueto que
aproxima poder público, iniciativa privada empresarial e rentabilidade,

112

combinando turismo, atividade imobiliárias e setor cultural, com atuação
aguda na valoração do que passa a ser considerado recursos ao redesenho da
paisagem urbana (…) O resultado é um descolamento das áreas eleitas da
geografia da cidade e sua incorporação num mapeamento outro que as
aproxima mais do nacional e mundial, enquanto área temática de
entretenimento e turismo (FARIAS, 2001, p.240-241).

Um outro aspecto a ser mencionado nesse momento e que interessa mais
especificamente aos objetivos desse trabalho, diz respeito ao florescimento de uma agressiva
estratégia de divulgação do turismo do Estado, agora sintonizada com uma promissora fatia
de segmentação do setor, a saber: o turismo histórico-cultural. Essa é uma tática de promoção
das “vocações” turísticas e culturais da Bahia, que aposta na celebração de uma presumível
singularidade baiana como elemento de diferenciação simbólica. Curiosamente, essa
estrtaégia servirá de fio-condutor que vai nortear as intervenções estaduais nas áreas do
turismo e cultura ao longo das sucessivas gestões do grupo liderado por Antonio Carlos
Magalhães, tendo na figura de Paulo Gaudenzi a espécie de mentor ou ideólogo dessa
conjunção entre turismo, cultura e baianidade (RUBIM, 2001).
Germina-se dessa forma a característica que irá marcar fortemente a atuação da
Bahiatursa no decorrer dos seus trinta anos de existência: o fomento de uma estratégia de
promoção do Estado que busca explorar seu potencial turístico através de uma narrativa que
realça os aspectos telúricos de uma terra “agraciada” por um rico patrimônio natural e por
uma cultura “singular”, tecida na sua complexidade por um mosaico de manifestações
artísticas e religiosas, resultados da mistura de matrizes étnicas diferentes – principalmente
aquela de origem afro-descendente. Compõem-se aí os principais ícones da cultura baiana,
apropriados e re-elaborados pelo poder local para formular o discurso em torno do “texto
identitário” da baianidade3. Um discurso que “apresenta a Bahia como sede da fruição tropical
3

Foge aos objetivos desse trabalho aprofundar a discussão em relação ao conceito de baianidade. Pretende-se,
aqui, sublinhar como esse texto identitário – “o anúncio explícito do perfil de um sujeito, seja um modesto
indivíduo, seja uma sociedade de milhões deles” (MOURA, 2001, p.7) – vem sendo apropriado pelo discurso
oficial do poder público local em suas políticas estaduais de cultura e turismo, constituindo-se, por sua vez,
numa poderosa estratégia de construção da representação da diferença como motivação para o consumo turístico,
cultural e de entretenimento. Diversos antropólogos, historiadores e cientistas sociais baianos já se ocuparam
dessa tarefa ao proporem uma multiplicidade de interpretações e enunciados sofisticados sobre uma possível
identidade baiana. Dessa diversidade de pensamentos, surgiram diferentes versões, a partir de uma variada
miríade de olhares (sejam elas através de uma perspectiva política, estética, sociológica, antropológica ou
histórica) acerca dos modos de percepção e construção do pertencimento à Bahia. Assim, concordando com
Cardoso (2001, p.83), “a baianidade é um conceito ainda em construção, pois o termo é usado com uma certa
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e moradia de um povo feliz” (MOURA, 2001, p. 9), transformando-se num poderoso
dispositivo que passará a ser acionado vividamente na propaganda governamental e pela
indústria do turismo nos diferentes ciclos de hegemonia da frente carlista no comando da
política local. É ilustrativo dessa orientação política o seguinte trecho extraído de um relatório
oficial referente às atividades desenvolvidas pelo governo baiano no período de 1971-1974.
Em tom poético, o texto de apresentação do relatório sinaliza para uma tendência discursiva
que viria a estar presente nas narrativas oficias – ora mais, ora menos – nos últimos anos de
atividade da Bahiatursa. Ainda que seja longo vale a pena reproduzi-lo aqui:
O turismo na Bahia acontecia. A negra alma da cidade exerceu sempre
fascínio e atração irresistíveis. Alguns ficaram. E enriqueceram ainda mais a
vivência baiana. Carybé, Hansen Bahia que se apropriou do nome da terra,
Floriano, Walter Smetak e tantos outros. Muitos vem e voltam. E em todos
os cantos deste e de outros países muitos e muitos querendo e mesmo
precisando vir. E viver a Bahia.
generalidade, denotando vários significados”. Somente a título de ilustração e possível síntese – sabendo do
risco de ser breve, extremamente sucinta e superficial! – tomamos como referência o exercício teórico do
antropólogo baiano Roberto Alberagria (2001a, 2001b) quando se propõe a analisar essa diversidade de leituras
sobre o tema da baianidade. Segundo o autor, a grosso modo pode-se dizer que existem duas grandes teorias
predominantes acerca da baianidade, a saber: a essencialista, que trabalha com a idéia de que existe uma Bahia
“endógena”, que emerge de baixo para cima, sustentada em um “ethos” próprio, resultante do sincretismo das
diferentes matrizes étnicas (afro-luso-tupi) que compareceram na formação social do Estado, e que por sua vez,
propiciou um certo número de idiossincrasias que tornaram a Bahia inconfundível. Ilustrando esse pensamento
diz assim o autor: “A Bahia seria um fruto maduro da chamada mistura de culturas ou mesmo das raças. Seria
um caldo de cultura, cujo cozimento e cuja digestão dependeriam dos altos e baixos da nossa economia
dependente, fazendo com que essa Cidade-Porto vá, ora abrindo-se agitadamente para o mundo, facilitando as
influências, ora fechando-se preguiçosamente sobre si mesma, condensando sua identidade, tornando-se
singularíssima. Nessa visão essencialista , existiria realmente um “ser baiano”. Parte-se aí da idéia de uma certa
baianidade que vai pouco a pouco cristalizando-se entre nós, especialmente na cidade do Salvador e no
Recôncavo, tradicionalizando-se a figura do “baiano”, da nação “baiana”, de uma certa etnicidade local”
(ALBERGARIA, 2001a, p.1-2). A outra corrente é chamada pelo antropólogo de desconstrucionista, já que os
pensadores que a formulam consideram todo esse imaginário de uma Bahia total como uma representação
identitária que foi sendo construída de fora para dentro – uma imagem que foi sendo tecida a partir da
perspectiva de não-baianos –, de cima para baixo – uma construção elaborada pelas elites intelectuais e
disseminada por entre vários meios e recursos – e de trás para frente – na medida em que projeta sobre o passado
os interesses do presente de modo a reinventar ciclicamente nossas tradições. Tentando apreender a diversidade
de ideários que gravitam em torno da conceituação de uma identidade baiana, o sociólogo Milton Moura vai
defini-la também como um construto, como um texto urdido, através de diversas representações icônicas, por
uma variedade de agentes, sejam eles artistas, escritores, baianos e não-baianos, como Carybé, Jorge Amado,
Dorival Caymmi, Carmem Miranda, Ari Barroso. Mas também por empresários do turismo e pelas elites
políticas que vêm assumindo o comando do governo estadual e municipal ao longo dos últimos trinta anos “que
souberam captar e re-elaborar o capital simbólico da baianidade na forma de uma propaganda” (MOURA, 2001,
p.9). Em resumo, segundo esse autor, a baianidade seria “um todo complexo de contornos relativamente
definidos, e por outro lado, suficientemente flexíveis para permitir reparos e reformulações” (p.165). Como se
vê, um conceito complexo, abrangente e altamente permissivo.
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Muitos se foram quase que definitivamente. E cantaram de longe suas
saudades. Cantaram tanto que fizeram sentir saudades em outros que ainda
nem tinham chegado.
Não era só a paisagem. Não era só a arquitetura. Não era só nem o mar nem
as terras. Era a gente e o viver da Bahia.
O povo e suas coisas. O povo e seus cantares. O ritmo lento que invade
corações agitados e acalma. A doçura que ocupa os espaços vagos da
conturbação geral. A sensualidade livre não inteiramente atingida pela
cultura do ocidente. Herança, entre outras, do negro viver africano. A
democracia mulata de grandes corações tolerantes.
A religião colorida e musical. A malandragem sábia e discreta, como a
capoeira que não agride. Mas resolve. ‘Capoeira, meu filho, é ginga, é
malícia, é tudo que a boca come’ (Pastinha, mestre de vida e capoeira). E a
comida feita com o ouro líquido do dendê. Dividida delicadamente em
pequenos pedaços de civilização: acarajé, abará e doces sem dendê mas
com muito côco e açúcar.
Salvador a cidade-festa. Cachoeira. Santo Amaro.
A nação baiana de religião e linguagem próprias. O país das ladeiras e do
carnaval. É isso que faz o visgo mágico da Bahia. O viver acrescido dos
velhos casarões, das praias, da história brasileira escrita nos monumentos. O
primeiro passo em qualquer planejamento turístico, teria que partir de uma
consciência preservadora do cotidiano tanto quanto dos velhos prédios
seiscentistas (BAHIA, 1974, p.9).

Imbuída desse espírito, foram muitas as ações promovidas pela Bahiatursa que tinham
por objetivo a preservação e a valorização do patrimônio artístico-cultural como elemento de
dinamização e diferenciação do produto turístico a ser oferecido pelo Estado. Arriscamos a
dizer que talvez tenha sido um dos principais órgãos que formulou e promoveu
sistematicamente políticas voltadas para a área cultural até o advento da criação da Secretaria
da Cultura e Turismo em 1995.
A atenção voltada à preservação do patrimônio histórico e cultural não acontece num
vazio político. Como já foi mencionado, essa estratégia de atuação era, de certa forma
correlata, em nível federal, às políticas de preservação promovidas pelo SPHAN à época, que
tinha por objetivo conciliar os interesses da preservação à ideologia desenvolvimentista que
vicejava então. O objetivo desse novo modelo de atuação do SPHAN, como descreve Fonseca
(1997) era evidenciar a relação entre valor cultural e valor econômico como valores não
conflitantes, e sim compatíveis. Nesses termos, os bens culturais passaram a ser entendidos
como mercadorias de alto potencial turístico. No bojo desse contexto político nacional, as
políticas implementadas pela Bahiatursa para o setor turístico valeram-se do capital cultural e
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simbólico, que a Bahia dispunha, materializado no seu valioso patrimônio histórico e na
herança de sua formação étnico-social, significativamente influenciada pela cultura africana.
Assim, alicerçada em uma estratégia mercadológica pungente, foram promovidos, na
Bahia e em outros estados, diversos eventos4 como feiras, exposições, festivais que
divulgavam o Estado como um promissor destino turístico do país, que se distinguia
justamente pela sua “peculiaridade” cultural. Como esclarece Miguez (2002, p.251), o
turismo, nesse momento, vai adentrar no campo cultural e vai, ele próprio, produzir e coproduzir bens culturais que irão compor o mix de atrativos do “Produto Bahia”. Nesse sentido,
além da promoção intensiva de eventos, a Bahiatursa implementa projetos e programas de
revitalização da cultura popular e promoção do artesanato e do folclore autóctones bem como
a realização de seminários voltados para a formulação de políticas culturais para setores
específicos como saveiros, museus, culinária, folclore, teatro e artesanato – com a
especificidade, inclusive, de serem realizados com a participação dos profissionais envolvidos
nas áreas, como saveiristas, artesãos e artistas. É dessa fase ainda a realização das primeiras
ações com vistas à recuperação da arquitetura histórico-cultural, como o Parque Histórico do
Pelourinho, por exemplo5.
4

Data desse período a instalação de escritórios da Bahiatursa no Rio de Janeiro e em São Paulo. Essa medida
fazia parte da estratégia promocional adotada por esse órgão, que tinha por objetivo dinamizar o mercado
interno, atraindo principalmente o contingente de turistas do Centro-Sul do país. Além das campanhas
promocionais que divulgavam os eventos culturais como o carnaval e as festas populares, o marco significativo
dessa estratégia de promoção encabeçada pela Bahiatursa foi a realização no ano de 1974 da “Feira da Bahia” no
Parque Anhembi, em São Paulo. A realização da feira era parte integrante do projeto Baixa Estação, promovido
nos principais centros emissores de turistas do país (Centro-Sul). O evento representou a reunião de diferentes
manifestações artístico-culturais como música popular, folclore, dança, teatro, artes plásticas, cinema, literatura.
Realizado em parceria com a Rede Globo, atraiu cerca de 120 mil pessoas e contou com a participação de
artistas baianos como Doryval Caymmi, Caetano Veloso, Gal Costa, Gilberto Gil e Afoxé Filhos de Gandhi
(BAHIA, 1974, p.9). Já na década de 1980, a “intensa e agressiva política promocional” (BAHIA, 1983, p.6) é
levada adiante, porém agora voltada mais intensamente para o mercado internacional, numa estratégia em que a
Bahia é vendida como “Land of Hapiness” (slogan que ainda hoje reverbera na elaboração da imagem da Bahia),
em diversos países da Europa e em outros países como os Estados Unidos, México e Canadá. Já para o mercado
nacional essa estratégia promocional foi também amplamente utilizada e, lançando mão de recursos de
propaganda em mídia impressa e eletrônica, “a Bahia chegou a aparecer em mais de 10 por cento dos 54 mil
anúncios publicados em jornais e revistas de todo o país entre 1985 e 1986” (BAHIA, 1998, p.41), além de ter
inovado em sua política de divulgação fazendo merchandising do Estado na novela Água Viva da Rede Globo e
apoiando a produção televisiva com locações na Bahia, como foi por exemplo o que aconteceu com o seriado O
Bem Amado, também da mesma emissora.
5

No que se refere às atividades de recuperação patrimonial, no período de 1971-1974, o Largo do Pelourinho
passou por uma reforma, tendo sido restaurados e re-integrados à atividade turística 81% dos seus prédios. A
cidade de Cachoeira também conheceu as primeiras iniciativas do processo de recuperação de seus monumentos
históricos. Foi realizado ainda o Inventário do Patrimônio Histórico e Arquitetônico da Bahia, uma base de
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O carnaval passa também a ser objeto das intervenções da Bahiatursa. E isso não ocorre
em um vazio cultural nem político. Está intimamente ligado a fenômenos decisivos que
começavam a dar novas cores à dinâmica do campo cultural baiano em meados da década de
70. Trata-se do fenômeno cunhado por Antonio Risério (1981) de “reafricanização” do
carnaval, deflagrado através da emergência de blocos afro, tendo na saída do Ilê Ayiê no
Carnaval de 1975 o seu marco mais simbólico (MIGUEZ, 2002). O outro fenômeno diz
respeito ao surgimento dos primeiros blocos de trio elétrico, que desde aí começaram a
prefigurar, de forma ainda incipiente, os contornos do empresariamento da festa carnavalesca
nos moldes como a conhecemos hoje. Assim, embalada nesse novo ritmo, a Bahiatursa passou
a planejar e organizar o carnaval, iniciando desde aí suas primeiras ações no sentido de
racionalizar a organização da festa, inserindo-a num processo de “profissionalização” ao
promover, por exemplo, alterações no circuito oficial da e na infra-estrutura que dava suporte
ao evento, dando ares à configuração que viríamos a conhecer hoje. Como bem observa
Anamaria Morales, desde essa época, “o Carnaval modifica-se também em função da
mercantilização do espaço simbólico que ele representa, articulado com a indústria cultural,
com a indústria turística e com o marketing eleitoral local. Nesse contexto é que se processa a
revalorização de parte da cultura negra, que irá desembocar na rentabilização da ‘baianidade’”
(MORALES,1991, p.76).
Em virtude da continuidade administrativa de Paulo Gaudenzi como presidente da
Bahiatursa durante duas gestões seguidas (1979-1983 e 1983-1987), pode-se dizer que, na
década de 80, as ações voltadas à preservação e à valorização do patrimônio histórico e
simbólico continuam a ser levadas adiante pela Bahiatursa. Diversos eventos culturais foram
apoiados, que iam desde as “tradições” baianas até as manifestações de cunho mais pop,
modernas (MIGUEZ, 2002). Foram promovidas feiras de artesanato, festivais de música e
exposições artísticas. Na capital, foram patrocinados eventos diferenciados como o ciclo de
festas populares (Festa da Conceição, Procissão dos Navegantes, Lavagem do Bonfim, Festa

dados que documentou monumentos de interesse histórico e arquitetônico, que somados aos equipamentos
anteriormente tombados pelo IPHAN, compuseram, pela primeira vez, o cadastramento de mais de 100
monumentos baianos. Já no final da década de 70 e início dos anos 80, a Bahiatursa promoveu ações na área de
valorização do patrimônio histórico artístico e cultural através de projetos como a promoção do acervo de arte
sacra existente nos museus do Estado, a restauração do Palácio Rio Branco e a iluminação de 40 monumentos de
Salvador, em parceria com a Fundação Roberto Marinho, Desenbanco e Coelba. (BAHIA, 1974, 1983,1998).
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de Iemanjá) e o Projeto Astral6 – primeira experiência de shows musicais para grande público
em espaço aberto. Já no interior do Estado, manifestações como o São João de Cachoeira, a
Festa da Boa Morte, a Festa do Cacau (Ilheús-Itabuna), contavam com o apoio dessa agência
(BAHIA, 1974/1983/1998).
Desde aí é possível perceber que cultura e turismo começam a ser imbricados, tendo na
apropriação, reformulação e mesmo autoria do discurso em torno da identidade baiana uma
fórmula recorrente – porque utilizada por esse mesmo grupo político desde a década de 70 – e
não menos eficiente de promoção do Estado como potencial destino turístico e de
entretenimento. Um recurso, não se pode deixar de mencionar aqui, que tem como substrato a
busca de um consenso generalizado em torno da idéia de Bahia, que inegavelmente imiscui-se
em revelar as contradições sociais em nome de uma “singularidade” cultural que transcende e
fala mais alto do que as “anti-éticas” e “anti-estéticas” estatísticas e índices que revelam a
realidade socioeconômica do Estado e do país.
Nesse sentido, torna-se uma narrativa construída segundo os interesses políticos dos
grupos que a elabora, consubstanciando-se num discurso hegemônico sobre a cultura baiana
em que determinados ícones são eleitos e amalgamados num complexo compósito de signos e
imagens – que por sua vez são originários de outras tantas re-formulações e apropriações – de
forma a sintetizar a formulação do “ser baiano” ou da polêmica e badalada baianidade. Não se
pode negar que essa é uma estratégia que guarda aspectos fortemente ligados a práticas
políticas autoritárias e impositivas – utilizada amplamente nos projetos de construção nacional
ao longo da história política brasileira –, o que acaba por colaborar com a sustentação e com a
manutenção de uma hegemonia política.
Assim, num jogo simbólico que se apropria de práticas culturais populares e atiça
sentimentos atávicos em torno do ideário de origem e pertencimento, o discurso oficial acaba
por formular uma ideologia do “local-popular” – fazendo aqui um exercício de transliteração

6

O Projeto Astral foi um evento realizado no estacionamento do Centro de Convenções, que reunia uma série de
shows de música popular. Tornou-se emblemático por ter sido o estopim do início de uma modalidade de
espetáculo que “veio a se tornar modelo para a maratona de centenas de shows de axé music, música pop e
pagode realizados anualmente em Salvador em grandes espaços abertos, como o Clube Espanhol, o Clube
Bahiano de Tênis, o Parque de Exposições e, mais recentemente, a Marina Avenida Contorno” (PINTO apud
MIGUEZ, 2002, p.252).
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da idéia de nacional-popular, problematizada por Chauí (1986) e Ortiz (2001, 2003) –, similar
à que reinou tão enfaticamente em tempos autoritários de regimes ditatoriais no Brasil,
quando se buscava a construção de um projeto nacional para o país. Assim, slogans como
“Bahia – terra da felicidade” e “Orgulho de ser baiano” utilizados amplamente pela
propaganda governamental do grupo carlista nas três últimas décadas acabam por se constituir
em sínteses do seu projeto político.
No entanto, recorrendo mais uma vez a Ortiz, como os projetos de construção nacional
parecem ter-se evaporado na poeira da história, hoje a discussão sobre a elaboração de uma
identidade (seja ela nacional, regional ou local) se dá num outro panorama, configurado agora
pelos intensos fluxos transnacionais de gentes, capital e bens simbólicos, apontando o olhar
assim para uma outra direção: a de passarmos da defesa do nacional-popular para a
exportação do ‘internacional-popular’, de modo que a temática em torno da elaboração de
uma identidade se transforma em ideologia que justifica os projetos dos grupos empresariais –
e também governamentais – na sua inserção no acirrado mercado da cultura mundializada
(ORTIZ, 2001). É esclarecedor dessa estratégia o trecho extraído de um documento oficial da
Bahiatursa, datado de meados da década de 80:
... era necessário cuidar para preservar o patrimônio turístico da Bahia,
valorizando todas as manifestações artísticas e culturais, além dos seus
monumentos arquitetônicos e históricos. Porque esse é o conteúdo
essencial, são os componentes da Bahia como produto turístico que
precisam ser guardados para que o produto se mantenha forte e competitivo
no mercado (BAHIA, 1987, p. 13).

Apropriar-se do capital simbólico que gravita em torno da baianidade passa a ser uma
espécie de eixo conceitual que vai orientar por um longo período a elaboração do chamado
“Produto Bahia”. Um produto turístico diferenciado porque prenhe de elementos materiais
(um valioso patrimônio histórico-arquitetônico), naturais (um extenso litoral e reservas
ambientais) e simbólicos (um legado histórico, tornado vivo através das diversas
manifestações culturais e religiosas, da culinária e principalmente do “jeito” de ser “alegre”,
“benfazejo” e “festeiro” do baiano) que foram ciosamente cindidos pelo poder público local
como política de desenvolvimento do turismo no competitivo mercado de bens simbólicos
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que ora se consolidava em escala global que, por sua vez, veio a se tornar num dos principais
negócios que hoje movimentam a economia mundial.
A adoção dessa política chega ao seu ponto zênite, por assim dizer, na década de 90,
quando em 1995 é criada a Secretaria da Cultura e Turismo, institucionalizando, desse modo,
uma estratégia de desenvolvimento para a economia baiana, que remonta aos seus indícios,
desde o início da década de 70. Uma opção política que toma o turismo e a cultura como áreas
a serem privilegiadamente fomentadas pelo novo ciclo de hegemonia carlista, de forma a
alinhar a Bahia, e Salvador principalmente, a um modelo de gestão característico das
sociedades “pós-industriais”. Modelo esse que, a grosso modo, decreta a crise do paradigma
fordista-keynesiano – esteio do sistema produtivo industrial – como forma predominante de
produção da economia globalizada, apontando para a ascensão de sistemas produtivos
alternativos, nos quais a atividade terciária ou de serviços passa a ser uma saída privilegiada
para o desenvolvimento das sociedades (SUAREZ,1990). É o que veremos a seguir.

4.2

O CICLO HEGEMÔNICO DO CARLISMO NOS ANOS 90: CULTURA E
TURISMO, UMA FÓRMULA RECORRENTE
Em meados da década de 80 o país passava por uma grave crise econômica, o que

provocou o desaquecimento do setor industrial do Estado – principal eixo produtivo da
economia baiana na época – e, conseqüentemente, contribuiu para a retração da atividade
turística, refletida pela diminuição do fluxo de turistas, bem como para o decréscimo dos
investimentos no setor. Considere-se ainda a mudança dos rumos políticos que o Estado
conheceu a partir de 1986, quando Waldir Pires vence as eleições para governador da Bahia e
não leva adiante o programa de desenvolvimento do turismo implementado no governo
anterior. Essas circunstâncias políticas e econômicas trouxeram como conseqüência um
significativo decréscimo do fluxo de turistas, fazendo a Bahia cair de 2º para o 8º lugar no
ranking nacional a partir da década de 90.
Embora o programa de desenvolvimento de turismo, deslanchado principalmente nas
duas gestões de Antonio Carlos Magalhães como governador da Bahia (1971-1975 e 19791983), tenha sofrido descontinuidade no seu percurso em meio às conjunções econômicas e
políticas que se configuravam nos cenários nacional e local, o setor turístico vai conhecer uma
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fase de consolidação do seu programa de desenvolvimento no início da década de 90 quando
se inicia mais um ciclo de administração local gerido pelo grupo carlista, reconduzido ao
governo da Bahia na vitória de Antonio Carlos Magalhães nas eleições de 1990.
O objetivo a ser perseguido por esse novo governo era atrair os turistas de volta e
reconquistar novos visitantes. Enfim, como está expresso nas palavras oficiais do governo, o
propósito era “recolocar a Bahia no patamar da preferência nacional – virar moda outra vez”
(BAHIATURSA, 1998, p. 49). Alguns estudiosos do turismo na Bahia (MELLO E SILVA,
1999; QUEIROZ, 2002), vão periodizar essa fase identificando-a como a era em que o
turismo é assumido como área prioritária e estratégica pelo poder local, tornando essa
atividade uma agenda de destaque para o desenvolvimento do Estado. São sintomáticas desse
processo as palavras do então governador Antonio Carlos Magalhães ao apresentar as metas
do seu programa de governo, através do documento “Bahia Reconstrução e Integração
Dinâmica”. Vejamos a seguir: “Estou certo de que, apesar dos equívocos dos últimos anos, a
Bahia sairá cada vez mais próspera e contribuirá com a sua indústria dinâmica, sua agricultura
que se moderniza, seu potencial turístico e a força da cultura do seu povo para que o país
retome o caminho do progresso” (MAGALHÃES apud DIAS, 2002, p.37).
O plano de revigoramento do turismo promovido pelo grupo carlista vai estar assentado,
sobretudo, numa agenda liberalizante de administração pública, pautado num processo que
contribui para a diminuição da intervenção estatal na economia ao tempo em que abre espaço
para que o capital privado, bem como as agências de financiamento transnacionais, passem a
ocupar um papel de destaque na efetivação do programa. Foi uma opção de governo assumida
abertamente em seus programas de ação, que priorizava a privatização e a terceirização.
Sintonizada com a tendência contemporânea de aposta no setor terciário como caminho
promissor de desenvolvimento, a nova elite intelectual que passa a integrar o corpo
administrativo da máquina estatal toma como embasamento “teorizações sociológicas e
econômicas que consideram as transformações socioculturais e econômicas marcantes da
contemporaneidade como evidenciadoras de uma ‘fase pós-industrial’” (FARIAS, 2001,
p.246).
Segundo Queiroz (2002), em meio à crise pela qual passava o setor turístico na Bahia no
final da década de 80, ainda na administração estadual de Nilo Coelho, dois estudos foram
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realizados por gestores públicos com o propósito de se tornarem os principais subsídios ao
programa de planejamento turístico do governo que assumiria o comando da política local a
partir de 1991. Os trabalhos, originados a partir desses estudos, são: “Salvador, uma
alternativa pós-industrial – cultura, turismo e alta tecnologia”, elaborado pela Secretaria de
Indústria, Comércio e Turismo em 1990 e “Turismo em Salvador”, realizado pela Fundação
Centro de Estudos de Projetos e Estudos (CPE), publicado em 1989.
Esses trabalhos vão oferecer recomendações e orientar ações com vistas ao crescimento
e fortalecimento do turismo como área prioritária de desenvolvimento da economia baiana,
tendo nas atividades de cultura e lazer um dos eixos de sustentação de uma política
diferenciada para o desenvolvimento desse setor produtivo. Enfim, os referidos trabalhos vão
se constituir essencialmente num rol de orientações formuladoras de uma política “que propõe
a inserção da cidade em um modelo de empresariamento urbano e especialização produtiva,
traço característico dos espaços mundiais da globalização” (DIAS, 2002, p.35)7.
Tal estratégia parece entrar em sintonia com o fenômeno do acirramento da valorização
da economia terciária, tendo no projeto de modernização turística e cultural – e a reboque da
deflagração de fenômenos tais como “renascimento do urbano” (CANCLINI, 1999) ou o
“papel mutante da espacialidade” (HARVEY, 1993) –, um caminho eleito como prioritário
pelo governo para promover intervenções e atrair investimentos, permitindo dessa forma que
Salvador passe a estar conectada à nova lógica de acumulação flexível do capital – agora,
mais do que nunca, tendo no capital cultural um forte pilar de geração de riquezas. Mike
Featherstone também ocupado em problematizar o processo de reordenamento e
resignificação das novas funções da cidade, chama atenção para essa tendência:

7

Após a leitura desses documentos, pode-se constatar que boa parte das recomendações elaboradas pelos autores
desses estudos acabou sendo acatada e efetivamente implementada pelos diferentes líderes – todos ainda sob a
liderança de Antonio Carlos Magalhães – que assumiram o governo do estado desde o inicio da década de 1990.
Podemos destacar: a implantação do projeto Parque do Aeroclube, a reforma do Centro de Convenções, a
recuperação do Teatro Castro Alves, a construção de uma marina, como estímulo aos eventos náuticos,
implantação de um Convention Bureau e a modificação do aparato institucional público de gestão do turismo de
forma a constituir uma única “secretaria forte”, que reunisse não só as atividades voltadas ao turismo, como
também à cultura e ao lazer que deveria também se relacionar ao desenvolvimento urbano-ambiental
(QUEIROZ, 2002). Ainda que essas ações não tenham sido integralmente sistematizadas, como previstas nos
documentos, após dez anos de continuidade administrativa, pode-se inferir que esses estudos serviram como
fonte inspiradora das estratégias de intervenção do governo carlista na economia baiana.
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Nos anos recentes, tem-se verificado um reconhecimento crescente do valor
das indústrias culturais para a economia das cidades, bem como dos
diversos caminhos diretos e indiretos pelos quais a presença de instituições,
atividades culturais e uma sensibilidade geral para os modos como o realce,
a renovação e o redesenvolvimento das fachadas culturais, da trama do
espaço vivido das cidades rendem benefícios. (FEATHERSTONE, 1995,
p.148).

Afinada com a lógica do mercado mundial de valorização do comércio de bens
imateriais, a base da estratégia modernizante que orientou a política estadual de turismo e, por
conseqüência, a de cultura finca-se principalmente em dois pilares de sustentação do
programa de desenvolvimento que ora começava a ganhar corpo. São eles: a restauração do
Parque Histórico do Pelourinho e a implementação do Programa de Desenvolvimento
Turístico da Bahia – Prodetur. Ainda que iniciados antes mesmo da criação da Secretaria da
Cultura e Turismo, em 1995, esses programas são levados adiante por conta da continuidade
política e dão o tom do modelo das intervenções oficias na área da cultura e turismo, passando
a se constituírem nas principais agendas dessa nova pasta administrativa. Passemos ao exame
desses dois programas.
4.2.1 O Programa de Desenvolvimento Turístico da Bahia – PRODETUR
O Programa de Desenvolvimento Turístico da Bahia – Prodetur – começou a ser
implantado na Bahia em 1992, como parte integrante de um programa mais abrangente
(Prodetur-Nordeste) que começava a ganhar consistência à época, voltado para o
desenvolvimento turístico da região Nordeste do país. Fruto das reivindicações, tanto do
empresariado do ramo turístico quanto dos governos estaduais, em prol de uma política de
desconcentração regional do foco turístico nacional – mormente centralizado no Rio de
Janeiro –, o Prodetur originou-se a partir das propostas elaboradas pela Comissão de Turismo
Integrado do Nordeste, que tinha como propósito estabelecer as metas voltadas para o
desenvolvimento do potencial turístico da região Nordeste.
Vale contextualizar que no plano nacional, desde a década de 80, o país vinha passando
por severos períodos de retração econômica, fruto de dois planos econômicos (o Plano
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Cruzado e o Plano Collor)8, altamente coercitivos para a renda da classe média brasileira,
tendo conseqüências diretas na atividade turística. Além disso, em contexto local, a Bahia
também sofria as conseqüências da recessão econômica e registrava uma fase de
desaquecimento expressivo da sua economia. Some-se ainda o declínio da indústria da
transformação – principal atividade produtiva da economia baiana – que no período entre
1985 e 1990 amargava o crescimento médio de apenas 0,8% ao ano. Conseqüentemente, esse
contexto desfavorável, seja no plano nacional ou em âmbito local, acarretou semelhante
desaquecimento na dinamização do turismo, que entre outras conseqüências, gerou uma
intimidação de investimentos, tanto do setor privado quanto do poder público, na infraestrutura urbana e turística da cidade – fatores essenciais para a dinâmica da atividade
turística (QUEIROZ, 1997).
Em meio a esse cenário desfavorável, o Programa de Desenvolvimento do Turismo do
Nordeste (Prodetur-NE) aparecia como tábua de salvação para a dinamização da atividade na
região. Em 1993, a Sudene encabeça a coordenação do Programa, tendo como principal meta
“tornar o Nordeste mais ‘competitivo internacionalmente’ no ramo turístico e promover a
correção das desigualdades regionais” (FARIAS, 2001, p.248). Dessa forma, o programa para
o desenvolvimento do turismo no Nordeste é instituído, envolvendo recursos na ordem de
US$ 1,5 bilhão, investimento a ser financiado com 50% de recursos do BID e 50% de
recursos do tesouro estadual dos estados envolvidos. Assim nascia o Prodetur-NE, criado para
possibilitar a constituição de pólos turísticos, de modo a dotar de infra-estrutura necessária a
região Nordeste e conseqüentemente atrair o capital privado a investir em equipamentos e
serviços no ramo da hotelaria, cultura e entretenimento.
A Bahia, parte integrante do Prodetur-NE, foi significativamente beneficiada já que
contaria com a parte majoritária de recursos (em torno de 35%) para a implementação do
programa em nível local. Os objetivos ambicionados com esse programa não são poucos e
nem tampouco acanhados diante do que o governo se propõe a realizar. É o que se pode
concluir através das palavras do Secretário da Cultura e Turismo Paulo Gaudenzi quando
comenta sobre as metas a serem atingidas através do Prodetur:
8

QUEIROZ (1997, p.55), chama a atenção para esse fenômeno ao apontar que “o PIB real per capta do Brasil
apresentou uma taxa de declínio anual na ordem de 1,5%. (...) Em conseqüência, o fluxo turístico nacional para
Salvador retraiu-se, em média, 4,6% ao ano no período delimitado pelos anos de 1988 e 1992.”
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No inicio do século XXI, a Bahia estará definitivamente consolidada como
primeiro pólo de turismo do País. Já reconquistou o segundo lugar, mas o
objetivo é a liderança. Em 2005, devem chegar 6 milhões de visitantes/ano
– quase 1 milhão de estrangeiros – que poderão gerar renda de 1 bilhão e
800 milhões de reais e um impacto de 2 bilhões e 860 milhões de reais no
PIB. Isso representará 5.5% do PIB na Bahia. (GAUDENZI, 1999, p.123).

Investimentos na ordem de US$ 2 bilhões estão previstos de serem alocados, somente no
Prodetur-Bahia, no período que se estende entre 1991 e 2005. Advindos de diversas fontes,
recursos do próprio Tesouro Estadual e de agências de financiamento nacionais e
internacionais9, esses investimentos destinam-se mais diretamente à capacitação de recursos
humanos, marketing e melhoria de infra-estrutura (saneamento básico, rede rodoviária,
construção de aeroportos, comunicação, recuperação do patrimônio histórico etc.) da capital e
de localidades do Estado com potencialidades turísticas10.
São tributárias desses investimentos as intervenções de natureza infra-estrutural como a
ampliação da malha rodoviária que interliga, no âmbito estadual, os principais destinos
turísticos como, por exemplo, a construção da Linha Verde, que permitiu a expansão do
turismo ao longo do Litoral Norte, e a estrada Nazaré-Valença-Travessão que incrementou o
turismo na Costa do Dendê. Foram ampliados também os aeroportos Luis Eduardo Magalhães
e de Porto Seguro. Há que se registrar ainda os vultuosos investimentos realizados ao longo
da década de 90 pela iniciativa privada que, atraída pelas facilidades proporcionadas pelo
governo estadual, através de incentivos fiscais, realizou diversos empreendimentos,

9

“Os recursos do programa provêm do banco Mundial, Bndes, Kredinstalt Für Wiederaufbau –KFW, Fundo
Geral de Turismo Caixa Econômica Federal – FUNGETUR, PRODETUR-NE (Banco do Nordeste – BNB e
Banco Interamericano de Desenvolvimento –BID) e Governo do Estado (Secretaria 2001).” (MIGUEZ, 2003,
p.248, nota 163).
10

Em 1992, na primeira versão do Prodetur, a Bahiatursa elaborou um plano estratégico de intervenção, através
do qual as principais localidades de apelo turístico foram identificadas e agrupadas em sete regiões,
configurando-se como segmentos específicos do “Produto Bahia”. São elas: Costa dos Coqueiros (Litoral Norte
de Salvador), Baía de Todos os Santos (Salvador, Itaparica e Cachoeira), Costa do Dendê (Valença, Guaibim e
Morro de São Paulo), Costa do Cacau (Ilhéus, Itacaré, Comandatuba e Canavieiras), Costa do Descobrimento
(Porto Seguro, Santa Cruz de Cabrália, Arraial D'Ajuda e Trancoso), Costa das Baleias (Prado, Alcobaça,
Caravelas e Abrolhos) e Chapada Diamantina (Lençóis, Mucugê e Andaraí). No entanto, como bem observa
Lúcia Queiroz (2002), essa idéia de espacialização, dividindo o Estado em Zonas Turísticas, é originária do
Programa Caminhos da Bahia, formulado no início da década de 80, que tinha por objetivo interiorizar e ampliar
as áreas turísticas do Estado.
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principalmente no ramo da hotelaria e de lazer, fazendo nascer complexos turísticos e de
entretenimento como o Costa de Sauípe e o Aeroclube Plaza Show. No período entre 1991 a
1998, o Prodetur-Bahia envolveu elevadas cifras segundo as palavras do próprio secretário
Paulo Gaudenzi (1999, p.123): “o investimento público já ultrapassou 1,1 bilhão de dólares e
o investimento privado é superior a esse montante, na proporção de 1.0 dólar do setor púbico
para 1.1 dólar da iniciativa privada” .
Diante desse panorama, é factível reconhecer que a Bahia experimenta um novo ciclo de
desenvolvimento do turismo, pautado numa estratégia de revisão mesma do seu papel no
âmbito do alcance de sua intervenção. Adotando um novo modelo de gestão (de fortes
aspectos liberalizantes), o governo do estado concede à iniciativa privada um amplo espaço
de atuação, dividindo com essa esfera a responsabilidade pelo desenvolvimento do turismo no
Estado.
Levado adiante pela continuidade administrativa da gestão estadual, o plano de fomento
do turismo, idealizado ainda no governo do Senador Antonio Carlos Magalhães (1991-1994),
consubstanciou-se durante toda a década de 90, fazendo a Bahia alcançar o segundo lugar no
ranking nacional, referente ao número de visitantes11. Ainda que tenha gerado considerável
impacto socioeconômico para o Estado, o Prodetur-NE não deixou de suscitar críticas no que
se refere ao seu modelo neoliberal de financiamento, pois acabou gerando endividamento para
os estados envolvidos, além de não ter permitido uma distribuição de renda para a população
local, gerada pelas inversões do programa na região nordeste (QUEIROZ, 2002).
No entanto, o mais heurístico de todo esse panorama revela-se na intensificação do
processo de modernização turística e também cultural ao qual o governo local se alinhou tão
ciosamente e adotou-o como caminho prioritário de desenvolvimento do Estado, de modo a
configurar a cidade de Salvador como um locus privilegiado para o comércio de signos e
imagens. Processo tipicamente contemporâneo que permite a conjunção da lógica de
11

Conforme assinala Farias(2001, p. 249), “Segundo dados referentes a 1993, durante todo esse ano Salvador
recebeu dois milhões e 400 mil turistas e foi gerada uma receita de 450 milhões de dólares. No verão de 1994 o
número subiu para um milhão e 500 mil turistas e a receita ficou em torno de US$ 254 milhões. A meta do
governo estadual, tendo em vista o potencial ainda não explorado, é atingir os quatro milhões desses visitantes,
proporcionando um ganho de U$S 1 bilhão. (...) Em 1997, por exemplo, [o Estado] atraiu uma totalidade de três
milhões de turistas, situando-se abaixo apenas do Rio de Janeiro(com quatro milhões)”.
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acumulação capitalista, específica da sociedade de consumidores, ao fenômeno da
“mercantilização da alteridade” ou espetacularização da diferença e que se torna essencial
para a dinâmica que move a indústria do turismo em escala global (MOURA, 2002).
Apontando para os contornos desse fenômeno a partir da temática acerca da construção da
imagem da cidade de Salvador, e em última instância, da formulação de uma identidade
baiana em diferentes momentos sócio-históricos e em muitos carnavais, o sociólogo baiano
Milton Moura conclui acerca da chegada ao século XXI:
Na era da globalização a cidade do Salvador, que nunca se especializou em
produzir mercadoria alguma por muito tempo, torna-se ela própria
mercadoria, enquanto representação de uma coreografia entre mundos. O
que se coloca no tabuleiro da baiana é representação de uma cidade como
ensaio de convivência étnica excitante, prazerosa e integradora (MOURA,
1998, p.32).

Sintonizado com essa tendência, o governo do Estado vai comparecer como agente
fundamental na “reinvenção” e no redimensionamento das matrizes culturais que compõem a
identidade baiana e que, por sua vez, dão cor diferenciada ao “Produto Bahia” – produto esse
arquitetado para compor as prateleiras do espesso e amorfo (super)mercado de bens
simbólicos de forma a inserir-se no circuito de comércio que produz e difunde esses mesmos
bens em escala mundial.
Sob essa lógica, a economia do lúdico torna-se um mecanismo institucional fundamental
para a compreensão dos agenciamentos que se dão em torno da elaboração da Bahia
identificada como produto mercadológico, destinado às trocas simbólicas. Isso porque,
imbuído na dinâmica da sociedade de consumidores e mediado pela gigantesca dimensão que
o mercado cultural adquiriu na contemporaneidade, o entretenimento se apresenta como “um
mecanismo de consagração e instância de legitimidade das práticas culturais” (FARIAS,
2001, p.96).
A transformação da Bahia, e principalmente de Salvador, num espaço prioritariamente
relacionado ao consumo do lazer e do entretenimento, experimentada mais enfaticamente
desde o inicio da década de 90, deveu-se em grande medida ao empenho do governo estadual
em articular na sua política de turismo e cultura a elaboração de um topos fortemente
ancorado na mercantilização cultural. Institucionalmente, essa estratégia ganha mais
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densidade quando, em 1996, Antonio Imbassahy, afiliado da frente carlista, assume a
prefeitura de Salvador. Situação essa que viria a se repetir nas eleições municipais de 2000,
quando é reeleito para o cargo de prefeito da cidade. Esse fato contribuiu, assim, para
potencializar, em instância municipal, a consolidação do aludido projeto político, encampado
na esfera estadual de governo.
Embasada na imaterialidade simbólica que constitui suas “tradições” étnico-culturais, a
imagem de uma Bahia “reinventada” foi sendo disseminada através de um forte aparato de
propaganda institucional do governo estadual e também municipal. Essa nova imagem foi
sendo urdida de modo a conciliar-se com o fenômeno contemporâneo da especialização das
cidades em torno de atividades terciárias, principalmente aquelas vinculadas ao turismo, ao
lazer e ao entretenimento.
Como já foi referido anteriormente, o governo estadual fora informado por suas bases
intelectuais e tecnocráticas sobre a viabilidade de sintonizar o desenvolvimento do Estado a
esse novo sistema produtivo de natureza “pós-moderna” ou “pós-industrial”. Assim, o debate
em torno das Cidades Estratégicas, pautado nas experiências de cidades européias que se
transformaram em espaços cuja atividade produtiva central passou a ser o comércio de bens
culturais – a experiência da cidade de Barcelona, remapeada em sua paisagem urbana para
abrigar os jogos olímpicos de 1992 é um dos exemplos paradigmáticos –, como que inspirou o
comando político local a apostar nessa empreitada e encetar esforços no sentido de enquadrar
Salvador a uma moldura turística e de lazer.
4.2.2 Projeto de revitalização do Parque Histórico do Pelourinho
O projeto de revitalização do Parque Histórico do Pelourinho, o outro pilar ao lado do
Prodetur, que sustentou o programa de modernização turística que ora se deslindava, acaba
por revelar o acionamento desse mecanismo institucional como estratégia privilegiada de
configuração desse novo espaço que se reinventava para a cidade. A implementação desse
ambicioso e complexo programa de preservação do patrimônio histórico torna-se, assim, a
pedra de toque, a “menina dos olhos” do então governador Antonio Carlos Magalhães para o
desencadeamento do programa de modernização turística e cultural do Estado, vindo a se
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tornar o ponto culminante da interseção entre cultura e turismo – fórmula cara ao modelo de
gestão adotado pelo grupo carlista desde a década de 70. Num poderoso efeito demonstração é
iniciado em 1991 o polêmico processo de revitalização desse recanto histórico da cidade de
Salvador, como que a marcar o compasso do ambicioso projeto de desenvolvimento turístico
e cultural idealizado pela frente carlista, que a partir de então ressurgia em sua “performance
de fênix” (DANTAS NETO apud RUBIM, 2001, p. 15) de forma a demarcar um longo
período de continuidade administrativa que a Bahia vem presenciar desde a década de 90.
A eleição do Pelourinho como sítio de intervenção do poder local é emblemática, pois
coaduna num único espaço diversos elementos simbólicos e materiais, úteis aos objetivos do
programa empreendido pelo grupo carlista. Ali, um secular conjunto de casarios coloniais,
tombado pela Unesco como Patrimônio Cultural da Humanidade em 1985, amalgamados ao
imaginário que gravitava em torno daquele espaço – seja identificado como palco da
colonização africana no Brasil, seja pela mitologia criada em torno dos boêmios personagens
de Jorge Amado que por ali flanavam como que sintetiza valores e torna-se alvo ideal de
intervenções governamentais perfeitamente alinhados à onda de processos de gentrification.
Esse processo, que ganha corpo desde as décadas de 70 e 80 em cidades européias e
americanas, diz respeito à tendência contemporânea de protagonismo do urbano, fruto da
desindustrialização das cidades e da conseqüente perda de dinamismo econômico de
determinados espaços urbanos. Na esteira dessas transformações sócio-espaciais, áreas
centrais e portuárias dos grandes centros urbanos vão sendo “revitalizadas” e “enobrecidas”
de modo a serem reocupadas pelas novas classes médias e transformadas em sofisticados
centros de consumo cultural e turístico. Forja-se, desse modo, a tendência global de
“exacerbação das especializações produtivas no nível do espaço” (SANTOS apud DIAS,
2002, p.35). Como esclarece Featherstone:
Sob condições globais de competição intensificada com a liberação das
forças do mercado para investimentos e fluxos de capital, as cidades
tornaram-se mais empresariais e mais conscientes de sua própria imagem,
inclusive dos modos como essa imagem se traduz na geração de empregos
para a economia local. Como disse Harvey (1988), as cidades precisam
mobilizar a cultura para se transformarem em ‘iscas para o capital’
(FEATHERSTONE, 1995, p.149).
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Nesta direção, o governo da Bahia alinha-se à corrente contemporânea de
“revitalização” de espaços centrais das cidades, conformando-se assim aos ditames de
racionalização urbana pra fins de turismo e consumo cultural (principalmente voltados apara a
nova classe média), apontando para a tendência “pós-moderna” de reordenamento da
paisagem urbana que tem entre os seus princípios a afirmação “de uma base mais ampla para
o eterno numa visão construída da continuidade histórica e da memória coletiva” (HARVEY,
1993, p. 69). Ora, nesse sentido, o Pelourinho se torna o locus privilegiado para a realização
desse projeto, pois amalgama a “possível” perpetuidade do tempo e do espaço, através da
conservação do seu patrimônio histórico, bem como evoca, em virtude do imaginário que
permeia aquele espaço, os principais signos instituintes do “texto identitário” da baianidade.
Neste sentido, havia ali uma série de elementos que iam de encontro ao projeto político
idealizado pelo grupo carlista, a saber: transformar o Pelourinho em centro de entretenimento
e turismo, alinhado aos ditames do mercado cultural global, tendo no apelo aos estereótipos
da cultura africana que permeia a história do lugar o elemento de diferenciação simbólica que
o tornava atrativo para fins de turismo, lazer e consumo cultural.
Através de uma intervenção bastante criticada (seja pelos setores da oposição ou pela
classe de intelectuais e artistas), num processo de assepsia urbana que proporcionou a retirada
de 525 famílias (de níveis socioeconômicos baixíssimos), o governo do Estado promoveu
desse modo a “limpeza” necessária à instalação do sofisticado centro comercial e de
entretenimento que o Pelourinho viria a se tornar. A corriqueira prática de concessão de
generosos incentivos fiscais e empréstimos foi acionada mais uma vez de modo a tornar
possível a instalação das empresas e estabelecimentos comerciais – voltadas principalmente
para a exploração de atividades ligadas ao consumo cultural e ao entretenimento – que viriam
a desenvolver as suas atividades nesse novo espaço que se reinventava para a cidade. Como
resultado dessa política, 15 quarteirões foram re-urbanizados e 296 casarões coloniais foram
restaurados, dando suporte a uma espécie de “arquitetura do espetáculo, com sua sensação de
brilho superficial e de prazer participativo transitório, de exibição e de efemeridade, de
jouissance, [que] se tornou essencial para o sucesso de um projeto dessa natureza”
(HARVEY, 1993, p.91).
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Do ponto de vista institucional, a restauração do Parque Histórico do Pelourinho tornouse uma das grandes vedetes da política de intervenção na área do turismo e cultura no Estado,
elaborada na gestão do então governador Antonio Carlos Magalhães. Financiada com verbas
provenientes do Prodetur, a revitalização do Pelourinho sinalizou para a “viabilidade” de unir
cultura e turismo numa secretaria unitária, projeto que se efetivaria em um futuro próximo.
Com o “renascimento” daquele espaço, segundo palavras oficias do governo12, constatou-se
que as duas áreas poderiam sair fortalecidas, através do desenvolvimento de ações conjuntas.
Desse modo a cultura foi apropriada como um importante “produto turístico”, tornando-a o
principal diferencial do turismo no Estado e, por sua vez, através desse canal a cultura baiana
encontraria uma importante vitrine de exposição que favoreceria o processo de difusão
cultural. Preparava-se assim o terreno para a criação da futura Secretaria da Cultura e Turismo
do Estado da Bahia.
4.3
SECRETARIA
DA
CULTURA
E
TURISMO:
CONSOLIDAÇÃO
INSTITUCIONAL DA GESTÃO PÚBLICA NO CAMPO CULTURAL
Pode-se ousar dizer que durante o ciclo administrativo de Antonio Carlos Magalhães
como líder do executivo baiano (1991-1994), apesar de ter-se iniciado um complexo
programa de modernização turística para a cidade, a concepção ou mesmo formulação de uma
política cultural mais consubstanciada comparece muito timidamente (ou praticamente não
existe) em seu projeto político. Não cabe aqui, pois foge aos objetivos desse trabalho,
proceder a uma análise mais aprofundada sobre a implementação de políticas para a atividade
cultural do Estado durante esse período. No entanto, a título de contextualização, faz-se
necessário mencionar a situação institucional da pasta da cultura na gestão carlista de então, já
que se inicia aí um ciclo longevo de hegemonia de um grupo político dominante, fato que,
conseqüentemente, vai implicar na consolidação de um modelo idiossincrático de conduzir as
políticas para o setor cultural na Bahia.
Nesse primeiro ciclo administrativo da década de 90, a gestão da cultura estava
setorialmente vinculada à Secretaria da Educação e Cultura que, por sua vez, abrigava uma
gigantesca estrutura administrativa voltada à coordenação e execução de políticas para todo o
12

Entrevista de Luis Azevedo, assessor especial do Secretário da Cultura e Turismo, Paulo Gaudenzi.
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sistema estadual de ensino (1º, 2º e 3º graus). Essa configuração contribuiu para uma diluição
do papel do setor cultural no plano de governo estadual, refletindo assim a tendência nacional
de as políticas culturais assumirem um lugar secundário nos planos oficias de governo. Desse
modo, coube à Fundação Cultural do Estado (Funceb), durante todo esse ciclo, o papel de
principal órgão formulador e executor das políticas culturais para o Estado. Enquanto
instância de natureza eminentemente executiva, sem grande peso institucional e político, a
Funceb, no decorrer desse período cumpriu seu papel de promoção e execução das ações
culturais, através do fomento e difusão das mais diferenciadas manifestações artísticas locais.
Contudo, sua atuação não esteve orientada por um conjunto de diretrizes e programas que se
consubstancializasse no que se poderia chamar de um plano estadual de cultura – um conjunto
de ações formulado dentro de uma dimensão politicamente mais abrangente para o setor, nos
moldes do que se experimentou após a implantação da Secretaria da Cultura e Turismo em
1995. Há ainda que mencionar que durante esse ciclo administrativo foram realizadas duas
importantes ações para a dinamização do campo cultural baiano. São elas: a reforma do
Teatro Castro Alves e a reforma de alguns museus, destacando-se entre eles, o Museu de Arte
Moderna – MAM.
Como já foi mencionado, o projeto de maior envergadura realizado na área cultural
durante essa gestão foi, sem sombra de dúvida, a Recuperação do Centro Histórico de
Salvador. Extrapolando diversas instâncias institucionais, pois envolvia diferentes secretarias
para a sua completa implementação, a recuperação de tão valioso patrimônio histórico serviu
antes de tudo como uma bandeira política, como instrumento de propaganda, utilizada,
inclusive, nas campanhas que se seguiram pela disputa dos cargos mais altos do executivo
baiano (seja no nível do governo estadual quanto municipal). Nesse sentido, apesar de
constituir-se como uma das ações mais clássicas de intervenção estatal na história das
políticas culturais do país, qual seja, a preservação e recuperação do patrimônio histórico, a
revitalização do Pelourinho revelou-se menos como uma meta componente de uma política
cultural mais abrangente, vinculada aos objetivos específicos de uma determinada secretaria –
nesse caso a Secretaria da Educação e Cultura – e traduziu-se mais como uma espécie de
acontecimento político, de forte apelo midiático, através do qual interesses outros (políticos,
financeiros e mercadológicos), somados à diversidade de agentes acionados na implantação
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do projeto, transformavam-no no epicentro do programa mais amplo de modernização
turística para a cidade.
Difusão e Promoção. Esses talvez tenham sido os aspectos mais emblemáticos de uma
proposição de ação voltada para a dinamização da cultura baiana nesse período. Ela, porém, é
igualmente levada adiante nas sucessivas gestões da Secretaria da Cultura e Turismo, após sua
implantação em 1995. A Bahiatursa, como não poderia deixar de ser, comparece em seu
tradicional papel como importante agente de divulgação da “singularidade” cultural da Bahia,
tendo no carnaval o seu principal produto de exportação. Podemos afirmar que o perfil de
atuação desse órgão se descortina como a síntese mais exemplar da interseção entre cultura e
turismo promovida pelo governo estadual. E o lugar que ele ocupa no interior da secretaria
indica essa sua especificidade.
Um exemplo desse fato pode ser comprovado através de um trecho de um documento
oficial, no qual estão contidos os programas e as principais diretrizes que norteiam a política
oficial para área da cultura (BAHIA, 2003b). Apesar de estar vinculada à Superintendência de
Turismo (Sudetur) da SCT, no plano de ação da Superintendência de Cultura (Sudecult) e
curiosamente junto aos demais órgãos diretamente reportados a essa superintendência, o papel
da Bahiatursa é destacado, sobretudo, na ênfase do seu tradicional apoio às manifestações
culturais baianas, pois, segundo expresso no documento, esse órgão aposta “na privilegiada
diversidade cultural do Estado como diferencial para promover os diversos destinos turísticos
da Bahia” (BAHIA, 2003b, p.7).
A agressiva estratégia promocional encabeçada pela Bahiatursa, quando ainda estava
diretamente ligada à estrutura administrativa da Secretaria da Indústria e Comércio na gestão
de Antonio Carlos Magalhães, não se esgota quando finaliza esse governo. Muito pelo
contrário. Essas ações serão fortalecidas mais acirradamente após a vinculação do órgão
oficial de turismo à recém-nascida Secretaria da Cultura e Turismo. Isso ocorre porque, além
da força institucional e política, as ações promocionais da Bahiatursa vão encontrar terreno
fértil na notável efervescência cultural que a Bahia experimentava mais intensamente em
meados da década de 90.
Naquele momento o campo cultural baiano passava por uma nova fase de organização,
tendo na consolidação do mercado de bens e serviços simbólicos seu aspecto mais relevante.
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Agora, ancorado numa lógica de indústria cultural, esse mercado constituía-se em “uma
complexa e extensa rede de criadores e produtores que têm no carnaval o seu eixo dinâmico”
(MIGUEZ, 2002, p.284). Sendo assim, a maior festa popular do Estado tornava-se o epicentro
da reconfiguração que a cena cultural baiana começava a experimentar mais intensamente na
última década do século passado que, entre outras conseqüências, rompeu a lógica de
concentração e centralização da indústria cultural nacional que historicamente esteve sediada
no eixo Rio-São Paulo. Ainda sob a mirada do referido autor, será a produção cultural,
sobretudo aquela vinculada ao plano da música “que constrói e dá suporte a uma economia da
cultura na Salvador contemporânea” (MIGUEZ, 2002, p.285).
Doravante, o ócio e a festa transformaram-se num grande negócio. As dimensões do
carnaval agigantaram-se nos últimos anos. Houve um grande investimento de diversos setores
empresarias e a irrupção de vários outros negócios que começaram a gravitar em torno de seu
eixo. Os blocos de trio foram se metamorfoseando em empresas lucrativas, inserindo-se numa
lógica mercantilista, que transformou a festa num produto a ser comercializado em outras
plagas, em outras épocas, rompendo suas fronteiras espaço-temporais. Some-se ainda o
surgimento de fenômenos musicais como a axé music e o pagode que se revelaram como os
principais produtos da produção musical que ora ganhava ares de indústria cultural,
“proporcionando o encontro do músico baiano com itens como capital, espaço, equipamento e
visibilidade” (ROSÁRIO, apud MIGUEZ, 2002, p. 292). Esse conjunto de fatores, segundo
Miguez, contribuiu fortemente para o boom da indústria fonográfica (brasileira e baiana)
nesse período.
Do ponto de vista estético, esses novos acontecimentos musicais13 tornam-se uma
espécie de narrativa essencial à constituição do território da “Afrobahia”, já que é um
repertório que suscita em suas letras e melodias imagens e símbolos que aliam a tradição de
13

Em interessante formulação a respeito da axé music – “a cara contemporânea da Bahia no Carnaval” –, o
sociólogo Milton Moura não vai considerá-la um estilo ou gênero musical, já que, segundo o autor, não se trata
de um somatório do repertório de determinado artista ou grupo musical. Nesse sentido, ele conceitua a axé music
como uma “ interface, de repertório musical e coreográfico que se desenvolveu basicamente a partir do encontro
entre a tradição do trio elétrico e o evento do afro, que por sua vez recapitula a tradição da musicalidade negra
do Recôncavo em conexão com outras vertentes estéticas da Diáspora. (...) É uma interface, no sentido de que
recursos de composição e interpretação ou aspectos formais de grupos ou artistas são compatibilizados e/ou
identificados entre si, criando-se então uma ambiência de que são mais emblemáticos alguns ritmos e
coreografias, algumas bandas e intérpretes, sem que se tenha contornos precisos do estilo, como no caso do
tango ou do jazz”(MOURA, 2001, p. 231).
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uma Bahia colonial a uma “novíssima poesia bahiana”14, tendo no carnaval o locus por
excelência para sua máxima expressão. São mensagens, em sua grande maioria, que convidam
as pessoas a se lançarem na atmosfera lúdica e festiva da cidade, realçando ao mesmo tempo
as heranças de uma “tradição” africana e a imagem de “alegria” e festividade que compõem o
cenário mítico dessa moderna Bahia (re)inventada. Mensagens essas que escapam aos
circuitos exclusivos da festa e penetram nos mais diversos meios de comunicação,
contribuindo para a reelaboração e atualização do “texto identitário” da baianidade, que por
sua vez, mais do que em qualquer outra época, liga-se ao fenômeno da institucionalização do
turismo e à identificação de Salvador como uma mercadoria para o consumo do espetáculo e
do lazer (FARIAS, 2001).
O carnaval, então, torna-se o evento capaz de galvanizar esse feixe de fenômenos no seu
largo espectro prenhe de simbologias: aliar prazer à complexidade organizativa do evento, ser
palco de variadas expressões musicais e da “espetacularização da baianidade” (MOURA,
2001) e, além de tudo, ser capaz de integrar os mais diversos grupos sociais em torno de um
só acontecimento – mesmo que de forma antitética, posto que subjaz a essa suposta
“comunhão” relações sociais assimétricas que reproduzem uma intensa exclusão social,
desigualdade e conflitos –, fenômeno maquiado sob um discurso consensual que se alenta nas
cifras econômicas e nos efeitos midiáticos motivados pela festa (DIAS, 2002).Em entrevista
concedida a Flávia Pinto(2001), Juca Ferreira, político da oposição e atualmente secretárioexecutivo do Ministério da Cultura, analisa a especificidade das políticas culturais
implementadas pelas administrações da frente carlista, apontando o carnaval como uma
espécie de mito fundador do modelo de intervenção do governo na cultura. Diz ele:
Por se constituir o principal foco de interesse dessa política [o carnaval]
condensa algumas de suas importantes características. É como se o
Carnaval reproduzisse, em escala diminuída, a sociedade soteropolitana:
todos a compõem,alguns protagonizam, outros somente figuram. A
‘burguesia’ está ali representada nos blocos mais exclusivos e nos
camarotes, o ‘proletariado’, o outro pólo, são os barraqueiros, cordeiros e
demais trabalhadores temporários. As relações de poder são mantidas e o

14

Essa expressão é tomada aqui de empréstimo do título de uma peça teatral baiana, encenada pelo grupo “Los
Catedrásticos”, na década de 90. A Novíssima Poesia Bahiana foi um dos espetáculos de grande sucesso de
público da época e tinha como tema a sátira às letras dos maiores sucessos da axé music e do pagode.
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produto é a formatação das políticas de cultura nesses moldes (FERREIRA,
2001, p.3).

Não nos cabe aqui tecer críticas nem análises mais acuradas sobre o fenômeno da
crescente espetacularização e mercantilização do carnaval baiano contemporâneo, nem sobre
os rumos que essa festa tomou ou tomará a partir dessas novas configurações. Muitos já o
fizeram de forma competente. No entanto, cumpre aqui realçar que esse evento festivo
assumiu um importante espaço de legitimação política nos últimos anos. Tornou-se o
principal produto de exportação da cultura baiana e o principal diferencial atrativo utilizado
pelo marketing governamental para multiplicar o número de visitantes ao Estado, associando
na sua estratégia de venda, como não poderia deixar de ser, uma imagem hegemônica da
Bahia como espaço mítico, identificado ao lazer e ao entretenimento. Isso porque, como
vimos, é um evento que tem a capacidade de acionar o texto “identitário da baianidade” em
sua máxima potência. Assim, o carnaval pela sua complexidade organizativa, pelo gigantesco
aparato acionado para sua realização, além dos sedutores números que envolvem suas
estatísticas e índices (alguns deles questionáveis, não se pode negar), tornou-se como que a
concretização de uma saída econômica “pós-industrial” para o Estado, como aventado nos
planos elaborados pela elite tecnocrática do executivo estadual.
Aproveitando-se, então, de todo esse cenário propício ao desenvolvimento da economia
voltada para os segmentos da cultura e do entretenimento, o governo passou a encampar,
através da Bahiatursa, um sem número de atividades de promoção e fomento a diversos
artistas locais identificados à produção musical relacionada à axé music e ao pagode. A título
de ilustração, vinculando cultura ao turismo, ação tradicional desse órgão, no ano de 2001 a
Bahiatursa investiu somente em publicidade na promoção do chamado “Produto Bahia” cerca
de R$ 14 milhões, superando inclusive o orçamento do próprio governo do estado para tal fim
(cerca de R$ 11 milhões) e até mesmo de ministérios do governo federal (Estado de São
Paulo, apud Dias, 2002, p.53). São estratégias de atuação que podem ser constatadas através
de falas e textos oficiais. Senão vejamos:
O Governo do Estado (...) também promove e divulga a cultura baiana.
Criou alternativas de lazer e diversão para turistas e habitantes, promovendo
a convivência na alegria musical que o trabalho dos artistas regionais
proporciona e que tanto tem contribuído para consolidar a imagem da Bahia
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no Brasil e no exterior (...) A Bahiatursa soube perceber a importância da
música também para a promoção do turismo. Criou oportunidades,
incentivou e patrocinou a participação dos artistas em eventos nacionais e
internacionais, levando a Bahia e sua música para o Brasil e o exterior.
(BAHIATURSA, 1998, p.55-56)

Ou ainda, nas palavras do secretário Paulo Gaudenzi:
Tratamos o carnaval apoiando manifestações carnavalescas fora da Bahia,
no Brasil e no exterior, durante o ano inteiro. Existe um apoio quase
sistemático a bandas, blocos, blocos afro, etc., como Olodum, Araketu,
Gandhi, Ylê Aiê e outros. Com isso, vende-se uma imagem do Carnaval.
Existe um trabalho feito com os agentes de viagem, específico para o
Carnaval. Para se ter uma idéia, desde agosto de 91 que, durante congressos
da Abav, a Bahiatursa reserva um espaço no stand da Bahia, a que
chamamos Casa do Carnaval, sendo ocupado esse espaço também por
blocos Carnavalescos. Com isso, propicia-se e aumenta-se o contato
permanente dos blocos, para a venda específica do seu produto, com os
agentes de viagens, incentivando-se os pacotes turísticos. Assim, existe uma
estratégia montada em cima disso. Nós ajudamos porque temos interesse em
divulgar a vida do baiano, porque faz parte do nosso produto de venda o
patrimônio, a culinária, as diversas manifestações culturais, o lazer, a praia.
E acima de tudo existe um grande invólucro que a forma de viver do baiano.
‘Bahia, viva essa festa!’ está lá assinado pela gente. (GAUDENZI, 1996,
p.16).

Há ainda um outro elemento a ser analisado no tocante às estratégias de promoção
turística e cultural. Refere-se ao indiscutível papel que a Rede Bahia – uma das mais
importantes afiliadas da Rede Globo e, não por acaso, de propriedade da família do exsenador Antônio Carlos Magalhães – vem desempenhando para potencializar a articulação
entre cultura e turismo como estratégia de inserção do Estado no fluxo nacional e
internacional de turismo e entretenimento. Aproveitando-se, sobretudo, do fenômeno da
reinvenção da Bahia ocorrido na última década, esse grupo de comunicação (que congrega
televisões, rádios, jornal, gráfica, produtoras de vídeo e de eventos, entre outros),
perfeitamente alinhado às políticas e propósitos do governo estadual de colocar ênfase no
processo de modernização turística, encontra aqui um terreno fértil de possibilidades para que
novos produtos culturais sejam explorados e, conseqüentemente, exportados para mercados
locais e, até mesmo, para mercados globais.
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Apropriando-se da singularidade cultural local, marcadamente personalizada pela
identidade cultural afro-mestiça, a Rede Bahia passou a fomentar um “conjunto diversificado
de eventos e empreendimentos, diretamente midiáticos ou indiretamente associados à
comunicação e à cultura midiatizadas” (RUBIM, 2000, p.18), atuando assim como importante
agente na constituição de políticas culturais para o Estado dado o seu enlace muito peculiar
aos interesses do governo estadual. Ao promover eventos culturais de impacto, como foi o
emblemático Projeto Verão realizado em 199815, a Rede Bahia, amparada no poder de
penetração da sua matriz, a Rede Globo, e no seu alcance e domínio regionais, acabou por
assumir um lugar privilegiado na “socialização, cristalização, construção, apropriação e
divulgação do texto da baianidade” (RUBIM, 2001, p.8). Tornou-se, portanto, uma espécie de
poderoso “partido eletrônico”, que capitaliza suas estratégias de marketing em prol das
políticas estaduais, de forma que a fronteira que separa os limites entre a esfera do poder
governamental e a esfera do poder empresarial (mais especificamente o conglomerado
econômico de comunicação de propriedade do senador Antonio Carlos Magalhães)
confundem-se, quase que se esmaecem, conformando assim uma espécie de um só organismo,
um único corpo institucional.
Em 1994, finda-se a gestão de Antonio Carlos Magalhães e no ano de 1995, em um
lance do movimento de continuidade política, Paulo Souto é eleito governador do Estado –
momento em que é realizada uma significativa reforma institucional em determinadas áreas
do poder executivo local. No bojo dessas mudanças, é criada, em uma ação inédita na história
do país, a Secretaria da Cultura e Turismo da Bahia, tendo como seu maior idealizador o atual
secretário Paulo Renato Dantas Gaudenzi. A nova secretaria é criada pela Lei 6.812 de 18 de
janeiro de 1995, tendo por finalidade “executar a política governamental destinada a apoiar a
cultura, preservar a memória e o patrimônio cultural do Estado e promover o desenvolvimento
15

O Projeto Verão foi uma campanha de marketing institucional realizada pela TV Bahia em 1992 que tinha por
objetivo principal atrair anunciantes, lançando mão de uma estratégia diferenciada de venda, através da
promoção de eventos populares e festas tradicionais. Assim, como relatado por um dos dirigentes da emissora, o
objetivo do projeto era, do ponto de vista institucional, “integrar o veículo à comunidade tornando a TV mais
baiana e criar novas opções de lazer para a população e os turistas, numa época em que o fluxo turístico aumenta
muito” (apud, FARIAS, 2000, p.234-235). Desse modo, a TV Bahia encampou tal empreitada realizando uma
diversidade de eventos tais como o Projeto Pôr-do-Sol, a Caminhada Axé, o Projeto Axé Music, entre outros. De
lá pra cá, a TV Bahia vem sempre promovendo ações desse gênero, tendo atualmente no Festival de Verão de
Salvador, uma das promoções mais relevantes de concretização dessa estratégia.
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do Turismo e do lazer” (BAHIA, 2003a). Dessa forma, cultura e turismo, áreas até então
nunca unificadas em governos estaduais anteriores ou mesmo em outros estados da federação,
passam a ficar abrigadas num único órgão.
Cabe reconhecer que a decisão de criar a SCT deveu-se em grande medida à importância
econômica que a atividade turística passou a ter no desenvolvimento do Estado,
principalmente a partir dos vultuosos investimentos no setor, através do deslanche do
Programa Prodetur, como declarou o próprio secretário Paulo Gaudenzi (apud QUEIROZ,
2002, p.157). Dessa forma, o gerenciamento de um programa que envolvia cifras tão
suntuosas acabou por legitimar e justificar a criação de uma secretaria específica, além do que
evitaria “possíveis constrangimentos, como o de ter-se um presidente da Bahiatursa
coordenando um programa desenvolvido entre diversas secretarias, ao tempo em que
respaldava o órgão gestor do Sistema Turístico no seu trabalho de interlocução com as demais
unidades administrativas do Estado” (QUEIROZ, 2002, p.157).
Ações culturais bem sucedidas, efetivadas ao longo da gestão anterior, como por
exemplo, a revitalização do Pelourinho, a reforma do Teatro Castro Alves e do Museu de Arte
Moderna foram também mencionadas pelo secretário Gaudenzi como potenciais justificativas
para a junção das áreas de turismo e cultura numa única secretaria.
No entanto, pelas características dos agenciamentos que se deram em torno da
implantação da secretaria, pode-se supor que a posição conferida aos assuntos da cultura
encontra-se subordinada à relevância dada à atividade turística, tendo no volume de verba
envolvido no Prodetur a principal justificativa dessa priorização diante da premência de uma
reestruturação institucional eminente. Desse modo, a capacidade de captar e de gerir recursos
vultuosos para o setor turístico conferiu a Paulo Gaudenzi uma posição privilegiada no
interior do governo carlista ao tempo em que se constituiu em fator decisivo para a criação da
secretaria. Nessa circunstância específica, se o setor cultural for comparado, por exemplo, à
capacidade de atração de investimentos que o turismo requer para criar sua infra-estrutura e
ao seu potencial econômico, é quase uma conseqüência natural estigmatizá-lo como sendo
uma atividade secundária16.

16

Como bem observa José Carlos Durand (2002, p.4), do ponto de vista dos seus pesos numéricos, “a cultura é a
área ‘número 1’. Quando está robusta e saudável representa não mais de um por cento dos orçamentos públicos”.
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Se, por um lado, a vicissitude da relação cultura-turismo sinaliza para a “clássica”
situação da área cultural ocupar um lugar de pouca relevância política e econômica (tanto em
nível federal quanto estadual ou municipal) nos projetos políticos do país, por outro lado, o
governo lança sua estratégia de intervenção no campo da cultura ao conectar a atividade
cultural ao setor turístico, propondo vincular a implementação das políticas culturais ao lazer
e ao entretenimento – mecanismos institucionais típicos da sociedade de consumidores –,
tendo no turismo o meio privilegiado para potencializar essa estratégia. E é precisamente aí
que reside a peculiaridade do modo de condução das políticas públicas de cultura, encetada
pelo governo carlista desde o início dos anos 90. Mesmo sendo uma área desprovida de
dotação orçamentária expressiva e com um menor potencial alavancador de recursos,
comparativamente ao setor turístico, ainda assim, a cultura será também apreendida pelo
governo estadual em sua dimensão econômica.
Esse modo de ação estará respaldado sobretudo pela relevância que as atividades de
natureza imaterial (lazer, entretenimento e turismo) ganharam nas últimas décadas, quando
passaram a ser elementos estruturantes da experiência social contemporânea. Essa estratégia
muito particular de intervenção na área cultural, implementada pelo governo baiano será ainda
potencializada pelo modo através do qual o tema da identidade é acionado em seu projeto
político. Valendo-se do imaginário que gravita em torno da idéia de Bahia, o executivo local
utiliza esse dispositivo como poderosa moeda de negociação simbólica, capaz de permitir um
trânsito privilegiado aos agentes implicados na rede funcional que conforma o circuito da
produção cultural baiana.
Atualmente, a questão da identidade se tornou um tema candente na formulação e
reflexão a respeito das mudanças estruturais que ocorrem no seio da experiência social
contemporânea. Isso ocorre porque, segundo postulam alguns autores, ela comparece como
uma possível resistência cultural aos intensos processos de globalização. Castells (1999) é um
dos arautos dessa corrente que defende a tese de que a busca por diferenciação simbólica é um
fenômeno decorrente das contingências encetadas pelas transformações estruturais que se
processam em escala global, condição essa que fragiliza o antigo terreno sobre o qual foram
erguidos os processos de construção da identidade durante a modernidade. Na “era da
informação”, a forma de organização social – a “sociedade em rede” – está fincada naquilo
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que o autor denomina de “disjunção sistêmica entre o global e o local para a maioria dos
grupos sociais” (CASTELLS, 1999, p.27). Sob esse novo eixo, continua o autor, vai se
deflagrar uma espécie de “encolhimento” das sociedades civis na medida em que ocorre uma
disjunção “entre a lógica da criação de poder na rede global e a lógica de associação e
reapresentação em sociedades e culturas específicas”. Em meio a esse contexto, conclui o
autor, a busca pela distinção simbólica ocorre como uma reação defensiva e um modo de
contestação à globalização, processo esse refletido na reedificação de identidades culturais
que têm como eixo princípios comunais.
Ora, essa é uma tese que encontra respaldo em alguns fenômenos sociais
contemporâneos como o fundamentalismo religioso ou a irrupção de neonacionalismos que se
processam em algumas regiões do globo – por sinal, temas de análise do referido autor. No
entanto, o “poder da identidade” no contexto específico da Bahia se dá sob outras condições.
Ela não pode ser encarada como uma resistência ou defesa comunal como assim defende
Castells. Aqui, pelo contrário, o tema da identidade, uma fonte essencialmente simbólica, é
acionado como uma moeda de negociação, capaz de excluir e incluir agentes no trânsito da
rede que se conforma em torno da idéia de lugar, do imaginário do que é a Bahia e a sua
gente. Legitimada pelo poder local e potencializada pelos mecanismos institucionais da
sociedade de consumidores (o entretenimento e o turismo), a questão da identidade em terras
baianas, ao conferir uma moldura idiossincrática ao campo cultural, torna-se uma espécie de
ingrediente capaz de outorgar graus variados de poder entre os diferentes agentes, permitindo
assim sua integração ou exclusão no circuito das práticas culturais legitimadas.
É sob essa lógica então que se estabelece a relação muito peculiar entre determinados
artistas, grupos representantes da cultura popular e as agências de poder no Estado da Bahia.
Não é à toa que entidades identificadas às manifestações culturais de matrizes afrodescendentes como o afoxé Filhos de Gandhi e o bloco Ilê Ayê passaram a figurar nas
campanhas políticas e na propaganda oficial do governo como símbolos, por excelência, de
uma Bahia mitificada, portadora de uma formação cultural “singular”. Exemplar desse
fenômeno são também as adesões partidárias de especialistas culturais (sejam eles
representantes da grande produção ou da produção restrita, seqüestrando aqui os termos que
compõem os empreendimentos teóricos de Pierre Bourdieu) ao grupo político hoje no
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comando da administração pública local, que tem ainda na figura do senador Antonio Carlos
Magalhães sua persona mais emblemática e aglutinadora. Nesse ritmo, então, vão se
enredando os laços entre os intelectuais e as autoridades políticas do poder local de modo a
conferir um tom idiossincrático ao cenário da produção cultural baiana17.
E foi justamente essa a estratégia que o governo baiano lançou mão, tão perspicazmente,
ao empreender seu projeto de modernização cultural: em conjunção com os mecanismos
institucionais da sociedade de consumidores, como o turismo e as indústrias do lazer, o poder
local se apropria dos processos de reconstrução das identidades e lança mão dessa moeda
simbólica para capitalizar o circuito da produção cultural baiana, conferindo assim uma
coloração idiossincrática ao “produto Bahia”, tornando-o diferenciado em meio à profusão de
bens simbólicos que circulam hoje no mercado global.
Assim, num exercício de continuidade administrativa, apesar da reestruturação
institucional provocada pela criação da SCT, as ações voltadas para o programa de
modernização turística e cultural, iniciado na gestão de Antonio Carlos Magalhães, não
sofreram significativas alterações em seu curso. Muito pelo contrário, elas saíram fortalecidas
politicamente pela institucionalização de uma pasta específica, que lhes garantiram
legitimidade, e pelas futuras gestões ininterruptas de Paulo Gaudenzi à frente da SCT. As
áreas de cultura e turismo, a partir de 1995, ganham destaque e passam a integrar
prioritariamente o plano estratégico de desenvolvimento para o Estado (GAUDENZI, 2000a).
Desse modo, programas-chave como o Prodetur e a revitalização do Parque Histórico do
Pelourinho, iniciados no governo anterior, passam a ser também capitaneados pela recémnascida Secretaria da Cultura e Turismo.
Na esfera mais específica da cultura, a atuação da secretaria estará alicerçada no
“clássico” papel, por assim dizer, que os governos vêm assumindo ao intervir no domínio
cultural ao longo da história recente do país, qual seja: o de formulação e execução das
políticas estaduais de cultura voltadas prioritariamente para a preservação do patrimônio
artístico e histórico e ao estímulo à produção e difusão dos bens culturais, sejam aqueles
identificados à produção restrita ou, àqueles a que comumente se denomina de manifestações
17

Sobre a reação entre clientelismo político e entidades carnavalescas negras em Salvador ver interessante artigo
de Anamaria Morales (1991), intitulado “Blocos negros em Salvador: reelaboração cultural e símbolos da
baianidade”.
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populares. Essa tendência se confirma quando averiguamos o escopo de ação eleito pelo
governo

como

prioritário

para

a

implementação

de

sua

política,

ou

seja:

Equipamentos/Infraestrutura, Preservação e Dinamização (GAUDENZI, 2000). Embora
calcada em atuação de certo caráter tradicional, o tom diferenciado de sua ingerência, como já
mencionado, se dá quando capitaliza o desenvolvimento de suas políticas de cultura, à
interdependência de mecanismos que regulam a economia do lúdico, sendo o entretenimento e
o turismo os principais deles. O tema da cultura é integrado prioritariamente na agenda do
governo, sintonizado a um momento e a uma condição sócio-histórica em que se concede
especial relevo às questões e atividades ligadas à produção, circulação e consumo de bens
imateriais. Momento no qual também as agências multilaterais de fomento ao
desenvolvimento socioeconômico (Unesco, PNUD, Bird, Banco Mundial, entre outros)
conferem especial atenção ao tema da cultura como fator de desenvolvimento das sociedades.
4.3.1 Paulo Gaudenzi – um artífice do enlace cultura-turismo
Torna-se oportuno, aqui, abrir um parêntese e situar brevemente a trajetória política do
secretário Paulo Gaudenzi, buscando identificar um sentido para o amálgama cultura-turismo
e para o modelo eleito como modo de intervenção do Estado nessas áreas.
Pode-se dizer que a biografia de homem público de Paulo Gaudenzi mistura-se ao
próprio desenrolar-se das relações entre cultura e turismo na história das intervenções estatais
nessas áreas, nos últimos trinta anos, como pôde ser verificado nessa breve contextualização
elaborada em torno da institucionalização da atividade turística no Estado. Gaudenzi é
economista e ingressou na carreira pública em 1968, pelas portas da Secretaria de Indústria e
Comércio. Aí se inicia sua longa trajetória na gestão do setor turístico. Em 1973, assume a
Coordenação de Fomento ao Turismo, órgão que compunha o Sistema Estadual de Turismo,
vinculado à referida secretaria. A partir de então, ocupa por três vezes a Presidência da
Bahiatursa (1979-1983; 1983-1987; 1991-1994), sendo que duas delas em dois diferentes
ciclos de gestão de Antonio Carlos Magalhães como governador do estado. No último ciclo
do governo de Antonio Carlos Magalhães (1991-1994), Gaudenzi assume interinamente os
cargos de Presidente da Bahiatursa e Secretário da Indústria e Comércio – quando Paulo
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Souto se desincompatibiliza, deixando esse cargo para lançar-se à candidato a governador do
estado, em 1994.
Em 1995, quando foi criada a atual Secretaria da Cultura e Turismo, assume o posto de
Secretário da pasta, situação que viria a se repetir por mais dois ciclos seguintes (1999-2002;
2003 até o presente momento). A indicação do nome de Gaudenzi para esse cargo é um outro
fator que também deixa transparecer a posição menos destacada para os assuntos da cultura.
Ele é um homem identificado à gestão do turismo – apesar de que na esfera do poder público
local essas áreas tenham sido mescladas, como vimos –, portanto um tecnocrata, não
originário das elites intelectuais e artísticas do campo cultural, como, via de regra, costumam
ser nomeados os gestores destinados a cuidar da cultura como objeto de administração pública
na história política do Brasil. Um “neófito”, um “operário da cultura”, foi assim que o próprio
secretário se definiu no seu discurso ao receber o título de Membro Benemérito da Academia
de Letras da Bahia em 2000 (GAUDENZI, 2000c), num exercício de auto-avaliação do seu
desempenho durante seu primeiro ciclo como secretário da pasta da cultura.
Aliás, tal denominação assemelha-se à tipologia de intelectuais elaborada pelo cientista
político Norberto Bobbio ao separar os intelectuais conservadores e técnicos culturais em dois
tipos de intelectuais: os “ideólogos” e os “expertos”. Aos primeiros caberia o papel de
legitimar as ações estatais em conformidade com os princípios “guiadores” da nação, já aos
segundos caberia racionalizar as ações, indicando os meios mais adequados pra se chegar ao
fim (BOBBIO apud BARBALHO, 1998, p.70). Ora, neste sentido, o perfil de Paulo Gaudenzi
se aproxima mais do segundo tipo e está perfeitamente sintonizado com o modelo de gestão
adotado pelo governo estadual, em que a capacidade gerencial e uma certa visão empresarial
são pré-requisitos essenciais para a ocupação dos cargos públicos que compõem a máquina
administrativa estatal, gerida sob os auspícios da frente carlista. Mais do que um intelectual, é
necessário ser, antes de tudo, um “empreendedor”, capaz de atrair recursos vultuosos – vejase o exemplo do Prodetur – e proporcionar a auto-sustentabilidade dos segmentos produtivos,
num compasso alinhado aos pressupostos de teor liberalizante que orientam a retirada gradual
do Estado da cena pública para conceder maior espaço de intervenção à iniciativa privada.
Essa lógica também vai orientar não só as intervenções na gestão do turismo, como também
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na seara cultural – é bem verdade, que a presença do Estado é mais forte e sistemática nesse
segmento –, ao implementar o Programa Fazcultura.
Como se pode constatar, as teias que enredam a atual configuração da pasta dedicada à
cultura e turismo na Bahia vêm sendo urdidas desde há muito, fato que fez deflagrar a
peculiaridade dos modos de gestão desse grupo que hoje comanda o cenário político local. A
figura de Paulo Gaudenzi representa o perfil do intelectual que condensa as prerrogativas
exigidas aos tecnocratas que compõem a moderna máquina administrativa do executivo
baiano: o de homem público, porém dotado de caráter empreendedor, comprovado pela
eficiência em captar e gerir recursos mobilizados nas esferas extra-governamentais (seja no
setor empresarial ou através de organismos translaterais de financiamento). Logo, profissional
condizente com a lógica liberal que orienta a atuação da gestão carlista. Além de cumprir os
requisitos do perfil empreendedor exigido pelo aparato burocrático local – conduta que
favorece o enaltecimento da dimensão econômica da cultura –, Paulo Gaudenzi atua também
como um decisivo artífice na tarefa de tecer, oficialmente, a engenhosa interseção entre
cultura e turismo, tendo na reelaboração do discurso em torno da identidade baiana, um
dispositivo simbólico capaz de soldar tal convergência.
4.3.2 Concepção de política cultural da Secretaria da Cultura e Turismo.
Apesar do enlace cultura-turismo datar de há, pelo menos, 30 anos, quando foi fundada
a Bahiatursa, órgão responsável por estimular alianças e ações conjuntas entre cultura e
turismo, o fato de consubstancializar duas áreas aparentemente díspares em seus propósitos
numa mesma estrutura administrativa, não se configurava num truísmo, principalmente para a
comunidade artístico-cultural.
Ainda que a criação da secretaria tenha sido uma manobra preponderantemente políticoinstitucional, gestada nos bureaus oficiais, pautada em decisões políticas, sem constituir-se
numa reivindicação da comunidade artística, nem mesmo fruto de uma prévia interlocução
com a mesma, percebe-se, no projeto conceitual da sua criação, um claro esforço da elite
dirigente do governo em formular questões e possíveis respostas ao desafio inédito de unir
turismo e cultura numa pasta unitária.
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Em interessante documento oficial, intitulado “Subsídios à fundamentação da proposta
de junção Cultura e Turismo no projeto de criação da secretaria” (BAHIA, 1995, p.1),
formulado como espécie de contra-argumento frente a uma possível reação negativa ao
projeto de criação da Secretaria, são suscitados os aspectos controversos do casamento entre
os dois setores, bem como as justificativas para sua união.
Reconhecendo que a idéia de unir cultura e turismo provoca, historicamente,
estranhamento na opinião pública, proveniente sobremodo das elites intelectuais e artísticas,
no referido documento são elaboradas injunções teóricas que especulam sobre os “aspectos
polêmicos” que gravitam em torno de tal fusão institucional, por assim dizer. Justificando que
o receio da comunidade artística e intelectual pauta-se em alguns “preconceitos” em torno da
(in)compreensão da “natureza das especificidades setoriais”, a classe dirigente da recémcriada secretaria tece seu argumento numa dialética em que reconhece os potencias “riscos” e
“temores” dessa junção, ao tempo em que contra-argumenta a favor da fusão cultura-turismo,
pautando-se principalmente num discurso que busca a autonomia e respeito à peculiaridade de
cada setor.
O documento é dividido em dois momentos. Na primeira parte, são aventados os
“aspectos polêmicos” e levantada a “síntese de fatores e das conseqüências desfavoráveis” do
amálgama cultura-turismo, chegando-se à conclusão de que o “preconceito” que ronda a
possível junção está pautado numa concepção de cultura entendida como “processo de
criação, de vivência e de manifestação de valores, gerando bens ou produtos, tangíveis, dentro
de uma estrutura de significando e de significados” e o turismo concebido como “atividade
econômica, imediatista, de natureza competitiva, que visa primordialmente o lucro pela
exploração de seus bens e serviços”. Portanto, como sugere o documento, essas áreas se
constituem como searas que possuem inteligibilidades próprias e divergentes entre si. Nesse
sentido, chega-se à conclusão de que, sob essa perspectiva, cultura e turismo seriam
inconciliáveis por possuírem racionalidades e dinâmicas diferenciadas, correndo-se o risco de
nesse processo a cultura ser considerada como mera matéria-prima do turismo, numa
dinâmica em que o aspecto econômico se sobrepõe ao cultural, provocando, por
conseqüência, a folclorização e a massificação da cultura (BAHIA, 1995).
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Como saída para esse dilema, por assim dizer, o discurso de justificativa para a
consolidação da fusão entre os dois segmentos num único organismo é urdido de forma a
responder aos pontos inconciliáveis para tal enlace. Sendo assim, o “desafio” que a Secretaria
se propõe a realizar é sustentado sobretudo numa narrativa que ressalta a “autonomia e o
respeito mútuo às especificidades” de cada setor. Vale a pena reproduzir um trecho do
referido documento quando se refere ao “desafio” a ser enfrentado na realização de tal
empreitada:
Promover condições de desenvolvimento mútuo, respeitando a natureza das
suas especificidades setoriais de forma que:
a) A CULTURA tenha no TURISMO um suporte e ampliação,
facilitação e fortalecimento de mecanismos que favoreçam os processos de
DIFUSÃO
CULTURAL,
em
seus
aspectos
básicos
de
promoção/circulação/intercâmbio em bases que possam reforçar as suas
estruturas e incentivar o meio cultural, respeitando a autonomia de seus
processos de criação/produção, cuidando-se de salvaguardar a própria
identidade cultural da Bahia.
b) O TURISMO possa interagir em conformidade com a CULTURA,
legitimando-se enquanto um importante e promissor agente de promoção e
difusão e ter respaldo necessário nos aspectos de interesse mútuo, sem a
perda de sua autonomia. (BAHIA, 1995, p.1)

O que se pode depreender após a leitura desse documento é uma certa preocupação com
o conceito de cultura que embasa a iniciativa de criação da nova secretaria, deixando-se
entrever aí o empenho do discurso oficial em sustentar uma posição que expressa o “respeito”
à especificidade do campo cultural e à liberdade dos seus processos de criação. Cabe apontar
que não deixa de latejar aí um certo teor sacralizante que tradicionalmente ronda o conceito de
cultura. Como contraponto, o turismo é referendado em sua “natureza administrativa e
dimensão empresarial”, concebido como um “potente instrumento” de promoção e difusão,
que “abre oportunidades de mercado para a cultura” (REIBER, 1997, p.7)18. Assim, num jogo
dialético de construção de narrativas de justificação, a racionalidade específica da atividade
turística, ou seja, aquela sua dimensão mais “ameaçadora”, de propósitos de teor
18

Eulâmpia Santana Reiber é, atualmente, Diretora Executiva do Museu Rodin Bahia. Compõe o quadro da elite
dirigente da Secretaria de Cultura e Turismo desde sua criação, sendo uma das responsáveis pelas formulações
das políticas do órgão. Concedeu essa entrevista à pesquisadora em 1997, publicada na Revista Pré-textos para
Discussão (1997, n.2, p.7-10), número no qual o tema Cultura e Turismo era pauta principal daquela edição.
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economicista, burocrático e mercadológico, é potencializada justamente pelo seu ângulo
“positivo”, ou seja, como um dos “maiores veículos de promoção, difusão e intercâmbio,
ajudando, via de regra, o próprio fortalecimento da cultura” (REIBER, 1997, p.7). Estava
selado assim o discurso que buscava legitimar sua institucionalidade na tensa união entre
cultura e turismo, instaurando assim um modelo de gestão emblemático das políticas culturais
na Bahia, a partir de então.
Nascia assim a Secretaria da Cultura e Turismo do Estado (SCT), a primeira do gênero
no país, com a finalidade de fortalecer essas duas áreas, consideradas, desde a última
administração de Antonio Carlos Magalhães, como setores estratégicos para o
desenvolvimento social e econômico do Estado. Numa ampla reforma institucional, a nova
secretaria absorveu em sua estrutura importantes órgãos da administração estadual que antes
desempenhavam atividades voltadas para a implementação e execução de ações culturais e
políticas de desenvolvimento do turismo (a Bahiatursa, mais especificamente), porém diluídos
entre várias secretarias estaduais. Assim, dividida em duas superintendências (uma de turismo
– Sudetur e outra de cultura – Sudecult), a SCT passa a abrigar em seu corpo administrativo
instituições integrantes da antiga Secretaria da Educação e Cultura como o Conselho Estadual
de Cultura, a Fundação Cultural, o Instituto do Patrimônio Artístico Cultural, a Fundação
Pedro Calmon, e o Arquivo Público da Bahia, além da Bahiatursa, anteriormente vinculada a
Secretaria de Indústria e Comércio. Desse modo, ao menos do ponto de vista institucional,
pode-se afirmar que a pasta da cultura ganha uma estrutura burocrática mais complexa,
conformando um sistema que permite antever o peso político e institucional e a maior
abrangência conferida a essa atividade a partir de então.
Diversos foram os elementos que compuseram o mosaico de idéias do pensamento-guia
do governo em torno do seu modelo de intervenção na cultura. O ideário em voga movido
pelas cifras astronômicas que movimentam setores específicos da produção cultural (a
portentosa indústria cultural é o mito maior) comparece como pressuposto que justifica sua
aposta na dimensão econômica da atividade cultural. O tema da cultura aliada ao
desenvolvimento, um paradigma propagado pelas agências multilaterais de financiamento, é
também apropriado pelo discurso oficial. Some-se ainda o contexto específico da
configuração do campo cultural baiano em processo de consolidação à época da criação da
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Secretaria da Cultura e Turismo – uma condição que aparece como justificativa à relevância
conferida pelo governo em incensar e estimular a suposta “vocação” da Bahia como pólo
privilegiado e de “efervescente” produção cultural. Encontrava-se nessa espécie de patchwork discursivo as justificativas mais plausíveis para o deslanche do programa “inovador”
que ora a nova gestão se incumbia de realizar.
No que se refere aos pressupostos conceituais e filosóficos, a orientação da política
estadual de cultura vai estar pautada num discurso que enfatiza um “novo modelo” de gestão
cultural, no qual a cultura será entendida como um importante vetor para o desenvolvimento
do Estado. Nessa narrativa, explicitamente amparada em princípios da agenda internacional
para o desenvolvimento, encampada por organismos internacionais como a Unesco, o modelo
de intervenção defendido estabelece entre suas prioridades aliar a cultura ao desenvolvimento.
Enfatizando que o conceito de desenvolvimento deve ser exercitado, considerando sua relação
com a cultura de modo a englobar “os valores sócio-culturais, as necessidades, as
potencialidades, as formas de expressão e a própria capacidade criativa do contexto onde
ocorra a ação” (GAUDENZI, 2000a, p.19).
Essa linha de pensamento está orientada pelas transformações ocorridas mais
intensamente desde a década de 80, sobre o enfoque do papel da cultura para o
desenvolvimento global das sociedades. Essa temática ganhou relevância e passou a ser foco
de interesse privilegiado para diversos Estados e organismos intergovernamentais – destaquese a Unesco – fato que promoveu a realização de numerosos fóruns, congressos e estudos
sobre política cultural, elevando-a a uma categoria de assunto estratégico na agenda
internacional do desenvolvimento das sociedades.
O eixo que gravita em torno dessas inúmeras discussões, promovidas nestes fóruns, diz
respeito sobretudo ao estabelecimento de um consenso internacional “acerca de que el
crecimiento de los países no puede evaluarse sólo por índices econômicos, y que el desarrollo
cultural, concebido como un avance conjunto de toda la sociedad, necesita una política
pública y no puede ser dejado como tarea marginal de elites refinadas o librado a la iniciativa
empresarial de grandes consórcios comunicacionales” (CANCLINI,1987, p.17). Esse mesmo
autor vai sugerir que a mudança desse eixo rotativo na concepção do desenvolvimento está
amplamente apoiado nas malogradas experiências de aplicação de modelos – sejam eles
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keynesiano ou marxista – na planificação da economia daqueles países considerados
periféricos. A adoção desses roteiros de desenvolvimento e de modernização –
descontextualizados da realidade local desses países, pois se embasava nos modelos
industriais dos grandes centros de poder ocidentais –, como sabemos, não foram capazes de
solucionar os graves problemas socioeconômicos que se abatiam nessas regiões mais pobres
do mundo, responsáveis pela degradação das condições de vida de uma imensa horda da
população periférica do globo.
“No mundo rico, a noção de progresso sem limites tornou-se uma ilusão. Os sistemas de
valores e as redes de solidariedade pareciam romper-se. O hiato entre ‘os- que-têm e ‘os-quenão-têm’ ampliava-se, e o flagelo da exclusão econômica e social perturbava a suave
superfície do contentamento e a da satisfação”, nos diz Javier Pérez de Cuéllar (1997, p.13),
no Relatório da Comissão Mundial de Cultura e Desenvolvimento da Unesco, como que a
confirmar tal diagnóstico.
Frente a esse contexto, somado ao expressivo movimento de diversidade cultural que
pululava aqui e ali, pelos quatro cantos do mundo, fruto principalmente da emancipação
política (destaque-se aqui as experiências do continente africano), percebeu-se que “os
indicadores macroeconômicos não revelavam grande coisa sobre o progresso efetivo das
sociedades” (HERMET, 2002, p.11), levando políticos e cientistas a se perguntarem sobre as
bases culturais do desenvolvimento. Desse modo, a própria noção de desenvolvimento se
alargou, abarcando, além da economia, aqueles aspectos de caráter mais imaterial ou menos
mensurável voltados à melhoria das condições de vida das populações, incluindo-se aí
critérios mais diversos tais como criatividade, liberdade política, econômica e social,
educação, respeito aos direitos humanos (CUÉLLAR, 1997).
Como bem observa Guy Hermet, a mudança de tal mirada se expressa simbolicamente
na linguagem. Revela-se na substituição de indicadores meramente econômicos pelo
indicador de desenvolvimento humano (IDH), elaborado pelo Programa das Nações Unidas
para o Desenvolvimento (PNUD) – “o novo indicador já nem se remete à economia: refere-se
ao humano” (HERMET, 2002, p.80). Na esteira da transformação da tônica do
desenvolvimento, agora voltada para aspectos mais humanos e menos economicistas, a cultura
também passa a ser vista como um critério a ser considerado por esses novos indicadores.
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Saindo do seu longo ostracismo, pois foi considerada por muito tempo uma barreira que
emperrava o desenvolvimento, a questão cultural, principalmente a partir da década de 80,
ganha um papel de destaque, pois passa a ser vista pelos organismos de apoio ao
desenvolvimento como elemento essencial na busca pelo equilíbrio das desigualdades sociais
e econômicas, enfim, como saída para o equacionamento de problemas como a miséria e a
fome que atingem imensas hordas desafortunadas, espalhadas nas mais diferentes regiões do
planeta.
No entanto, seu conceito é ampliado uma vez que não mais designa apenas os recantos
“iluminados” da alta cultura, pois se volta agora para sua acepção mais antropológica. Ou
seja, a cultura passa a ser entendida “como el conjunto de procesos donde se elabora la
significación de las estructuras sociales, se la reproduce y transforma mediante operaciones
simbólicas” (CANCLINI,1987, p.25). Nessa concepção, compreende-se a cultura como uma
espécie de argamassa social, uma verdadeira matriz de valores, que dá sentido à própria
existência dos diferentes povos, fazendo emergir desse conceito um outro que lhe constitui – o
da diversidade cultural. Nesse movimento, os organismos internacionais tiveram o mérito de
ressuscitar a cultura como caminho alternativo a novas formas de desenvolvimento
econômico, o que trouxe a reboque, segundo alguns estudiosos, a “reabilitação da função
essencial que assumem sempre e em todas as partes, a política, o Estado e a democracia no
acúmulo da riqueza” (HERMET, 2002, p.89).
Toda essa digressão teve o objetivo de apontar para o fato de que aos moldes das
narrativas internacionais em torno da importância da cultura para o desenvolvimento das
sociedades, no nível local, estratégias discursivas semelhantes são utilizadas pelo governo
estadual baiano – inclusive com citações expressas de documentos da Unesco – para justificar
sua aposta no fomento aos processos de criação cultural, bem como para definir seu papel
diante desse novo contexto. Esse fato aponta para a tendência contemporânea de tal
apropriação constar freqüentemente nos discursos políticos como forma de legitimidade de
sua intervenção, pois, nessa direção, valores mais “nobres”, como a diversidade cultural ou a
inclusão social passam a ser priorizados em detrimento de uma concepção economicista que
orientou por décadas o desenvolvimento das sociedades. Vale a pena reproduzir um trecho de
um documento programático oficial que exprime o conceito de cultura do “pensamento
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governamental”, refletindo o alinhamento aos pressupostos da agenda internacional do
desenvolvimento, apontados acima:
A cultura é que dá identidade e sentido à vida de um povo, formando
simbólica e materialmente, as características que o diferenciam de outros
povos, de outros agentes, de outras nações. A cultura está, portanto,
intimamente ligada ao exercício da cidadania. Isso leva, necessariamente, ao
reconhecimento da diversidade, ou seja: ao reconhecimento da existência do
diferente no outro. Significa, amplamente, que os processos culturais
refletem a realidade de seu tempo e dos contextos em que são produzidos,
constituindo-se, ao mesmo tempo, base e reflexo do processo de
desenvolvimento global de um povo. A atividade cultural permeia tudo:
turismo, educação, economia, o meio ambiente. É, portanto, importante
agente para o desenvolvimento econômico e social de um povo (...) O
enfoque da política de desenvolvimento deve considerar, por conseguinte, o
setor cultural como um sistema que requer uma ação específica do Estado
como base ou marco referencial, com interface com todos os demais setores
da atividade humana (BAHIA, 2003c, p.7).

Terá a política cultural do Estado da Bahia conseguido extrapolar a dimensão
meramente discursiva para converter seus projetos e intenções em ações efetivas, englobadas
nessa concepção mais abrangente de desenvolvimento? Ou ela teria se consubstanciado em
modelos mais tradicionais de intervenção pública, voltados para tarefas mais clássicas –
louváveis, não se pode negar –, como o fomento de atividades artísticas, sejam elas
referendadas pelos slogans de cultura de elite ou popular, porém que escapa aos pressupostos
preconizados pelas agências internacionais, que reivindicam uma concepção lato de cultura e
desenvolvimento, logo uma outra estratégia de intervenção pública? Por ora, ainda não nos
cabe responder a tais questionamentos. Voltemos, portanto, à analise da concepção de cultura
presente nos programas de ação e reveladas nas práticas acionadas pelo poder público local na
gestão das suas políticas culturais.
Na esteira da ênfase conferida pelas grandes agências internacionais à dimensão da
cultura nos processos de desenvolvimento, um outro elemento se mostra bastante presente no
projeto político oficial. Trata-se da intenção do governo estadual em impulsionar a atividade
cultural rumo à sua auto-sustentabilidade, ou seja, a cultura passa a ser entendida como um
“fato econômico”, constituindo-se numa atividade capaz de gerar dividendos, “enquanto
importante vetor na geração de trabalho, emprego e renda” (GAUDENZI, 2000a, p.15).
Podemos supor que, colocada dessa forma,

essa relevância responde, à significativa
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influência que hoje alguns mecanismos institucionais, inerentes à sociedade de
consumidores(as

indústrias

do

lúdico,

sobremodo),

exercem

na

condição

social

contemporânea.
Ressaltar a expressividade econômica da atividade cultural, talvez seja, hoje, uma das
bases de sustentação mais evidentes para as justificativas oficias dos governos ao investir o
erário público em atividades mais voltadas ao “engrandecimento do espírito” e que não têm
apelo direto às necessidades mais essenciais da população como educação, saúde, previdência
social etc. Ao examinar a tendência em escala global do crescente afastamento do Estado na
intervenção da economia, e mais expressivamente ainda na esfera artístico-cultural, Michel
Nicolau (2003, p.2), chama a atenção para essa tendência: “é necessário agora, para qualquer
governo ao investir na cultura justificar de modo prático e, se possível, estatístico, a razão
pela qual a cultura deve receber recursos públicos.” Não é à toa que hoje os números e
estatísticas que envolvem a economia da cultura passaram a ser tão alardeados e se tornaram
uma rica fonte de convencimento para aqueles mais resistentes e céticos em relação à
premência de estímulo à cultura – considerada uma atividade de natureza predominantemente
“desinteressada”. Aqui, a inquietação shakespeariana19 acerca dessa espécie de imposição à
necessidade da cultura perde terreno. Pois mesmo que se ressalte os benefícios sociais que a
atividade cultural pode gerar, não restam dúvidas de que são as cifras vigorosas que
movimentam o mercado cultural (seja no que se refere aos números de empregos gerados, seja
em torno da movimentação financeira decorrente de sua produção, circulação e consumo) o
grande trunfo dos governos para justificar os gastos públicos nessa área.
A notável produtividade do setor cultural na contemporaneidade constitui-se numa
espécie de esteio que ampara e dá suporte à tendência atual de os Estados conduzirem um
modelo de gestão que tem como premissa o afastamento gradual de sua intervenção nessa
área e a constante ênfase de um discurso que comemora a auto-sustentabilidade da cultura –
uma área cada vez mais produtiva e menos “desinteressada”. Apesar de o Ministério da
Cultura ser a pasta contemplada com o menor orçamento da Federação – irrisórios 0,26% dos
R$ 400 bilhões do orçamento total da União (HERNANDES, 2003; MERCADANTE, 2003)
19

“Não fale em necessidade! Reduza a natureza às necessidades naturais e o homem não passa de um animal.
Entende que precisamos de algo mais para continuar vivendo? – Shakespeare – Rei Lear, século XVIII”.
(COELHO, 1999, p.14).
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– hoje, no Brasil, a produção cultural gira em torno de 1% do PIB e gera meio milhão de
empregos (BRASIL, 1998b). A título de ilustração, a tão proclamada saúde econômicofinanceira da atividade cultural (principalmente dos segmentos voltados a industrialização dos
bem simbólicos) parece assentar-se em números vultuosos como esses divulgados pelo jornal
Estado de São Paulo:
No ano de 2000, a indústria metalúrgica teve faturamento de R$ 2 bilhões,
enquanto que só a matriz da rede Globo de Televisão faturou R$ 2,5
bilhões. Além disso, nesse mesmo ano as TVs por assinatura faturaram R$
700 milhões, a indústria gráfica cultural R$ 650 milhões, a indústria
fonográfica R$ 400 milhões, e os distribuidores e exibidores de cinema R$
500 milhões (ESTADO DE SÃO PAULO, 2002).

Aliás, a máxima proferida pelo ex-ministro da Cultura, Francisco Weffort (2000), –
“Cultura é um bom negócio” – sintoniza-se perfeitamente com essa interpretação sobre o
papel da cultura na contemporaneidade. Ou seja, a cultura entendida como um fato econômico
relevante, essencial ao desenvolvimento econômico e social, por ser capaz de atrair
investimentos dos diversos setores da sociedade (sejam eles públicos ou privados), gerar
riquezas e aumentar o número de postos de trabalho. Portanto, uma área que começa a deixar
de lado a tradicional pecha que lhe era imposta: a de seu caráter de frivolidade, de uma
atividade secundária, destinada ao consumo e gozo de determinadas elites e que, por sua vez,
representa mais gastos do que retorno ou benefícios para uma parcela mais ampla da
população.
Cultura é um bom negócio. Se o sistema que estamos criando no país
necessita de um slogan, eu creio que deveria ser esse. É útil mesmo para
aqueles setores em que a cultura necessita de dotações públicas. Só
conseguiremos recursos adequados e estáveis para estas áreas se formos
capazes de construir um sistema dirigido para o mercado. Cultura é um bom
negócio para o empresário porque pode dar lucro. Mas é também, como
qualquer atividade empresarial, um bom negócio como meio para a criação
de empregos. E, no fim das contas, um bom negócio para os governos pelos
novos recursos que as atividades culturais serão capazes de criar
(WEFFORT, 2000, p.1).

Diante desse panorama, pode-se concluir que não é num vácuo político no plano
nacional, e mesmo transnacional, que o poder local começa a ajustar seus esforços e a definir
sua atuação em relação ao fomento da atividade cultural no Estado. No rastro da consolidação
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de um mercado de bens culturais, e pavimentando-se na história pretérita da Bahia como
cenário de movimentos culturais vigorosos20, o poder local assumiu em seus programas tomar
a cultura como área prioritária para o desenvolvimento global do Estado. Assim, entendendo a
atividade cultural como um “fato econômico”, o governo estadual baiano cunha sua
modalidade de intervenção, denominado-a de um “novo marco” – “um processo
contemporâneo que se caracteriza por um conceito inovador de sustentabilidade e
popularização, e vincula a cultura ao processo de desenvolvimento do Estado” (GAUDENZI,
2000a, p.37) – por pretender, justamente, exortar uma faceta mais identificada com a
possibilidade de tornar o segmento cultural como uma atividade que pode gerar recursos e
dividendos, rumo à sua sustentabilidade econômica e maior independência do clássico
paternalismo estatal. É sob essa óptica que se permite entrever, portanto, o papel que o
executivo baiano arroga para si no modo de conduzir a política de cultura do Estado.
Vejamos:
(...) ao Estado cabe, fundamentalmente, os papéis de agente facilitador e
indutor de desenvolvimento (grifo da autora); de promotor das condições
básicas necessárias à abertura de canais de participação e oportunidades que
estimulem os procedimentos produtivos e as relações de convivência e de
mercado, que assegurem a autonomia dos processos criativos e salva-guarda
do patrimônio artístico e cultural no eixo da trajetória do desenvolvimento
global”(GAUDENZI, 2000a, p. 19-20).

Neste sentido, a atuação que o governo estadual delineia e toma como meta a ser
perseguida parece estar bem próxima da discussão que Canclini propõe ao analisar o papel da
intervenção do Estado contemporâneo na esfera da cultura. Vale a pena repetir, já que se
encontra mencionado na Introdução desse trabalho. Diz o autor: “A diferencia de la oposición
20

Na opinião de grande parte dos analistas da cultura baiana, a era mais festejada e referendada sobre a
efervescência da produção cultural na Bahia refere-se ao período do Reitorado de Edgard Santos à frente da
Universidade Federal da Bahia entre o final da década de 40 e início dos 60. Sobre esse tema ver Risério (1995)
e Rubim (1999). Esse período é inclusive tomado como paradigma pelo próprio governo do estado no que se
refere ao teor de inovação e vanguarda que marcou aquele período por fazer florescer um sem número de
vanguardas estéticas nas mais variadas expressões artísticas (cinema, dança, teatro, literatura, etc,) constituindose numa época antológica para vida cultural da Bahia. Ao definir a gestão do governo estadual baiano na área
cultural como um “momento histórico transformador”, o secretário Paulo Gaudenzi compara este ‘novo
momento’ à era edgardiana por considerar que a Bahia, a partir do novo ciclo administrativo liderado pela frente
carlista, passa a viver, assim como naquela época, “um vigoroso senso inovador (...) um processo tão importante
quanto aquele registrado, há cera de 50 anos, no período do magnífico reitor Edgard Santos” (GAUDENZI,
2000a, p.25).
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realizada en otro tiempo entre el estado y las empresas, hoy concebimos al Estado como lugar
de articulación de los gobiernos con las iniciativas empresariales y con las de otros sectores de
la sociedad civil” (CANCLINI, 1999a, p.189). Essa situação exprime uma tendência que
parece ser já irreversível: a interseção entre organismos estatais e os conglomerados
econômicos como manifestação do novo ordenamento da esfera cultural, indicando no interior
das suas práticas a irrupção de um fenômeno que lhe é decorrente, qual seja: a redistribuição
de poder na linha de comando da gestão do campo da cultura, fato que propicia um gradual
afastamento do Estado em áreas em foi tradicionalmente provedor ao passo que adensa e
estende a atuação da iniciativa privada no âmbito da esfera cultural.
Como visto na seção anterior, no Brasil, a gestão e organização do campo cultural
ficaram sob guarda quase que exclusiva do Estado por um longo período, sendo inclusive
considerada como área politicamente estratégica, principalmente pelos governos autoritários
(destaque-se a era Vargas e o período da ditadura militar), por constituir-se como o locus
privilegiado para a promoção e deslanche do projeto hegemônico de construção da nação e da
afirmação da identidade nacional. No entanto, numa época em que parece ter sido decretada a
crise de legitimidade e soberania dos Estados-nação em meio ao delineamento de uma nova
cartografia

do

mundo,

agora

essencialmente

pós-nacional

(COMAROFF,1997;

APPADURAI, 1997; CASTELLS, 1999), o papel do Estado é redefinido, sua natureza e suas
esferas de operação se alteram. Tudo isso se dá numa nova configuração assentada nos fluxos
intermitentes de sentidos, imagens, gentes e capitais que caracterizam o ambiente da
globalidade. Agora, cabe aos Estados muito mais uma atuação revestida de um caráter
eminentemente empresarial, enquanto agente articulador, normativo, regulador e indutor de
desenvolvimento – já que entraram definitivamente numa era de delegação, privatização e
desregulamentação (COMAROFF,1997) – do que o clássico papel de provedor e interventor
principal das várias esferas da vida social. Aliás, esse é um papel previsto no texto da própria
Constituição de 1988. Diante da crise de governabilidade que o governo brasileiro enfrentou
no fim da década de 80, em meio à explosão de demandas da sociedade civil não atendidas
pelo poder local, a Carta Magna estabeleceu três atuações distintas do Estado na Ordem
Econômica Nacional, a saber: o de fiscalizador, de incentivador e planejador. Delineia-se,
desse modo, um modelo baseado na livre iniciativa, em que suas funções voltam-se para o
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incentivo à iniciativa privada, de modo que o Estado comparece muito mais num plano da
multilateralidade do que da unilateralidade que marcou, por exemplo, os tempos do Estado
Totalitário (CESNIK, 2003; CARVALHO e TEIXEIRA, 1998).
No rastro dessas transformações, esse modelo de intervenção estatal é perseguido muito
particularmente pelo poder local, desde que a liderança do grupo carlista assume a hegemonia
no início da década dos anos 1990, mesmo considerando que na Bahia o setor público ainda
seja o principal agente dinamizador da economia. A Secretaria da Cultura e Turismo talvez
seja uma das instâncias mais emblemáticas desse novo modo de atuação que pouco a pouco o
governo de corrente carlsita vem requerendo para si. Notadamente no que se refere ao
desenvolvimento do Programa Prodetur que, na sua natureza, contempla de forma prioritária a
atuação conjunta entre governo e iniciativa privada.
Como já apontado anteriormente, informada pela elite intelectual que compunha os
quadros tecnocráticos da nova estrutura administrativa do executivo, a gestão da cultura e do
turismo doravante passou a ser orientada por essa lógica de caráter empresarial, em que a
tendência à desregulamentação das funções do Estado e a gradativa privatização dessas
atividades econômicas deram o tom desse ciclo administrativo. No setor turístico o mais
exemplar, como foi dito, foi o Programa Prodetur, já na área da cultura, o Programa
Fazcultura é sua síntese mais notória e objeto da nossa análise mais acurada, como veremos
adiante. Cabe mencionar ainda projetos como o Cluster de Entretenimento, que embora ainda
não tenha sido implementado, vem a ser um das propostas que melhor espelha a atual
concepção que norteia a administração púbica sobre o papel a desempenhar na sociedade.
Uma análise mais detida desse programa foge aos objetivos desse trabalho. No entanto,
como os princípios que o sustentam dizem respeito a um dos aspectos examinados nessa
dissertação – a relação entre a crescente tendência de privatização da cultura e os
deslocamentos nos equilíbrios de poder entre os agentes que compõem o campo cultural –,
cabe aqui registrar, ainda que fugazmente, como o modo de concepção do referido programa
se alinha a essa tendência.
O Cluster de Entretenimento foi concebido para se constituir num novo modelo de
gestão para a atividade turística, tendo nas atividades de lazer e cultura os principais
diferenciais para potencializar a competitividade do turismo na Bahia e atrair turistas de maior
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poder aquisitivo. Inspirado no modelo adotado pelo setor industrial, a idéia de cluster é a de
reunir vários setores e lideranças envolvidas com a atividade de entretenimento (cultura,
turismo, lazer) em uma espécie de rede, de modo que a partir daí possam ser elaborados, em
conjunto, as estratégias e os projetos para o turismo no Estado.
O modelo proposto preconiza um rearranjo nas linhas de comando da atividade turística
no Estado – tradicionalmente suportada quase que exclusivamente e de forma “paternalista”
pelo Estado (GAUDENZI apud QUEIROZ, 2002, p.193) – numa conjunção em que haja uma
maior parceria entre a iniciativa privada e o setor público, mediada num compasso em que a
ação estatal, predominantemente interventora, vá esmorecendo gradualmente à medida que o
setor privado deverá ganhar centralidade, atuando, sobretudo, como agente promotor de seus
negócios e propositor inclusive das atividades de planejamento (QUEIROZ, 2001 e 2002;
FREUDNT e RAMOS, 2001; SUAREZ e outros, 2001). O projeto, apesar de ainda não ter
sido posto plenamente em execução, já indica de qualquer sorte, uma tendência que parece ser
irreversível e que o governo estadual vem assumindo paulatinamente: a de abrir espaço para
uma maior intervenção da iniciativa privada e gradualmente restringir suas iniciativas nas
atividades econômicas de modo a constituir-se cada vez mais como instância reguladora e de
articulação entre os vários agentes no desenvolvimento dos setores produtivos da economia.
Na área mais específica da cultura, em que pese a orientação dessa conduta que começa
a prevalecer nos moldes da gestão pública atual, cabe reconhecer que a presença do executivo
baiano ainda é muito forte, constituindo-se como um dos principais agentes que dinamizam o
campo cultural na Bahia. Embora a produção musical tenha sido o segmento artístico que
mais ganhou projeção na cena cultural baiana na última década, em virtude da eclosão do
fenômeno da axé music e com o advento do empresariamento do carnaval, as demais
atividades culturais acabaram por estabelecer uma vinculação muito forte com o governo do
Estado para que pudessem ser efetivamente realizadas. Hoje, direta ou indiretamente, boa
parte dos eventos culturais realizados em Salvador, inscritos principalmente fora do eixo das
indústrias culturais, é beneficiada com algum apoio do Estado. Esse apoio se materializa seja
pela ocupação nos principais equipamentos culturais da cidade21, seja pelo subsídio direto

21

A título de ilustração, no que se refere aos equipamentos culturais voltados para as práticas das artes cênicas,
hoje o governo da Bahia mantém direta e indiretamente, seja administrando, seja carreando recursos, os
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através de financiamento à produção e circulação dos bens culturais, ou indireto através da
isenção de impostos à iniciativa privada, viabilizada através da lei estadual de incentivo à
cultura ou ainda pelas ações de preservação do patrimônio histórico-arquitetônico.
Não se pode negar que a longevidade da administração estadual na área da cultura sob o
signo do carlismo proporcionou uma maior consolidação do mercado de bens simbólicos na
Bahia, bem como garantiu o fortalecimento do campo cultural baiano, conferindo-lhe uma
maior dinamicidade. De fato, esse ciclo administrativo tem-se constituído como um momento
paradigmático no que se refere ao papel desempenhado pelo executivo baiano na
sistematização de políticas culturais para a Bahia nos últimos tempos. Em quase 15 anos de
governo, é factível reconhecer que uma diversidade de ações foi implementada pelo executivo
local, tendo a política pública de cultura se desenvolvido amparada no seguinte tripé:
“Equipamentos/Infra-estrutura”, “Preservação” e “Dinamização”. A expressividade dos
números não nega a atuação sistemática por parte do governo nessa área. Segundo dados da
Secretaria da Cultura e Turismo, entre 1995 e 1999 foram investidos R$ 211, 6 milhões na
dinamização do setor cultural no Estado. Desse montante, R$ 171,8 milhões foram
provenientes da SCT (cabe destacar aqui que parte majoritária desses recursos foi aplicada em
ações de preservação patrimonial, tendo como fonte principal o Programa Prodetur), R$ 32,8
milhões referem-se à cota e renúncia fiscal destinada pelo governo ao Programa Fazcultura no
triênio 1997-1999 e os R$ 7 milhões restantes originam-se na contrapartida da iniciativa
privada ao patrocinar projetos culturais aprovados pelo Fazcultura no período referido
(GAUDENZI, 2000a).
No que se refere ao primeiro eixo de atuação, “Equipamentos/Infra-estrutura”, o
governo implementou ações voltadas para a melhoria e criação de espaços e equipamentos
culturais, seja recuperando ou conservando espaços já existentes, seja modernizando sua
infra-estrutura. No período entre 1995 e 2000, por exemplo, o executivo baiano investiu cerca
de R$ 16 milhões em ações dessa natureza recuperando, ampliando e modernizando espaços
como o Teatro Castro Alves (TCA), a Sala do Coro do TCA, Cine Teatro de Cachoeira, a
Biblioteca Pública do Estado, o Espaço Xis, entre outros. As ações de preservação do
patrimônio histórico-arquitetônico, a outra vertente eleita como prioritária pelo governo,
principais teatros da cidade. Pode-se destacar, o Complexo TCA (Teatro Castro Alves, Concha Acústica e Sala
do Coro), os teatros Vila Velha, Aliança Francesa, Miguel Santana, Teatro XVIII e Senac Pelourinho.
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comparecem como uma das mais emblemáticas das estratégias de política cultural,
implementadas pelos sucessivos governos carlistas. A recuperação do Centro Histórico de
Salvador, como vimos, foi a pedra de toque dessa empreitada. No entanto, outros sítios
históricos da capital, bem como do interior, foram alvos das políticas de preservação, ações
essas que significaram, segundo dados divulgados pela secretaria, a recuperação e preservação
de 497 imóveis, totalizando um investimento de cerca de R$ 94 milhões no período de 1995 a
1999. “Dinamização” foi o terceiro tripé que sustentou o programa de ação da Secretaria da
Cultura e Turismo. Segundo definição oficial essa ação configura-se numa “linha de
promoção de eventos especiais, dinamização de espaços culturais e de apoio ao
desenvolvimento a ações artísticas e culturais”(GAUDENZI, 2000a, p.82). Em resumo,
refere-se ao fomento a um conjunto diversificado de atividades que vão desde a promoção de
grandes espetáculos encenados no Teatro Castro Alves e a realização de projetos do gênero
“Pelourinho Dia & Noite”22, por exemplo. O mais significativo dessas ações diz respeito à
quantidade expressiva de eventos realizados, artistas mobilizados e público espectador. É
interessante ilustrar aqui alguns desses quantitativos. Em 6 anos, no período entre 1995 e
2000, o Complexo TCA (Teatro Castro Alves, Concha Acústica e Sala do Coro) foi palco
para a realização de 1.605 eventos, apreciados por 132.139 espectadores. O projeto
“Pelourinho Dia & Noite”, por exemplo, mobilizou 28.342 artistas que se apresentaram nos
principais espaços que hoje compõem o “enobrecido” Parque Histórico do Pelourinho. São
números que inegavelmente revelam a dinamicidade do circuito da produção, circulação e
consumo de bens culturais que a Bahia vem presenciado desde a última década.
No entanto, ao analisarmos o perfil da política cultural implementada nesse período,
pode-se perceber que a linha que orienta a ingerência do Estado na cultura está pautada em
um modelo tradicional de intervenção, por assim dizer, aos moldes do script que vem sendo
adotado em nível federal ao longo da história da relação entre Estado e cultura no Brasil. Qual
seja: incentivar ações ora voltadas para aquele circuito mais identificado com o que
comumente tem se chamado de cultura de elite, fomentando produções voltadas para
22

O projeto “Pelourinho Dia & Noite” transformou diferentes espaços que compõem o sítio histórico do
Pelourinho em espécies de palcos nos quais é encenada uma diversidade de espetáculos. Além dos shows, o
projeto engloba feiras, exposições e atividades infantis. Vários espetáculos são exibidos diariamente nas praças
Thereza Batista, Quincas Berro D'Água e no Largo Pedro Arcanjo.
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linguagens artísticas mais restritas como o teatro, a dança e as artes plásticas, ou então através
do incentivo à produções de cunho mais popular, voltados à preservação do patrimônio
material e imaterial como o folclore, festas e tradições populares. Como indicador dessa
tendência tem-se o fato de que grande parte dos recursos investidos pela Secretaria da Cultura
e Turismo do Estado se concentraram no setor de preservação patrimonial – ainda que, em
grande medida, esses recursos advenham de fontes internacionais de financiamento. Contexto
que favorece a corroboração da prevalência do caráter ‘preservacionista’ das políticas
culturais ao longo da trajetória da intervenção do Estado no domínio da produção cultural
brasileira.
Ainda que o perfil da política cultural implementada pelo governo estadual baiano
conserve esse teor tradicional, sua especificidade reside precisamente no fato de conjugar essa
sua intervenção mais “clássica”, ao tempo em que a potencializa, aos mecanismos
institucionais da sociedade de consumidores – o turismo e as indústrias de lazer e de diversão
são os instrumentos privilegiados –, como que buscando se alinhar à lógica que concede lugar
de destaque à esfera cultural no ordenamento social contemporâneo.
Diante desse panorama, ao analisar os principais aspectos que conformam o perfil da
política estadual de cultura, somos levados a formular a hipótese de que aquela dimensão
antropológica exortada nos documentos da Unesco, sustentada na reivindicação de um
conceito mais amplo de cultura, “que abarca, além das artes e das letras, os modos de vida, os
sistemas de valores” (BRANT, 2003, p.3), parece não estar totalmente contemplada nos
programas oficiais implementados pelo governo baiano. Apropriando-se aqui de duas
categorias trabalhadas por Botelho, a partir da formulação proposta pelo sociólogo chileno
José Joaquín Brunner – a dimensão antropológica e a dimensão sociológica da cultura –,
procuraremos fundamentar a hipótese ora levantada. Começando pela dimensão antropológica
a autora formula:
A cultura se produz através da interação social dos indivíduos, que
elaboram seus modos de pensar e sentir, constroem seus valores, manejam
suas identidades e diferenças e estabelecem suas rotinas. Dessa forma, cada
indivíduo ergue à sua volta, e em função de determinações de tipo diverso,
pequenos mundos de sentido que lhe permite uma relativa estabilidade
(BOTELHO, 2004, p.2).
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Ainda que os modos de vida, os sabres e fazeres, as tradições e crenças, comuns à
cultura baiana sejam indiretamente suscitados, no plano do discurso, pelos programas de ação
do governo do Estado, em sua práxis a efetividade dessas ações privilegia apenas
determinadas práticas e grupos específicos, não implicando na abrangência política que reside
na acepção antropológica da cultura. A apropriação e reformulação do “texto identitário” da
baianidade pelo discurso oficial talvez seja uma das estratégias que possam ser utilizadas
como justificativa para a atenção que é dedicada pelo poder local aos modos de vida e ao jeito
baiano de ser. No entanto, ele é acionado, como mencionamos anteriormente, como moeda
simbólica que confere gradientes de poder aos diferentes agentes que transitam no circuito da
produção cultural baiana, implicando assim tanto a sua integração à aludida rede de
negociações quanto a sua exclusão. Portanto, é uma estratégia de intervenção que se
estabelece num universo institucionalizado. Neste sentido, a política cultural implementada
pelo governo tem maior abrangência sobre a dimensão sociológica da cultura, em detrimento
da dimensão antropológica.
Essa é uma assertiva que se sustenta na tese proposta por Botelho, ao considerar que as
políticas culturais, via de regra, privilegiam em sua prática a dimensão sociológica da cultura,
enquanto que a dimensão antropológica acaba por ser uma recorrência que ganha terreno
apenas no nível do discurso. Para melhor compreensão do argumento vejamos como a autora
define a dimensão sociológica da cultura:
Refere-se a um conjunto diversificado de demandas profissionais,
institucionais, políticas e econômicas, tendo, portanto, visibilidade em si
própria. Ela compõe um universo que gere (ou interfere em) um circuito
organizacional, cuja complexidade faz dela, geralmente, o foco de atenção
das políticas culturais, deixando o plano antropológico relegado
simplesmente ao discurso. Deixam-se de lado, aqui, as construções que
ocorrem no universo privado de cada um, abordando-se, aqueles que, para
se efetivarem, dependem de instituições, de sistemas organizados
socialmente(BOTELHO, 2004, p.4).

Decerto, por se constituir enquanto uma instância socialmente institucionalizada, a
dimensão sociológica da cultura, por ser mais palpável, acaba sendo o espectro que mais
efetivamente sofre ações concretas das políticas culturais oficiais. Por outro lado, a
implementação de ações que contemplem a dimensão antropológica da cultura, na prática,
parece ser um projeto de difícil realização, isso porque reside nessa opção de política cultural
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uma certa radicalidade política, em seu sentido mais abrangente, que rompe estruturas de
poder fortemente arraigadas e cristalizadas. Segundo Botelho, para que uma política cultural
contemple esta dimensão,
É preciso que, fundamentalmente, haja uma reorganização das estruturas
sociais e uma distribuição de recursos econômicos. Ou seja, o processo
depende de mudanças radicais, que chegam a interferir nos estilos de vida
de cada um, um nível em que geralmente as transformações ocorrem de
forma bem mais lenta: aqui se fala de hábitos e costumes arraigados,
pequenos mundos que envolvem as relações familiares, as relações de
vizinhança e a sociabilidade num sentido amplo, a organização dos diversos
espaços por onde se circula habitualmente, o trabalho, o uso do tempo,
livre, etc.(BOTELHO, 2004, p.3)

Embora sejam alardeados nos programas oficiais de ação para a área da cultura – nas
instâncias federal, estadual ou municipal –, as políticas públicas parecem não ter conseguido
efetivar em seus projetos tal orientação conceitual, que abarquem ações que promovam “a
redução das desigualdades, do pensamento crítico e dos direitos humanos” (MACHADO,
2003, p.IX). Esses princípios têm sido exercitados mais intensamente justamente por agentes
outros (principalmente aqueles vinculados ao emergente terceiro setor) que conseguem
coadunar o exercício desse conceito amplo de cultura ao fomento de ações sociais e
educacionais de forma integrada.
O questionamento de Jurema Machado (p.IX): “E os governos? Têm experimentado
esse caminho?”, a respeito da efetividade pragmática do tratamento da cultura de forma
transversal e mais abrangente pelas políticas públicas de cultura talvez seja a reivindicação
mais renitente daqueles que se voltam à análise das práticas de políticas culturais e, por
conseqüência, do papel do Estado a ser desempenhado num novo cenário marcado pelas
vicissitudes do ambiente da globalidade, regulado sobretudo pela lógica de mercado, pela
presença massiva e marcante dos meios de comunicação e pela mundialização da economia.
(BRANT, 2003; MAMBERTI, 2003; FEIJÓ, 2003; MIRANDA, 2003; FARIA, 2003).
Já pode ser considerado um truísmo o fato de que ao Estado não cabe mais a função
outrora desempenhada como ente onipresente e único na definição de políticas culturais,
como assim se comportou em períodos autoritários na história recente desse país. No entanto,
o que esses pensadores e estudiosos agora reclamam é prioritariamente uma atuação estatal
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mais patente na tarefa de regular sobretudo a hegemonia alcançada pela lógica mercantilista
que prevalece na dinâmica da produção, disseminação e consumo dos bens simbólicos ao
tempo em que reivindicam para o Estado o papel de principal agente na missão de
democratizar a cultura e garantir a diversidade da sua produção em tempos de acelerado
processo de globalização. A reflexão do ator Sérgio Mamberti, agora burocrata do aparelho da
administração da cultura em nível federal, ilustra essa corrente de pensamento:
Redefinir formas de convívio social, explodir as matrizes do pensamento
excludente e embrutecedor que sedimenta o secular pacto das elites no
Brasil, garantir direitos constitucionais, criar novos direitos e eliminar
privilégios são compromissos essenciais para uma gestão democrática da
cultura, assumindo o cidadão como prioridade. É necessário refundar as
bases das relações de troca e criação, provocá-las, dar-lhes condições de
existência concreta. Contra a implantação de programas unilaterais de
cultura, propõe-se dar caminho à produção cultural do cidadão em todas as
suas formas, em todo o país, sem confundi-la com práticas corporativistas.
Redescobrir o sentido da ação coletiva, o sentimento de pertencimento e
participação. Na disseminação das artes e na garantia do acesso de todos aos
bens culturais das mais diversas origens, bem como no resgate de
fisionomias e identidades históricas negadas pela ação manipulatória, estão
os alicerces de opções, capazes de responder aos enormes desafios políticos,
econômicos e tecnológicos, com os quais é necessário se defrontar neste
início de século XXI (MAMBERTI, 1993, p.16).

Inspirado nos princípios filosóficos exortados pela Unesco, Hamilton Faria, ocupado em
refletir sobre o papel das políticas culturais na atualidade sugere também em seu argumento
um espectro mais abrangente para a atuação das políticas públicas de cultura:
Enquanto o ministério financia os grupos artísticos, históricos, patrimoniais
etc., e desenvolve uma cultura do bom negócio, o restante vai bem,
obrigado, e nada se discute sobre temas culturais essenciais como a
descaracterização de culturas pela modernização obsessiva e pela
globalização do mercado, a democratização dos meios de comunicação, a
cultura política, a construção de valores de paz e de solidariedade, o
protagonismo jovem, o pluralismo e a diversidade, o papel das mulheres na
sociedade e outros temas relevantes. Ao segmentar-se a cultura, os grandes
temas não entram em questão e ressalta-se uma arte inofensiva como
protagonista (FARIA, 2003, p.45).

Ora, como se vê, essas são reivindicações que colocam no centro da discussão o papel
das políticas culturais na atualidade. Em seu teor, tais proposições reclamam uma
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compreensão mais abrangente do papel das políticas públicas de cultura, de modo a escapar às
limitações que até então têm sido encapsuladas, qual seja, a de enquadrá-las como meros
programas voltados prioritariamente para o fomento de atividades de caráter mais artístico –
ou, citando Danilo Miranda (2003, p.29), no incentivo à cultura “avalizada pela assinatura dos
notáveis” – constrangendo, assim, a dimensão política latente na sua complexidade. De
acordo com a categorização que Canclini (1987) propôs para refletir sobre as concepções e os
modelos que organizam as políticas culturais na América Latina, esse modo de intervenção,
hoje reivindicado por agentes diretamente envolvidos no cenário da produção cultural
brasileira, parece confluir para a categoria que o sociólogo argentino cunhou de
“democratização participativa”. Segundo sua definição:
Esta concepción defiende la coexistencia de múltiples culturas en una
misma sociedad, propicia su desarrollo autónomo y relaciones igualitarias
de participación de cada individuo en cada cultura y de cada cultura
respecto de las demás. Puesto que no hay una sola cultura legítima, la
política cultura no debe dedicarse a difundir sólo la hegemonía sino a
promover el desarrollo de todas as que sean representativas de los grupos
que componen una sociedad(...) no se limita a acciones puntuales, sino que
se ocupa de la acción cultural con un sentido continuo (a través de toda la
vida y en todos los espacios sociales), y no reduce la cultura a lo discursivo
o lo estético, pues busca estimular la acción colectiva a través de un
participación organizada, autogestionaria reunindo las iniciativas más
diversas (de todos los grupos, en lo político, lo social, lo recreativo, etc.).
Además de transmitir conocimientos y desarrollar la sensibilidad, procurar
mejorar las condiciones sociales para desenvolver la creatividad colectiva.
Se intenta que los propios sujetos produzcan el arte y a cultura necesarios
para resolver sus problemas y afirmar o renovar su identidad (CANCLINI,
1987, p.50-51).

Conforme ainda anota o autor, esse é um projeto que nasce, sobretudo, em meio aos
movimentos e à irrupção de grupos alternativos na cena política da América Latina pósditadura, que descobrem o significado da potencialidade política das pequenas redes de
solidariedade. Reconhecendo que esses movimentos lograram o êxito de socializar a ideologia
democrática entre as classes populares, Canclini (p.53) conclui que, por outro lado, esses
grupos não conseguiram “construir alternativas culturales, ni mesmo formular políticas, a
escala da sociedad global, para disputar efectivamente la hegemonia a los grupos
dominantes”. Se analisada sinteticamente, tal concepção de política cultural reveste-se de um
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certo caráter utópico, enquanto projeto ainda a ser conquistado, porém, é necessário admitir,
difícil de ser realizado na prática, dada a complexa contextura política, econômica e social
que reveste a realidade brasileira.
Assumimos aqui o risco de considerar que raras foram as iniciativas estatais que
conseguiram realizar tal façanha. É claro que experiências inovadoras brotam aqui e ali, nos
diferentes quadrantes desse país continental. No entanto, numa perspectiva mais ampla e
generalista, a concepção e a prática comum às políticas culturais hoje em vigor no país não se
amoldam a esses projetos mais visionários. Mesmo porque esses empreendimentos de caráter
mais inovador, por essência, desafiam o poder institucionalizado, as hierarquias cristalizadas,
e conseqüentemente, a hegemonia dos grupos dominantes.
Na história da gestão pública brasileira, uma das experiências que talvez tenha se
aproximado desses propósitos – mas que malogrou em curto espaço de tempo frente aos
conflitos de interesses políticos que comumente rondam projetos de teor mais revolucionário
– foi a lendária gestão de Aloísio Magalhães à frente do Centro Nacional de Referência
Cultural (CNRC), em meados da década de setenta23. Após essa experiência, no plano da
23

O Centro Nacional de Referencia Cultural (CNRC) foi criado em 1975 e se constituiu numa espécie de
embrião para uma nova política patrimonial que ora se deslindava em meio às transformações institucionais e
conceituais da vertente patrimonial, de caráter mais conservador, que até então predominava nas políticas de
preservação do MEC. Sob a batuta de Aloísio Magalhães, as ações do CNRC foram empreendidas e embasadas
em doutrinas inovadoras sobre a concepção de cultura brasileira. Iluminados pela proposta inicial de Mário de
Andrade sobre a questão do patrimônio cultural, elaborada durante o governo de Getúlio Vargas, a equipe do
CNRC passou a centrar suas atenções no imenso acervo de atividades econômicas, artesanais e manufatureiras,
representante de práticas e grupos sociais que até então não tinham sido alvo de intervenção por parte das
políticas públicas oficiais. Orientados por uma linha de trabalho de forte inspiração antropológica, os projetos
desenvolvidos pelo CNRC colocavam em xeque os modelos de interpretação cristalizados e, numa perspectiva
interdisciplinar, buscavam dar conta da dinâmica específica inerente à complexidade e heterogeneidade dos
processos culturais examinados. Ou seja, as manifestações culturais deviam ser compreendidas à luz de seus
próprios processos criativos diretamente relacionadas ao contexto onde eram produzidas e disseminadas. Sob
essa óptica uma série de atividades de referenciamento e mapeamento cultural nas mais diversas regiões do país
foram sendo empreendidas pelo Centro, nascendo assim uma nova concepção de patrimônio cultural: o de “o
patrimônio cultural não-consagrado”. Mais do que uma simples valorização das manifestações populares, o
componente novidadeiro das ações do CNRC residia em evidenciar a capacidade que essas atividades tinham em
gerar valor econômico. Como bem explicita Fonseca (1997, p. 166 –171), o objetivo primordial que guiava as
ações do CNRC era a busca de um modelo de desenvolvimento alinhado à diversidade de contextos culturais do
país: “à diferença das instituições já existentes voltadas para o conhecimento e a proteção da cultura brasileira, o
CNRC não se propunha a coletar bens, e sim produzir referências (...) que pudessem ser utilizadas no
planejamento econômico e social. A intenção clara era de revitalizar a cultura brasileira, inserindo-a no circuito
do tema que, no discurso governamental, tomava o lugar da ‘segurança nacional’, embora estivesse aliada a essa
preocupação, o desenvolvimento”. Para maior detalhamento sobre as doutrinas e práticas do CNRC ver:
Fonseca, 1997; Miceli, 1984a e 1984b; Falcão, 1984.
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gestão pública para a área da cultura, são raros os programas propostos por ministérios e
secretarias que contemplem em seu espectro um conceito mais amplo de cultura, que
extrapole a implementação de políticas de caráter preservacionista ou voltadas ao estímulo de
linguagens artísticas circunscritas no circuito da produção restrita. Como já foi assinalado, tal
tarefa tem sido implementada mais eficientemente por ONGs, organizações ligadas ao
terceiro setor ou mesmo por empresas privadas que, através de suas fundações, têm
desenvolvido projetos voltados às classes menos privilegiadas, que aliam cultura e educação
com propósitos de inclusão social24.
Dessa forma, o que se tem constatado em termos do papel das políticas oficiais de
cultura é uma espécie de regularidade do modelo de atuação do Estado na esfera cultural,
desde que essas políticas passaram a ser objeto de sistematização pelos governos ainda no
regime getulista. Pode mesmo parecer redutora tal assertiva. Mesmo considerando as
vicissitudes das diferentes gestões na área cultural, que envolviam outros cenários e outras
motivações políticas, sociais e econômicas, o que se percebe, em essência, é uma intervenção
do Estado – seja ela nos planos federal, estadual ou municipal – muito similar ao que já tem
sido praticado no decorrer da história recente do país. Ou seja: a presença do Estado na área
da cultura dedica-se prioritariamente a políticas de teor mais “conservacionista”, voltadas à
preservação do patrimônio cultural – seja ele material ou imaterial –, ou ao fomento de
atividades artístico-culturais que têm dificuldade de manter-se de forma autônoma na
dinâmica do mercado, sem o subsídio direto do Estado.
Cabe, aqui, tomar uma citação extraída de um texto do sociólogo Sérgio Miceli
enquanto se dedicava à análise das políticas culturais vigentes na década de 70, durante o
regime militar:
Quer dizer, o fato de a intervenção do Estado ocorrer precisamente naquelas
atividades culturais que vêm encontrando dificuldades crescentes de
sobrevivência em função de critérios estritos de mercado (público,

24

A partir da década de 90 a atuação das empresas privadas no terceiro setor foi fortemente intensificada.
Segundo estudo realizado pelo Grupo de Instituições Fundações e Empresas (Gife), 45,90% das empresas
pesquisadas iniciou suas atividades no âmbito social durante os anos 90. Ainda de acordo com a referida
pesquisa, nos últimos três anos houve aumento de 15,7% no montante investido pelos associados do Gife, tendo
sido realizado, em 2000, investimento social declarado pelos pesquisadores na ordem de R$ 437.091.66,00 e
estimados pelo Gife em cerca de R$593 milhões (OLIVIERI, 2002, p.24).
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rentabilidade, etc.) contribui para a tônica marcadamente ‘conservacionista’
da política cultural oficial (MICELI, 1984, p.100).

Como se vê, é uma tese ainda bastante atual e que cabe como lente de análise para a
averiguação do papel, sobretudo, defensivo que o Estado vem assumindo desde há muito na
área cultural.
Nesse sentido, uma outra tendência que se configurava desde àquela época é também
apontada pelo autor e parece estar muito viva ainda hoje. Diz respeito à formulação de
políticas voltadas para as indústrias culturais. As atuais iniciativas governamentais nesse
setor, como naquele período, ainda têm se mostrado bastante apáticas, deixando a cargo da
iniciativa privada as melhores oportunidades de investimento e faturamento no campo da
produção cultural. É o que nos esclarece mais uma vez Sérgio Miceli como que a corroborar a
idéia aqui defendida sobre a postura um tanto quanto “defensiva” cultivada pelo Estado no
que se refere à sua atuação na esfera da cultura. Assim diz o autor, concluindo formulações
sobre a performance do governo militar na gestão cultural:
Cabe aos grandes empreendedores particulares explorar as oportunidades de
investimento naquelas atividades e frentes de expansão capazes de
assegurar as mais elevadas taxas de retorno sobre o capital, tais como os
fascículos, a televisão, as estações de rádio FM, discos, as fita-cassete e o
vídeo-cassete destinado aos modernos meios de reprodução eletrônica. Os
responsáveis pela iniciativa pública na área cultura se incumbiriam, então,
das tarefas defensivas de proteção e conservação do acervo histórico e
artístico ‘nacional’ já indexado como material ‘museológico’, bem como
daqueles gêneros e eventos culturais que só conseguem se reproduzir às
custas da proteção governamental, como, por exemplo, a ópera, o balé
clássico, o teatro declamado, a música erudita, e assim por diante (MICELI,
1984, p.100).

Porém, diferentemente daquele período, o que hoje se revela emblemático é a presença
cada vez mais intensa da iniciativa privada no setor cultural, não somente para a exploração
de atividades vinculadas ao setor mais lucrativo das indústrias culturais, mas também através
do seu sistemático apoio, em sua grande maioria subsidiada por incentivos fiscais
governamentais, às atividades que tradicionalmente o Estado vinha apoiando quase que
exclusivamente como, por exemplo, ações voltadas para a preservação patrimonial, fomento a
linguagens artísticas identificadas com a cultura de elite. Enfim, as prioridades das políticas
públicas na área cultural praticamente não se modificam. O que sofre remanejamento é
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precisamente o seu modo de atuação. Se antes as intervenções do Estado na seara da cultura
eram motivadas pela construção de projetos políticos hegemônicos, a partir da década de 70 o
élan que move o poder público a investir e fomentar a cultura se referenda na sua dimensão
econômica e mercadológica. Uma tendência exacerbada ao longo das décadas seguintes e que
chega à década de 90 em sua versão mais acirrada, porque agora, mais do que qualquer outro
momento, o Estado também orienta suas políticas culturais pela lógica mercantilista que
sustenta a poderosa indústria do lazer. Indagamos, então: o princípio que orienta as leis de
incentivos culturais, por exemplo, não aponta para uma alta dose de impregnação da
racionalidade da grande produção nas políticas públicas de cultura?
Com a consolidação das leis de estímulo fiscal, é possível perceber que o perfil do
patrocínio privado começa a ocupar espaços antes quase que exclusivos do mecenato estatal.
Empresas privadas passam a incentivar projetos voltados para a recuperação do patrimônio
histórico, apóiam companhias de dança e de teatro, promovem gigantescas bienais de artes,
enfim começam a adentrar num campo, no qual, historicamente, no Brasil, a iniciativa
governamental foi, por longo período, a garantia quase que exclusiva para a produção e
difusão cultural no país. No entanto, cabe ressaltar, o setor empresarial adentra no campo
cultural parametrado sobretudo pela premissa mercantil imanente ao sistema da produção
cultural voltado para o consumo ampliado.
Na década de 90, experimenta-se uma crescente utilização do marketing cultural pelas
organizações como ferramenta de comunicação empresarial, que conjugada à intensificação
de conceitos de responsabilidade social e cidadania empresarial tornam-se um composto
promocional ideal para o incentivo à cultura. Além da busca por capital simbólico que lhe
garanta prestígios e melhora na imagem corporativa, ao patrocinarem artístico-culturais as
empresas procuram alcançar uma maior audiência, combinando o modelo tradicional de
mecenato a investimentos conjuntos na área dos meios de comunicação de massa. Dessa
forma, a produção cultural mais elitizada, agora apropriada pela indústria cultural, espraia-se e
atinge um público cada vez maior. Não é à toa que grandes empresas – principalmente
aquelas que tem sua principal atividade desvinculada da área cultural, como é o caso das
agências financeiras – hoje possuem seus próprios museus, teatros e fundações de fomento à
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produção cultural, um sinal do poder alcançado pelas instituições privadas em áreas de
interesse público25. Tomo aqui a ilustração de Canclini para ilustrar tal assertiva:
Investiment in higher culture links up with investiment in the mass media
and high technology industry. The industralization of much of production of
cultural goods and messages, and the incorporation in the mass media of
music, texts, festivals and folklore images, strengthen the control of
powerful private sectors over areas of public interest (CANCLINI, 2003,
p.4)

Dessa forma, a iniciativa privada passa a ser um dos principais agentes que conformam
a esfera da cultura na contemporaneidade. E sua atuação não exclui e nem conflita com a
atuação estatal na promoção e fomento às atividades culturais. Pelo contrário. Hoje, as
iniciativas pública e privada sintonizam seus interesses e, em parceria, dinamizam a produção,
a circulação e o consumo de bens culturais. Como já contextualizado, no Brasil, talvez, o
exemplo mais emblemático desse fenômeno seja o advento das leis de incentivo à cultura, que
possibilitou a quebra da predominância da ingerência do Estado no apoio às atividades
culturais, através do estímulo ao mecenato privado. Desenvolvendo essa problemática em
torno do objeto de estudo que ora nos interessa a ser explorado, qual seja, o mecanismo de
financiamento à cultura pelas leis de incentivos fiscais, poderemos vislumbrar como vêem se
dando as mediações entre Estado e iniciativa privada na produção cultural brasileira. Para a
análise desse fenômeno, tomaremos como célula de investigação o Programa Estadual de
Incentivo à Cultura – Fazcultura implementado pela Secretaria da Cultura e Turismo do
Estado
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O poderio das organizações privadas na área cultural pode ser medido pela tendência, cada vez mais corrente,
dos conglomerados econômicos instituírem suas próprias organizações culturais e, conseqüentemente, se
revestirem também do papel de formuladores de políticas culturais para o setor. Instituições financeiras também
acompanham essa tendência, e talvez, seja hoje o setor econômico que mais ilustre esse fenômeno. O Banco do
Brasil e o Banco Itaú, por exemplo, através de suas instituições culturais – o Centro Cultural Banco do Brasil e o
Itaú Cultural, respectivamente – , atuam como importantes agentes na dinamização da atividade cultural no país,
ao fomentarem e difundirem a cultura brasileira em suas mais diferentes linguagens. Sobre a atuação dessas
instituições, ver interessante debate promovido pelo Caderno T(encarte da Revista Bravo, jan./2001) com os
diretores dos referidos centros culturais.

170

5 ESTADO E
FAZCULTURA

MERCADO

-

NA

BAHIA:

UMA

ANÁLISE

DO

Qual é a matéria-prima da criação artística no cinema?
De l’argent, monsieur, de l‘argent

Instado a responder a um questionamento sobre as necessidades da criação no campo
cinematográfico, o notável cineasta Orson Welles, de forma irreverente, responde à pergunta
citada na epígrafe acima, apontando para uma questão complexa e essencial para a existência
da criação artístico-cultural, a saber: o seu financiamento. De agora em diante, a presente
pesquisa volta-se também para a análise desse aspecto que ganha cada vez mais destaque no
debate sobre as políticas culturais e as condições da produção cultural brasileira,
especialmente após a consolidação das leis de incentivo à cultura em meados da década
passada, quando passam a se constituir numa das principais ferramentas da política cultural
inaugurada pela era FHC.
A premência da investigação de alguns aspectos implicados nessa complexa questão
torna-se condição necessária para avaliarmos o modo como se inscreve o Programa Estadual
de Incentivo à Cultura – Fazcultura – no interior das estratégias mais abrangentes da política
cultural implementada pelo executivo baiano durante o período eleito por essa pesquisa
(1995-2002). Pela sua natureza, o Fazcultura talvez seja um dos nichos mais notórios onde se
dão os deslocamentos na balança de poder na correlação de forças entre Estado e mercado,
que aqui se pretende analisar. Constitui-se, portanto, num encrave específico no qual se
descortinam as estratégias de intervenção – de forte matiz liberalizante – encampada pelo
governo na área cultural.
Após a análise das principais das ações da Secretaria da Cultura e Turismo foi possível
depreender que a dimensão econômica da cultura é um dos princípios norteadores da
intervenção do poder público na dinamização do campo cultural baiano. Uma dimensão
priorizada nos planos do governo estadual baiano, respaldada na importância que assume hoje
o mercado cultural no ordenamento social contemporâneo e na suposta “vocação” da Bahia, e
principalmente Salvador, para o desenvolvimento de sua atividade produtiva voltada para o
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comércio de bens e serviços simbólicos. Pavimentar o caminho para que a atividade cultural
se torne auto-sustentável, não exclusivamente dependente das benesses do Estado, constituise, portanto, numa das tarefas que o governo vem se propondo a realizar desde a última
década ao instituir programas do gênero do Fazcultura. É perceptível que o empreendimento
desse projeto se faz coordenado à tendência da crescente desregulamentação das funções do
Estado quando ele assume uma atuação cada vez menos intervencionista na esfera social,
dedicando-se, preponderantemente, a uma função de negociador orientado por um ethos
gerencial, por assim dizer, ocupado em captar recursos de outras fontes e repassá-los para a
sociedade, exercendo assim o papel de agente intermediador que lhe é facultado na nova
ordem político-econômica que vem se configurando nos últimos tempos.
Em meio a esse contexto, não é por acaso que o debate em torno das leis de incentivo à
cultura ganha relevo posto que, pelos contornos que vem adquirindo, ele revela uma das
tendências mais em voga na atualidade: a relação cada vez mais íntima entre economia e
cultura e a convergência entre políticas públicas e o setor empresarial como resultante dessa
dinâmica. Convergência essa que deixa transparecer um entrelaçamento que emerge
sincronizado por um movimento em que as elites econômicas e financeiras, detentoras do
capital privado, adquirem maior poder sobre os destinos da produção cultural do país,
indicando assim uma reconfiguração das práticas, lugares e hierarquias da própria esfera da
cultura na contemporaneidade. Não é à toa que muitos analistas que se debruçam, na
atualidade, sobre o tema das políticas culturais oficiais venham assinalando que o debate
sobre modelos de financiamento à cultura e, em especial, sobre o papel das leis de incentivo
fiscal, acabou se sobrepujando a uma discussão mais ampla sobre a temática da própria
cultura brasileira e o papel mesmo das políticas culturais, deixando-se entrever nesse processo
uma espécie de inversão em que a questão do financiamento parece determinar as políticas
culturais e não o contrário (BOTELHO,1994; FARIA,1994; PORTO, 2003b).
A ressonância do debate que se dá no plano nacional em torno do modelo de
financiamento à cultura, baseado nas leis de renúncia fiscal, ecoa também no contexto das
políticas culturais locais, já que o princípio que orienta as legislações, bem como os resultados
proporcionados por esse mecanismo, são similares nas três esferas de governo. A questão
latente nesse debate refere-se sobretudo à reformulação do papel do Estado e a
preponderância do setor empresarial no encadeamento funcional que conforma atualmente o
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circuito da produção cultural brasileira – interdependência essa orientada pelos esquemas
mercantis imanentes aos mecanismos institucionais da sociedade dos consumidores, em
especial a industrialização e o comércio de bens culturais e de diversão. Em resumo, a questão
posta em discussão traz embutida no seu conteúdo o fenômeno que aqui se pretende analisar,
qual seja: a crescente privatização da gestão e organização do setor cultural.
A lente de análise que tem lugar nessa seção foca-se na reflexão sobre o Programa
Estadual de Incentivo à Cultura – Fazcultura –, implementado pelo governo estadual baiano,
em 1997, com o objetivo de constituir-se em mais uma fonte de financiamento à produção da
cultura local. Procuraremos contemplar aqui as questões suscitadas nas discussões que se dão
no plano nacional em torno do papel desempenhado pelas leis de renúncia fiscal, tentando
trazer ao debate os aspectos que denotam as idiossincrasias desse mecanismo de
financiamento no contexto local. Quais são as marcas distintivas do Fazcultura e como ele se
inscreve na política de modernização cultural promovida pela Secretaria da Cultura e
Turismo? Como se dão os processos de avaliação de projetos e de decisão sobre a destinação
dos recursos e como esses processos afetam o modo de organização do campo cultural
baiano? Qual foi o perfil dos investimentos executados pelo programa e o que ele revela?
Esses são questionamentos que tentaremos contemplar nesse estudo, tomando como base,
sobretudo, os documentos legais que norteiam o funcionamento do programa e os números
apresentados pela Secretaria da Cultura e Turismo, através da Secretaria Executiva do
Fazcultura.
Como foi assinalado na terceira seção, as leis de renúncia fiscal destinadas à área
cultural surgiram como mais uma saída para o financiamento da produção cultural. Esse setor
tradicionalmente foi, e ainda continua sendo, o menos aquinhoado com recursos da União
para viabilizar a criação, a difusão e o acesso de bens simbólicos no Brasil. Dessa forma o
incentivo fiscal, concedido às empresas que patrocinam atividades artístico-culturais, passou a
ser “umas das três pontas da pirâmide clássica de financiamento da cultura” (MENDONÇA,
1994, p.7). Segundo esse autor, a ‘pirâmide’ seria composta pelo Estado, atuando como
incentivador, pela receita gerada através do produto cultural e pela iniciativa privada que,
utilizando o dispositivo do marketing cultural, obteria resultados promissores no investimento
realizado. Sob essa lógica, a partir de década de noventa começaram a surgir mais
intensamente diversas leis de incentivo à cultura nos vários quadrantes do país, e nas
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diferentes instâncias da administração pública, ou seja, nos planos federal, estadual e
municipal.
Criou-se, dessa forma, um ambiente aparentemente propício à parceria entre Estado,
produtores culturais e conglomerados econômicos com vistas ao desenvolvimento da
atividade artístico-cultural no país. Através desse modelo, o Estado passa a conceder
formalmente à iniciativa privada (especialmente àquela cuja atividade não está vinculada à
produção e ao comércio do bem cultural) a chave que dá acesso à esfera da cultura, seja
através da contrapartida financeira – minoritária, cabe ressaltar –, seja pelo poder – um tanto
distorcido – que é concedido às empresas de escolher as produções que serão viabilizadas
através do incentivo estatal. A cadeia de interdependência funcional, instaurada a partir da
lógica específica que rege o funcionamento desse mecanismo de financiamento à cultura,
acaba por revelar uma das características mais notórias do modo de organização e gestão do
campo cultural no Brasil na atualidade, qual seja: um remanejamento nas linhas de comando
de sua gestão, correspondendo à tendência da balança de poder pender cada vez mais
intensamente a favor da iniciativa privada. Essa redistribuição de poder no âmbito da
correlação de forças entre Estado e mercado nos leva a questionar sobre os limites e sobre as
possibilidades dos papéis a serem desempenhados pelo poder público e pelos conglomerados
econômicos no campo da produção cultural.
No bojo do processo modernizador de desenvolvimento cultural e seguindo a tendência,
que vigora em nível nacional, de utilização das leis de incentivo à cultura como vetor
precípuo para o fomento da produção cultural, o governo estadual baiano também passou a
adotar esse mecanismo de financiamento às atividades culturais como sustentáculo das
políticas culturais no Estado. Apesar de a Bahia ter tido, no início da década de 90, pela
primeira vez um, projeto de lei aprovado pela Câmara Municipal, voltado para o incentivo
fiscal– a Lei Alfaya1 –, somente em 1997, o Estado vai ganhar mais uma lei de renúncia
fiscal voltada para o fomento da produção cultural baiana – agora na esfera estadual.

1

A lei municipal de incentivo à cultura, conhecida como Lei Alfaya (Lei 4.260/90, sancionada em 28/12/90 e
Lei 4.280/90, sancionada em 13/03/91), por ter sido um projeto de Lei proposto pelo vereador Javier Alfaya,
tinha por objetivo intensificar a produção cultural no município de Salvador, através da dedução fiscal do IPTU e
do ISS a empresas que investissem em projetos culturais. Em 1998, já na gestão do prefeito Antonio Imbassahy,
foi criada a Lei 5352/98, que dispunha sobre a concessão de incentivos para financiamentos de projetos culturais.
Essa lei foi sancionada em janeiro de 1998 e aprovada pela Câmara, substituindo, dessa forma, a Lei Alfaya. No
entanto, a Lei 5352/98, assim como a Lei Alfaya, não foi devidamente regulamentada. Como conseqüência,
Salvador, atualmente, não possui nenhuma lei municipal de incentivo fiscal à cultura em vigor.
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Em 1996, na gestão do então governador Paulo Souto é regulamentada pela Secretaria
de Cultura e Turismo, a Lei nº 7.015/96 que regula o funcionamento do Programa Estadual de
Incentivo à Cultura – Fazcultura. Nos mesmos moldes dos mecanismos de outras legislações
em vigência nos mais diversos estados e municípios do país o programa foi instituído, tendo
por objetivo:
I- promover o incentivo à pesquisa, ao estudo, à edição de obras e à
produção das atividades artístico-culturais, nas seguintes áreas:
a) artes cênicas, plásticas e gráficas;
b) cinema e vídeo;
c) fotografia;
d) literatura;
e) música;
f) artesanato, folclore e tradições populares;
g) museus;
h) bibliotecas e arquivos
II - viabilizar a aquisição, manutenção, conservação, restauração, produção
e construção de bens móveis e imóveis de relevante interesse artístico,
histórico e cultural.
III - desenvolver campanhas de conscientização, difusão, preservação e
utilização de bens culturais
IV - instituir prêmios em diversas categorias (DECRETO nº6.152/1997).

Como parte integrante do “desenvolvimento de uma política de captação de
investimentos e aportes logísticos, apoiada estrategicamente em uma política de incentivo
fiscal, contribuindo para ampliar as oportunidades de mercado aos produtores e novas
condições de parceria com o empresariado” (GAUDENZI, 2000a, p.41), o Fazcultura tornouse um dos pilares da política cultural oficial adotada nesse novo ciclo administrativo do grupo
ligado à figura de Antonio Carlos Magalhães. Ainda segundo as palavras do Secretário Paulo
Gaudenzi, a implementação de programas como o Fazcultura:
Passou a nortear as relações Estado/Meio Cultural/Iniciativa Privada (...)
propiciando uma surpreendente ampliação das condições de produção e
difusão, um crescente processo de profissionalização da administração do
meio cultural, bem como o florescimento de todas as linguagens artísticas e
dos segmentos humanísticos de produção do conhecimento (GAUDENZI,
2000a, p. 41).

Debruçar-se sobre os mecanismos de funcionamento da lei, investigando os documentos
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(leis, decretos e regulamentos) que lhe regulam e lhe dão forma é o propósito dessa pesquisa a
partir de agora. Averiguar os rumos que o programa vem tomando desde a sua implantação
em 1997, como também analisar os seus números e estatísticas, os seus limites e benefícios e
a configuração que o campo cultural na Bahia passou a assumir após a implantação do
Fazcultura são também aspectos a serem abordados aqui, buscando, sempre, a interlocução
com debatedores e pesquisadores e consultando textos exploratórios sobre o advento das leis
de incentivo à cultura enquanto uma das principais, senão a principal, ferramentas da política
cultural nacional adotados pelo país nesses tempos de intensas correntes neoliberais de gestão
dos interesses públicos.
5.1 FAZCULTURA: GERENCIAMENTO DOS RECURSOS, DA AVALIAÇÃO DOS
PROJETOS E DO PERFIL DE INVESTIMENTOS
Apesar do dinamismo do campo da produção cultural baiana estar mais fortemente
ancorado na indústria que movimenta a espetacularização da festa e do lúdico (a exemplo do
carnaval e das festas juninas) – seja no que se refere às cifras que o impulsiona seja pela
amplitude do público que acessa essas manifestações –, as atividades artístico-culturais que
não integram esse circuito mais amplo e, conseqüentemente, têm dificuldade em
autofinanciar-se na lógica do mercado (como as artes cênicas, a literatura, as artes plásticas, o
audiovisual e a produção musical de caráter “não-comercial”), passaram a ter mais um
caminho de realização, através do Fazcultura.
A efervescência da produção cultural local, em termos de demanda por financiamento
no âmbito do programa estadual de incentivo à cultura, pode ser mensurada pelos números
divulgados pela Secretaria de Cultura e Turismo. No período entre 1997 a 2002, 4.247
projetos foram inscritos no programa, tendo sido aprovados 2.033, o equivalente a 47,87% do
total, sendo que 768 deles foram patrocinados, equivalendo a 37,77% dos projetos aprovados
– uma média relativamente alta se comparado aos números da Lei Rouanet que, no período de
1996 a 2000, apenas 23, 61% dos projetos aprovados foram patrocinados (OLIVIERI, 2002).
Os recursos investidos apenas pelo executivo local, em seis anos de funcionamento do
programa, giraram em torno de R$ 56 milhões, já o capital privado comparece com
investimentos na ordem de R$ 14 milhões de reais, cifras essas que somadas totalizam um
volume de R$ 70 milhões de reais injetados na dinamização do circuito da produção cultural
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local. Pode-se inferir através desses números a vigorosa demanda por financiamento que pulsa
nos bastidores da cena cultural na Bahia.
Operacionalmente, o programa está orientado basicamente nos moldes das principais
leis federais, estaduais e municipais de incentivo à cultura em vigor nos diferentes estados e
municípios do país. No entanto, como chama a atenção Reis (2003), a maioria das leis
estaduais e municipais de renúncia fiscal está baseada no texto da primeira lei municipal de
incentivos à cultura do país – a Lei Mendonça, regulamentada no município de São Paulo –,
no que diz respeito a diferentes aspectos como composição, mandato e responsabilidade das
comissões avaliadoras de projetos, à forma e ao mecanismo de incentivo, e a faixa de renúncia
fiscal. Passemos então à análise da especificidade da experiência da lei baiana de renúncia
fiscal.
5.1.1 Recursos do poder público e a contrapartida da iniciativa privada: uma equação
equilibrada?
O mecanismo que orienta o funcionamento das leis de incentivo pela renúncia fiscal está
baseado no princípio de que o governo se dispõe a abdicar de parte da sua receita a favor de
contribuintes que destinem parcela de algum imposto a pagar a projetos de natureza cultural,
de acordo com as regras estipuladas por cada município ou Estado (REIS, 2003).
No que se refere aos recursos públicos carreados para o Fazcultura, anualmente é
estabelecido pelo governador do Estado, através de decreto, o montante de recursos destinado
à renúncia fiscal, ou seja, a cota da verba pública que poderá ser gasta em incentivos fiscais à
cultura. É notório o significativo crescimento do montante de recursos reservados ao incentivo
cultural. Iniciado, em 1997, com uma cota de R$ 5 milhões, o Fazcultura chega em seu oitavo
ano, contando com recursos de renúncia fiscal da ordem de R$ 13 milhões para o exercício de
2004, representando um aumento global de 128%.
Se, por um lado, essa expansão do teto de recursos renunciados pelo governo baiano
denota a preocupação do poder público em atender a uma demanda crescente dos produtores
culturais, vista por outro ângulo ela indica a tendência da crescente desregulamentação das
funções do Estado na área cultural, na medida em que reflete não só a diminuição da dotação
orçamentária destinada para a pasta da cultura, mas também a sua substituição – já que a cota
de renúncia fiscal, como o próprio termo indica, é uma parcela do dinheiro público que o
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governo deixa de recolher dos contribuintes. Dessa forma, o aumento da verba destinada pelo
poder público para a área cultural se dá por via indireta, sob a égide do incentivo, num
processo em que a decisão final da aplicação dos recursos do Tesouro recai sobre o domínio
das empresas patrocinadoras, que, por sua vez, são movidas por interesses específicos. Logo,
quanto maior a parcela da verba renunciada pelo governo mais revelador se torna o
delineamento do seu papel enquanto agente intermediador no processo de fomento à produção
cultural. Mesmo que a posição ocupada pelo Estado seja relevante nesse processo, já que é
provedor de parte majoritária dos recursos a serem financiados, o mais heurístico da
racionalidade desse mecanismo de financiamento é o fato de que a decisão final sobre a
destinação desses recursos fica nas mãos do setor empresarial. Paradoxalmente, esse setor –
detentor minoritário do capital econômico envolvido na operação – detém um poder
simbólico relevante que é capaz de definir e interferir sobre os destinos de determinada
produção cultural.
Via de regra, pelos termos que orientam as principais leis municipais e estaduais de
incentivo à cultura, a parcela de recursos investida pela iniciativa privada, ou seja sua
contrapartida no negócio, varia entre 20 e 30% do custo de cada projeto, o que significa que
os 70 ou 80% dos recursos necessários à realização do projeto são provenientes dos cofres
públicos. O Programa Fazcultura segue essa tendência e, de acordo com o seu regulamento, o
patrocinador deve participar com, no mínimo, 20% de recursos próprios, podendo dessa forma
abater até 5% do valor do ICMS a recolher, estando, contudo, esse abatimento limitado a 80%
do valor dos recursos que terão isenção fiscal.
Essa exigência pelo menos obriga a iniciativa privada a investir recursos próprios no
projeto, evitando distorções como atualmente acontece com as leis federais, a Lei Rouanet e a
Lei do Audiovisual. A dedução fiscal, concedida pela lei federal de incentivo à cultura,
corresponde a 100% do investimento realizado pelas empresas enquanto a Lei do Audiovisual
chega a conceder 125% de incentivo sobre o valor do patrocínio, abatido do Imposto de
Renda devido pelas empresas, significando, em última instância, o sacrifício de receita
pública revertida em benefício de interesse promocional por parte das empresas
generosamente agraciadas com tal mecanismo de incentivo fiscal (SARKOVAS, 1998, 2003a,
2003b, 2003c, 2003d, 2003e; OLIVIERI, 2002). Dessa forma, além de ter o retorno de todo o
investimento realizado com recursos próprios, a empresa beneficiária do incentivo das leis
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federais ainda lucra com a promoção da sua imagem e da sua marca veiculadas na divulgação
do projeto apoiado. Ou seja, sob essa lógica de funcionamento, acaba por ocorrer justamente
uma contradição no princípio que orienta os objetivos do estímulo promovido pelo Estado,
qual seja: o estabelecimento de um sistema de parceria entre as diversas esferas
administrativas (pública e privada) para o financiamento da produção cultural (BOTELHO,
1998) .
Atualmente, os projetos que concorrem aos benefícios oferecidos pelo Fazcultura têm
limite máximo de incentivo de R$ 150.000,00, podendo assim o teto solicitado por
proponente chegar a, no máximo, R$ 187.500,00 – com exceção àqueles relativos a Cinema,
Arquivo, Biblioteca, Museu, Bens Móveis, Imóveis e Integrados e projetos de manutenção de
instituições de direito privado, de natureza cultural, sem fins lucrativos e declarados de
utilidade pública, que podem pleitear um valor de até R$ 1 milhão. Os dados da tabela 1
mostram, de acordo com a Resolução nº 473/2003, que a cota de incentivo pode ser reduzida
de acordo com as diferentes faixas estipuladas.
Tabela 1 – Faixas de valor investido e percentual de incentivo
Faixas de valor total do projeto

Incentivo máximo

Patrocinador

Até R$500.000,00

80%

20%

De R$500.000,01 a R$600.000,00

75%

25%

De R$600.000,01 a R$700.000,00

70%

30%

De R$700.000,01 a R$800.000,00

65%

35%

De R$800.000,01 a R$900.000,00

60%

40%

De R$900.000,01 a R$1.000.000,00

55%

45%

Fonte: : Secretaria da Cultura e Turismo – Resolução nº 473/2003

Esses percentuais e a sua variação são estabelecidos conforme a faixa de valor de
projetos, constituindo-se num outro indicador da política de promoção de uma parceria mais
equilibrada entre o poder público e o setor empresarial, promovida pela lei baiana. Ao
diminuir o seu percentual de participação conforme o montante da verba solicitada por cada
projeto, o governo acaba estimulando a efetiva participação da iniciativa privada no
financiamento à cultura, dirimindo, assim, as distorções originadas pelas leis federais de
renúncia fiscal.
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5.1.2 Quando o poder executivo se reveste do papel de ‘produtor cultural’
Os projetos encaminhados ao Fazcultura são alocados em sete grandes áreas, a saber:
“Artesanato, Folclore e Tradição Popular”; “Música”; “Artes Cênicas”; “Literatura”,
“Arquivo, Biblioteca, Museu, Bens Móveis e Imóveis”; “Artes Gráficas, Plásticas e
Fotografia” e “Cinema e Vídeo”. Cabe ainda observar que parte dos recursos são também
reservados a projetos de “interesse direto do próprio Estado”, como assim definiu o secretário
executivo do Fazcultura em entrevista concedida à pesquisadora, constituindo-se em uma
modalidade cunhada de “Poder Público”. Cabe assinalar que essa área nem mesmo consta no
regulamento do programa e não são definidos critérios claros sobre a natureza desses projetos,
deixando-se antever aí uma classificação de matizes muito pouco esclarecedoras. A menção
que se faz a essa modalidade encontra-se apenas registrada em decretos anuais que versam
sobre a cota de renúncia destinada ao programa para cada exercício fiscal. Nesses
documentos, o governador do Estado estabelece um percentual de recursos que deve ser
reservado a “projetos de interesse do poder público”. Para o exercício de 2004, por exemplo,
a cota de renúncia fiscal ficou estipulada em R$ 13 milhões, sendo que R$ 3 milhões, ou 23%
dos recursos, foram reservados ao incentivo de propostas classificados como de interesse
direto do governo.
Analisando a relação dos projetos patrocinados no ano de 2002, e mais especificamente
aqueles relacionados sob a rubrica de “Poder Público”, foi possível observar que se incluem
nessa modalidade específica projetos de diferentes linguagens tais como artes cênicas, festas
juninas, espetáculos de música, manutenção de equipamentos culturais etc. O mais curioso a
observar é a possibilidade que se abre para que o próprio poder executivo assuma o papel de
produtor cultural, por assim dizer, ao se constituir como proponente de projetos passíveis de
concorrer aos incentivos fiscais do Fazcultura. De acordo com Durand (1997), as leis, em
geral, acatam a possibilidade de o próprio governo se beneficiar do incentivo criado por ele
mesmo. No entanto, o autor chama a atenção para a possível conseqüência de os governos
transferirem para os incentivos suas despesas correntes com seus eventos e com a manutenção
de suas entidades culturais. Nesse sentido, os incentivos fiscais podem também servir como
fonte de capitalização do próprio Estado, como possível saída para a crise fiscal que vem se
abatendo sobre grande parte dos governos.

180

Enquadrando-se nessa modalidade, órgãos executivos da Secretaria da Cultura e
Turismo, prefeituras, entre outras entidades que compõem a esfera governamental podem
lançar-se no mercado em busca de patrocínio para a realização de seus projetos, lançando mão
do atrativo do mecanismo das leis de incentivo fiscal. Algumas das propostas classificadas
pelo Fazcultura como “Poder Público” são idealizadas ou estão sob a coordenação do próprio
executivo, seja através de órgãos vinculados à própria estrutura administrativa da Secretaria
da Cultura e Turismo, seja através de prefeituras municipais. Um caso exemplar dessa
especificidade da lei é o projeto “Caminhada Axé”. Voltado para a valorização de tradições
populares da Bahia, esse evento vem sendo promovido há treze anos pela própria Fundação
Cultural do Estado (Funceb) – órgão que compõe o staff administrativo da Secretaria da
Cultura e Turismo. Se antes do Fazcultura a caminhada era realizada basicamente com
recursos oriundos diretamente do cofre púbico, hoje é um projeto que se beneficia dos
incentivos da lei estadual de renúncia fiscal e é patrocinado também com recursos privados –
nesse caso específico de uma empresa de telefonia celular, que apoiou o projeto por dois anos
consecutivos (2002 e 2003). Projetos que tradicionalmente são fomentadas com fundos
diretos do próprio Estado, como é o caso da manutenção física e recuperação do patrimônio
histórico e artístico, também são apoiados com recursos incentivados – situação esclarecedora
da tendência que vimos apontando nesse trabalho, qual seja: a desregulamentação das funções
do Estado ao dividir a responsabilidade de prover recursos para o fomento à produção cultural
com a iniciativa privada. E o que é mais sugestivo: nessa lógica, é o setor empresarial quem
patrocina as iniciativas do próprio poder público.
A racionalidade que orienta essa prática acaba por gerar um paradoxo: de agente
regulador, o executivo passa a ser beneficiário direto do mecanismo criado sob seus próprios
auspícios. Suzana Varjão (2000b), refletindo sobre essa idiossincrasia da lei na ocasião do
debate proposto pelo jornal A Tarde sobre o desempenho do Fazcultura, conclui que “os
recursos do Estado (leia-se dos contribuintes) que o Legislativo determinou que deveriam
retornar à comunidade estão sendo interceptados (e mal aplicados) pelo executivo”. Não nos
cabe aqui uma análise valorativa sobre a destinação desses recursos por parte do poder
executivo, como assim se posicionou a jornalista. No entanto, o mais heurístico é observar a
irrupção de um fenômeno, decorrente desta peculiaridade da lei, qual seja: a ambigüidade no
escopo de atuação do Estado. Ao tempo em que promove a desregulamentação de sua função
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dividindo a “responsabilidade” pelo fomento à produção cultural com a iniciativa privada,
assume concomitantemente a performance de dublê de produtor cultural, por assim dizer,
quando, por exemplo, se lança no mercado para catalisar investimentos que viabilizem
projetos idealizados por ele mesmo.
Nesse compasso uma lógica idiossincrática acaba por se estabelecer: além de concorrer
com produtores do meio cultural, a máquina estatal, além de se beneficiar da própria chancela
institucional que lhe confere legitimidade na corrida por um patrocinador, usufrui recursos do
próprio tesouro, assim como garante a realização de suas produções através de patrocínio do
capital privado. Nesse contexto, o Estado não só deixa de injetar recursos na cultura, oriundos
diretamente dos seus próprios cofres, como também disputa as parcas fontes de financiamento
disponíveis no mercado para o fomento à atividade cultural.
5.1.3 Critérios de distribuição de recursos por área como palco dos conflitos e das
tendências do campo cultural baiano
De acordo com a Resolução nº473/2003, atualmente em vigor, que dispõe sobre
critérios para inscrição e distribuição de recursos por área de atuação, os recursos destinados
ao Fazcultura estão distribuídos conforme consta na Tabela 2 (não está previsto aí o
percentual para a área “poder público”):
Tabela 2 – Distribuição dos recursos por área
Área de atuação

Participação (%)

Artes cênicas (dança, teatro, circo, ópera)

24,00

Música

20,00

Cinema e vídeo

8,00

Literatura

8,00

Artes plásticas, gráficas e fotografia

10,00

Artesanato, folclore e tradição popular

10,00

Arquivo, biblioteca, museu e bens móveis, imóveis e integrados

20,00

Fonte: Secretaria da Cultura e Turismo – Resolução nº 473/2003
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A bem da verdade, nem sempre foi assim. No início do funcionamento do programa não
havia a destinação da verba por setor como agora está previsto pela referida resolução. De lá
pra cá, o programa foi sendo aperfeiçoado e diferentes resoluções foram regulamentadas com
o propósito de afinar os critérios sobre avaliação de projetos, distribuição de recursos por
segmento cultural e prestação de contas.
A primeira grande modificação nas normas do Fazcultura ocorreu no ano de 2000. A
falta de critérios para a distribuição de recursos por área provocou algumas distorções como a
alta concentração dos recursos para atividades ligadas à produção de eventos carnavalescos e
juninos, principalmente entre o período de 1997 a 2000. Como essas são as atividades que
recentemente tornaram-se as grandes vedetes da indústria cultural baiana – portanto,
potencialmente auto-sustentáveis

pelos

seus

próprios

dispositivos organizativos

–

concorreram para o esgotamento, cada vez mais rápido, da cota reservada à renuncia fiscal.
Esse fato motivou na época uma ampla discussão, encabeçada por artistas, produtores e
jornalistas acerca de algumas questões que permeiam a produção cultural na Bahia, fazendo
com que o Fazcultura, um das principais ferramentas da política oficial de cultura, fosse
colocada na berlinda. A pressão foi tal que a discussão ganhou a proporção de um debate
público veiculado pelo jornal de maior circulação do Estado, gerando declarações
inconformadas como essa, do poeta Geraldo Maia, publicado no jornal A Tarde de
28/08/2000.
(...) essa discussão em torno da cultura e de seus mecanismos de
financiamento está permitindo descobrir não apenas essa coisa do
Fazcinismo, mas, também, que o Estado não pode deixar de patrocinar
diretamente a produção cultural, notadamente, aquela que não atende aos
interesses do mercado, mas sim da educação e do bem-estar social; que as
grandes empresas e artistas de renome não precisam de leis de incentivo e
nem de financiamento estatal, mas de apoiar a produção da cultura local,
principalmente os valores emergentes, contribuindo, dessa maneira, para
que exista renovação e continuidade; que é preciso diferenciar os projetos
dentro das leis de incentivo, impor limites ao uso dessas leis e estimular a
construção de equipamentos de difusão cultural, assim como as atividades
de estímulo à criação e à formação de platéias. (...) Quase tudo que é
produzido na Bahia em termos de cultura é patrocinado pelo estado. Mesmo
a lei de incentivo é patrocínio estatal. Mas não só o estado deve ser o
responsável pela produção cultural, devendo existir múltiplas fontes de
financiamento, inclusive com a participação da sociedade civil (...)atuando
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no sentido de ampliar e aprofundar as ações de âmbito estatal, porque se
deixarmos tudo nas mãos do poder público, corremos o risco de
manipulação a favor dos interesses do grupos mandatários vigentes, o
mesmo acontecendo no caso de só a iniciativa privada, financiadora de tais
grupos, definir a produção cultural, como está sendo desenhado na Bahia e
no resto do país (MAIA, 2000).

Vários aspectos foram discutidos publicamente por produtores, artistas e técnicos da
Secretaria da Cultura e Turismo, tais como os critérios para avaliação dos projetos,
distribuição

de

recursos

entre

as

diferentes

áreas,

concentração

de

projetos

2

aprovados/financiados por proponente , inadimplência dos proponentes e a disputa, pelas
prefeituras, da verba destinada ao patrocínio das atividades culturais.
O debate proporcionado pela comunidade artístico-cultural surtiu efeito. Na época a
Secretaria da Cultura e Turismo se viu pressionada a rever algumas normas e critérios que
regulavam o programa. Além do debate promovido pelo jornal A Tarde, foram promovidos
pela própria Secretaria dois encontros com a comunidade artístico-cultural, objetivando ouvir
críticas e sugestões de representantes do meio cultural da Bahia (Gazeta Mercantil, 2000). O
saldo dessas discussões resultou em um novo regulamento do programa que entre outras
modificações estabeleceu, pela primeira vez, percentuais de distribuição de recursos por área
de atuação.
Em outubro de 2000 foi publicada no Diário Oficial, a Resolução nº 344/2000, prevendo
novos critérios par a avaliação de projetos a serem realizados em 2001, a distribuição de
recursos entre as áreas de atuação e as normas para preenchimento e encaminhamento da
prestação de contas. Desde então, foram regulamentados diferentes decretos e resoluções que
prevêem, principalmente, modificações nos critérios de destinação por setor dos recursos por
segmento cultural, nos critérios de avaliação de projetos e no regulamento do programa.
Atualmente, estão em vigor a Resolução nº 473/2003 (que dispõe sobre os critérios para
inscrição e sobre a distribuição de recursos por área), a Resolução nº 474/2003 (que dispõe
sobre os critérios de avaliação de projetos culturais), a Resolução Nº 475/2003 (que versa
sobre os critérios para inscrição e avaliação de projetos de festejos juninos) e o decreto
8.668/2003 (que aprova o novo Regulamento do Fazcultura). As principais modificações nas
regras desses documentos, dignas de nota aqui, referem-se basicamente à mudança de
2

Segundo dados divulgados pelo jornal A Tarde em 22/10/2000, o ano de 1999 foi o período em que houve a
maior concentração de projetos por pessoa/proponente, gerando casos como o da empresa Publi –X Produções
& Eventos, que teve 22 projetos financiados pelo Fazcultura. Todos eles ligados a festejos juninos e não é por
acaso que a maioria integra a lista de proponentes inadimplentes.
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percentual de recursos para a cada área de atuação e a revogação de normas regulamentares
referentes ao incentivo de projetos que tinham como objeto a organização de festas juninas e
eventos carnavalescos.
Segundo Fábio Liger, atual secretário executivo do Programa Fazcultura, em entrevista
concedida à pesquisadora, a determinação da cota por segmento cultural, desde 2000, vem
sendo realizada anualmente levando-se em consideração basicamente critérios tais como o
número de projetos inscritos, aprovados e patrocinados por cada área. A partir dessa
estimativa, o percentual da verba é estipulado, priorizando justamente as áreas que obtiveram
melhor desempenho.
Analisando a distribuição de recursos ao longo dos últimos três anos, constata-se que a
área que obteve o melhor índice de crescimento no período foi a de “Artes Cênicas”. Se no
ano de 2001, essa área contou com 14,29% dos recursos do programa, em 2003, após a
publicação da Resolução nº473/2003, reservou-se 24% da verba para as produções de teatro,
dança, circo, ópera e congêneres, a serem realizadas no ano de 2004 – indicador que revela a
efervescência que as artes cênicas vêm ganhando no circuito cultural local, na última década
(Ver Franco, 1998). Junto com as “Artes Cênicas”, as outras áreas beneficiadas com o
aumento de percentual dos recursos foram “Música” (em 2001 dispunha de uma cota de
14,29% dos recursos, em 2004 chega a obter 20%) e “Arquivo, Biblioteca, Museu e Bens
Móveis e Imóveis” (que em 2001 contava com 18,55% e em 2004, tem um pequeno aumento
percentual, passando a ter 20% dos recursos destinados ao programa). As demais áreas
tiveram decréscimo no percentual de recursos: “Literatura” (decresceu de 14,29% em 2001
para 8% em 2004), “Cinema e Vídeo” (passou de 10 % em 2001 para 8% em 2004), “Artes
Plásticas, gráficas e fotográficas”, “Artesanato, folclore e tradição popular” (em 2001, para
cada uma foram destinados 14,29% dos recursos, já em 2004 contaram apenas com 10%,
individualmente).
As restrições ao apoio a projetos voltados para a realização de festas juninas e eventos
carnavalescos vêm sendo uma constante nas alterações dos critérios que regulam o programa.
A primeira delas ocorreu no ano de 2000, quando foi publicado o Decreto 7.833/2000, no qual
se excluiu o apoio a festas juninas em virtude da polêmica causada pelo esgotamento dos
recursos logo no início do ano. Doravante, limitou-se também o apoio a eventos
carnavalescos, permitindo-se apenas o incentivo a projetos ligados a manifestações culturais
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de blocos afro e de índio, excluindo o patrocínio a blocos de trio ou a propostas que tinham
como objeto organizar a infraestrutura da festa momesca, como fora permitido até 1999. Em
2003, as regras que regulam o incentivo a projetos ligados ao São João e ao Carnaval sofrem
modificações mais uma vez. Volta-se a aceitar novamente a inscrição de projetos referentes a
festas juninas – porém, sob critérios mais restritivos, dispostos na Resolução nº 475/20033 – e
exclui-se definitivamente o incentivo a projetos, de qualquer gênero, desde que vinculados ao
carnaval (Decreto nº 8.668/2003. art 2º, caput XXXI).
O caráter heurístico no significado das mudanças dos dispositivos e regras do programa
é que elas acabam por revelar a correlação de forças, tensões e conflitos que se estabelecem
entre os agentes no interior do campo cultural baiano na luta pelo capital que está em jogo. A
contenda gerada em 2000, em torno dos critérios de distribuição da verba é um fenômeno
indicador das disputas entre os agentes no interior do campo cultural. Nesse sentido, o modo
como o poder público atua na intermediação dessas tensões é emblemático, revelador de uma
propriedade que lhe é imanente, qual seja: a de constituir-se como um “aparelho de produção
simbólica” por excelência (Bourdieu, 1996b). Ora, a função de conferir gradientes
diferenciados de poder – através do modo de operar a distribuição dos recursos aos agentes
envolvidos nesse campo de lutas não é senão um dos índices dessa sua propriedade. A
distribuição da verba por setor, na dinâmica específica da regulação do Fazcultura, se
constitui então na primeira instância onde se descortina o poder de ação do Estado. Isso
porque o ato de estabelecer uma cota de recursos para determinada área – mesmo
considerando que a decisão final sobre o patrocínio acaba recaindo sob os auspícios da
empresa investidora – implica em atribuir princípios de diferenciação, resultante característica
do exercício do seu poder simbólico. Um poder que conseqüentemente afeta os modos de
organização do próprio campo da produção cultural.

3

Em virtude dos problemas ocorridos em 2000 em relação à modalidade de projetos voltados para as festas
juninas, o Fazcultura regulamentou nova resolução, impondo algumas restrições com o intuito de evitar os
percalços experimentados naquele período. Assim, de acordo com as novas regras, “cada município poderá
apresentar apenas um projeto junino, ficando a Prefeitura como proponente responsável pela elaboração e
execução dos mesmos”(Resolução nº 475/2003) . Só poderão ser objeto de incentivo, projetos que desenvolvam
atividades ligadas às manifestações tradicionais das festas de São João, São Pedro e Santo Antonio, tendo o
limite máximo de incentivo de R$ 12 mil.
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5.1.4 Seleção, avaliação e o acompanhamento dos projetos: o poder simbólico de
consagração do Estado
As etapas de seleção, avaliação e acompanhamento dos projetos tornam-se importantes
para os objetivos dessa pesquisa, uma vez que se constituem também como palco privilegiado
do exercício do poder simbólico do Estado. O modo como essas etapas são executadas
traduzem o poder das agências governamentais de gerir sistemas capazes de conferir maior ou
menor volume de capital simbólico entre os agentes envolvidos na configuração do sistema de
financiamento à cultura, via leis de renúncia fiscal.
Via de regra, no Brasil, a avaliação dos projetos submetidos aos programas de incentivo
fiscal à cultura obedece a um modelo similar de avaliação, ganhando, é claro, especificidade
local a depender do programa. Adotando como ponto de partida um estudo exploratório sobre
a implantação da legislação federal, estadual e municipal no Brasil nos anos 90, elaborado
pelo Centro de Estudos da Cultura e do Consumo da EAESP/FGV e coordenado por José
Carlos Durand (1997), foram mapeadas as principais características em comum entre as
diversas leis em vigor no país.
No que se refere à avaliação dos projetos, concluiu-se que em sua grande maioria, as
propostas são avaliadas por uma comissão técnica, composta por membros do executivo das
áreas de cultura e finanças e de representantes de sindicatos ou de associações de determinada
classe artística, havendo quase sempre um equilíbrio entre os representantes da esfera
governamental e das entidades artísticas. O autor cita como casos limites desta
representatividade as leis municipais de Londrina e de Teresina, cuja maioria dos membros
componentes das comissões são diretamente nomeados pelos prefeitos, deixando-se entrever
aí a ocorrência do que ele chama de ‘clientelismo explícito’. Cabe enfatizar que o referido
levantamento foi realizado em 1995, período em que o Fazcultura ainda não havia sido criado.
A Comissão Gerenciadora do Fazcultura foi instituída em 1997, quando o programa
passou a vigorar. Conforme definição da Resolução do programa, a Comissão Gerenciadora é
“um órgão deliberativo com a finalidade de definir e aprovar normas de funcionamento do
programa bem como analisar e deliberar sobre os projetos inscritos no Fazcultura”
(DECRETO nº 8.668, caput VII, art. 29). Atualmente a comissão é composta por treze
membros (exclusive o seu presidente, cargo ocupado pelo secretário da pasta da cultura),
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todos eles nomeados diretamente pelo governador do Estado. É o órgão, portanto, que
concede o “Certificado de Enquadramento” que chancela a “excelência e o mérito” dos
projetos, tornando-os aptos à concorrida busca por patrocinador.
No jogo simbólico que dinamiza a cadeia de interdependência que se estabelece entre os
diferentes agentes que compõem o sistema específico de financiamento à cultura baseado no
incentivo fiscal, a Comissão Gerenciadora comparece como a instância legitimadora, por
assim dizer, uma vez que ao se incumbir do ato de conceder o “selo de qualidade” ao projeto
cultural, o Estado, representado por esse grupo, reveste-se de poder simbólico necessário para
marcar sua posição no campo cultural.
Seus treze membros são representantes da comunidade artística e cultural (6) e do corpo
executivo das Secretarias da Cultura e Turismo e da Fazenda (7), sendo o titular da pasta da
cultura o seu presidente. Seus integrantes não cumprem mandato específico e sua participação
não tem prazo de duração determinado. Logo, a representatividade do setor cultural é
minoritária sem mencionar que seus representantes não são indicados por associações de
classe, motivando, desse modo, um processo de julgamento em que paira um certo teor de
parcialidade e clientelismo – seguindo aqui o rastro da formulação elaborada por Durand
quando analisa as especificidades da constituição das comissões de avaliação e seleção,
instituídas por praticamente todas as leis de incentivo hoje em vigor no país.
Em entrevista realizada com um dos membros do Conselho, foi-nos informado de que o
critério para a seleção dos representantes do setor cultural está pautado no coeficiente de
“proeminência” que determinado especialista detém em seu campo específico de produção
cultural. O critério de seleção desses agentes, orienta-se então, recorrendo mais uma vez a
Bourdieu, pela posição que ocupam no interior do campo cultural e no gradiente de capitais
específicos (o cultural e o social, sobretudo) que acumulam.
É curioso observar também que a composição da Comissão revela uma singularidade:
alguns de seus componentes, artistas e intelectuais, antes classificados como representantes do
meio cultural, por outras circunstâncias, tornaram-se executivos que hoje compõem a classe
dirigente de órgãos que integram a própria Secretaria da Cultura e do Turismo. Situação
contrária também ocorreu: representantes, oriundos da elite intelectual local, que antes
ocupavam cargos no âmbito do poder executivo e que não mais fazem parte do corpo técnico
da burocracia estatal hoje compõem a Comissão assumindo o status de representantes da
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comunidade cultural. Essa dinâmica espelha uma tendência bastante recorrente nos modos de
gestão das políticas culturais no Brasil, qual seja: a aproximação entre a elite intelectual e
poder público, movida por uma luta simbólica, através da qual cada agente vai de encontro a
seus interesses específicos, a saber: o Estado busca a legitimidade de suas ações pautadas no
discurso competente de uma elite intelectual – posicionada privilegiadamente no seio do
campo cultural (e também do poder) porque detentora de um maior gradiente de capital
específico – e, por sua vez, essa mesma elite além de prestígio, pode ser beneficiada com as
benesses da máquina da administração pública, tendo em vista seu trânsito mais fluido nos
bastidores da burocracia estatal.
Ao levantarmos essa hipótese não pretendemos generalizar, indiscriminadamente, que a
participação da elite intelectual é movida meramente por um presumível benefício que se
poderia daí derivar. No entanto, essa modalidade de relação entre o Estado e os intelectuais
não se constitui numa prática inédita e específica dos modos de conduzir a política pública de
cultura na Bahia. Há uma trajetória pretérita da relação entre a elite intelectual e o poder, na
história das políticas públicas brasileiras, que nos incita a suscitar tal possibilidade. Como
vimos mais atrás, na terceira seção, esse foi um recurso bastante utilizado pelas agências
estatais ao implementarem seus programas e políticas de ação cultural.
Uma outra particularidade do Fazcultura que destoa dos processos de decisão que
redundam na destinação dos recursos e na avaliação do uso dos mesmos em consonância com
as leis de incentivo apresentadas pela pesquisa da FVG, diz respeito à inexistência de
qualquer disposição ou regra que estipule o veto sobre a participação de membros da
Comissão como beneficiários de projetos junto ao Fazcultura. Segundo a referida pesquisa,
esse seria um outro traço comum entre as leis de incentivo à cultura. Nesse levantamento
constatou-se que todas as legislações vedam relações de proximidade (parentesco e/ou
participação de negócios comuns) entre proponentes de projetos e membros das comissões.
Nesse caso, os membros ficam proibidos de submeter projetos durante todo o período em que
permanecerem na Comissão, estendendo-se até o ano seguinte do seu desligamento. Durand
(1997, p.42) inclusive tece críticas sobre essa limitação, reconhecendo o ônus econômico e
profissional que essa restrição pode causar ao artista ou ao produtor cultural interessado em
concorrer aos benefícios dos incentivos fiscais para a realização de seus projetos.
No caso específico da Bahia, o Fazcultura não estabelece restrições sobre a participação
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dos membros da Comissão no Programa. Não há registros nos seus documentos oficiais que
verse sobre o impedimento do corpo de avaliadores em serem contemplados com os
benefícios da lei. No entanto, em entrevista concedida por um dos membros da Comissão, foinos esclarecido que há uma espécie de “acordo” entre os integrantes que limita sua
participação como proponentes de projetos. Todavia, lhes é permitido a concessão do
benefício da lei desde que estejam atuando como artistas na proposta a ser apresentada. Se
analisado por outro ângulo, essa espécie de “acordo” torna-se apenas uma limitação formal
que dirime, em reduzida medida, o constrangimento da avaliação intra-pares, assim como as
possíveis práticas de favorecimento daí decorrentes.
Já se constitui numa prática corrente o fato de que os beneficiários imediatos dos
recursos colocados à disposição através das leis de renúncia fiscal não serem os artistas,
porém terceiros (sejam eles constituídos por pessoas físicas ou jurídicas). Esses agentes
intermediários – os chamados “produtores culturais” – são incumbidos de administrar
burocraticamente o trâmite das propostas nas várias instâncias do processo, gerenciando assim
a produção cultural. Dória formula as seguintes observações a respeito desse anelado
funcional:
Não é mais quem escreve um livro, quem canta, quem compõe, quem toca,
quem pinta, o beneficiário imediato dos recursos: é uma empresa ou uma
associação, uma pessoa jurídica constituída com o precípuo objetivo de
gerenciar a produção cultural como um negócio (DÓRIA, 2003, p. 64).

Nesse sentido, é raro um artista ser ele mesmo o proponente e o administrador do
projeto. Assim, o fato de um membro da Comissão Gerenciadora do Fazcultura, representante
do setor cultural, encontrar-se impedido em se revestir formalmente do papel de proponente
de propostas não lhe poupa a chance de ser beneficiado pela lei. Afinal, o trabalho do
produtor cultural só se torna possível porque, a priori, existe o trabalho da criação artística,
substancializado pela produção de um criador (ou de um grupo deles). Sob essa perspectiva é
possível inferir o fato de que os artistas que participam da Comissão Gerenciadora estarem
aptos a concorrer aos benefícios da lei “em pé de igualdade” com os outros candidatos que
não têm relação direta com a máquina burocrática que administra o programa. Há de se
reconhecer que essa abertura implica num possível conflito de interesses, descortinando-se
assim a possibilidade de beneficiar proponentes diretamente ligados ao processo de avaliação
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dos projetos em detrimento de outros que não possuem capital social suficiente para tecer
laços mais estreitos com os agentes que ocupam posições no interior do programa. Há, nessa
opção, um risco sempre em suspenso, fato que torna vulnerável a transparência dos trâmites
de julgamento, tornando-se presa fácil para as críticas dos setores específicos que conformam
o circuito da produção artístico-cultural.
Um outro traço comum entre os modos de aplicar e avaliar os recursos destinados às leis
de incentivo fiscal apresentado pelo estudo da Fundação Getúlio Vargas refere-se aos critérios
de julgamento. De acordo com Durand (1997), em virtude do fantasma da censura militar
experimentado durante os anos sombrios da ditadura, a avaliação elaborada pelas comissões
técnicas está baseada em uma análise técnica, limitando-se a aspectos mais objetivos como a
clareza do projeto, a pertinência orçamentária e a exeqüibilidade do projeto. Dessa forma,
questões como mérito da proposta não são levados em consideração. Essa também é uma
questão pontuada por Cristiane Olivieiri ao analisar os usos da Lei Rouanet, quando
menciona:
A análise e avaliação dos projetos são procedidas com base nos critérios
definidos pelas Leis, Decretos, Regulamentos, Portarias, Instruções
Normativas e Resoluções em vigor. Ou seja, os projetos serão avaliados
pelo seu atendimento aos requisitos da legislação e adequação orçamentária
(viabilidade financeira), não sendo procedida qualquer análise de mérito
(OLIVIERI, 2002, p.66).

Em relação a esse item, o programa Fazcultura mais uma vez diferencia-se dos
procedimentos adotados pela maioria das leis de incentivo fiscal à cultura. Segundo a
Resolução nº 474/2003, que dispõe sobre os critérios para a avaliação de projetos, além de
aspectos mais correntes e comuns à maioria das leis como a qualidade técnica do projeto e
adequação orçamentária, estão previstos também critérios como a “excelência, a relevância e
o mérito cultural da proposta” na análise dos projetos. É necessário reconhecer que lançar
mão desse critério para avaliar projetos de natureza cultural é patinar em um terreno
escorregadio. Como estabelecer uma regra objetiva capaz de qualificar um bem cultural? Em
matéria de criação artístico-cultural quais são os parâmetros possíveis para definir que uma
obra seja excelente ou não? O próprio conceito do que é ou não é arte, por exemplo, já se
estabelece como uma diatribe longe de qualquer definição universal, duradoura no tempo e
em diferentes organizações sócio-espaciais, enfim “o que é arte para um meio social e para
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uma época não o é necessariamente para outro meio e outra época” (DURAND,1998, p.114).
A própria história da arte revela esse caráter flutuante do juízo estético no decorrer dos
últimos séculos, fato que “acabou colocando sério embaraço para escolhas e decisões que
precisam ser feitas pela gestão cultural pública” (DURAND, 2002, p.5).
Esses são apenas alguns aspectos que povoam e envolvem a complexa tarefa de
estabelecer critérios “objetivos” sobre mérito e qualidade de projetos culturais num momento
em que a dissolução das certezas, pelo menos no terreno da estética, parece ser a regra mais
válida. Como se pode perceber, essa é uma questão no mínimo delicada e um tanto arriscada.
O risco subjaz na tentativa de racionalizar, em normas e regras especificas, o julgamento de
uma produção artística que tem na subjetividade o seu próprio cerne, o elemento mesmo que
lhe institui e a torna possível. Essa situação, pelas suas especificidades, faz suscitar
indagações sobre os limites da intervenção estatal no processo de criação e produção cultural
mas que, vista por outro ângulo, evidencia a posição preponderante do Estado no seio do
campo do poder, quando esse agente lança mão dos meios que dispõe para exercer o seu
poder simbólico.
Exemplo ilustrativo desse poder simbólico do Estado no encadeamento funcional que
configura o processo das leis de incentivo fiscal pode ser encontrado numa declaração
proferida pelo primeiro secretário executivo do Fazcultra, Cláudio Taboada – hoje presidente
da Bahiatursa. Em entrevista concedida ao jornal Correio da Bahia, em 1999, ele assinala que:
“O papel do estado é avalizar o projeto e garantir ao empresário que este é de qualidade(...)
De certa forma regulamos o mercado”(TABOADA, 1999). Analisando essas afirmações
pode-se concluir que o crivo do Estado, concedido através do “Certificado de
Enquadramento”, constitui-se no elemento precípuo que assegura a “qualidade” da proposta a
ser beneficiada (o que nos remete ao conceito de metacapital4 proposto por Bourdieu),
ocasionando uma configuração em que a competência do realizador, comprovada pela sua
trajetória profissional, e a relevância do projeto cultural ocupam um lugar secundário no
processo.
No entanto, o que vem sendo reivindicado com maior renitência por artistas e
profissionais implicados nesse sistema é uma atuação política do Estado no papel de agente
capaz de assegurar a democratização de acesso da produção, financiada com recursos do
4

No conceito formulado por Bourdieu (1996b, p.99) metacapital é uma espécie de capital próprio ao Estado que
lhe permite “exercer um poder sobre os diversos campos e sobre os diferentes tipos de capital (e,
concomitantemente, sobre as relações de força entre seus detentores)”.
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Tesouro, a um público maior. Esse talvez seja o papel principal dos organismos estatais no
panorama social contemporâneo, qual seja: agências reguladoras da vida social. Apesar do
beneficio e/ou impacto sociocultural da realização do projeto constituir-se, segundo a
resolução que orienta os critérios do Fazcultura, como um dos itens de julgamento das
propostas, conclui-se que a exigência desse requisito perde efeito se não houver mecanismos
de acompanhamento que mensurem tal prerrogativa. Não há nos procedimentos organizativos
do Fazcultura – aliás, essa parece ser uma lacuna presente nas mais diversas leis de incentivo
fiscal à cultura vigente no país (OLIVIERI, 2002) –, uma atividade de acompanhamento
periódico da realização dos projetos incentivados.
O único meio vigente de aferir se os resultados propostos pelo projeto foram alcançados
é através da prestação de contas que, em si, é um instrumento de natureza meramente
contábil, por assim dizer. Por meio desse dispositivo o que é essencialmente controlado é a
comprovação dos gastos previstos. Escapa, portanto, aos procedimentos organizativos desse
mecanismo que intensifique um controle mais complexo e acurado sobre o exigido impacto
sociocultural para a comunidade, bem como a verificação do acesso do público a esses bens
culturais patrocinados majoritariamente com recursos advindos de sua própria contribuição
fiscal para os cofres da União. Essa lacuna dificulta a avaliação contínua do funcionamento do
programa, pois os impactos e efeitos mais significativos desse instrumento da política cultural
não podem ser mensurados e conseqüentemente reavaliados. Essa falta de retroalimentação de
informações básicas a esse sistema de financiamento impossibilita aferir seus resultados mais
significativos e comprovar a sua eficácia assim como as suas limitações. Concentrar os
esforços de acompanhamento no controle dos gastos realizados com a verba pública constituise tarefa essencial. Contudo, em meio às reconfigurações que as funções do Estado vem
sofrendo em tempos de crescente privatização da cultura, o horizonte que desponta para a sua
atuação parece estar mesmo confinado à sua função reguladora, qual seja; a de corrigir
possíveis distorções geradas pela lógica do sistema – uma racionalidade, cabe ressaltar,
entranhada pelos critérios de mercado – e assegurar uma maior democratização de acesso aos
bens patrocinados peloo erário público.
A exigência da contrapartida social para que sejam doados 20% da tiragem de livros,
periódicos, vídeos, discos e similares para o sistema público de bibliotecas, através da
Secretaria da Cultura e Turismo do Estado, e a condição de que os preços de todas as
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produções incentivadas pelo Fazcultura sejam estabelecidas pela Comissão Gerenciadora do
programa, como prevê a Resolução nº 474/2003, já são indícios de um acesso mais
democratizado aos bens culturais. No entanto, caso não seja acionado um dispositivo eficaz de
acompanhamento dos projetos realizados, corre-se o risco de instituir-se uma política de
eventos, aqui entendida à luz da formulação de Coelho (1999, p.300), como “um conjunto de
programas isolados – que não configuram um sistema, não se ligam necessariamente a
programas anteriores nem lançam pontes necessárias para programas futuros – constituídos
por eventos soltos uns em relação aos outros”. Ou seja, acaba-se instituindo um sistema de
produção cultural pontuado por uma série de iniciativas desconectadas entre si, conformando
um modo de intervenção pouco efetivo, porque frágil em seu grau de articulação. Possibilitar
a realização de inúmeros projetos de natureza diferente, sem arquitetar meios e mecanismos
de distribuição, comercialização e acesso aos bens culturais incentivados a um público maior
ameniza o seu efeito multiplicador.
Não se pode negar a relevância da realização de um projeto cultural num país em que
são parcas as oportunidades e, principalmente, os recursos para a área da cultura. Contudo, na
maioria das vezes, a depender da natureza da obra ou do projeto realizado, seu acesso
restringe-se a um pequeno círculo de potenciais fruidores, espectadores ou consumidores do
bem cultural. Esse contexto faz suscitar indagações como a de Danilo Miranda (2003, p.40),
diretor regional do Sesc-SP: “Os recursos públicos (...) advindos de renúncias fiscais têm sido
usados para facilitar o acesso de segmentos excluídos ou têm sido empregados na burocracia e
junto aos públicos mais privilegiados?”. Caso não seja articulado a um sistema mais
complexo de escoamento dos projetos incentivados pelo programa, é bem provável que o
dinheiro público restrinja-se a produções que nem sequer serão conhecidas por um público
mais amplo – o mecenas, de fato, desses projetos.
5.1.5 Perfil dos investimentos – um possível indicador dos rumos da produção cultural
baiana após o advento do Fazcultura
Após o levantamento e o tratamento dos dados fornecidos pela Secretaria da Cultura e
Turismo foi possível mapear com maior grau de minúcia o desempenho do Fazcultura no que
se refere ao perfil dos investimentos realizados. Buscamos através da sistematização e
posterior análise dos referidos dados avaliar a evolução do desempenho das sete áreas de
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atuação classificadas pelo programa, bem como identificar os principais proponentes
beneficiados e as maiores empresas investidoras na área cultural, tomando-os como
indicadores da dinâmica do funcionamento do campo cultural baiano após o advento do
Fazcultura.
5.1.5.1 Número de projetos patrocinados por área
De acordo com as estatísticas divulgadas pela Secretaria da Cultura e Turismo (SCT) no
período entre 1997 e 2002 (ver figura 1), no que se refere ao perfil dos projetos contemplados,
verifica-se que a área que obteve um maior número de projetos patrocinados foi a área de
“Artesanato, Folclore e Tradições populares”. No período, 274 projetos foram apoiados nessa
modalidade, correspondendo a 35,68% do total. Esse número soa representativo tendo em
vista o fato de que até 2000, era permitido o incentivo a projetos que tinham por objetivo
promover eventos vinculados ao Carnaval e ao São João.
A segunda área mais contemplada em número de projetos refere-se a “Música” que foi
agraciada com 177 projetos, o equivalente a 23,05%, seguida pelas “Artes Cênicas” (120
projetos ou 15,63% do total), “Literatura” (81 propostas incentivadas ou 10,55%), “Arquivo,
biblioteca, Museus, Bens Móveis e Imóveis (43 projetos ou 5,60%), “Artes gráficas, plásticas
e fotografia” (42 projetos ou 5,47) e “Cinema e vídeo”( 31 projetos ou 4,04%).

Artes Gráficas,
Plásticas e
Fotografia; 42

Cinema e Vídeo; 31

Arquivo, Biblioteca,
Museu, Bens Móveis
e Imóveis; 43

Tradições
Populares; 274

Literatura; 81

Artes Cênicas; 120

Música; 177

Figura 1: Numero global de projetos patrocinados por área (1997 a 2002).
Fonte: Secretaria da Cultura e Turismo
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Se analisado ano a ano, o desempenho das diferentes áreas ao longo do período, no que
se refere ao número de projetos patrocinados, nos últimos seis anos de vigência do programa,
é possível constatar que todas as áreas mantêm uma média regular de projetos patrocinados.
A exceção mais expressiva refere-se ao salto que a área de “Artesanato, Folclore e Tradições
Populares” obteve no ano de 1999, configuração ocasionada, como já assinalado, pelo
dispositivo da lei que permitia o subsídio a projetos ligados a eventos carnavalescos e juninos.
É notório também o crescimento anual de projetos patrocinados na área de Artes Cênicas,
indicando ser esta uma das manifestações artísticas que mais vem ganhando fôlego na Bahia,
na última década. Após a análise da relação de projetos patrocinados nessa área, percebe-se
que grande parte dos projetos beneficiados é vinculada a realizadores e/ou grupos
consolidados na cena do teatro baiano.
Vale ressaltar também o desempenho da área de “Música”, significativamente
beneficiada pelo Fazcultura. Analisando a relação dos projetos patrocinados, circunscritos
nessa rubrica, foi possível verificar que há uma variedade considerável de produções que se
encaixam nessa área. De promoção de festivais e premiações, a gravação de CDs de diversos
gêneros musicais (instrumental, jazz, barroco, pop-rock, forró, entre outros), uma quantidade
significativa de projetos ligados à musica vêm sendo apoiados com recursos do Fazcultura.
Contudo, constata-se que são produções de realizadores que não se inscrevem no circuito da
produção já consagrada.
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Figura 2: Desempenho de projetos patrocinados por área ano a ano (1997 a 2002).

É curioso perceber que há uma correlação entre o perfil do número de projetos
patrocinados e o dinamismo do campo cultural baiano. Ou seja, manifestações culturais mais
vigorosas como a música e as tradições populares (principalmente relativas às atividades
ligadas a eventos carnavalescos e juninos) são as áreas que se destacam no âmbito do
Fazcultura – mesmo considerando o fato de que houve alterações no regulamento do
programa que limitaram o incentivo a produções desse gênero.
Apesar dos dirigentes das empresas patrocinadoras não terem sido ouvidos, a hipótese
aqui levantada para justificar tal cenário fia-se no pressuposto de que as manifestações com
maior índice de projeto patrocinado, pelo seu teor e natureza, impliquem em um retorno mais
significativo para seus investidores, do ponto de vista de promoção institucional de sua marca,
já que, na grande maioria, os eventos incentivados possibilitam, pela sua dinâmica de difusão
e consumo, uma maior audiência e repercussão na mídia. No caso de eventos ligados ao
carnaval e ao São João, considerando o forte apelo midiático que suscitam e o volume de
público que mobilizam, acabaram sendo alvo privilegiado para as ações de marketing cultural
das empresas que lançaram mão do incentivo fiscal quando esse dispositivo era permitido
pelo programa. Hipótese confirmada através da declaração do secretário executivo do
Fazcultura, Cláudio Taboada quando comentou sobre as vantagens de as empresas
patrocinarem projetos vinculados à festa momesca, em matéria publicada no jornal Correio da
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Bahia (24/02/2000), segundo o trecho que segue: “o Carnaval é a maior festa popular do
mundo, e consegue agregar forte valor comercial” (TABOADA, 2000).
Uma interessante fonte de dados sobre as motivações que levam as empresas a investir
em cultura pode ser encontrada na pesquisa encomendada pelo Ministério da Cultura à
Fundação João Pinheiro, intitulada “Diagnóstico dos Investimentos em Cultura no Brasil,
Volume 2” (1998a). Segundo a referida pesquisa, a maioria das empresas entrevistadas
concorda que o interesse em patrocinar eventos culturais reside no fato de obter ganho de
imagem junto a atividades valorizadas socialmente. Ao patrocinar cultura, conclui a pesquisa,
a empresa “agrega ao produto vendido a carga simbólica das atividades culturais, oferecendo
ao consumidor mais do que o valor de uso do próprio produto” (BRASIL,1998a, p.71). Dentre
os aspectos mais citados pelas empresas sobre os fatores que motivam o investimento cultural
destacam-se: a consolidação da imagem institucional (65,04%), a agregação de valor à marca
da empresa (27,64%), o reforço do papel social da empresa (23,58%), os benefícios fiscais
(21,14%), o retorno de mídia (6,50%) e a aproximação do público alvo (5,69%).
Se tomarmos ainda como parâmetro a pesquisa realizada pela Fundação João Pinheiro
para analisarmos a tendência do perfil de investimento em cultura por área de atuação, obtida
através dos números do Fazcultura (mesmo considerando as diferenças metodológicas para a
obtenção desses dados) é possível verificar a hipótese de que o perfil da produção cultural
viabilizada pela política baiana de incentivo fiscal diz muito da dinâmica do campo cultural
local. Segundo a referida pesquisa, no plano nacional, as cinco áreas mais incentivadas em
número de projetos pelas empresas pesquisadas (públicas e privadas) foram: Música
(16,44%),

Cinema/Vídeo

(15,74%),

Patrimônio

Histórico

e

Cultural

(13,12%),

Teatro/Circo/Ópera/Mímica (12,24%) e Produção Editorial (9,90%) (BRASIL,1998a, p.6062).
Traçando, grosso modo, paralelos entre as duas tendências configura-se como ponto
comum a preferência das empresas por patrocinar o segmento musical. Como assinalado
anteriormente, talvez resida nessa preferência por parte dos patrocinadores motivações
correlacionadas a aspectos como abrangência de público e retorno promocional de imagem e
de marca para o seu investidor – uma escolha, evidencie-se aqui, quase sempre orientada
pelas agências de propaganda e publicidade das empresas.
A dessemelhança entre o perfil dos projetos incentivados, comparativamente analisados
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entre os números do Fazcultura e a pesquisa realizada pela Fundação João Pinheiro, reside,
mais enfaticamente, no patrocínio na área de Cinema e Vídeo. Enquanto no plano nacional
essa é uma das linguagens mais incentivadas – o que deve ser motivado pelos generosos
benefícios da Lei do Audiovisual –, na Bahia essa é a área que apresenta um menor número
de projetos patrocinados através do Fazcultura. O que é natural, tendo em vista que a
produção cinematográfica baiana tem se mostrado tímida nos últimos anos – não por falta de
talentos, mas sobretudo pela falta de recursos por ser esta uma linguagem complexa em sua
realização e que envolve, em geral, um alto custo.
Uma outra diferença é percebida na área classificada pelo Fazcultura como “Tradições
populares”. Na pesquisa realizada pela Fundação João Pinheiro a área que mais se aproxima
da natureza do segmento classificado pela lei baiana como “Tradições populares” é
denominada de “Folclore/Artesanato”, ocupando o oitavo lugar no ranking, em número de
projetos, das áreas mais patrocinadas pela iniciativa privada, beneficiando-se apenas com
5,46% do total de projetos incentivados. Na Bahia, por sua vez, “Tradições populares” é a
área que obteve a maior quantidade de projetos contemplados, em virtude principalmente da
abertura que havia no programa, nos anos iniciais de seu funcionamento, que permitia o
incentivo a projetos ligados à realização de atividades relacionadas ao carnaval (como apoio a
blocos de trio bem como a atividades voltadas para a organização da infraestrutura da festa).
A expressividade de projetos patrocinados nessa área denota a especificidade da cultura
baiana, mais fortemente ancorada em manifestações artístico-culturais identificadas às
tradições e festas populares como o carnaval, as festas juninas e os tradicionais folguedos.
Uma tendência imediatamente correlacionada à consolidação do mercado de bens simbólicos
que a Bahia vem experimentando desde a década de 90, mercado esse impulsionado
sobretudo pela eclosão de movimentos culturais, como é o exemplo do advento de fenômenos
como a axé music e o pagode, bem como a industrialização da sua maior festa popular, o
carnaval. Some-se ainda a esse contexto a institucionalização de políticas culturais
implementadas pelo Estado que, como já assinalado nesse trabalho, vem incentivando,
prioritariamente, o desenvolvimento de ações voltadas à produção cultural identificada com as
matrizes e tradições da cultura afro-descendente, produção essa que é apropriada pela política
oficial de cultura como elemento de distinção simbólica, em meio à acirrada concorrência
entre os variados destinos turísticos do país.
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5.1.5.2 Recursos captados por área
Se o volume de recursos captados por área – levando-se em consideração o somatório
da contrapartida do governo com a iniciativa privada – for tomado como parâmetro de análise,
logo verificaremos que o perfil dos indicadores se modifica.
Conforme índices da Figura 3, a área beneficiada com o maior volume de verba é a de
“Música”, englobando 25% do total dos recursos captados, o que equivale ao montante de R$
17.853.767,00. Projetos referentes à conservação, restauração e recuperação de acervos,
bibliotecas e monumentos históricos são projetos que, pela sua natureza, mobilizam um
volume de recursos considerável para a sua realização. Apesar de ter obtido um pequeno
número de propostas patrocinadas ao longo do período estudado, no cômputo geral, “Arquivo,
Biblioteca, Museus e Bens Móveis e Imóveis” é o setor que angaria uma parte considerável:
R$ 15.789.499,00, ou 22% do total. A área de “Artes Cênicas” também apresenta um
desempenho considerável na captação da verba: R$ 11.655.252,00 ou 17% do total. Por sua
vez, “Artesanato, Folclore e Tradições populares”, que encabeçou a lista do número de
projetos patrocinados cai para 4º lugar no que se refere ao coeficiente de recursos, captando
um montante R$ 10.482.493,00, o que representa 15% dos recursos envolvidos no programa.
A área do audiovisual, apesar de figurar no último lugar da lista do número total de projetos
apoiados, é um setor que por sua complexidade de produção demanda um volume de recursos
significativos. Assim sendo, os 31 projetos patrocinados pelo Fazcultura na área de “Cinema e
Vídeo”, ao longo dos seus últimos seis anos de vigência, totalizaram um investimento de R$
6.927.634,00. As áreas que obtiveram índices mais tímidos no montante de recursos foram
“Literatura” – captando um valor R$ 4.230.430, o que representa 6% do montante global – e
“Artes Plásticas, Gráficas e Fotografia”, que abocanhou R$ 3.260.425,00 em patrocínio,
equivalendo a 5% dos recursos destinados ao fomento à cultura, através da lei estadual de
estímulo fiscal – um índice condizente ao desempenho dessas áreas quando se leva em
consideração a média do número de projetos patrocinados no período entre 1997 e 2002. Há
que se considerar o fato de que são linguagens pouco atrativas ao mecenato empresarial por se
constituírem em atividades que promovem uma reduzida visibilidade para as empresas que
buscam, no investimento em cultura, obter efeitos mercadológicos ou de reforço de imagem
institucional.

200

Artesanato, Folclore e Trad.
Populares
15%

Artes Cênicas
17%
Artes Plásticas, Gráficas e
Fotografia
5%

Música
25%

Literatura
6%

Cinema e Vídeo
10%

Arquivo, Biblioteca , Museus, e
B. Móveis e Imóveis
22%

Figura 3: Volume global de recursos captados por área (1997 a 2002).

O gráfico, contido na figura 4, mostra a evolução na captação de recursos por área ano a
ano5. O mais interessante a observar na interpretação desses dados é o fato de como a
intervenção do governo surte efeito no desempenho de cada uma delas, ao estabelecer cotas
de verbas por área e ao restringir o apoio a projetos carnavalescos e juninos, a partir do ano de
2000. Vimos mais acima, quando nos ocupávamos a contextualizar o processo de distribuição
do percentual de recursos, que a área de “Artes Cênicas” foi a que obteve um maior aumento
na cota de recursos estipulada pelo programa. Esse dado pode ser constatado quando
observamos seu crescimento contínuo quanto aos valores de captação, principalmente a partir
de 2001. Se no primeiro ano de funcionamento do Fazcultura esse setor captou um montante
de R$ 539.697,00, em 2002, ele alcança o significativo montante de R$ 4.334.625,00 – maior
volume de verba captada por área naquele ano (ver anexo A) –, o que representa um
crescimento de 800%. Um outro indicador digno de nota, refere-se ao decréscimo do volume
de recursos captados na área de tradições populares, verificado a partir de 2000 – quadro
tributado, em grande medida, à intervenção do governo que restringiu o incentivo a projetos
ligados ao Carnaval e ao São João, através de decretos. Em 1997, não houve sequer um
projeto patrocinado nessa área. No entanto, em 1999, o índice de captação atinge seu cume,
chegando ao volume R$ 3.746.079,00, referentes aos 164 projetos patrocinados sob essa
rubrica – vale ressaltar que desse total, um montante de R$ 1.134.605,00 foi despendido com
projetos carnavalescos (Blocos afro, de índio e percussão, trios independentes e infra-estrutura
5

Os valores referentes ao volume da verba captada por área no período de 1997 a 2002, podem ser também
visualizados através do anexo A.
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operacional (ver anexo B). Esse panorama é revelador na medida em que indica o lugar
decisivo do Estado no gerenciamento e nos modos de distribuição dos recursos, assumindo
assim um papel considerável na cadeia de interdependências, na medida em que regula
decisivamente o sistema de financiamento à cultura na Bahia, através do mecanismo de
incentivos fiscais.
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Figura 4: Recursos captados por área X Ano (1997 a 2002)

5.1.5.3 Investidores e beneficiados: interfaces de uma relação
A seguir, demonstraremos o quadro das dez empresas que mais patrocinaram projetos
culturais, no período entre 2001 e 2002, bem como ilustraremos o quadro dos dez proponentes
que obtiveram o maior volume de recursos para o desenvolvimento de seus projetos nesse
mesmo período. Em seguida, cruzaremos essas informações com o intuito de observar a
relação estabelecida entre esses dois agentes que conformam a pirâmide de relações que
caracteriza o sistema de financiamento através das leis de incentivo fiscal. A intenção inicial
era abranger o período de análise desde o início do funcionamento do Fazcultura (1997) até
2002. No entanto, como os dados fornecidos pela SCT se mostraram incompletos para
procedermos a uma investigação mais abrangente, optamos por restringir o estudo ao período
entre 2001 e 2002, por serem os anos que apresentam informações mais detalhadas sobre as
empresas patrocinadoras e os proponentes beneficiados.
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Tabela 3 – Dez maiores patrocinadores (período 2001-2002)

Empresa

Classificação

Valor6 (R$)

1º

Bompreço

810.000,00

2º

Copene

799.489,00

3º

Maxitel

524.393,00

4º

Telemar

402.042,00

5º

Coelba

340.085,00

6º

Souza Cruz

264.854,00

7º

Chesf

229.127,00

8º

Extra Supermercados

219.127,00

9º

Lojas Insinuante

195.320,00

10º

Telebahia Celular

159.121,00

Analisando a tabela 3, constamos que as empresas que mais investiram em cultura na
Bahia, através do Fazcultura, estão entre os cem maiores contribuintes em arrecadação de
ICMS no Estado, segundo dados da Secretaria da Fazenda (BAHIA, 2003l). Do total dos R$
5.714.584,00 investidos por todas as empresas que lançaram mão do incentivo fiscal entre
2001 e 2002, 69% (ou R$ 3.945.558,00) equivalem a investimentos, com recursos próprios,
das dez maiores investidoras. Ainda que o material colocado à nossa disposição pela SCT não
esteja totalmente completo, percebe-se que são empresas que participam do programa desde o
seu início. Foi ainda possível observar que essas organizações investem em variadas
linguagens artísticas, situação que nos permite suscitar a hipótese de que não há uma política
muito clara de investimento, considerando-se, aqui, a diversidade de projetos que apóiam. A
Maxitel parece ser aquela empresa que apresenta uma maior uniformidade no perfil dos seus
investimentos, ao concentrar seu patrocínio a projetos de inclusão social através da arte,
como é o caso de projetos desenvolvidos pelo Grupo Cultural Bagunçaço, pelo Centro de
Referência Integral de Adolescentes (Cria) e pela Associação Picolino de Artes do Circo. As

6

Vale ressaltar que esses valores referem-se apenas à contrapartida de, no mínimo, 20% do valor total do
projeto, como assim estabelece a lei.

203

demais empresas distribuem irregularmente seus recursos entre as várias áreas, no entanto é
possível constatar a predominância de gêneros como música e artes cênicas.

Tabela 4 – Dez maiores proponentes beneficiados (período 2001-2002)
Classificação

Proponente

Valor (R$)

1º

Santa Casa de Misericórdia

1.992.547,00

2º

Mosteiro de São Bento

1.337.978,00

3º

Caderno 2 - Produções Artísticas

1.268.415,00

4º

Res Inexplicatas Volans

1.000.758,00

5º

Álvaro Conde Lemos Filho

1.000.000,00

6º
7º
8º
9º
10º

Master Mind Consultoria e Eventos
Truque Produtora de Cinema Tv e Vídeo Ltda.
Associação Picolino de Artes do Circo
Associação Cultural Bloco Carnavalesco Ilê
Aiyê
D.M. Marketing Cultural e Comunicação Ltda

987.663,00
918.553,00
663.734,00
603.254,00
553.314,00

Observando a tabela 4, percebe-se que há uma concentração da verba nas mãos de
determinados proponentes. Isso diz respeito, sobretudo, à natureza dos projetos por eles
empreendidos. Apesar de não serem contemplados com um grande número de projetos,
instituições como a Santa Casa da Misericórdia e o Mosteiro de São Bento angariaram parte
considerável dos recursos por se tratar de desenvolvimento de projetos relativos à
recuperação de patrimônio cultural, atividades que demandam um alto investimento.
Analisando a relação dos projetos patrocinados em 2002, verificamos que o montante captado
por Álvaro Conde Lemos Filho (proponente pessoa física), refere-se a uma única proposta,
vinculada também ao projeto de recuperação do patrimônio da Santa Casa de Misericórdia da
Bahia (Portal da Misericórdia), dado que esclarece o alto volume de recursos envolvidos para
sua realização.
Mesmo tendo apenas dois projetos patrocinados no período, referentes à realização de
dois longas-metragens, a Truque Produtora de Cinema, Tv e Vídeo, acabou aportando um
volume significativo de verbas, por conta dos altos custos implicados para a realização de
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uma obra cinematográfica. A Caderno 2 Produções Artísticas e a Master Mind Consultoria e
Eventos concentram suas produções na área de Música, área que apresenta um grande
número de projetos financiados pelo Fazcultura. A Res Inexplicata Volans, organização nãogovernamental que administra o Teatro XVIII, ocupa o 4º lugar da lista. Os projetos que ela
realizou com recursos incentivados, se referem basicamente à manutenção física e
patrimonial do próprio teatro e das suas atividades artísticas – produção de espetáculos e
eventos que compuseram sua programação anual. A Associação Picolino de Artes do Circo,
escola de artes circenses, contou também com um aporte de verba expressivo. Como
desenvolve um trabalho de inclusão social através da preparação de crianças carentes nas
artes do circo e de difusão dessa linguagem em escolas públicas estaduais e municipais,
talvez resida aí o segredo do seu bom desempenho na consecução de patrocínios numa época
em que conceitos como responsabilidade social e cidadania empresarial passam a ser
incluídos cada vez mais nas práticas das organizações. O bloco carnavalesco Ilê Aiyê, por sua
vez, é a entidade do gênero que obteve maior êxito na tarefa de captação de verbas. Os
projetos que contam com os benefícios do Fazcultura referem-se à realização do desfile do
bloco durante o carnaval ou a eventos ligados à festa momesca, como é o caso, por exemplo,
da “Noite da Beleza Negra”, evento que promove, anualmente, o concurso da rainha do
bloco. Já os projetos promovidos pela D.M. Marketing estão concentrados nas áreas de Artes
plásticas, gráficas e fotografia e Literatura. Há que se considerar que o volume de recursos
captados por essa empresa é significativo, levando-se em conta a pouca representatividade
desse setor no desempenho global do Fazcultura.
Dos R$ 28.572.918,00 captados entre 2001 e 2002, R$10.249.040,00, ou 39% dos
recursos, ficaram concentrados nas mãos dos dez beneficiários identificados acima. Esse é
um volume de recursos representativo, tendo em vista o fato de que no período analisado 130
proponentes foram beneficiados pela lei estadual de incentivo à cultura. Ou seja, os R$
18.323.878,00 restantes foram distribuídos entre os 120 proponentes que não figuraram na
lista dos dez mais contemplados pelo programa. Essa configuração acaba por revelar um alto
índice de concentração de recursos por determinadas entidades, situação favorecida pelas
relações que se estabelecem entre os principais proponentes e as empresas patrocinadoras. Os
laços entre esses agentes podem ser melhor vislumbrados ao determo-nos nos dados contidos
na tabela 5. Não é por coincidência que as instituições que abocanharam o maior volume de
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verba captada serem patrocinadas justamente por aquelas empresas que mais lançaram mão
do incentivo fiscal concedido pelo governo. Apesar de o período de análise ter sido curto
(2001-2002), foi possível observar que a relação beneficiário-proponente não se esgota
apenas em um ano. Boa parte delas se estabelece em 2001, repetindo-se também em 2002.
Provavelmente, se a série de estudos fosse maior, a tendência se repetiria.
Tabela 5 – Reação entre proponentes beneficiados e empresas patrocinadoras
(período 2001-2002)
Proponente
Santa Casa da Misericórdia
Mosteiro de São Bento
Caderno 2 - Produções Artísticas
Res Inexplicatas Volans
Alvaro Conde Lemos Filho
Master Mind Consultoria e Eventos
Truque Produtora de Cinema Tv e Vídeo Ltda.
Associação Picolino de Artes do Circo
Associação Cultural Bloco Carnavalesco Ilê
Aiyê
D.M. Marketing Cultural e Comunicação Ltda

Principais empresas patrocinadoras
Copene – Gerdau – Trikem
Souza Cruz – Bompreço
Copene – Extra
Souza Cruz - Telemar
Telemar
Distribuidora de Petróleo da Bahia - Sanave
Veículos
Copene – Bompreço
Coelba – Maxitel
Extra Supermercados
Copene

5.2 IMPLICAÇÕES DAS LEIS DE INCENTIVO À CULTURA FISCAL PARA A
PRODUÇÃO CULTURAL: UM BALANÇO
De um modo geral, os pontos positivos bem como os limites inerentes à lógica que
subjaz ao funcionamento do Fazcultura são similares às experiências de outras leis de
incentivo fiscal (sejam elas federais ou municipais) em vigor no país, considerando-se,
evidentemente, as vicissitudes dos contextos diferenciados e dos dispositivos específicos que
as diferenciam no seu funcionamento.
Implementadas, num primeiro momento, no plano nacional, as leis de incentivo foram
bastante eficientes, pois sensibilizaram o empresariado para a importância de se investir na
área cultural, além de terem tido o mérito de oxigenar o circuito da produção simbólica
através da promoção de projetos que se encontravam, até então, encurralados nas gavetas de
artistas e produtores.
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A estabilidade econômica alcançada em meados da década de 90, somada à significativa
expansão dos novos meios de financiamento à cultura, através da utilização das leis de
incentivo culturais pela empresas propiciou a oferta de uma considerável massa de bens
simbólicos no mercado cultural brasileiro. Segundo dados divulgados pelo Ministério da
Cultura, entre 1994 e 1997, a oferta de bens culturais, através do mecenato privado, cresceu,
em quantidade, cerca de 898%, como resultado dos novos mecanismos de financiamento à
cultura (MOISÉS, 2002). Nos últimos anos um sem número de atividades artístico-culturais
movimentou o cenário da cultura no país: gigantescas exposições de artes plásticas foram
realizadas (Rodin, Monet, Dali, entre outras), atraindo um público de 3,5 milhões de pessoas,
na sua grande maioria neófitos na prática de fruição cultural desse gênero. Concertos de
música erudita, espetáculos de dança, grupos e festivais de teatro irromperam, em grande
número. O cinema brasileiro deu sinais de revigoramento, após o golpe proporcionado pela
extinção da Embrafilme na gestão da era Collor, que desmantelou a estrutura institucional da
área cultural do país, provocando abscessos na produção cultural brasileira, até hoje mal
curados. Grande parte desses espetáculos e atividades culturais foram sendo realizados
associando-se a uma marca (MOISÉS, 2002; WEFFORT, 2003).
É o que se pode constatar, por exemplo, através da pesquisa realizada pela Fundação
João Pinheiro (1998), que chegou a sugestivas conclusões sobre o comportamento dos gastos
em cultura no país, após o advento das leis de incentivo à cultura:
O crescimento do número de projetos culturais patrocinados no período de
1990 a 1997 foi fortemente influenciado pela legislação de incentivo à
cultura. (...) No grupo formado pelas grandes empresas brasileiras
amostradas, o investimento em cultura nos últimos oito anos foi de R$ 604
milhões. O crescimento dos gastos neste período passou de R$ 33 milhões
em 1990 para Rr$ 147 milhões em 1997, representando uma ampliação de
349%. O número de empresas investidoras em cultura aumentou 267%.
(BRASIL, 1998a, p. 82-83).

Em nível local, é inegável reconhecer que a legislação de incentivo à cultura
proporcionou uma maior oferta e diversidade de bens culturais. Se analisada pelo ângulo dos
números gerados com o programa, até ano de 2002, cerca de 100 novos projetos culturais, em
média, foram ofertados ao mercado baiano de bens simbólicos, desde a criação do Fazcultura.
Esse mecanismo proporcionou também um crescimento do número de empresas que
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patrocinam cultura. Se antes o apoio às atividades artísticas era liderado basicamente por
organizações de maior porte – destaque-se aqui a importante atuação da Copene7 nesse
contexto –, após o advento da lei estadual de incentivo à cultura, novas empresas, de
diferentes segmentos da economia, passaram a financiar atividades artístico-culturais,
contribuindo para o desenvolvimento do campo cultural baiano. Se no primeiro ano de
funcionamento do Fazcultura apenas 28 empresas participam, em 2000, por exemplo, o
número chega a 60, representando um crescimento de 112% (Correio da Bahia, 2001).
Abriu-se, assim, um mercado mais ampliado para a atuação de artistas e profissionais,
evitando o êxodo de talentos para outros estados do país, especialmente paro o eixo Rio-São
Paulo, como já ocorreu em outros momentos da história da vida cultural baiana. Conseqüência
natural desse novo processo é a maior profissionalização de artistas e produtores, seja através
do aperfeiçoamento na tarefa de elaborar projetos culturais, seja pelo espírito empreendedor
gerado pela necessidade de negociar diretamente com o possível mecenas a viabilidade de
realizar o projeto proposto, na maioria das vezes, um sonho perseguido há longas datas
(FRANCESCHI,1998).
É claro que em meio a esse processo surge a figura do intermediário, do negociador dos
projetos culturais junto às empresas. Uma figura que divide opiniões entre artistas e
profissionais do meio cultural. Para uns, o intermediário torna-se um personagem indesejável,
como se pode constatar, por exemplo, através de depoimentos ilustrativos como os de Paulo
Herkenhoff, curador da 24a Bienal de São Paulo e membro da equipe de curadores do Museu
de Arte Moderna de Nova York e do cineasta Hector Babenco, publicados na revista Bravo!
em outubro de 2000. Vejamos:
A perda de independência frente ao patrocinador é apenas uma dimensão do
problema, seguramente das mais lamentáveis. O pior é quando o patrocínio
significa transferência de fundos públicos, via renúncia fiscal, para a bolsa
do empresário da cultura (HERKENHOFF, 2000).

7

A Copene, hoje Braskem, é uma das poucas empresas na Bahia que tem uma relação consolidada com a
cultura. Vem apoiando eventos e atividades artístico-culturais há 16 anos, portanto uma iniciativa bem anterior
ao advento das leis de incentivo. Iniciou a atuação na área do patrocínio cultural com o Troféu Caymmi, voltado
para a premiação dos melhores da música baiana, evento que lançou nomes como Daniela Mercury e Ivete
Sangalo no cenário artístico local. De lá pra cá vem promovendo uma diversidade de ações, sobretudo
premiações, voltadas ao fomento de produções baianas nas áreas de teatro, literatura, música e artes plásticas,
destacando-se assim como uma das empresas que mais sistematicamente vem implementando ações com o
objetivo de promover a cultura local. E como vimos é uma das principais organizações que lançaram mão da lei
baiana de incentivo à cultura nos últimos anos de seu funcionamento (Ver tabela 3).
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Inventaram um arsenal de leis para captação de recursos que nos fez regredir ao sistema
cartorial do Império. Essas leis estimulam a figura do intermediário, que é nefasta. Eles
devem convencer o empresariado a comprar uma moeda que nada custa a eles. O
empresariado não está arriscando nada, está apenas deixando de pagar impostos (BABENCO,
2000).
Como contraponto a essas opiniões, há quem vislumbre no papel desses profissionais
(especialmente treinados em formatar, produzir, administrar e captar recursos para projetos
culturais) mais um índice de profissionalização do mercado cultural (DURAND, 1997).
Paradoxos à parte, o que se pode concluir é que após o advento da legislação de incentivo
cultural houve, de fato, um maior adensamento de especialização de funções e
conseqüentemente uma crescente complexificação da rede de interdependências entre os
diferentes agentes que compõem o campo da cultura.
Apesar dos números proporcionados por essa opção de política cultural soarem
expressivos, o que vem acontecendo em relação a esse mecanismo de financiamento da
cultura é um processo que parece anular seu princípio basilar, qual seja: o de proporcionar a
intersecção de interesses entre a política pública e o capital em beneficio da sociedade
(BRANT, 2003). Como vimos, de acordo com as normas e regras que regulam as mais
diferentes leis de incentivo fiscal à cultura em vigor no país, esse princípio de parceria entre
interesses vem se dando não sem distorções. Com a transferência de recursos públicos para o
controle das organizações privadas – a proporção do aporte financeiro investido pelo Estado é
sempre maior em relação à contrapartida tributária das empresas – o que vem ocorrendo é um
processo em que se delineia uma paulatina substituição do financiamento público direto por
deduções fiscais, o que faz mascarar a dimensão da participação do setor privado na esfera
cultural e uma conseqüente relativização do papel do Estado nesse processo. Ao decidirem o
destino das atividades artístico-culturais a serem incentivadas as empresas assumem, em
última instância, o monopólio sobre o gerenciamento dos recursos e, por sua vez, o poder
público passa a ser apenas um ator coadjuvante nesse processo decisório, reduzindo assim a
sua responsabilidade sobre o destino dos bens culturais.
Essa é umas das críticas mais recorrentes por parte dos analistas bem como da classe
artística em relação às legislações de incentivo cultural (BRANT, 2003; FARIA, 1998, 2003;
SARKOVAS, 1998, 2003a, 2003b, 2003c, 2003d e 2003e).
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Esse contexto denota com clareza os remanejamentos no modo de organização e gestão
do campo cultural, indicando uma tendência de concentração de poder sobre os destinos da
produção cultural brasileira nas mãos de setores privados da economia. Além de conseguir
reaver quase 100% dos seus investimentos (como no caso específico das leis federais,
Rouanet e do Audiovisual) revertidos em patrocínio cultural, as empresas se beneficiam com
a promoção de sua marca e imagem, transformando suas atividades de publicidade em
projetos culturais, pagos com o dinheiro público. Sob essa lógica, o agente mais beneficiado
é, sem dúvida, o empresariado, patrocinador do projeto cultural. Ganha prestígio, reforço de
imagem e de marca quase que gratuitamente, o que sem dúvida, lhe traz dividendos, mesmo
que em longo prazo. Como nos esclarece Sarkovas (1998, p.58): “ao bancar integralmente a
conta com recursos públicos (...), o Estado desperdiça recursos, não forma patrocinadores nem
investidores culturais, perverte a relação cultura-empresa e não atende a qualquer política
cultural pública”.
Pelos dispositivos que regulam o Fazcultura essa distorção é um pouco mais dirimida,
se comparada aos resultados gerados pelas Leis Rouanet e do Audiovisual. Ao exigir como
contrapartida das empresas a dedução fiscal parcial (de no mínimo 20%, podendo chegar até
45% a depender do valor do projeto) a legislação baiana, de alguma forma, obedece ao
princípio básico que deve orientar as leis de incentivo à cultura, qual seja: o de lançar mão do
dinheiro público para estimular o investimento privado, devendo haver contrapartida do setor
empresarial para que de fato se estabeleça uma parceria e a constituição de um mecanismo
híbrido de financiamento.
Uma outra limitação comumente gerada pelos dispositivos dessas legislações, criticada
pela grande maioria dos seus analistas diz respeito à predominância de aspectos
mercadológicos e publicitários por parte das empresas no ato da sua decisão de patrocinar um
projeto cultural. Ou seja, projetos que não atendam à estratégia específica do marketing
cultural empresarial estarão excluídos da possibilidade de obter financiamento (PEIXE,2003).
Instaura-se aí o ponto nevrálgico, a discussão mais polêmica em torno desse modelo de
financiamento à cultura, a saber: a tensão originada pela correlação entre políticas públicas e
privadas e o desequilíbrio na balança de poder daí decorrente, uma vez que, sob essa lógica, o
critério que atende aos interesses mercadológicos das empresas passa a ser priorizado em
detrimento da “originalidade” e do “valor cultural” dos bens produzidos. Como bem aponta
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Canclini ao tecer uma análise sobre a reconfiguração das políticas culturais públicas e
privadas na contemporaneidade: “The vital question was no longer ‘what is new this work or
this art movement?’ but ‘will this venture pay for itself, and generate incoming and prestige
for the sponsoring firm?’”(CANCLINI,2003a, p.1).
Analisando o mecanismo das leis de incentivo fiscal sob um ponto de vista sociológico,
inspirado à luz das teses de Bourdieu (1996a) sobre algumas propriedades do campo da
produção cultural, logo se constatará, em sintonia com os pressupostos do autor, que a
hierarquia que acaba por se estabelecer entre os diferentes agentes – detentores de capitais
diversos – que co-participam do jogo proporcionado por esse sistema de financiamento à
cultura revela nitidamente a posição de submissão que o campo da produção cultural ocupa no
interior do campo do poder8. O princípio que orienta o funcionamento desse sistema, qual
seja: o estabelecimento de uma “parceria” entre os organismos estatais e o setor privado no
fomento à produção cultural, acaba por forjar uma configuração nitidamente esclarecedora da
posição subordinada que os realizadores ocupam no seio dessa dinâmica específica.
Atravessado pela racionalidade imanente aos “campos englobantes”, principalmente o
econômico e o político, o campo da produção cultural, ao se submeter à correlação de forças e
à lógica específica das regras que orientam o funcionamento das leis de incentivo, presencia,
e, sobretudo, vivencia em um grau bastante acirrado a fragilidade de sua posição no
encadeamento desse entrelaçamento funcional.
Aos artistas e realizadores, sem muitas alternativas diante da escassez de verba para a
realização de seus projetos, resta-lhes submeter-se à racionalidade que move o sistema de
incentivos: além de passar, numa primeira etapa, pelo crivo das agências estatais quando suas
propostas são analisadas pelas comissões avaliadoras – o que já denota um certo teor tutelar
por parte do Estado –, o produtor cultural ainda é obrigado a enfrentar a espessa peneira do
mercado, já que são as empresas, de acordo com seus interesses, que irão definir a realização,
ou não, de uma obra ou bem cultural. Pergunta-se então: sob que critérios? Essa é uma das
questões-chave que pairam sobre o debate desse sistema de financiamento.
A qualidade técnica do projeto ou a experiência de seu realizador não bastam para
garantir êxito na corrida por patrocínio. Antes de tudo, “a ação cultural deve se adequar ao
perfil das marcas e produtos com os quais busca associação” (SARKOVAS, 1994, p.52).
8

Essa categoria é aqui apropriada segundo a teorização de Pierre Bourdieu (1996a, p.244), ou seja, “campo do
poder é o espaço das relações de força entre os agentes ou instituições que têm em comum a posse do capital
necessário para ocupar posições dominantes nos diferentes campos (econômico ou cultural, especialmente)”
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Idiossincrasia que denota que os profissionais do setor artístico-cultural devem também portar
competências mais específicas como por exemplo, tornar-se um especialista nas estratégias de
marketing que orientam os investimentos empresariais. Indicador da inteligibilidade que
norteia esse processo é o fato de que a decisão do investimento em um projeto cultural venha
a recair, na maioria das vezes, nas mãos das agências de publicidade e propaganda que
atendem às grandes empresas. Afinal, elas são portadoras de conhecimento profundo sobre as
estratégias de comunicação das potenciais empresas patrocinadoras, portanto dotadas de
competência capaz de definir a pertinência e o possível retorno do investimento em patrocínio
cultural e o relacionamento com seu público-alvo.
Como no resto do país, grande parte desse elenco de limitações é também sentida pela
produção cultural local a partir das regras e normas que regulam o funcionamento do
Fazcultura. Na Bahia, a questão se agrava, ao se considerar a elevada demanda por
financiamento à atividade cultural em oposição ao reduzido grupo de empresas
patrocinadoras. Dos 4.247 projetos inscritos no programa durante o período que vai de 1997 a
2002, apenas 768 obtiveram patrocínios. Ou seja, 3.479 projetos culturais deixaram de ser
realizados seja porque não foram aprovados pela Comissão Gerenciadora do programa, seja
porque não lograram êxito na difícil tarefa de busca por um patrocinador, ou ainda, porque a
cota de renúncia fiscal destinada ao programa se esgotara antes mesmo da consecução de um
patrocinador.
Após a análise das relações de projetos patrocinados pelo Fazcultura entre 1997 e 2002,
foi possível perceber que muitos dos projetos incentivados pela lei estadual são de artistas e
produtores que têm seus nomes já consolidados na cena artístico-cultural local, tecendo-se
assim uma cadeia de (inter)dependência entre determinadas produções/proponentes e seus
respectivos mecenas. As organizações investidoras também têm suas preferências e não
querem arriscar sua imagem ao patrocinar eventos que não lhes garanta visibilidade e
repercussão, já que o interesse que lhes guiam é o reforço de imagem institucional e a maisvalia que decorrerá dessa estratégia de marketing. Desse modo, é interessante notar que ao
longo do tempo vão se estabelecendo profícuas e fiéis parcerias que acabam revelando as duas
faces dessa poderosa moeda que hoje é a lei de incentivo fiscal, a saber: se por um lado, essa
contigüidade proporciona a manutenção mais longeva de determinados grupos e/ou espaços
culturais, garantindo assim o fortalecimento de uma ação cultural mais duradoura e
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consistente, por outro lado, o anelar específico dessa cadeia acaba por gerar também um ciclo
excludente, onde nomes já consagrados têm suas produções garantidas, enquanto que talentos
emergentes, ou aqueles artistas que não fazem parte do establishment cultural local, ficam
alijados deste sistema – cabe enfatizar, que essa é uma tendência que se repete nos resultados
obtidos na maioria das leis de incentivo à cultura em vigor no país9. Esse movimento denota
que o campo cultural baiano, no âmbito de sua produção, assume determinada feição de
acordo com o compasso originado por esses entrelaçamentos, denotando assim o seu baixo
grau de autonomia, e conseqüentemente, a sua posição dominada no seio do campo do poder.
A restrição assumida por parte das empresas de condicionar seu investimento apenas aos
projetos beneficiados pelas leis de incentivo provocou, também na Bahia, a inibição do
patrocínio cultural por outras vias (VARJÃO, 2000a; 2000b). Em entrevista concedida à
pesquisadora, o secretário executivo do Fazcultura, Fábio Liger, assinalou que a legislação foi
idealizada com o objetivo de despertar no empresariado baiano a importância da prática do
patrocínio cultural e que o incentivo fiscal fora planejado para ter prazo de vida menor. Nesse
sentido, o benefício fiscal serviria apenas como um estímulo inicial ao empresariado, que após
o acúmulo de experiências na área descobriria as vantagens de associar sua marca à promoção
de um bem cultural. Naturalmente, o empresariado iria se desvencilhando do incentivo estatal
para tornar-se mais uma fonte autônoma de financiamento, investindo 100% de recursos
próprios no circuito da produção cultural local. Mas foi precisamente a tendência oposta que
acabou se cristalizando.
Com a consolidação da legislação estadual de incentivo à cultura, as empresas vêm
restringindo a prática do patrocínio cultural aos projetos chancelados pelo programa,
estimuladas, sobretudo, pelos benefícios decorrentes da dedução fiscal. Paradoxalmente, esse
fato vem provocando a retração de financiamento para a área cultural. Configura-se, desse
modo, um ciclo vicioso onde as poucas empresas candidatas a financiar projetos, se recusam a
fazê-lo caso a proposta não tenha o selo Fazcultura, adensando-se assim não só a dependência
dos artistas ao tradicional paternalismo estatal, mas também das organizações privadas, que
viciadas com os generosos benefícios proporcionados com o dinheiro público acabaram por

9

Ilustrativo dessa tendência foi o quadro delineado pelo perfil dos investimentos realizados pela Lei Rouanet em
1999. Neste ano, os 10 maiores beneficiários dos incentivos proporcionados pela lei foram os projetos referentes
às atividades e programas das grandes fundações privadas, vinculadas ao setor bancário, de telecomunicação ou
de grandes conglomerados econômicos (PORTO, 2003a).
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reprimir o patrocínio cultural aos projetos laureados pelo Estado, através dos “selos de
certificação”.
Analisando um interessante documento intitulado “Cultura também é política” (2001),
fruto de um encontro promovido, em 2001, pelo deputado Emiliano José, que tinha como
propósito debater com realizadores e artistas do campo cultural baiano questões referentes à
política cultural, pode-se verificar o quanto os problemas aqui apontados, a despeito dos
desdobramentos gerados pelo uso das leis de incentivo fiscal, compareceram no discurso
desses agentes. Como a racionalidade que orienta essas leis tem basicamente o mesmo
princípio (sejam elas federais, estaduais ou municipais), pode-se admitir que as limitações por
elas ocasionadas não variam muito. Após leitura exaustiva de textos exploratórios sobre a
questão do mecanismo de financiamento regido pelas leis de incentivo fiscal foi possível
identificar as similaridades dos discursos de artistas, produtores e agentes envolvidos nesse
sistema, não importando a esfera à qual as leis estejam vinculadas.
No plano local, tomando como referência o documento originado pelo encontro
promovido pelo deputado Emiliano José, pôde-se verificar que o teor das insatisfações
manifestadas pelos agentes culturais presentes no debate referia-se basicamente à
predominância de uma política “mercantilista” (termo recorrente no debate), ocasionada pela
preponderância que as leis de incentivo vêm ganhando no panorama cultural local. A
“queixa” mais recorrente diz respeito justamente à questão levantada nessa pesquisa, qual
seja: o deslocamento nas linhas de comando da gestão do campo cultural, na medida em que
são as empresas (e mais precisamente os seus setores de marketing) os agentes decisivos
sobre os destinos da produção cultural. É quase unânime a posição de que tal modo de
organização acaba por favorecer o fomento de uma produção mais identificada ao circuito
comercial. Nesse sentido, foi possível detectar uma certa preocupação desses agentes em
distinguir o bem cultural de uma simples mercadoria como forma de reivindicar um outro
modo de atuação política no tratamento com os assuntos da cultura. O depoimento de uma
atriz baiana ao comentar sobre suas opções para produzir uma peça teatral que vinha
empreendendo na época é sintomático dessa inquietação:
Eu não quero patrocínio pelo Fazcultura. Como eu vou fazer essa peça, eu
não sei. Mas eu não quero ir por essa via, porque eu não quero estar
mendigando, correndo o chapéu, ou tendo que fazer um produto que eu
ache que vá ser interessante para empresa tal e aí a empresa vai patrocinar o
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meu produto. Eu não vou mercantilizar a arte nesse sentido, de forma
alguma, nem racionalizar pelo lado que suponho que o empresário se
interessaria.

Há ainda um número considerável de depoimentos que apontam para o ciclo vicioso que
a lógica do Fazcultura acabou engendrando na dinâmica da produção cultural local, qual seja:
um reduzido número de empresas patrocinadoras beneficiando um pequeno número de
proponentes, criando, dessa forma, laços restritivos no fazer cultural do Estado. Laços esses,
segundo depoimento da atriz citada acima, quase “familiares”, porque pautados, sobretudo,
por maior ou menor grau de capital social do realizador – indicador que a fez questionar o
coeficiente de profissionalização do setor cultural. “Como é do conhecimento de todos,
vivemos (...) das migalhas que restam do Fazcultura, porque a grande fatia já tem dono, tem
dono e sobrenome”. Essa é fala de um dos produtores culturais presentes ao evento que ilustra
a inquietação dos agentes envolvidos com o fazer cultural na Bahia, parametrado pelo
Fazcultura.
Através da análise dos principais aspectos e dispositivos que regulam o funcionamento
das leis de incentivo à cultura foi possível perceber como vem se delineando a conformação
da esfera da cultura atualmente. Esse mecanismo de financiamento passou a ser hoje um dos
principais indicadores do deslocamento das linhas de forças que vêm atuando na dinamização
do campo cultural, demonstrando que, ampliado em suas dimensões, o campo cultural passa a
ser influenciado também por racionalidades outras, de práticas específicas de campos sociais
diferentes – nesse caso, o econômico e o político são os mais notórios.
Apesar de que na Bahia a atuação do Estado na dinamização da produção cultural local
ainda se mostre preponderante, o uso das leis de incentivo à cultura se constitui como um dos
exemplos mais representativos da tendência contemporânea que vem se instituindo nos modos
do fazer cultural em escala global: a retirada gradativa do Estado e, na sua contraface, a
presença cada vez mais intensa do capital privado na gestão e organização da produção
artístico-cultural brasileira.
Ainda que os produtores culturais alimentem uma relação de dependência do mecenato
estatal – principalmente o universo daquelas linguagens e manifestações artísticas não
diretamente vinculadas à industria cultural – por sua vez, o governo estadual baiano vem
dando sinais de que a tendência de desregulamentação de suas funções (a de gestor e provedor
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de recursos, sobretudo) aponta como o futuro mais provável de seu modelo de intervenção na
área cultural – recapitulemos aqui que, somente no âmbito da Secretaria da Cultura e
Turismo, além do Fazcultura, outros programas vêm sendo desenvolvidos com essa tônica,
sendo o Prodetur e o Cluster de Entretenimento os mais sintomáticos desse processo. Essa
tendência já parece ser irreversível e negar esse contexto é subtrair-se de uma realidade que na
sua complexidade estrutural já abriga um movimento no qual sinaliza o ritmo dessa corrente
inevitável.
Logo, reconhecer a diversidade de agentes diferenciados e em potencial no fomento à
produção cultural torna-se ponto quase que pacífico quando se abre a discussão acerca dos
modelos de viabilização da produção cultural brasileira. Sendo assim, a diversificação das
fontes de financiamento à cultura, ou seja, a conexão entre os recursos públicos e privados,
surge como uma das características reveladoras deste panorama cultural no interior do qual se
inscreve a dinâmica específica da produção cultural brasileira, orientada pelo mecanismo das
leis de renúncia fiscal.
Foi precisamente sob o signo de estimular uma possível ‘parceria’ entre o poder público
e o setor empresarial que as legislações destinadas a fomentar a cultura foram inicialmente
concebidas no país. Contudo, após a ressaca originada pelos “usos e abusos” desse
mecanismo nos últimos dez anos, paradoxalmente é a temática da diversificação das fontes de
financiamento – portanto o eixo que orientou a criação dessas leis – que ressurge agora nos
bastidores da cena cultural brasileira.
Do modo como têm sido analisadas as questões que gravitam em torno das estratégias
de financiamento à atividade cultural por setores específicos do circuito cultural brasileiro
(seus artistas, realizadores e promotores), por vezes, o eixo dessas discussões parece assumir
um movimento pendular, a saber: para aqueles ainda arraigados ao tradicional papel do
Estado provedor, há uma clara tomada de posição em defesa da atuação do poder público
como um “promotor da virtude pública” (FARIA,1998, p.67). No extremo oposto, há quem
atente para o caráter mercadológico do investimento em arte e cultura e sustente a tese de que
são atividades que devem ser autofinanciáveis, portanto, subordinadas às regras de mercado
como garantia de sobrevivência. Enfim, cultura e arte devem ser compreendidas também
como um negócio – e bastante lucrativo!(FRANCESCHI,1998).
Sejam eles oriundos dos cofres públicos ou do excedente do capital privado, é inegável a
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importância desses diferentes mananciais de verbas para fazer girar a roda da criação cultural
no país, garantindo uma maior estabilidade para o setor. Para alguns agentes envolvidos na
dinâmica da produção cultural, a pluralidade de fontes de financiamento – possibilitada pela
associação de investimentos públicos e privados – constitui-se como uma das saídas para a
sustentação de um sistema mais estável para a área da cultura, que garanta a diversidade da
produção cultural (BOTELHO, 1998; PEIXE,2003; OLIVIERI, 2003; MIRANDA, 2003b).
Em meio às graves crises econômicas que pululam nos mais diferentes quadrantes do globo,
incentivar uma maior participação de setores diferenciados da sociedade civil torna-se uma
estratégia capaz de assegurar alternativas viáveis à criação cultural, desvencilhando-se assim
da dependência unilateral de apenas um agente (no caso do Brasil, do poder público).
Conforme alguns de seus defensores, a diversificação de fontes de recursos induziria a
abertura de um maior campo de possibilidades para o realizador cultural, já que diante da
diversidade de potenciais mecenas, surgem nos critérios, novos padrões de “gosto e
sensibilidade”, o que naturalmente ampliaria as chances de o patrocínio cultural ser efetivado.
Conseqüentemente, tal ambiência promoveria também uma diversidade na fonte de criação
cultural, possibilitando assim um florescimento das diversas linguagens artísticas. Nesse
sentido, haveria espaço tanto para realizações mais identificadas às demandas de mercado,
onde o investimento da iniciativa privada cobriria essa necessidade, bem como obras e
projetos culturais que têm dificuldade de realização caso não sejam contemplados com
subsídios diretos dos governos (BOTELHO, 1998).
Porém, o que fica latente nas entrelinhas do debate acerca da temática dos mecanismos
de subvenção à cultura – debate esse orientando sobremaneira pelas distorções originadas pela
especificidade do funcionamento das leis – são questões como: a) a necessidade de delinear
papéis mais definidos de atuação dos diferentes agentes que hoje conformam o campo cultural
no Brasil; b) a redefinição de determinados dispositivos das leis fiscais ora em vigor e c) a
premência da criação de modalidades outras que viabilizem financeiramente as produções
culturais. Tal contexto proporciona a ocorrência de questionamentos com os seguintes
matizes: se o Estado investe majoritariamente recursos oriundos do erário público (cerca de
80%, quando não mesmo 100%) porque delegar a tarefa da decisão final às empresas
privadas, que por sua vez, são movidas por interesses sobretudo comerciais? Como ficam, sob
essa lógica, o fomento de produções culturais que não seduzem os critérios do mercado? Na
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outra ponta, aquelas produções de caráter mais comercial devem concorrer em igualdade de
condições aos benefícios das leis fiscais?
Nesse panorama, a reivindicação de uma ingerência mais marcante do poder público na
definição dessas novas políticas soa em uníssono no universo dos realizadores culturais e, em
última instância, espelha a preponderância do papel do Estado no estímulo ao
desenvolvimento do setor cultural no país, ou seja, como instância indispensável na
redefinição das relações entre os demais agentes que conformam a esfera da cultura, de modo
a evitar distorções e desequilíbrios de natureza semelhante aos ocasionados pelo sistema de
financiamento à cultura baseado na hegemonia das leis de incentivo à cultura (BOTELHO,
1998; OLIVIERI, 2002,2003; PEIXE, 2003; PORTO, 2003a).
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Depois de percorrido o caminho na busca pela apreensão da peculiaridade da concepção e
elaboração das políticas culturais empreendidas pela Secretaria da Cultura e Turismo do
Estado da Bahia, no período que se estendeu entre 1995 e 2002, pudemos constatar que um
amplo possesso de modernização cultural e turística foi encetado pelo poder local com fins de
conceder à Bahia uma imagem vinculada ao comércio de bens de lazer e diversão, tendo no
turismo um mecanismo privilegiado para atingir esse objetivo. Essa foi a via privilegiada,
através da qual, na última década, o governo estadual conferiu especificidade à relação entre
economia, cultura e política na Bahia. Uma fórmula contemporânea que adquire, em terras
baianas, acentos peculiares, próprios do modo como são enredadas as políticas da elite
política dominante.
Recapitulamos ainda que o entrelaçamento entre cultura e turismo foi uma agenda do
programa político implementado pela facção de poder liderada por Antonio Carlos Magalhães
desde a década de 70, quando ele foi governador do estado no quadriênio 1971-1975. Nesse
período, um complexo sistema infra-estrutural para o desenvolvimento do setor turístico foi
implantado, quando se promoveu a re-estruturação do Sistema Estadual de Turismo,
concedendo-lhe uma maior envergadura institucional e política através da criação de diversos
órgãos como o Conselho Estadual de Turismo (Cetur) e a reformulação administrativa da
Bahiatursa. Investida na função de empresa oficial de turismo do Estado, a Bahiatursa jogou
um papel fundamental na cena turística local, nos seus últimos trinta anos de existência. Foi o
órgão responsável pela agressiva estratégia de promoção do turismo ao implementar uma
diversidade de ações e programas com o objetivo de divulgar a Bahia como um destino
“privilegiado” para os milhões de turistas em trânsito pelo mundo. Durante todo esse período,
atuou como importante agente na implementação de uma política de diferenciação simbólica
ao promover a convergência entre cultura e turismo como fator de distinção na concorrência
entre os demais estados que disputam os milhares de visitantes em trânsito pelo país. Imbuída
nesse espírito promocional, desenvolveu uma variedade de programas voltados ao fomento da
atividade cultural (promoção de feiras e exposições, projetos de revitalização da cultura

219

popular, recuperação do patrimônio histórico e artístico), tendo por objetivo precípuo
potencializar a atividade turística do Estado. Atuação essa que fecundou o modo peculiar
como vêm sendo concebidas e formuladas as políticas públicas para a cultura sob o signo do
carlismo a saber, um modo de ação que aposta na presumível singularidade da formação
cultural da Bahia e na sua suposta vocação para as atividades vinculadas ao setor de serviços
(a produção artístico-cultural e o turismo, sobremaneira) como caminho alternativo ao
desenvolvimento econômico do Estado. Nesse sentido, podemos creditar à Bahiatursa a
germinação de um modelo de gestão desse grupos político que amalgama a atividade turística
ao setor cultural, particularidade essa que veio a desembocar na criação da atual Secretaria da
Cultura e Turismo, não por acaso gerida por Paulo Gaudenzi, homem público umbilicalmente
vinculado à história do órgão oficial do turismo, tendo sido seu presidente em três diferentes
ciclos político-administrativos (1979-1983; 1983-1987; 1991-1994).
Com a retomada do ciclo hegemônico do carlismo durante a década de 90, cultura e turismo
voltaram a ser agendas prioritárias do programa de governo desse grupo político. A união
dessas duas áreas em única pasta constituiu-se em um sintoma da complexidade institucional
e política. Complexidade essa que doravante passou a se fazer presente nos planos de
governo da frente carlista, no tocante à área cultural. Tratou-se de uma reformulação políticoadministrativa que, se por um lado assinalou as vicissitudes dos remanejamentos internos de
poder, por outro, delineou-se como reflexo de uma tendência de valorização do comércio de
bens de lazer e de diversão em escala global. Basta lembrar que um dos fatores que
motivaram a criação da Secretaria da Cultura e Turismo foi o vultuoso aporte de recursos
possível de ser captado através do Prodetur, programa gerido por Paulo Gaudenzi quando
ainda era presidente da Bahiatursa. Vimos que a estratégia de criação da secretaria não se
efetivou num vácuo

sociocultural. Analisada numa dimensão global, coadunou-se e

incorporou-se num cenário contemporâneo tecido por práticas socioculturais e estruturas de
sentimento que dão estofo às ações ligadas ao desenvolvimento de atividades do setor
terciário, como o entretenimento e o turismo. Daí a motivação do poder local em ancorar sua
atuação no desenvolvimento do comércio de bens simbólicos em teorizações sociológicas que
adensam conceitualmente o fenômeno da formação de uma sociedade pós-industrial. No
plano local, a instituição da secretaria emergiu em um momento em que a Bahia vivenciava a
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consolidação de um mercado de bens culturais subsumidos à lógica de indústria cultural,
tendo no carnaval o seu principal eixo. A irrupção de movimentos culturais ligados a
manifestações artístico-culturais de matrizes afro-descendentes (axé Music e o pagode são os
exemplos mais emblemáticos) ou ainda a consolidação do fenômeno do surgimento do
empresariamento do carnaval são sintomas reveladores do modo de organização do campo
cultural vigente à época.
Nesse cenário aparentemente favorável para o florescimento da produção cultural local, o
executivo baiano, representado pela Secretaria da Cultura e Turismo, compareceu como
agente fundamental na dinamização e organização do campo cultural na última década.
Potencializando suas ações e tornando mais complexa a sua atuação através do
entrelaçamento com conglomerados financeiros privados e elites ligadas a atividades
imobiliárias, financeiras e de comunicação, o governo estadual promoveu na Bahia, na última
década, um ousado plano de modernização turística e cultural, fato que lhe concedeu uma
moldura contemporânea, identificada a uma imagem consensual de um lugar vocacionado
para o consumo cultural, o turismo e o entretenimento, revelando assim o alinhamento dessas
ações aos requisitos do exigente mercado global de bens simbólicos.
Em busca da legitimidade e da garantia do seu poder hegemônico, o governo baiano
desenvolveu ações significativas na dinamização da esfera cultural do Estado, valendo-se,
sobretudo, da apropriação e produção de um discurso que potencializa e celebra a
idiossincrasia da identidade baiana. Uma estratégia que acaba por revelar a tendência
contemporânea hoje em voga e que se materializa na Bahia de forma notável, qual seja: uma
demanda cada vez maior por bens imateriais, associada à busca pela afirmação da identidade
cultural. No entanto, como assinalamos na quarta seção, a questão da identidade assume aqui
um caráter diferenciado. Mais do que uma reação defensiva aos processos homogeneizantes
da globalização, o tema da identidade é acionado ciosamente pelo governo como moeda de
negociação simbólica, na medida em que se torna uma espécie de chave que permite o acesso
e o trânsito dos agentes na rede funcional que conforma o sistema da produção cultural na
Bahia. Potencializando esse dispositivo a uma performance de elevado teor midiático e de
marketing, o grupo político hegemônico imprime assim a peculiaridade de sua atuação ao
implementar suas políticas culturais e turísticas para o Estado.
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Seja promovendo o remapeamento na paisagem urbana da capital baiana, seja agenciando a
maior festa popular do Estado, tornando-a mercadoria por excelência para a indústria do
turismo, ou ainda instituindo programas do gênero do Fazcultura, é inegável a importância da
posição que o poder público local assumiu na rede funcional que dinamiza o campo cultural
baiano. No entanto, essa sua atuação se dá de forma paradoxal a saber: simultaneamente, ao
tempo em que o governo assume um lugar crucial nessa dinâmica, é também o momento no
qual se efetiva de forma significativa o processo de desregulamentação de suas funções,
quando assume, sobretudo, um papel de negociador, de gerente ocupado em catalisar
investimentos de outras fontes de recursos (internacionais, sobretudo), para serem repassados
à sociedade. Essa tendência de diminuição da intervenção do Estado pode ser medida, por
exemplo, quando o governo estadual promove programas de parceria com a iniciativa privada
com vistas a repartir responsabilidades no fomento a atividades que anteriormente eram
agendas quase que exclusivas de sua alçada. Essa é uma prática que vem sendo instituída de
forma bastante ilustrativa no programa político da frente carlista. No âmbito do problema
investigado nessa pesquisa os programas Prodetur e Fazcultura, implantados pela Secretaria
da Cultura e Turismo, são os exemplos mais emblemáticos dessa tendência.
Vimos que a diminuição da intervenção estatal é um sintoma contemporâneo, reflexo das
profundas transformações políticas econômicas e sociais que o fenômeno da globalização vem
provocando no atual arranjo societal. Essa reconfiguração afetou a autonomia dos Estados,
exigindo-lhes um novo modo de ingerência nas diferentes esferas da vida social, sendo a
cultura uma delas. Agora, parece não haver mais terreno para uma atuação de forte teor
dirigista, como assim se caracterizou o desempenho das agências estatais no Brasil há décadas
atrás, até porque projetos hegemônicos e totalizantes de envergadura nacional parecem não
encontrar mais ressonância num ambiente hoje marcado pelos fluxos intermitentes de capital,
pessoas, signos e informações. Na trilha desse processo, o mercado emerge como um “superente” da modernidade tardia, revestido do papel de agente preponderante para o
desenvolvimento das sociedades, configuração essa que exigiu um teor diferenciado na
investidura das funções do Estado, qual seja: uma performance menos intervencionista para
dar lugar a uma atuação mais identificada enquanto agência reguladora, que articula ações e
interesses entre os diferentes agentes (governos, iniciativa privada e sociedade civil).
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Na esfera da cultura, esse é o perfil de atuação que o governo estadual baiano vem avocando
para si quando declara em seus programas de ação a intenção de constituir-se em agente
“facilitador” e “indutor” dos processos de produção cultural. Nesse sentido, a
responsabilidade que ele se incumbe está circunscrita ao seu papel de intermediador, enquanto
ator que promove condições necessárias (principalmente relativas à infra-estrutura) para que o
setor cultural se torne uma atividade produtiva auto-sustentável, não exclusivamente
dependente do mecenato da máquina pública. Esse fato se constitui num sintoma notório do
processo de redefinição das funções do Estado na medida em que demonstra o
compartilhamento de atividades com os demais agentes que conformam o circuito da
produção cultural, em especial os conglomerados econômicos de capital privado.
Garantir a auto-sustentabilidade do setor cultural e o desenvolvimento da sociedade através da
cultura, como vimos, foram os pilares que sustentaram a proposta de ação da Secretaria da
Cultura e Turismo. Não por acaso, uma premissa pautada na notoriedade que o mercado
cultural adquire hoje no mundo contemporâneo, e que por sua vez está ancorado na magnitude
econômica que o circuito da produção, disseminação e consumo de bens simbólicos é capaz
de gerar. Recapitulemos o fato de que as cifras vultuosas que movimentam o setor cultural
(engrenado, sobretudo, pelas indústrias culturais) e a sua potencial capacidade de geração de
empregos terem se tornado fonte de sedução e de convencimento por parte dos governos para
justificar seus investimento em atividades que durante muito tempo carregaram a pecha de
“frívolas” ou “supérfluas”, frente às demandas sociais mais prementes como saúde, educação,
habitação e previdência. Some-se ainda a esse cenário, o fato de a questão cultural, desde
meados da década de 80, ter-se tornado agenda prioritária dos programas de entidades
multilaterais de desenvolvimento, a exemplo da Unesco, tornando-se tema de debate de
inúmeros fóruns, encontros e reuniões internacionais. Essa nova configuração ensejou uma
releitura do papel das políticas culturais para as sociedades, propiciando rebatimentos diretos
no modo de concepção e elaboração dos programas e ações dos diferentes governos em
escala mundial.
Analisando os documentos programáticos da Secretaria da Cultura e Turismo foi possível
perceber que as premissas conceituais, que orientam o conceito de cultura postulado pelas
agências transnacionais para o desenvolvimento, serviram de inspiração e deram estofo à
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concepção – ao menos no plano do discurso – das políticas púbicas propostas pelo governo
estadual baiano. Por outro lado, após análise dos principais projetos e programas
implementados pela secretaria, concluímos que aquela dimensão da cultura, de clara
inspiração antropológica (compreendida como interação social e simbólica, portanto,
dimensão que reflete os modos de pensar e sentir dos indivíduos, o seu sistema de valores e a
forma como são manejadas as identidades e diferenças), exortada nos princípios da Unesco,
apresentou-se como um desafio, difícil de se concretizar em ações pragmáticas justamente
pelo fato de estar assentada numa dimensão conceitual bastante ampla. Uma equação de
difícil resolução não apenas para o governo baiano, mas sim para grande parte das estruturas
político-administrativas, responsáveis pela gestão e fomento da atividade cultural em um país
como o Brasil, conformado por uma complexa e intricada tessitura sociopolítica, cravejada de
desigualdades – sejam elas regionais, sociais ou econômicas.
Nesse sentido, o que foi possível depreender após a análise das práticas e dos discursos
encampados pela Secretaria da Cultura e Turismo é que as ações culturais engendradas pelo
governo baiano estiveram circunscritas preponderantemente àquela dimensão sociológica da
cultura, pautando-se aqui nos conceitos operativos do sociólogo chileno José Joaquim
Brunner, tomados de empréstimo por Botelho (2004). Ou seja, como na maioria das políticas
públicas empreendidas pelos governos, na Bahia, o aparato governamental centrou o
desenvolvimento de suas políticas em um âmbito especializado, abrangendo sobretudo a rede
institucionalizada do circuito da produção cultural local (especialistas e instituições).
Atentamos ainda para o fato de que o perfil das principais políticas culturais implementadas
pela Secretaria da Cultura e Turismo conserva um certo teor “tradicional” afinado ao perfil da
ingerência estatal no setor cultural. Isso foi verificado ao longo da história das políticas
culturais no país, qual seja: um desempenho que concentra ações em áreas “clássicas”, por
assim dizer, como a conservação e preservação de patrimônio histórico ou ainda no fomento a
atividades que vêm perdendo público ou que não têm capacidade suficiente de
autofinanciamento, amparadas na lógica e regras do mercado. O tom diferenciado da
intervenção do governo estadual baiano, contudo, reside na forma como as áreas da cultura e
do turismo são amalgamadas nesse processo, fazendo emergir daí um modo peculiar de
intervenção governamental na área cultural, qual seja: ainda que implemente ações de caráter
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mais tradicional, esse processo se dá ajustado à lógica mercantil que orienta a produção
cultural voltada para o consumo ampliado. Ou seja, o perfil da política cultural oficial
delineia-se “enquanto resposta às pressões exercidas pelos mecanismos da sociedade de
consumidores, sobretudo o entretenimento” (FARIAS, 2001, p.384). Não é por acaso que sob
a batuta da Bahiatursa são investidas cifras significativas em estratégias de marketing e
promoção do “Produto Bahia” – um mecanismo que assinala o alinhamento às pressões e à
lógica do espetáculo, próprias da sociedade de consumidores.
A criação do programa Fazcultura comparece também no interior das estratégias de política
cultural, implementadas pelo governo, como um dos sintomas que sinaliza o lugar central que
o mercado cultural vem assumindo no ordenamento socioeconômico contemporâneo. O
fenômeno das leis de incentivo à cultura – instrumento de política cultural consolidado no
panorama cultural brasileiro na última década, processo o qual o Fazcultura é um de seus
frutos –, assinala de forma emblemática para o reordenamento no modo de gestão e
organização do campo cultural na contemporaneidade, chamando-nos a atenção para a
tendência da crescente privatização do setor cultural e a conseqüente relativização do papel do
Estado na sua dinamização, na medida em que a lógica inerente à política de incentivos fiscais
assegura preponderantemente “as prerrogativas das agências privadas empresariais e os
esquemas mercantis como protagonista da nova cena cultural” (FARIAS, 2001, p. 385).
Seguindo a tendência nacional de consolidação das leis de incentivo como principal meio de
financiamento à cultura no país, o governo estadual baiano instituiu o programa Fazcultura
com o propósito de transformar a atividade cultural num setor auto-sustentável, estimulado,
sobretudo, pela crença na capacidade geradora de riqueza que essa atividade vem revelando
nas últimas décadas. Nesse sentido, a lei estadual de incentivo à cultura, no plano das
estratégias da política cultural local, delineou-se como mais um dispositivo capaz de acionar a
tensa relação entre os campos político, econômico e cultural, constituindo-se, portanto, num
indicador por excelência das metamorfoses institucionais que vêm afetando a esfera cultural.
Todavia, com a continuidade do programa, percebemos que se a intenção inicial era promover
a irradiação e consolidação da prática de mecenato por parte das empresas, pavimentando,
assim, o caminho para que o setor cultural se tornasse autônomo, a situação que vem se
configurando é diversa daquela que foi planejada a priori. Como a racionalidade inerente à

225

política de incentivos acaba privilegiando produções de caráter mais comercial, capazes de
“amortizar” os investimentos das empresas de forma mais imediata, acabou-se criando uma
espécie de vício por parte dos empresários em circunscrever o patrocínio a apenas
determinados gêneros culturais, devidamente assegurados pelos incentivos fiscais concedidos
pelo governo. Essa especificidade do sistema acabou gerando um ciclo vicioso que beneficia
prioritariamente produções que se alinham aos interesses mercadológicos das empresas e
realizadores já consagrados na cena cultural local, justamente por portarem uma maior
capacidade de assegurar em maior medida o retorno mercantil aos seus investidores –
recapitulemos aqui a relação umbilical que se estabelece, na Bahia, entre as principais
empresas patrocinadoras e os realizadores mais beneficiados com o incentivo fiscal. Some-se
ainda o fato de que essa configuração acaba acirrando o grau de dependência de produções
culturais não afeitas aos requisitos do mercado. Vimos que essa não é uma conseqüência
exclusiva do uso do Fazcultura, apresentando-se como uma especificidade da lógica que
regula o processo de funcionamento das leis de renúncia fiscal como um todo – e não por
acaso constitui-se num dos principais fulcros de crítica por parte de especialistas culturais que
não atendem aos requisitos impostos pela política de estímulo fiscal.
Por outro lado, ainda que a lógica do funcionamento da lei conceda um papel chave à
iniciativa privada, após a análise dos procedimentos e especificidades do programa
Fazcultura, foi possível verificar que, na Bahia, o poder público também jogou papel
fundamental nesse processo. A peculiaridade dos processos de julgamento, de seleção e de
escalonamento de cotas de recursos por área denota o poder simbólico que o aparato
governamental é capaz de imprimir nesse anelado funcional, afetando de forma significativa o
modo de organização do campo cultural. Mesmo admitindo que o papel do Estado vem sendo
reduzido em meio às pressões dos processos de globalização, a configuração específica,
engendrada pelo modo peculiar de gerenciamento das normas e recursos do Fazcultura,
sinaliza para o fato de que o poder público assume ainda um lugar fundamental nos destinos
da produção cultural local – condição essa fortemente afetada pelos aportes ideológicos e
pelos modos de condução política, característicos do grupo político dominante há quinze anos
na Bahia.
Infelizmente, não foi possível realizar uma investigação mais detalhada, que levasse em
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consideração o ponto de vista dos variados agentes (realizadores e empresários) implicados no
processo de funcionamento do Fazcultura. Pela escassez de tempo e pela abrangência que o
objeto da pesquisa acabou adquirindo no seu decorrer, privilegiou-se, como recorte de análise,
cotejar as fontes oficiais do governo (leis, decretos, resoluções e estatísticas) e apenas a
ausculta dos agentes oficiais do programa. Sabemos que ao optar por esse caminho
metodológico uma lacuna analítica se abriu, fato que conseqüentemente inibiu uma análise
mais minuciosa, porque polifônica, acerca da compreensão das vicissitudes da lei estadual de
incentivo à cultura. Certamente essa lacuna passa a se constituir num novo desafio a ser
enfrentado numa outra oportunidade de investigação científica.
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ANEXO A - Recursos Captados por Área (1997 a 2002)*

ÁREAS

1997

1998

1999

2000

2001

2002

TOTAL

Artes Cênicas
Artes Plásticas,
Gráficas e Fotografia
Arquivo, Biblioteca,
Museus e Bens
Móveis e Imóveis
Cinema e Vídeo

674.620,45

1.442.694,06

1.293.538,15

1.231.859,78

2.677.915,04

4.334.624,70

11.655.252,18

22.000,00

93.600,00

191.645,76

26.945,65

1.758.578,09

1.167.656,26

3.260.425,76

704.680,60

1.155.000,00

2.547.862,95

4.643.165,03

2.947.260,30

3.791.530,60

15.789.499,48

25.000,00

866.839,00

1.929.475,74

1.838.803,71

1.792.527,38

474.987,79

6.927.633,61

189.259,10

562.899,89

749.183,50

979.767,16

696.480,28

1.052.840,36

4.230.430,29

1.511.697,95

4.087.329,93

3.808.111,29

3.470.521,78

1.960.728,98

3.015.377,54

17.853.767,45

-

2.045.614,85

3.746.079,40

1.067.971,90

1.762.798,10

1.860.028,43

10.482.492,68

3.127.258,10

10.253.977,73

14.265.896,79

13.259.035,00

13.596.288,15

15.697.045,68

70.199.501,44

Literatura
Música
Artesanato, Folclore e
Trad. Populares
TOTAL

* Valores referentes ao investimento do governo e contrapartida da iniciativa privada
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ANEXO B - Benefício Concedido para o Carnaval 99

ÁREAS

1999

Bloco Afro, Índio e de Percussão

R$
388.800,00

Qtd
10

Trio Independente

383.305,00

4

Infra-estrutura Operacional
362.500,00
TOTAL
1.134.605,00
Fonte:Secretaria da Fazenda / Secretaria da Cultura e Turismo
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