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RESUMO 

 

A defesa de políticas culturais democráticas tem sido uma preocupação constante nos últimos 

anos. Transparência, participação, cidadania e descentralização são palavras que se tornaram 

comuns nos discursos dos gestores públicos da cultura, tanto em nível federal quanto estadual. 

Diante desse cenário, este trabalho busca analisar o Fundo de Cultura da Bahia durante os seis 

primeiros anos (2005-2010), avaliando o seu funcionamento como instrumento de uma 

política cultural democrática. Duas vertentes são analisadas: a participação social e o acesso 

aos recursos. O período escolhido é marcado por uma importante mudança na política cultural 

adotada pelo Estado e por uma série de alterações no programa. Os resultados nos permitem 

afirmar que ainda há muitos pontos que precisam ser melhorados, apesar da significativa 

ampliação do acesso aos recursos. Além disso, a participação social não foi encarada como 

um ponto importante e ainda é bastante tímida. Este trabalho foi realizado principalmente 

através de pesquisa bibliográfica e documental.   
 

Palavras-chave: Democracia; Fomento à Cultura; Fundo de Cultura; Participação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The defense of democratic cultural policy has been a constant worry for the last years. The 

words transparency, involvement, citizenship and decentralization became common in the 

talks of the public managers of culture, both in a federal and a state level. Within this 

scenario, this paper aims to analyze Fundo de Cultura da Bahia during the first six years 

(2005-2010), considering its operation as a democratic cultural policy instrument. Two points 

are analyzed: the social involvement and the access to the resources. The chosen period is 

marked by an important change in the cultural policy adopted by the state and by a number of 

modifications in the program. The results allow us to affirm that there are plenty points that 

need improvement, despite the significant enlargement of the access to the resources. Besides, 

social involvement was not faced as an important point and is still very timid. This paper was 

done mainly through bibliographic and documental research. 

 

Key words: Democracy; Cultural Incentive; Cultural Fund; Involvement. 
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INTRODUÇÃO 

 

Mecanismos de financiamento à cultura estão presentes em diversos estados e 

municípios brasileiros, assim como em vários países do mundo. Esses mecanismos se 

tornaram elementos fundamentais nas políticas culturais desenvolvidas tanto pelo poder 

público quanto pela iniciativa privada. No Brasil, as leis de fomento à cultura, por um longo 

período, ocuparam o papel central nas ações desenvolvidas pelo Ministério da Cultura - 

MinC.  A importância que esses instrumentos adquiriram os fizeram objetos de inúmeras 

pesquisas e hoje podemos afirmar que não é difícil encontrar estudos que tratem das leis 

federais de financiamento. No entanto, não podemos dizer o mesmo das leis estaduais, 

especialmente na Bahia. E esse trabalho tenta, de certa forma, contribuir para o 

preenchimento dessa lacuna. 

O projeto inicial para desenvolvimento desta pesquisa previa a análise dos dois 

principais programas de fomento à cultura do Estado: o Fazcultura e o Fundo de Cultura. O 

foco da proposta era fazer uma análise comparativa do funcionamento desses programas em 

dois momentos políticos bastante distintos: os governos de Paulo Souto (2003 - 2006) e 

Jaques Wagner (2007 - 2010). No entanto, a proposta se mostrou ambiciosa demais para o 

curto período em que o trabalho deveria ser concluído e escolhemos analisar apenas um dos 

instrumentos.  

Optamos por analisar o Fundo de Cultura da Bahia - FCBA, que, a partir de 2007, se 

tornou o principal mecanismo de fomento à cultura do Estado. A análise é feita a partir do 

ponto de vista da democracia.  Dessa forma, o nosso objetivo principal é analisar o FCBA 

avaliando o seu funcionamento como instrumento de uma política cultural democrática. Por 

política cultural democrática entendemos aquela na qual a cultura é vista como um direito de 

todos – direito de fruir e de produzir - e a todos é permitido a participação nas suas 

formulações e deliberações. A análise compreende o período entre os anos de 2005, ano em 

que o FCBA foi criado, e 2010, último ano da primeira gestão do Governo Jaques Wagner.  

A opção por analisar o programa a partir do ponto de vista da democracia se deve ao 

contexto em que as políticas culturais estavam sendo construídas. No âmbito federal, o 

ministro Gilberto Gil conduzia a pasta enfrentando o desafio de formular e implementar 

políticas culturais democráticas. E na Bahia, essa mesma política passou a ser seguida pela 

Secretaria de Cultura - SECULT, a partir de 2007, com o secretário Márcio Meirelles. 
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 O projeto de análise do Fundo de Cultura previa a realização de consultas aos atores 

do campo artístico-cultural para identificar se eles reconhecem o Fundo de Cultura como um 

programa democrático, mas não foi possível realizá-la. Reconhecemos a importância de ouvir 

os envolvidos, principalmente num trabalho em que a democracia está sendo abordada, mas 

foi identificado que esta etapa demandaria um tempo longo, o que não seria possível dentro 

do prazo limite. No entanto, acreditamos que as informações contidas neste trabalho são 

suficientes para a análise a que nos propomos. 

Quanto à metodologia para a realização desse trabalho, foram utilizadas a pesquisa 

bibliográfica, a pesquisa documental e a entrevista. Através da pesquisa bibliográfica 

buscamos fornecer a fundamentação teórica ao trabalho. Nesse ponto, trazemos autores que 

abordam a questão da democracia e da cidadania e sua relação com a cultura e os mecanismos 

de financiamento.  

 No segundo momento foi feita a análise de documentos elaborados pela SECULT e 

suas unidades vinculadas, tais como relatórios de atividades, leis, decretos, resoluções e 

portarias que dispõem sobre Fundo de Cultura, além de publicações em jornais e sites 

jornalísticos. Grande parte dos documentos foi obtida através de páginas na internet, além  

disso, foi necessário a realização de visitas à Secretaria para coleta de dados. Durante cerca de 

um mês foram feitas visitas à SECULT para consultar os Termos de Acordo e Compromisso 

de todos os projetos apoiados pelo programa e coletar as informações necessárias. De posse 

das informações e dos dados, teve início a análise do programa identificando sua relação com 

a democracia. Foram analisadas suas características, mudanças e resultados, a participação 

social na sua gestão, sua abrangência, distribuição de recursos etc. 

 Por fim, foi realizada uma entrevista (semiestruturada) com o Superintendente de 

Promoção Cultural, Sr. Carlos Paiva, para equacionar dúvidas que permaneceram após a 

análise dos dados.  

 É importante informar ainda que o autor dessa pesquisa atuou diretamente na execução 

do programa pesquisado. No ano de 2008 foi estagiário da Superintendência de Promoção 

Cultural, realizando o atendimento aos proponentes de projetos. Entre 2009 e 2011 foi 

coordenador de Editais do Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia – IPAC, onde 

trabalhou com os editais de patrimônio, museu e dinamização do Pelourinho, todos com 

recursos do Fundo de Cultura. 

Em linhas gerais, a dissertação está dividida em três capítulos: 1) Democracia e 

Cidadania; 2) Democracia e Fomento à Cultura e 3) O Fundo de Cultura da Bahia. Essa 

divisão tem como objetivo partir de uma abordagem teórica sobre democracia, passando por 
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uma breve contextualização sobre as políticas culturais vigentes no Brasil e na Bahia até 

chegar ao Fundo de Cultura e sua análise. 

No primeiro capítulo fazemos uma abordagem teórica do que se entende por cultura, 

democracia e cidadania. O capítulo está dividido em três partes: na primeira, apresentamos 

brevemente o conceito de cultura com o qual trabalhamos, tomando como referência autores 

como Denys Cuche e Isaura Botelho; na segunda, vemos o entendimento de democracia, com 

seus contrastes e obstáculos, utilizando autores como Norberto Bobbio e Anthony Arblaster; 

na terceira e última parte tratamos da questão da cidadania e sua relação com a cultura, 

utilizando como referência Marilena Chauí, Francisco Humberto Cunha Filho, Isnard Neto, 

Cyro Filho, dentre outros.  

No segundo capítulo nos aproximamos do campo das políticas culturais, abordando 

mais especificamente os temas do fomento à cultura e democracia. Na primeira parte fazemos 

uma breve retrospectiva das políticas culturais no Brasil nos últimos anos e sua relação com a 

democracia. Apresentamos também a evolução dos mecanismos de fomento à cultura e como 

esses instrumentos estão presentes nos estados brasileiros. Na etapa seguinte nos voltamos 

para as políticas culturais na Bahia e sua relação com a democracia. Nesse ponto são 

apresentados os mecanismos de financiamento público à cultura da Bahia e como se dá o seu 

funcionamento. 

No terceiro e último capítulo fazemos a análise específica sobre o FCBA, tomando 

como referência as questões tratadas nos capítulos anteriores. Na primeira parte são 

apresentados os principais fundos de cultura do mundo, das Américas e os primeiros fundos 

criados no Brasil, mostrando como esses mecanismos têm se expandido. Na segunda etapa 

apresentamos o Fundo de Cultura da Bahia, com suas características, modo de funcionamento, 

mudanças ao longo do tempo e como isso está relacionado com uma política cultural 

democrática. A análise do programa aborda duas questões principais: a participação da 

sociedade na sua gestão e o acesso aos recursos. Na primeira, tratamos especificamente da 

composição das comissões que analisam os projetos e da transparência nas ações do 

programa. Na segunda, analisamos as modalidades de seleção dos projetos, a distribuição de 

recursos por área cultural e territórios de identidade, concentração de recursos, os projetos 

apoiados etc. Nessa fase, fazemos uma análise dos dados tentando identificar aspectos que 

demonstrem ou não uma preocupação com a democracia.  

Nas considerações finais apresentamos os requisitos que consideramos essenciais a um 

mecanismo democrático de fomento e destacamos alguns pontos que acreditamos que 
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precisam ser revistos para que o Fundo de Cultura se torne mais democrático. Além disso, 

apresentamos algumas das mudanças propostas pelo Projeto de Lei que altera o programa. 

Por fim, nos apêndices disponibilizamos todas as tabelas elaboradas com os dados do 

FCBA que serviram de base às análises, inclusive a lista completa dos projetos apoiados. 

Essas informações poderão servir a outras pesquisas e análises sobre o programa. 

Disponibilizamos ainda a entrevista realizada com o superintendente Carlos Paiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 

 

CAPÍTULO I - DEMOCRACIA E CIDADANIA 

  

Para os brasileiros que nasceram a partir da década de oitenta e não viveram períodos 

autoritários, é difícil compreender um regime político no qual o cidadão não tenha plenos 

direitos de participar da vida política do país. Apesar de parecer tão natural para aqueles que 

tiveram sua formação em período democrático, a democracia no Brasil é muito recente e 

ainda mostra sinais de que não está plenamente consolidada. No campo cultural, acreditamos 

que isso não seja diferente, talvez nesse campo o avanço da democracia se dê ainda mais 

lentamente do que naquele mais comumente entendido como o lugar da democracia: o campo 

das disputas eleitorais. É justamente com o objetivo de averiguar como a democracia está 

presente no campo da cultura, que iremos analisar o Fundo de Cultura da Bahia, principal 

instrumento de financiamento à cultura no Estado. Para iniciar esta pesquisa é indispensável 

conhecer os entendimentos de democracia e cidadania subjacentes ao projeto político que 

tenta consolidar as bases democráticas no campo cultural. 

 

1.1 CULTURA: TERMO DE MUITOS SIGNIFICADOS 

 

O conceito de cultura já passou por diversas mudanças desde que apareceu no século 

XIII e é muito provável que outras mudanças aconteçam e que novas acepções do termo 

sejam introduzidas no cotidiano e no meio acadêmico. De cultivo da terra à cultivo de uma 

faculdade, de estado à ação, de universal à particular, diversas foram as formas de 

entendimento do termo. As mudanças de significado não implicaram no esquecimento do 

sentido original, pois, apesar do tempo que separa o século XIII dos dias atuais e das diversas 

mudanças de significado do termo, não é incomum encontrar a palavra sendo utilizada com o 

mesmo significado de quando foi criada: entendida como terra cultivada. Denys Cuche, em A 

noção de cultura nas ciências sociais, traça o histórico da evolução do termo tomando como 

referência o seu uso nas línguas francesa e alemã. Os conceitos utilizados pelos franceses e 

germânicos, entre os séculos XVIII e XX, são o arquétipo das duas concepções de cultura 

utilizadas nas ciências sociais contemporâneas: uma particularista e outra universalista.  

Tendo a França como berço, a concepção universalista surgiu no século XVIII e 

ganhou força com o movimento Iluminista, que despontava naquele país trazendo as ideias da 

racionalidade e centralidade do homem. Para os pensadores daquele movimento “cultura é a 

soma dos saberes acumulados e transformados pela humanidade, considerada como 
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totalidade, ao longo de sua história” (CUCHE, 1999, p. 21). Neste período, cultura passou a 

designar o estado do espírito cultivado, ou seja, o estado de quem “tinha cultura”. Dessa 

forma, foi associada às ideias de progresso, educação, evolução e se aproximou do sentido de 

outra palavra bastante utilizada na França: civilização. A diferença entre os dois conceitos 

estava no fato de cultura evocar, principalmente, os progressos individuais, e civilização, os 

progressos coletivos. No entanto, ao longo do século XIX, a diferença entre os termos ficou 

menos definida, uma vez que cultura passou a designar, também, o progresso coletivo da 

sociedade. 

Na Alemanha se desenvolveu a concepção particularista do termo. A palavra Kultur 

foi muito utilizada pela burguesia intelectual para criticar as ações dos príncipes governadores 

que imitavam as maneiras “civilizadas” da corte francesa. Diante disso, as palavras cultura e 

civilização assumiram diferentes significados, ou melhor, assumiram significados opostos no 

país germânico. Cultura passou a significar tudo o que era autêntico e que contribuía para o 

enriquecimento intelectual, e civilização, aquilo que era somente aparência brilhante, 

leviandade, refinamento superficial.  Assim, civilização passou a evocar a França e as demais 

potências ocidentais, enquanto cultura se referia à nação alemã. Dessa forma, a ideia de 

cultura na Alemanha passou a ser utilizada para delimitar e consolidar as diferenças nacionais, 

como algo específico de um lugar.  

Foi também na Europa do século XIX que surgiu a antropologia. Em sua fase inicial, 

os antropólogos tomavam a cultura como medida de progresso, utilizando os padrões culturais 

do capitalismo europeu para medir o nível de evolução das sociedades. A partir da segunda 

metade do século XX essa perspectiva é abandonada e, com início da antropologia social e 

política, a cultura passa a significar o campo das formas simbólicas. 

Nos últimos anos, o conceito de cultura passou a ser visto através de duas dimensões: 

sociológica e antropológica (BOTELHO, 2001). Na primeira, prevalece o sentido mais 

restrito do termo. Nessa dimensão, a cultura é entendida como expressão artística, “produção 

elaborada com a intenção explícita de construir determinados sentidos e de alcançar algum 

tipo de público, através de meios específicos de expressão” (BOTELHO, 2001, p. 2). Vista 

pela dimensão sociológica, a cultura é um circuito organizacional que estimula a produção, o 

consumo e a circulação de bens simbólicos e evolve um conjunto variado de demandas 

profissionais, econômicas, políticas etc. Essa dimensão é facilmente compreendida pela 

sociedade, uma vez que isso é o que o senso comum entende por cultura.  

 Na dimensão antropológica a cultura é vista em seu sentido ampliado. Nesse caso, a 

cultura é entendida como modo de vida de um povo e sofre influência de vários fatores, como 
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a localização geográfica, o gênero, poder econômico, idade etc. Embora seja o entendimento 

mais complexo, a cultura em sentido antropológico é identificada como a noção mais 

democrática (BOTELHO, 2001). Em virtude disso, o uso dessa dimensão tem se tornado 

constante nos discursos políticos, principalmente nos países em desenvolvimento. Mas, apesar 

do seu uso crescente, não há unanimidade quanto à sua funcionalidade.  

O consultor do Observatório de Política Cultural do Instituto Itaú Cultural, Teixeira 

Coelho (2008), por exemplo, defende que o uso do conceito ampliado não é apropriado para 

os estudos da cultura e para a prática da política cultural. Para o autor, a visão universalista é 

imobilizadora, engessadora, cômoda e simplista. Ele defende uma ideia de cultura 

instrumental, que dê condições para a transformação do mundo. Enquanto nas noções 

sociológica e antropológica a arte é vista como cultura ou parte integrante dela, para Coelho, 

arte e cultura são coisas diferentes e necessitam de políticas específicas.  

Percebemos como é amplo o entendimento de cultura em sentido antropológico, assim 

como no caráter universalista defendido pelo iluminismo francês.  Se a visão francesa toma os 

padrões culturais do capitalismo europeu como parâmetro de sua definição; a visão 

antropológica, ao defender aquilo que Johann Heder defendia no século XVIII
1
, leva a uma 

compreensão que pode redundar no entendimento de cultura como “soma de tudo”. Mas, por 

outro lado, se a noção de cultura que emerge no século XIX leva a pensá-la como indicador 

de um progresso que tem como padrão a Europa; a noção antropológica reafirma a amplitude 

da cultura ao reconhecer e defender a diversidade cultural. 

Devido às mudanças e/ou surgimento de novos conceitos, cultura é hoje um termo de 

muitos significados. As noções de cultura mostradas aqui são apenas algumas das inúmeras 

que podem ser encontradas. E, como disse Gilberto Gil (2003, p.46), “é evidente que esta 

proliferação de conceitos, atendendo a todos os gostos, correntes e opiniões, faz com que cada 

um de nós, ao ouvir a palavra ‘cultura’, costume traduzi-la à sua própria maneira e em seu 

próprio dicionário”. 

Nos discursos de Gilberto Gil em seu primeiro ano à frente do MinC, repetidas vezes é 

reafirmado o entendimento de cultura em seu sentido ampliado. As suas falas demonstram 

claramente que o seu entendimento (e do ministério) de cultura vai muito além das linguagens 

artísticas. Para ele, o uso do conceito restritivo de cultura seria uma forma de manter os 

privilégios da classe artístico-cultural, como até então vinha acontecendo. Outro aspecto 

                                                
1 Heder defendia que o termo cultura deveria ser usado no plural, uma vez que entendia não haver apenas uma 

cultura. Já estava presente em seu pensamento a defesa da diversidade cultural, pois para ele o universalismo se 

constituía em algo empobrecedor, na medida em que cada povo tem cultura própria e que é a diversidade cultural 

que os distingue (CUCHE, 1999). 
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observado, e que remete ao conceito antropológico, é que a cultura é vista como instrumento 

de transformação social. A cultura é entendida como instrumento para a superação da 

exclusão, o reforço da autoestima e do sentimento de pertencimento. Para isso, Gil reafirma a 

importância da atuação transversal, em sintonia com outros ministérios. A abordagem da 

cultura enquanto instrumento é defendida por autores como George Yúdice (2004), que a vê 

como recurso para a geração de emprego, dinamização do turismo, desenvolvimento urbano, 

redução das desigualdades etc. 

Assim como no MinC, o conceito ampliado de cultura também passou a ser adotado 

pelos gestores da Secretaria de Cultura da Bahia. O ex-Secretário Márcio Meirelles (2007-

2010), ao participar de seminário organizado pelo Centro de Estudos Multidisciplinares em 

Cultura - CULT, afirmou que a cultura deve ser entendida como “toda criação simbólica do 

ser humano” (ROHDE, RUBIM,2008, p.11).  Percebe-se, dessa forma, um alinhamento das 

políticas culturais adotadas pelo Estado, com aquelas desenvolvidas pela União. 

É importante destacar que os exemplos citados referem-se a momentos de grandes 

mudanças no cenário político e da proposição de novas políticas públicas: o início da gestão 

do Partido dos Trabalhadores nos governos Federal e Estadual. Por isso, percebemos a 

necessidade dos líderes da gestão pública da cultura, na cena nacional e estadual, em logo no 

início de seus mandatos, afirmarem qual a noção de cultura que norteariam suas práticas, 

deixando claro que seus mandatos seriam embasados em paradigmas distintos dos que 

nortearam as gestões que os precederam.  

Após traçarmos essas considerações acerca do conceito de cultura e o seu 

entendimento na atualidade, faz-se necessário tecer uma breve explanação sobre o 

entendimento de democracia. Dessa forma, poderemos compreender melhor a relação entre 

ambos.  

 

1.2 DEMOCRACIA: ENTRE O IDEAL E O REAL 

 

Quando criada, a essência da democracia era a participação direta do conjunto dos 

cidadãos no governo da cidade. Atualmente, essa concepção de democracia é considerada 

como um ideal limite. A realização de assembleias gerais para a tomada de decisões sobre o 

destino das cidades se tornou uma tarefa quase impossível quando se pensa na quantidade de 

habitantes das cidades contemporâneas. A população mundial já ultrapassou o patamar de sete 

bilhões de pessoas e as principais cidades possuem dimensões e população muito superiores 

àqueles existentes nas cidades-estados gregas. Além do que, a complexidade da vida 
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contemporânea e os fluxos constantes das massas urbanas tornaram impossível pensar um 

modelo de organização nos moldes professados pela democracia ateniense.  

Diante da dificuldade de ser posta em prática na sua plenitude, a democracia direta foi 

substituída pelo que hoje chamamos de democracia representativa. Essa tem como condição 

fundamental a participação dos cidadãos na escolha dos seus representantes e na fiscalização 

das suas ações.  

Quando se fala em representação, duas questões são bastante discutidas: os poderes do 

representante e os interesses do representado. Falando dos poderes do representante a 

democracia pode ser de duas formas. A primeira é quando o representante é apenas um porta-

voz das decisões do representado, nesse caso, aquele é chamado de delegado e o seu mandato 

é extremamente limitado, possuindo pouco ou quase nenhum poder. A segunda caracteriza-se 

por certa liberdade de ação do representante, que conta com a confiança dos seus 

representados. Nessa forma, o representante tem o poder de agir em nome dos seus 

representados e de acordo com seu próprio discernimento, recebendo o nome de fiduciário.  

Quando se fala dos interesses, o representante pode defender interesses particulares, 

como acontece com os sindicatos e categorias profissionais, e também pode representar 

interesses gerais dos cidadãos, que é a função dos políticos. Observando as classificações 

quanto aos poderes do representado – limitado ou livre - e quanto ao conteúdo da 

representação – interesses particulares ou gerais - há, portanto, uma relação existente, de um 

lado, entre a figura do representante como delegado e a da representação dos interesses 

particulares, e de outro, entre a figura do representante como fiduciário e a representação dos 

interesses gerais (BOBBIO, 1986).  

Analisando a atual política brasileira e as classificações apresentadas acima, nota-se 

certa incompatibilidade de interesses. Apesar do país adotar um regime político no qual os 

governantes eleitos têm a função de representar os interesses dos cidadãos, não é incomum 

ouvir falar de políticos que, vez ou outra, agem em favor de interesses próprios. Aumento 

desproporcional do próprio salário e de outros benefícios, uso de recursos públicos para 

despesas que não condizem com as atividades exercidas e aumento no número de cadeiras nas 

câmaras são algumas dessas ações. A falta de fiscalização por parte da sociedade civil 

contribui para esse tipo de atitude.  

Com o crescimento da presença das organizações sociais e da sua influência política, 

no final do século XX uma nova forma de democracia emergiu: a democracia participativa. 

Essa tem como núcleo central a combinação de elementos da democracia direta com outros da 



29 

 

democracia representativa, e tem o objetivo de garantir maior participação do cidadão nas 

definições das políticas. Segundo Bresser-Pereira, a democracia participativa 

Satisfaz-se com as condições de que o debate envolva uma participação 
substancial das organizações da sociedade civil [...]. As decisões serão 

tomadas, em última instância, pelos parlamentares eleitos no contexto de um 
sistema representativo, mas cada decisão importante será precedida de um 

vivo e amplo debate público. [...] Em alguns casos os argumentos serão 

suficientemente fortes para convencer outra parte. Em outros uma nova 
alternativa surgida do debate poderá satisfazer os grupos conflitantes, 

superando-se assim o conflito (BRESSER-PEREIRA, 2005, p. 82). 

Na democracia participativa, os cidadãos e as organizações sociais são protagonistas 

no papel de fiscalizar as autoridades políticas e cobrar a defesa dos interesses públicos. Dessa 

forma, uma sociedade civil ativa é condição indispensável à democracia participativa. De 

acordo com Bresser-Pereira (2005), em países democráticos maduros e nas novas 

democracias, a sociedade está cada vez mais aprendendo como se organizar. No entanto, a 

democracia participativa não é vista como uma alternativa à democracia representativa, mas 

como seu aperfeiçoamento. Vale destacar que Bresser-Pereira foi ministro nos governos de 

José Sarney e Fernando Henrique Cardoso e a sua visão sobre a democracia participativa está 

muito ligada à atuação das organizações sociais e não tanto à atuação individual dos cidadãos. 

Isso não deixa de ser uma das características da política neoliberal da qual foi integrante. 

Neste modelo político, as organizações assumem papel primordial, uma vez que o Estado 

transfere para essas e outras instituições, atividades que deveriam ser realizadas pelo próprio 

Estado. 

No Brasil, a democracia participativa foi garantida pela Constituição de 1988, mas 

teve como fonte geradora a luta pela redemocratização na década de 70. Essa luta teve a 

participação ativa de inúmeros movimentos sociais, dentre eles o dos operários do ABC, 

liderados pelo ex-presidente Lula. A atuação desses grupos contribuiu de forma decisiva para 

a promulgação da Constituição. Apesar disso, a promoção da democracia participativa no 

Brasil ainda é limitada. Mas, transformações recentes têm contribuído para quebrar as 

resistências à sua expansão, inclusive no campo cultural.  

 

1.2.1 Características, contrastes e obstáculos 

 

Após a leitura de autores como Norberto Bobbio, Marilena Chauí e Anthony 

Arblaster, destacamos algumas características, contrastes e obstáculos do regime democrático. 
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A identificação desses aspectos nos ajudará a compreender a democracia na 

contemporaneidade. 

Norberto Bobbio (1986, p. 18) afirma que “o único modo de se chegar a um acordo 

quando se fala em democracia [...] é o de considerá-la caracterizada por um conjunto de 

regras que estabelecem quem está autorizado a tomar as decisões coletivas e com quais 

procedimentos”. Segundo o filósofo, a regra fundamental da democracia é a vontade da 

maioria, no entanto, destaca que esta não é condição suficiente, assim com também não o é o 

elevado número de cidadãos com direito a voto.  

É indispensável uma terceira condição: é preciso que aqueles que são 
chamados a decidir ou a eleger os que deverão decidir sejam colocados 

diante de alternativas reais e postos em condição de poder escolher entre 

uma e outra. Para que se realize esta condição é necessário que aos 
chamados a decidir sejam garantidos os assim denominados direitos de 

liberdade, de opinião, de expressão das próprias opiniões, de reunião, de 

associação etc. (BOBBIO, 1986, p. 20). 

Embora a vontade da maioria seja considerada a regra fundamental da democracia, não 

pode ser confundida com a “ditadura da maioria”. A escolha dos representantes é determinada 

pela opção da maioria, mas o representante eleito tem o dever de representar a todos. As 

minorias também fazem parte do povo e, na medida do possível, os seus interesses, opiniões e 

convicções devem ser levados em conta nos processos legislativos e executivos 

(ARBLASTER, 1988). 

Outros traços também são característicos desse regime: o primeiro diz respeito ao fato 

da democracia necessitar de conflito, do conflito lhe ser parte constitutiva; o segundo diz 

respeito ao fato de não se apoiar na noção de privilégio, mas na ideia de direito; o terceiro diz 

respeito ao fato de não estar restrita ao Estado, dela também determinar a forma das relações 

sociais e de todas as instituições; e por fim, ao fato da democracia evidenciar a separação 

entre o público e o privado, uma vez que, com a ideia de soberania popular, há uma distinção 

entre poder e governo, o primeiro pertence aos cidadãos e o segundo é uma delegação de 

poder através do voto (CHAUÍ, 2006). 

Mas, falar em democracia apenas enquanto conceito não é suficiente para 

compreender como tal regime é exercido. Analisando as sociedades modernas, Bobbio (1986) 

identifica alguns contrastes existentes entre a democracia ideal e a real. Um desses contrastes 

é que a relação entre o povo e os seus representantes passou a ser intermediada por uma 

infinidade de grupos, organizações, sindicatos, partidos etc. que acabaram se tornando mais 

relevantes do que o indivíduo, que é o único soberano. Essa situação levou a outro contraste, a 
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“revanche de interesses”. Na democracia ideal, aqui entendida como representativa, os 

representantes eleitos são chamados a representar os interesses da nação. No entanto, esse 

princípio tem sido violado e a representação de interesses particulares tem se tornado uma 

constante. 

A democracia também não fez desaparecer as oligarquias e o “poder invisível”. Na 

democracia ideal não há poder oligárquico, portanto, não há separação entre quem cria e 

quem cumpre as regras, entre governantes e governados. No entanto, o poder oligárquico 

ainda se mantém. Quanto ao “poder invisível”, este consiste na não publicização das ações 

que dizem respeito aos interesses da sociedade. A publicidade dos atos do governo é 

importante não apenas para o acompanhamento e controle das ações dos representantes, 

condição fundamental para a participação cidadã, mas também como forma de distinguir o 

que é lícito do que não é.  

Kant anunciou e ilustrou o princípio fundamental segundo o qual “todas as 
ações relativas ao direito de outros homens cuja máxima não é suscetível de 

se tornar públicas são injustas”, querendo com isto dizer que uma ação que 

sou forçado a manter secreta é certamente não apenas uma ação injusta, mas 
sobretudo uma ação que se fosse tornada pública suscitaria uma reação tão 

grande que tornaria impossível a sua execução (BOBBIO, 1986, p. 29-30). 

A democracia moderna ainda não ocupou todos os espaços que poderia ocupar, 

limitando-se a espaços muito restritos. Quando se fala em expansão da democracia, fala-se 

sempre em aumento do número de eleitores ou até mesmo num possível retorno à democracia 

direta, mas o autor defende que o desenvolvimento da democracia deve ser medido 

observando-se o aumento no número de espaços onde esse direito está sendo exercido.  

Outro contraste identificado diz respeito à educação para a cidadania. Nas democracias 

mais consolidadas a apatia política envolve cerca de metade das pessoas que tem direito a 

voto, acreditando, inclusive, que esteja havendo uma diminuição do voto de opinião e o 

aumento do voto clientelar, aquele no qual o apoio político se dá em troca de favores pessoais. 

O voto clientelar citado é o que chamamos de voto comprado. A prática da compra e venda de 

votos no Brasil tem sido coibida nas últimas décadas, mas ainda é realizada em muitas partes 

do país, principalmente nas pequenas cidades, onde a fiscalização quase não existe e a 

pobreza atinge altos índices.  

Bobbio chama esses contrastes de “promessas não cumpridas” e reconhece que o seu 

não cumprimento se explica pela existência de um projeto político democrático que foi 

idealizado para uma sociedade muito mais simples que a de hoje. O autor aponta três 

obstáculos ao cumprimento dessas promessas. O primeiro deles é que a evolução da economia 
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fez aumentar os problemas políticos que requerem competências técnicas e, para o autor, 

democracia e tecnocracia são antitéticas, na medida em que a democracia sustenta-se sobre a 

hipótese de que todos podem decidir a respeito de tudo, enquanto a tecnocracia, ao contrário, 

pretende que sejam convocados para decidir apenas aqueles poucos que detém conhecimentos 

específicos – os especialistas. O segundo foi o aumento do aparato burocrático. O estado 

burocrático está ordenado hierarquicamente do vértice à base e isso é diametralmente oposto 

ao sistema de poder democrático. E o terceiro obstáculo foi a emancipação da sociedade civil 

gerada pela política liberal. Tal emancipação fez aumentar as demandas dirigidas aos 

governos, que, por mais eficientes que fossem, não conseguiam atender a todas 

adequadamente.  

Aos obstáculos apresentados, acrescentamos outro que é bastante significativo para a 

situação do Brasil: a desigualdade social. O modelo de colonização desenvolvido no país e o 

que se seguiu pós-independência e pós-escravismo, foram significativos para o enorme 

abismo que se abriu entre as camadas sociais brasileiras.  Apesar de apresentar índices 

recentes de redução das desigualdades, o Brasil está entre as nações que apresentam maiores 

contrastes entre ricos e pobres. E não se trata apenas de pessoas com baixa renda familiar, 

falamos também daqueles com acesso restrito à educação básica, dependente de um sistema 

de saúde precário, com acesso limitado à informação e aos bens e serviços culturais etc., 

fortes obstáculos à democracia.  

Apesar das promessas não cumpridas e dos obstáculos, a democracia é um regime em 

expansão no Brasil e no mundo. Um forte exemplo disso é a recente onda de protestos 

denominada de “Primavera Árabe”. O movimento popular, que teve início em 2010 na 

Tunísia, se espalhou por diversos países do norte da África e Oriente Médio e traz com grande 

força a luta contra a corrupção, a falta de liberdade, o autoritarismo e a injustiça política e 

social. Os protestos já provocaram alguns avanços como a renúncia ou deposição de 

presidentes, reformas de governo, mas também tem provocado inúmeras mortes. No Brasil, 

destacamos duas iniciativas de evolução da democracia ligadas à transparência da gestão 

pública. A primeira é o Portal da Transparência, website desenvolvido pela Controladoria 

Geral da União cujo objetivo é aumentar a transparência da gestão pública, permitindo que o 

cidadão acompanhe como o dinheiro público está sendo utilizado. A segunda é a Lei de 

Acesso à Informação Pública, (nº 12.527/2011). Em vigor desde maio de 2012, esta lei 

garante a qualquer pessoa o acesso a documentos e informações não sigilosas sob a guarda de 

órgãos públicos em todos os poderes e níveis de governo. Os procedimentos previstos nessa 

lei destinam-se a assegurar o direito fundamental de acesso à informação. 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/sobre/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12527.htm
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 Podemos concluir até o momento, que o regime democrático pressupõe a participação 

dos cidadãos nas questões relacionadas à gestão pública. Dessa forma, faz-se necessário 

compreendermos o que seja cidadania e como ela pode ser exercida, inclusive no campo 

cultural. 

 

1.3 CIDADANIA: PARTICIPAÇÃO E DIREITO À CULTURA 

 

O conceito de cidadania está diretamente relacionando à participação na vida política. 

Quando surgiu, o termo confundia-se com a ideia de naturalidade e apenas aqueles nascidos 

em terras gregas eram considerados cidadãos, ou seja, apenas os gregos de nascimento 

podiam participar da vida política do lugar (FILHO; NETO, 2001).  

A associação da cidadania à ideia de nacionalidade não foi totalmente deixada para 

trás. O regime nazista, por exemplo, defendia uma ideia de nacionalidade extremamente 

exacerbada e não é necessário lembrar aqui as suas consequências. Outro exemplo são as 

regiões envolvidas em movimento separatistas, como é o caso da Catalunha na Espanha. Em 

muitos desses lugares a nacionalidade é supervalorizada e tem gerado comportamentos que 

vão desde a hostilidade com o “não cidadão” até atos de extrema violência. Guardadas as 

devidas proporções, a acepção de cidadania enquanto nacionalidade ainda sobrevive, o que 

faz com que autores como Touraine destaque a importância de se diferenciar o significado 

desses dois termos.  

[...] cidadania já não pode ser identificada com consciência nacional. A 
cidadania não é nacionalidade: a segunda designa filiação a um estado 

nacional, enquanto a primeira fundamenta o direito de participar, direta ou 

indiretamente, na gestão da sociedade (TOURAINE, 1996, p. 97-98). 

Na contemporaneidade, a cidadania passou a se caracterizar por uma variedade de 

atitudes, significando o relacionamento entre a sociedade política e seus membros. Guimarães 

e Garcia (2009) destacam seis concepções distintas de cidadania: republicana x liberal; 

universalista x diferenciada; nacionalista x pós-nacionalista. A concepção republicana 

pressupõe a participação ativa do cidadão na tomada de decisões dentro da esfera pública, 

enquanto a liberal, prioriza a proteção das liberdades e a atuação do cidadão se dá no campo 

privado. A concepção universalista considera que todos os membros da sociedade possuem os 

mesmos direitos, já na concepção diferenciada, aqueles mais desfavorecidos têm direitos 

extras, como, por exemplo, as cotas universitárias. Por fim, as concepções nacionalista e pós-

nacionalista. Na primeira, a cidadania remonta à ideia de nacionalidade e só é válida dentro de 
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determinado Estado-nação. Na segunda, a cidadania se confunde com os direitos humanos e 

os laços jurídicos e racionais são mais importantes que os afetivos e culturais. 

Com a explosão de grandes guerras e a violência dos regimes totalitários, órgãos 

internacionais entenderam que os direitos humanos são questões de primeira ordem para a 

cidadania contemporânea. Diante desse panorama, em 1948 a Organização das Nações Unidas 

promulgou a Declaração Universal dos Direitos Humanos, tendo como referência a 

declaração aprovada na França, em 1789
2
. Em seu artigo 21, a Declaração Universal afirma 

que “Todo ser humano tem o direito de fazer parte no governo de seu país diretamente ou por 

intermédio de representantes livremente escolhidos”, definindo que “a vontade do povo será a 

base da autoridade do governo; esta vontade será expressa em eleições periódicas e legítimas, 

por sufrágio universal, por voto secreto ou processo equivalente que assegure a liberdade de 

voto”. Em seu artigo 27, afirma que “todo ser humano tem o direito de participar livremente 

da vida cultural da comunidade, de fruir das artes e de participar do progresso científico e de 

seus benefícios”. 

Através desses artigos da Declaração, percebemos que a ONU reconhece a cidadania 

para além dos direitos políticos e entende que os cidadãos, organizados ou não, são sujeitos 

ativos do desenvolvimento social e não apenas seus beneficiários.  

 

1.3.1 Cidadania para além do voto 

  

A atual constituição brasileira é a sétima da história, dentre as quais, duas foram 

outorgadas (1824 e 1937) e cinco, promulgadas (1891, 1934, 1946, 1967 e 1988). 

O entendimento de cidadania para além da participação nos processos eleitorais 

aparece na primeira constituição, em 1824, durante o Brasil Império. Nela é garantido o 

direito de todo cidadão intervir nos negócios da sua província. No entanto, esse direito só 

poderia ser exercido por meio da Câmara dos Distritos e Conselhos da Província. Esses 

Conselhos tinham por principal objetivo propor, discutir, e deliberar sobre os negócios das 

províncias.  

Essa constituição foi outorgada e apresenta estreita relação entre o poder político e o 

religioso. Os representantes da Nação eram o Imperador e a Assembleia Geral – deputados e 

senadores –. Esses últimos, assim como os membros dos Conselhos das Províncias, eram 

eleitos indiretamente. Por meio de assembleias paroquiais, os cidadãos escolhiam os eleitores 

                                                
2 Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. 
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das províncias, que, por sua vez, elegiam os membros da Assembleia e Conselhos. É 

importante destacar que não podiam participar das assembleias paroquiais os menores de 25 

anos, os escravos, religiosos e quem não possuísse certo poder econômico.  

A segunda constituição foi promulgada em 1981 e foi a primeira da República.  Esse 

documento se caracterizou pela formalização do Estado laico, a institucionalização do 

presidencialismo e do voto universal não obrigatório e não secreto. No entanto, ainda estavam 

excluídos de participar das eleições, as mulheres, os menores de 21 anos, os analfabetos, os 

soldados e os religiosos. Em 1934 - Era Vargas - foi promulgada a terceira constituição. A 

idade mínima para participar das eleições foi reduzida para 18 anos, além de tornar o voto 

obrigatório e secreto e instituir o voto feminino. Nesse documento, o Estado reconhece, pela 

primeira vez, que o poder emana do povo e deve ser exercido em seu nome. A quarta 

constituição foi outorgada em 1937 e instituiu o regime autoritário denominado de Estado 

Novo. O novo documento instituiu a eleição indireta para presidente, aboliu os partidos 

políticos e a liberdade de imprensa e os governadores e prefeitos passaram a ser nomeados 

pelo presidente. Vargas justificou esta nova Carta afirmando que não tinha o apoio das forças 

armadas e que o Estado estava sendo ameaçado pelo comunismo. Para Vargas, o Estado Novo 

garantiria ao brasileiro um regime de paz política e social e as condições necessárias à sua 

segurança, ao seu bem-estar e à sua prosperidade (BRASIL, 1937). 

Após a constituição de 1824, a cidadania para além da participação eleitoral só voltou 

a aparecer a partir da Constituição de 1946, quando é incluído na Carta um capítulo com os 

direitos e garantias individuais. A partir de então, as eleições voltaram a ser diretas e foram 

retomadas as mesmas regras da Carta de 1934. O mandato do presidente foi ampliado para 5 

anos e foi retomada a garantia da liberdade de opinião e de expressão. 

Na constituição seguinte, 1967, é incluído um capítulo com os Direitos Políticos. 

Nesta Carta “é assegurado a qualquer pessoa o direito de representação e de petição aos 

Poderes Públicos, em defesa de direitos ou contra abusos de autoridade” e “qualquer cidadão 

será parte legítima para propor ação popular que vise a anular atos lesivos ao patrimônio de 

entidades públicas”. É importante salientar que esta Constituição foi promulgada durante a 

ditadura militar, regime no qual, por mais de vinte anos, predominou o autoritarismo e a 

restrição das liberdades. 

Conhecida como “constituição cidadã”, a atual Constituição foi promulgada em 1988 e 

incorporou os direitos assegurados pela Declaração Universal. A idade mínima para votar 

passou para dezesseis anos e os analfabetos também ganharam o direito de exercer a 

cidadania através do voto. O documento declara a cidadania como um de seus fundamentos e, 
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ao afirmar que o poder emana do povo, que pode exercê-lo diretamente ou através de 

representantes, a lei garante as bases para a democracia participativa. O texto inclui quatorze 

princípios participativos e mecanismos de democracia direta e participativa. 

A Constituição Brasileira também garante a possibilidade de participação popular no 

campo cultural. Em seu Art. 5 afirma que “qualquer cidadão é parte legítima para propor ação 

popular que vise a anular ato lesivo [...] ao patrimônio histórico e cultural [...]”. No Art. 216 

declara que “o poder público, com a colaboração da comunidade, promoverá e protegerá o 

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

desapropriação, e de outras formas de acautelamento e preservação” e que “cabem à 

administração pública [...] a gestão da documentação governamental e as providências para 

franquear sua consulta a quantos dela necessitem”
3
.  

 

1.3.2 Cidadania e participação 

 

Na busca pelo entendimento contemporâneo do que seja a cidadania, encontramos 

alguns autores que destacam essa tão estreita relação entre participação e cidadania.  Para 

começar, apresentamos uma fala da socióloga Maria Victoria Benevides: “Cidadania para 

mim hoje se resume a uma palavra, que é participação. A participação como indivíduo ou 

como grupo organizado nas mais variadas áreas de atuação na sociedade, na esfera pública” 

(apud CUNHA FILHO, 2010, p. 180). Além do entendimento da socióloga, para quem 

cidadania é sinônimo de participação, vale destacar que, para a autora, a cidadania pode ser 

exercida tanto individualmente como através de organizações civis. Por outro lado, alguns 

autores se referem à cidadania como ação coletiva, como podemos observar na afirmação do 

Professor Elenaldo Teixeira. 

Nossa compreensão de cidadania não é só no sentido de cumprir ou mesmo 
de exigir direitos. Segundo Hannah Arendt, ‘cidadania é ter direito a ter 

direitos’. Ou seja, temos que utilizar os diversos instrumentos, tanto 

institucionais quanto sociais, para construir direitos. [...] A cidadania na 
nossa compreensão, é uma cidadania ativa, que não se restringe a uma ação 

individual e de quatro em quatro anos. É uma ação coletiva, permanente, 

desenvolvida pelas organizações, pelos grupos organizados da sociedade 

civil (TEIXEIRA, 2001, p. 24). 

                                                
3
 Analisando esses artigos, é notório o destaque que as políticas de patrimônio assumiram nas políticas culturais 

brasileiras. Isso é reflexo do entendimento restrito de cultura que por muito tempo vigorou no país. A cultura 

estava circunscrita a patrimônio material e às artes. 
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Da definição de Teixeira podemos apreender que a cidadania se dá na ação coletiva e 

que o ato de votar não pode ser visto como exercício pleno da cidadania. Além disso, ele traz 

outro elemento ao conceito, que é o “direito a ter direitos”, formulado por Arendt (1997). 

Diante disso, se faz necessário apresentar a concepção de Marshall (1967) acerca do 

entendimento de cidadania como direito. A proposta de Marshall generalizou a noção de 

cidadania e de seus elementos constitutivos e tornou-se a mais conhecida conceituação 

contemporânea do termo. Marshall definiu a cidadania como a soma de três direitos: civis, 

políticos e sociais. Os direitos civis e políticos foram considerados direitos de primeira 

geração por terem sido conquistados ainda no século XVIII. Os direitos sociais foram 

classificados como de segunda geração, pois se efetivaram no início do século XX. À noção 

de cidadania proposta por Marshall, Liszt Vieira (1998) acrescenta que, a partir da segunda 

metade do século XX surgiram os direitos que têm como titular os grupos humanos e aqueles 

relativos à bioética. Os primeiros foram considerados como de terceira geração e os segundos, 

de quarta geração. 

Encontramos também a definição de Jaime Pinsky, que, além de reafirmar que a 

cidadania se dá através da participação, nos traz, também, outro elemento: os deveres. No 

conceito anterior a cidadania ficou restrita à questão dos direitos, no entanto, Pinsky nos 

lembra que o exercício da cidadania também inclui o cumprimento de deveres. 

Ora, cidadania enfaixa uma série de direitos, deveres e atitudes relativos aos 
cidadãos, aquele indivíduo que estabeleceu um contrato com seus iguais para 
a utilização dos serviços em troca de pagamento (taxas e impostos) e de sua 

participação ativa ou passiva na administração comum. Por essa definição, 

se vê que cidadania pressupõe, sim, o pagamento de impostos, mas também 

a fiscalização de sua aplicação; o direito a condições básicas de existência 
acompanhado da obrigação de zelar pelo bem comum (PINSKY, 1999, p. 

18-19). 

Conforme observado por Cunha Filho (2010), alguns estudiosos das políticas culturais 

tendem a “promover o encontro entre o substantivo ‘cidadania’ e o adjetivo ‘cultural’ para 

formar a expressão ‘cidadania cultural’” (p. 183). Mas, a cidadania é um fundamento da 

república brasileira, portanto, é inerente a toda atividade estatal. Dessa forma, para o autor, a 

utilização do termo “cidadania cultural” seria desnecessária, pois, teoricamente a cidadania 

perpassa por todos os campos do poder estatal. No entanto, o autor reconhece que o termo 

pode ser utilizado, uma vez que o setor cultural é “dotado de peculiaridades que justificam um 

exercício diferenciado deste fundamento republicano e democrático” (p. 199), mas salienta 
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que a expressão ainda carece de melhor definição, em decorrência do fato de que, ao ser 

utilizado por diferentes autores, apresenta significados parciais e/ou equivocados.  

Para compreender o conceito de cidadania cultural, tomaremos a expressão utilizada 

por Chauí (2006), para quem a cidadania cultural é entendida por “cultura como direitos dos 

cidadãos e como trabalho de criação dos sujeitos culturais” (p.75). O entendimento defendido 

pela autora parte de quatro perspectivas. A primeira é que a cultura é entendida em sua 

dimensão antropológica e não apenas como belas-artes. A segunda é que a cultura é um 

direito de todos os cidadãos. A terceira e a quarta, respectivamente, são definições conceituais 

de cultura como trabalho de criação e dos sujeitos sociais como sujeitos históricos. Por direito 

à cultura a autora se refere aos direitos de produzir e usufruir da cultura, de estar informado 

sobre os serviços culturais, de participar das decisões do fazer cultural, o direito à informação, 

à experimentação e à invenção, à formação cultural e artística, a espaços para reflexão, debate 

e crítica. 

Do conceito apresentado pela filósofa é importante destacarmos dois pontos que 

consideramos primordiais para este trabalho. O primeiro deles é que a cultura deve ser 

reconhecida como um direito de todo cidadão, não apenas o direito de ter acesso aos bens 

culturais, mas o direito de produzir cultura e que os meios para isso lhes sejam assegurados. O 

segundo é o direito de poder participar da gestão da cultura como cidadão ativo.   

Cunha Filho (2010) afirma que a maneira mais tradicional de incentivar a participação 

da comunidade cultural nas políticas públicas reside na constituição de órgãos colegiados 

(conselhos, comitês, comissões), que definem normas, decidem questões e fiscalizam os 

resultados da atuação estatal. Entretanto, o autor reconhece que esses colegiados estão 

envoltos em uma gama de problemas. Um desses problemas é a fragilidade institucional.  De 

acordo com o autor, a Constituição Brasileira não faz menção ao modo como deve ser a 

participação da comunidade no campo da cultura. “Essa omissão propicia poder discricionário 

às autoridades constituídas para que criem, como lhes apetecer, os referidos órgãos” (p. 194). 

Dessa forma, esses órgãos são criados e têm suas competências e composições definidas por 

decreto, o que permite que a qualquer tempo possam ter sua essência redefinida ou eliminada. 

Outro problema é a incompreensão do foco político. De acordo com o autor, esse problema 

surge quando são atribuídos a tais órgãos, poderes estritamente administrativos, que seriam 

próprios das autoridades executivas. Em alguns casos ocorre também o sabotamento das 

potencialidades políticas desses órgãos. O sabotamento “ocorre quando, na definição das 

competências dos órgãos representativos, essas são, de tal forma, tímidas, [...] que, uma vez 

eliminado, tal órgão nenhuma falta faria” (p. 195). 
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Entretanto, é importante destacar que alguns teóricos são mais cautelosos quando se 

fala em participação popular nas decisões do Estado. Um deles é John Randolph Lucas 

(1985), que apresenta alguns argumentos para justificar o receio que o Estado tem com 

relação à participação popular. Um dos argumentos contrários à participação é que é grande a 

quantidade de informações irrelevantes e repetitivas que são apresentadas pela sociedade em 

reuniões públicas. Esse fato pode deixar os governos desestimulados em aplicar esforços para 

facilitar a participação popular. Dessa forma, o autor afirma que “não há necessidade de 

solicitar opiniões de todos: uma pesquisa muito mais limitada seria o bastante para assegurar 

que todos os argumentos sérios sejam ventilados”. (p. 121).  

Reconhecemos que a participação pode gerar informações que não são relevantes para 

a gestão pública, mas isso não invalida a importância dos encontros diretos com a população. 

Para contrapor ao que Lucas afirma, utilizaremos os mesmos argumentos utilizados por 

Sartori (1994) para falar sobre a democracia de referendo, em seu livro A Teoria de 

Democracia Revisitada: o debate contemporâneo. O primeiro deles é que, assim como no 

referendo, a solicitação de opiniões através de pesquisas, como sugere Lucas, deixa de fora 

um aspecto importante da participação, que é o debate. Dessa forma, o cidadão “atua na 

solidão, por si mesmo, sem uma participação em debates. Sua deliberação não é precedida por 

um diálogo que dá forma à deliberação. Assim, o ‘esclarecimento proporcionado pela 

discussão’ é excluído” (SARTORI, 1994, p. 158). O segundo é que numa pesquisa, assim 

como no referendo, as questões não são formuladas pelos participantes. Ou seja, a 

participação está limitada a responder questões que muitas vezes não são claras e objetivas ou 

não se referem aos problemas considerados importantes pelos participantes.  

O segundo argumento contrário à participação é que muitas informações obtidas “[...] 

são quase tão ruins quanto poucas. Elas obstruem o sistema e inundam as mensagens 

importantes com barulho irrelevante. Mesmo informações relevantes pode ser às vezes uma 

desvantagem” (LUCAS, 1985, p. 121-122). A desvantagem das informações relevantes citada 

pelo autor refere-se às informações que surgem quando as políticas já estão em execução. 

Dessa forma, ele acredita ser mais importante realizar as ações mesmo de forma 

“descuidada”, ou seja, sem a participação da sociedade na identificação dos temas relevantes, 

do que parar o trabalho e reavaliar a situação à luz de novas informações. 

Outro argumento do autor é que a participação pode fomentar a discórdia e gerar 

partidarismos. A discórdia seria gerada pelo descontentamento que o participante teria em ver 

que seu ponto de vista não foi aceito pela maioria. No entanto, o próprio autor, em outro 

trecho, afirma que o fato de ter participado dos debates pode facilitar a aceitação de decisões, 
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mesmo não sendo a mais agradável. Isso acontece porque o debate permite compreender as 

razões que levaram a proposta a ser aceita pela maioria.  

O partidarismo também seria gerado pela diferença de opiniões, que, segundo o autor, 

pode levar ao surgimento de grupos inteiramente separados e hostis. Não compactuamos com 

a opinião de que os argumentos da discórdia e do partidarismo possam desestimular o Estado 

a adotar ações para a participação popular.  O campo político é por natureza um espaço de 

partidarismos e de embate de opiniões.  

De opinião diferente de Lucas, Arblaster (1988) defende que o governo não só deve 

estar pronto para ouvir a população, como deve ser obrigado a fazê-lo indo ao encontro do 

povo, em vez de esperar que o povo venha a ter com ele. No entanto, o autor destaca que a 

acessibilidade e a disponibilidade para escutar, assim como o uso dos mecanismos de 

participação e consulta, podem significar apenas uma aparência de democracia, uma vez que o 

real interesse pode ser apenas a ratificação de decisões já tomadas.  

No Brasil, a participação social nas questões da administração pública pode ser 

exercida através de alguns instrumentos, são eles: referendo, plebiscito, iniciativa popular, 

ação civil pública, ação popular, ouvidoria pública, orçamento participativo, órgãos 

colegiados e conferências. Antes de falarmos das características desses instrumentos, faremos 

uma classificação dos mesmos.  

Baseado no que podemos chamar de “vontade de participação”, Sartori estabelece uma 

diferença entre participação e mobilização. 

Própria e significativamente entendida, participação é um tomar parte 
pessoalmente, e um tomar parte desejado, auto-ativado. Ou seja, participação 

não é um simples “fazer parte de” (um simples envolvimento em alguma 

ocorrência), e menos ainda um “tornado parte de” involuntário. Participação 
é um movimento próprio e, assim, o exato inverso de ser posto em 

movimento (por outra vontade), isto é, o oposto de mobilização (SARTORI, 

1994, p. 159). 

Partindo desse entendimento proposto por Sartori, sugerimos a classificação dos 

instrumentos de participação em duas categorias. Na primeira, denominada de “mecanismos 

de participação espontânea”, incluímos aqueles cuja participação se dá sem que tenha sido 

solicitada por qualquer órgão, ou seja, de forma espontânea. A segunda, chamada de 

“mecanismos de consulta”, a participação acontece quando o Estado toma a iniciativa de 

consultar a opinião dos cidadãos. Ao fazermos essa classificação, não queremos dizer que os 

mecanismos de um grupo são melhores ou mais merecedores de crédito. Queremos apenas 
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destacar uma característica que sempre deve ser levada em consideração quando se fala em 

participação: a iniciativa. 

Dentre os mecanismos de participação espontânea incluímos a ouvidoria, a ação civil 

pública, a ação popular e a iniciativa popular. As ouvidorias são setores de instituições 

públicas ou privadas para os quais os cidadãos podem encaminhar denúncias, críticas e 

sugestões acerca da qualidade dos produtos e serviços prestados. Na Bahia, a Ouvidoria Geral 

do Estado foi criada em dezembro de 2002, através da Lei 8.538 e está diretamente 

subordinada ao Governador. 

A Ação civil pública é um mecanismo que responsabiliza os agentes públicos ou entes 

privados, em razão de danos morais e patrimoniais causados ao meio ambiente, ao 

consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico ou a 

qualquer outro interesse difuso ou coletivo, por infração da ordem econômica e da economia 

popular. A ação civil poderá ter por objeto a condenação em dinheiro ou o cumprimento de 

obrigação de fazer ou não fazer. O terceiro mecanismo é a Ação Popular. Através desse, 

qualquer cidadão pode:  

obter invalidação de atos ou contratos administrativos lesivos ao patrimônio 
federal, estadual e municipal, ou a suas autarquias, entidades paraestatais e 

pessoas jurídicas subvencionadas com dinheiro público [...] e para proteção 
da moralidade administrativa, do meio ambiente e do patrimônio histórico 

cultural (ROCHA, 2001, p. 31).  

Completando a lista de mecanismos de participação espontânea está a iniciativa 

popular. Esse mecanismo permite aos cidadãos a proposição de projetos de lei para apreciação 

do poder legislativo. Quando o objeto da iniciativa popular é de competência da União, o 

projeto de lei deverá ser assinado por, pelo menos, um por cento do eleitorado nacional, 

distribuído por, pelo menos, cinco estados, com não menos de três décimos por cento dos 

eleitores de cada um deles. Quando o assunto é de competência dos Estados, o percentual de 

assinaturas deve obedecer ao estabelecido nas constituições e leis orgânicas de cada estado. 

Na Bahia, a constituição (art. 82) estabelece que o projeto de lei deve ser subscrito por, no 

mínimo, meio por cento do eleitorado estadual. Para os assuntos relacionados aos municípios, 

é necessária a manifestação de, pelo menos, cinco por cento do eleitorado municipal. A 

primeira lei brasileira, fruto de uma iniciativa popular, foi a Lei nº 8.930/94.  Resultado de 

uma campanha liderada pela escritora Glória Perez, que teve sua filha brutalmente assassinada 

por um ator com quem trabalhava, a lei ampliou o rol dos crimes hediondos incluindo nessa 

categoria o homicídio qualificado. Em 1999, outro projeto de lei com base em iniciativa 
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popular gerou a Lei nº 9.840/99, que dá condições à Justiça eleitoral para coibir a compra de 

votos. 

Na segunda categoria, que denominamos de mecanismos de consulta, estão incluídos 

os órgãos colegiados, o orçamento participativo, as conferências, os referendos e os 

plebiscitos. Os Órgãos Colegiados são grupos formados por diversas pessoas com 

experiências diferenciadas e suas decisões são tomadas em conjunto. São conhecidos pelos 

nomes de Conselhos, Comitês, Juntas, Câmaras, Colégios, Comissões, além de outros 

(MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL, 2012). No Brasil, esses órgãos de 

participação social são mais comumente chamados de conselhos. 

O Orçamento Participativo é como é chamada a experiência de gestão pública na qual 

a decisão sobre os gastos orçamentários do município são decididos com a participação da 

sociedade, que também fiscaliza a sua execução. Segundo Lyra (1999), essa é a experiência 

de democracia direta de maior impacto quando se fala em participação popular. Segundo o 

autor, o sucesso dessa experiência não se deve apenas por seu caráter original, mas, 

principalmente, por colocar nas mãos dos cidadãos comuns a escolha sobre a destinação dos 

recursos públicos. A primeira experiência de orçamento participativo aconteceu em 1989, no 

município de Porto Alegre (RS), durante a gestão do prefeito Olívio Dutra (PT). Hoje, o 

modelo já é utilizado em diversas cidades do Brasil e possui reconhecimento internacional 

como modelo de gestão pública.  

As Conferências são encontros geralmente convocados pelo chefe do poder executivo 

e são realizadas com periodicidade regular. Seu objetivo é “avaliar o cumprimento das 

deliberações anteriores e estabelecer novas metas a serem cumpridas no período seguinte” 

(CANEDO, 2008, p. 36). Através desses encontros a sociedade civil é convocada a participar, 

não apenas de forma passiva, mas como propositor de metas e ações que, a princípio, irão 

nortear as políticas para o próximo período. As conferências podem ser realizadas em nível 

federal, estadual e municipal. Nos últimos anos, a realização de conferências tem sido uma 

realidade comum no Brasil. No campo da cultura foram realizadas duas conferências 

nacionais (2005 e 2010) e quatro estaduais - Bahia (2005, 2007, 2009 e 2011). No entanto, 

não há estudos que assegurem que as propostas aprovadas nessas conferências realmente 

passaram a ser implementadas pelo poder público.  

O Referendo é um instrumento de consulta pública no qual a população pode 

confirmar ou rejeitar determinada lei, projeto de lei ou emenda constitucional. Funciona de 

forma semelhante às eleições. A sua convocação é feita posteriormente ao ato legislativo ou 

administrativo, cabendo ao povo a ratificação ou rejeição. De acordo com informações do 
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Tribunal Superior Eleitoral, o primeiro referendo realizado no Brasil acorreu em 1963. Nessa 

ocasião a população foi convocada para escolher entre a manutenção ou não do 

parlamentarismo. A maioria optou pelo retorno ao presidencialismo. O segundo aconteceu em 

2005 e a população foi às urnas para decidir se a comercialização de armas de fogo e 

munições seria proibida no país, conforme determinava o art. 35 da Lei nº 10.826/2003 - 

conhecida como Estatuto do Desarmamento. Na ocasião, a maioria dos brasileiros decidiu 

pela não proibição. Em 2010, foi realizado o terceiro referendo, mas este em nível estadual. A 

população do Estado do Acre foi às urnas escolher sobre a mudança de horário no estado.  

O Plebiscito é uma consulta prévia à população sobre determinada questão de interesse 

coletivo. O fato de ser uma consulta prévia é o que o diferencia do referendo. Em 1993 foi 

realizado o primeiro plebiscito no Brasil. Os cidadãos foram às urnas para escolher entre a 

república e a monarquia e entre o presidencialismo e o parlamentarismo. A consulta 

consolidou os sistemas vigentes – república presidencialista. Em 2011 foi realizado no Pará o 

primeiro plebiscito estadual. A consulta consistiu em ouvir a população acerca da proposta de 

desmembramento dessa unidade federativa e a criação de mais dois estados: Carajás e 

Tapajós. A maioria da população optou por manter a atual configuração do estado. 

Diante do que foi exposto, chegamos à conclusão de que uma política cultural que se 

pretenda democrática deve ter entre suas diretrizes duas questões primordiais. A primeira é 

que deve entender a cultura como um direito de todos, não apenas o direito de fruir, mas 

também o direito de produzir cultura e para isso é preciso que lhes sejam garantidos os meios 

necessários. O segundo é que a todos deve ser permitida a participação nas formulações e 

deliberações dessa política.  

A partir desses entendimentos, nos propomos a analisar o Fundo de Cultura da Bahia. 

Esse mecanismo é acessível a todos? Os seus recursos são distribuídos de forma igualitária? 

Qual o nível de participação social na gestão do mecanismo? Essas são as questões que 

nortearão o desenvolvimento deste trabalho. 

 

 

 

 

 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Lei_10826
http://pt.wikipedia.org/wiki/2003
http://pt.wikipedia.org/wiki/Estatuto_do_Desarmamento
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CAPÍTULO II - DEMOCRACIA E FOMENTO À CULTURA 

 

A análise das relações entre Estado e Cultura no Brasil nos leva a constatar que 

políticas culturais e democracia nem sempre trilharam o mesmo caminho. Se em alguns 

momentos inexistiram, em outros, tais políticas foram fortemente estimuladas, embora, sob 

forte controle de regimes ditatoriais. Houve ainda momentos em que a democracia foi 

alcançada, mas as políticas culturais foram esquecidas ou substituídas por mecanismos de 

incentivos fiscais (MICELI, 1984; BARBALHO, 1998; RUBIM, 2007; CALABRE, 2007). 

Esse era o cenário das políticas culturais vigentes no país até o início deste século: um cenário 

de desencontros entre políticas culturais e democracia. 

 

2.1 DEMOCRACIA E FOMENTO À CULTURA NO BRASIL 

 

As discussões acerca das políticas públicas de cultura no Brasil ganharam destaque a 

partir de 2003 com o início das gestões de Lula na Presidência da República e de Gilberto Gil 

no Ministério da Cultura. Por políticas públicas entendemos aquelas nas quais o público é 

sujeito atuante no debate democrático e participante dos processos deliberativos (RUBIM, 

2011). De acordo com Rubim, o ministério liderado por Gil assumiu o desafio de formular e 

implementar políticas culturais democráticas, enfrentou as três tristes tradições -  ausência, 

autoritarismo e instabilidade - e teve como marca significativa a interlocução com a 

sociedade. Inúmeros encontros, seminários, consultas públicas e conferências foram 

realizados, além da criação de conselhos, câmaras setoriais e grupos de trabalho. Esses 

dispositivos garantiram a participação da sociedade nas discussões e deliberações dos projetos 

e programas do MinC. Grande parte dos encontros tinha como propósito o debate acerca da 

construção do Plano Nacional de Cultura – PNC e do Sistema Nacional de Cultura - SNC.  

Em 2009 foram publicadas as diretrizes gerais do PNC e entre os seus conceitos e 

valores norteadores estava a consolidação dos sistemas de participação social na gestão das 

políticas culturais. Nessa publicação, o Ministério reafirma que as políticas públicas de 

cultura pressupõem a interface entre sociedade e governos e que os cidadãos devem assumir 

corresponsabilidade nas tomadas de decisão, na implementação e avaliação das diretrizes, nos 

programas e nas ações culturais, inclusive através de participação direta.  

O Plano Nacional de Cultura foi sancionado em 2010 e possui duração de 10 anos. O 

plano estabelece diretrizes, estratégias e ações referentes à atuação do Estado; valorização da 
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diversidade; acesso à produção, formação e fruição artística; desenvolvimento sustentável; e 

participação social. Dentre os seus princípios estão o “direito de todos à arte e à cultura” e a 

“participação e controle social na formulação e acompanhamento das políticas culturais”.  

Dentre as suas diretrizes, duas nos interessam com mais entusiasmo. A primeira é a que 

propõe a universalização do acesso à arte e à cultura e também das condições e meios para a 

produção cultural. A segunda é a que trata da participação social e propõe estimular a 

organização de instâncias consultivas, construir mecanismos de participação da sociedade 

civil e ampliar o diálogo com os agentes culturais e criadores.  

Já o Sistema Nacional de Cultura é o instrumento que vai garantir a participação social 

nas decisões e a continuidade das políticas públicas, evitando que sejam afetadas pelas trocas 

de governo. Apesar de ter sido iniciado na gestão do presidente Lula, a criação do SNC foi 

aprovada no Senado Federal apenas em setembro de 2012. 

[...] o SNC é uma articulação entre Estado e sociedade que pretende dar 
organicidade, racionalidade e estabilidade às políticas públicas de cultura – 

definidas como políticas de Estado. A finalidade principal é garantir a todos 

os brasileiros o efetivo exercício de seus direitos culturais (HOLLANDA, 

2011, p. 13). 

Outra importante ação iniciada no Governo Lula foi a apresentação do Projeto de 

Emenda à Constituição nº 150. A PEC 150 poderá ser um dos feitos mais importantes para a 

cultura no Brasil. A proposta estabelece uma dotação orçamentária para a Cultura de, pelo 

menos, 2% dos impostos federais, 1,5% dos impostos estaduais e distritais e 1% da 

arrecadação de impostos municipais. No entanto, a vinculação de recursos nem sempre é bem 

vista pelos gestores públicos e a PEC continua em tramitação no Congresso Nacional.  

Na área do fomento à cultura, a defesa dos mecanismos que permitem a adoção de 

critérios de distribuição de recursos mais equilibrados, de forma a garantir que “todos” 

tenham acesso aos bens e serviços culturais, foi uma constante nos pronunciamentos e 

documentos do ministério. Já a defesa da participação social nesses mecanismos não é tão 

enfatizada por não ser vista como específico do fomento, mas sim de toda a política cultural.  

O mais significativo exemplo de participação social nos mecanismos de fomento foi a 

elaboração da proposta de alteração da Lei Rouanet da qual falaremos adiante.  

Apesar do esforço do ministério em formular e implementar uma política que tenha a 

participação social, os processos utilizados “ainda não são amplos, profundos e suficientes 

para abarcar toda a complexidade da sociedade e do campo cultural. Eles devem ser 

aprimorados e aprofundados” (RUBIM, 2011, p. 48). 
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As ações do ministro Gil deram nova visibilidade ao ministério, que passou a ser visto 

como importante articulador no processo de desenvolvimento do país. Entre os anos de 2003 

e 2010, o Ministério realizou inúmeros programas de incentivo à produção cultural, deu 

atenção à diversidade e à relação entre cultura e tecnologia, propôs políticas de longo prazo, 

além de propor mudanças na política de financiamento à cultura. 

A atenção à diversidade cultural é outro ponto que também merece ser citado. A 

Secretaria da Identidade e Diversidade Cultural – SID, criada em 2003, foi um importante 

instrumento nas políticas para a diversidade. O principal programa desenvolvido foi o 

Programa Identidade e Diversidade Cultural: Brasil Plural. Através dele foram lançados 

diversos editais de premiação às culturas populares, indígenas, ciganas, LGBT e idosos. Entre 

2005 e 2010 foram investidos mais de R$ 22,5 milhões em 18 editais de premiação. As 

premiações alcançaram 563 municípios brasileiros em todos os estados (MINISTÉRIO DA 

CULTURA, 2011).  

Dentre os editais lançados destacam-se o Prêmio Culturas Indígenas e o Edital de 

Fomento às Expressões das Culturas Populares Brasileiras. Como forma de facilitar a 

participação e reconhecendo que a cultura indígena é essencialmente de tradição oral, foi 

permitido que o formulário de inscrição para o Prêmio Culturas Indígenas fosse respondido 

oralmente, com a gravação das respostas em áudio ou vídeo. Já o Edital de Fomento às 

Expressões Populares, teve sua forma de apoio mudado para prêmio, evitando a necessidade 

de apresentação de prestação de contas.  

As culturas indígenas nunca tinham sido objeto de políticas do MinC, dessa forma, a 

ação do ministério para apoiar as manifestações desses povos tem uma postura inauguradora, 

embora as políticas ainda sejam tênues (RUBIM, 2011). As culturas indígenas também foram 

objeto de outras atividades: o Festival Índio Brasil e a Mostra Brasil Indígena.  

Talvez o programa de maior destaque no Ministério da Cultura do Governo Lula tenha 

sido o Programa Nacional de Cultura, Educação e Cidadania - Cultura Viva. Quando criado, 

em 2004, o programa era formado por cinco ações: Pontos de Cultura, Escola Viva, Griôs, 

Cultura Digital e Cultura e Saúde. O destaque se deve principalmente aos Pontos de Cultura, 

instituições culturais selecionadas por edital que a recebem apoio de R$ 180 mil divididos em 

três anos (recursos do FNC). 

Através do que poderia se denominar de “chancela”, o governo passou a 
reconhecer grupos culturais dos quatro cantos do país, levando um 
Ministério, até então restrito aos centros urbanos, a lugares longínquos aos 

olhos de Brasília, e transformando o Ponto de Cultura no projeto de maior 

alcance territorial do Ministério, responsável, inclusive, por propiciar uma 
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base social e política de apoio à atuação do governo (LACERDA; 

MARQUES; ROCHA, 2010, p. 118). 

A partir de 2007 os Pontos de Cultura passaram a fazer parte do Programa Mais 

Cultura. Este modelo de apoio às instituições culturais tem sido estudado e implantado em 

outros países. No entanto, a burocracia existente na relação entre Estado e organizações 

culturais tem sido um grande obstáculo ao programa no Brasil.  

Esses programas são alguns exemplos de como as políticas adotadas tem buscado ser 

mais democráticas. Através desses programas, o MinC tem reconhecido e fomentado as 

atividades culturais de lugares e grupos sociais que nunca tinham sido alvo de qualquer 

programa do ministério.  

E já que este trabalho aborda a relação entre democracia e políticas culturais, vamos 

falar dos instrumentos de participação social utilizados no governo Lula. Logo no início do 

seu primeiro mandato foi realizado o Seminário Cultura para Todos, que deu o pontapé inicial 

para as discussões que viriam a ser concretizar na proposta de alteração da Lei Rouanet. 

Foram instaladas as Câmaras Setoriais e o Conselho Nacional de Políticas Culturais – CNPC. 

Este foi instalado em 2007, tendo como uma de suas finalidades propor a “formulação de 

políticas públicas, com vistas a promover a articulação e o debate dos diferentes níveis de 

governo e a sociedade civil organizada, para o desenvolvimento e o fomento das atividades 

culturais no território nacional” (BRASIL, 2005). 

Duas Conferências Nacionais de Cultura foram realizadas. A primeira, em 2005, teve 

como temática geral “Estado e sociedade construindo políticas públicas de cultura”. Foi 

precedida por oficinas preparatórias, 19 conferências estaduais, 438 municipais e 

intermunicipais e cinco seminários setoriais. As propostas e diretrizes aprovadas na plenária 

nacional foram encaminhadas para as instâncias colegiadas e administrativas do Governo 

Federal e Congresso Nacional. A segunda aconteceu em 2009 e teve como tema “Cultura, 

diversidade, Cidadania e Desenvolvimento”. Também foram realizadas conferências 

municipais, intermunicipais, estaduais, regionais e setoriais. Nesta segunda edição a 

participação dos municípios dobrou em relação à primeira, alcançando mais de 50% dos 

municípios brasileiros. (CANEDO; SOTO; OLIVEIRA; SALGADO, 2010). 

A participação social também foi estimulada através da realização de uma infinidade 

de seminários, debates, fóruns, encontros, além da instalação da Ouvidoria do MinC e dos 

processos de consultas públicas referentes às propostas de alteração da Lei Rouanet e da Lei 

do Direito Autoral. 
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2.1.1 Mecanismos de fomento 

 

O apoio à cultura no Brasil sempre esteve ligado ao financiamento público, seja 

através do apoio direto ou, mais recentemente, do incentivo fiscal. Seja no período colonial, 

imperial ou republicano, coube ao Estado a tarefa de fundar museus, bibliotecas, escolas de 

artes, conservatórios de música etc. 

O financiamento privado se tornou uma realidade apenas na segunda metade do século 

XX. Seus principais agentes foram as famílias Matarazzo e Zampari, responsáveis pela 

criação do Museu de Arte Moderna de São Paulo, a Companhia Cinematográfica Vera Cruz, a 

Cinemateca de São Paulo e o Teatro Brasileiro de Comédia. Francisco Matarazzo instituiu 

ainda a Fundação Bienal de São Paulo. Assis Chateaubriand criou o Museu de Arte de São 

Paulo – MASP e os empresários Paulo Bittencourt e Niomar Moniz Sodré criaram o Museu 

de Arte Contemporânea do Rio de Janeiro. Os investimentos estavam voltados principalmente 

para as artes plásticas e se restringiam às cidades de São Paulo e Rio de Janeiro. Havia ainda o 

patrocínio empresarial, porém, realizado por um número bastante reduzido de organizações.  

A criação de mecanismos exclusivos para o financiamento público à cultura teve seu 

início apenas na década de 80 e a sua evolução foi marcada pela política neoliberal. Com a 

redemocratização, emergiu fortemente no país o projeto neoliberal, estimulado pela política 

adotada pelo presidente Collor. Durante esse período, o processo de construção democrática 

passou a enfrentar o que Evelina Dagnino (2005) chama de crise discursiva das políticas 

culturais latino-americanas.  Se por um lado, o projeto democratizante se fortalecia com a 

promulgação da constituição, por outro, o neoliberalismo se instalava. O texto constitucional 

promulgado em 1988 estabeleceu bases para o Estado mínimo, no qual ele se “isenta 

progressivamente de seu papel de garantidor de direitos, por meio do encolhimento de suas 

responsabilidades sociais e de sua transferência para a sociedade civil” (DAGNINO, 2005, p. 

47).  

Durante os governos dos presidentes Fernando Collor, Itamar Franco e Fernando 

Henrique Cardoso a política neoliberal predominou. Grandes empresas foram privatizadas e, 

no campo da cultura, políticas foram substituídas por leis de incentivos fiscais, que colocavam 

na mão do mercado a decisão sobre os recursos para financiar a produção cultural. 

As eleições de 1994 representaram o triunfo do neoliberalismo no Brasil. A 

eleição de Fernando Henrique Cardoso completou o processo iniciado com 

Collor. [...] Ambos, Collor e Fernando Henrique, propuseram e praticaram 
ideias neoclássicas ou neoliberais que reproduzem ou atualizam ideias dos 

séculos XVIII e XIX (BARBOSA, 1995, p. 238). 
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No entanto, antes mesmo da eleição do presidente Collor, a iniciativa privada começou 

a ter maior participação como agente financiador da cultura. Isso se deu porque em 1986 foi 

criada a Lei nº. 7.505, primeira lei brasileira de concessão de incentivos fiscais às empresas 

patrocinadoras de projetos culturais. Essa lei inseriu novos atores no campo cultural e 

inaugurou uma nova fase para a política cultural do Brasil (NASCIMENTO, 2008).  

A lei foi concebida em um momento de fragilidade institucional, ainda que, 

de modo ambíguo, o governo estivesse criando diversos órgãos em cultura 
[...] A rigor, ela terminava por contrariar todo esse esforço e investimento 

em novos organismos, pois introduzia uma ruptura radical com os modos, 

até então vigentes, de financiar a cultura (RUBIM, 2007, p. 24). 

A Lei Sarney, como ficou conhecida, permitia que o contribuinte do imposto de renda 

pudesse deduzir do seu imposto o valor correspondente a doações, patrocínios e 

investimentos
4
 em favor de pessoa jurídica de natureza cultural, com ou sem fins lucrativos, 

cadastrada no MinC. A lei também criou o Fundo de Promoção Cultural. Para o 

financiamento através do incentivo fiscal, a lei permitia a dedução de 2% do Imposto de 

Renda de pessoas jurídicas e de 10% do imposto de pessoas físicas. Obedecendo aos limites 

citados, os patrocinadores (pessoa física ou jurídica) poderiam abater até 100% do valor, no 

caso de doações, até 80%, no caso de patrocínio  e até 50% para investimentos.  

Para facilitar o entendimento sobre o funcionamento da Lei Sarney, tomemos o 

seguinte exemplo: Suponhamos que uma pessoa jurídica apoiou um evento cultural na forma 

de patrocínio e tenha um imposto de renda no valor de R$ 100.000,00
5
. Deste montante a 

empresa só poderá utilizar para dedução R$ 2.000,00 (valor correspondente a 2% do imposto 

devido). Isso significa que o valor total a ser repassado pela empresa para patrocinar o evento 

deverá ser no máximo de R$ 2.500,00. R$ 2.000,00 é o valor correspondente aos 2% e será 

deduzido do imposto de renda e os R$ 500,00 restantes é o valor correspondente à 

contrapartida da empresa. 

A Lei Sarney teve duração de apenas quatro anos, quando foi revogada pelo presidente 

Collor. Durante esse período a Lei viabilizou o aporte de cerca de US$ 120 milhões para a 

realização de projetos culturais, dentre eles a reconstrução dos Teatros Municipais do Rio de 

Janeiro e de São Pulo e do Teatro Amazonas, em Belém (SARNEY, 2004). A lei foi bastante 

                                                
4 Por doação entende-se a transferência de recursos ao produtor cultural, para realização de projeto, sem 

quaisquer finalidades promocionais publicitárias e de retorno material ou financeiro. Já o patrocínio é a 

transferência de recursos com finalidades promocionais, publicitárias ou de retorno institucional. E o 

investimento é a transferência de recursos para realização de projeto cultural, que tenha como finalidade, 

também, o retorno material e/ou financeiro. (Lei nº. 5.893-A do Estado do Mato Grosso). 
5 A moeda válida no período da criação da Lei Sarney era o Cruzado. 
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criticada por facilitar fraudes, principalmente por não exigir aprovação prévia dos projetos 

culturais e por não diferenciar, entre os projetos inscritos, aqueles que realmente precisavam 

de incentivo.  

A lei exigia apenas registro junto ao MinC, mas não dispunha de critérios 
para a tipificação do caráter cultural da entidade. Apenas o cadastramento  

permitia o abatimento nos impostos devidos. A lei não dispunha de 

sistemática para a aprovação de projetos, além de não estar dotada de 
mecanismos de controle, pois não estabelecia critérios de relevância ou 

equidade na distribuição dos recursos, nem dispunha de sistemática de 

monitoramento da execução. (SILVA, 2007a, p.170). 

Ainda durante o Governo Collor foi criada a Lei Rouanet (nº 8.313/1991), mecanismo 

ainda em vigor. Esta lei estabeleceu princípios da Lei Sarney e criou o Programa Nacional de 

Apoio à Cultura (Pronac), que tem como finalidade captar e canalizar recursos para a cultura. 

O Pronac é composto por três mecanismos: o Fundo Nacional da Cultura - FNC, os Fundos de 

Investimento Cultural e Artístico - Ficart e o Incentivo a projetos culturais. A lei instituiu 

ainda a Comissão Nacional de Incentivo à Cultura - CNIC e a Ordem do Mérito Cultural. 

O Fundo Nacional de Cultura destina recursos diretamente a projetos culturais sob as 

formas de apoio a fundo perdido ou de empréstimos reembolsáveis. Cada projeto aprovado 

recebe até 80% do valor total do projeto. Podem ser beneficiados projetos de instituições 

privadas, sem fins lucrativos, e de instituições públicas. A importância desse tipo de 

financiamento está principalmente em conceder apoio a projetos com dificuldades de 

conseguir patrocinadores e também àqueles que, independente da sua capacidade de atrair 

patrocinadores, merecem e devem ser apoiados pelo governo, em virtude da sua relevância 

cultural. Essa modalidade também permite o equilíbrio na distribuição dos recursos entre as 

diferentes regiões do país e entre as diferentes áreas culturais, uma vez que a escolha dos 

projetos é feita pelo próprio MinC.   

Voltado para as atividades comerciais ou industriais de interesse cultural, os Fundos 

de Investimentos funcionam sob a forma de condomínio, sem personalidade jurídica e 

constituído por cotas. Os Fundos estão sujeitos às regulamentações da Comissão de Valores 

Mobiliários (CVM) e ao regime tributário definido pela Secretaria da Receita Federal. Até o 

momento não há informações quanto ao funcionamento do Ficart.  

O Incentivo a Projetos Culturais é a modalidade de apoio mais conhecida da Lei 

Rouanet. Através desse mecanismo, pessoas físicas ou jurídicas podem aplicar parte do 

Imposto de Renda, a título de doações ou patrocínios, tanto no apoio direto a projetos 

culturais, como através de contribuições ao Fundo Nacional de Cultura. 
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 Diferentemente da Lei Sarney, a Lei Rouanet exige que os projetos inscritos passem 

por avaliação. Esta medida provocou o “enrijecimento das formas de aprovação de projetos” 

(BOTELHO, MOISÉS, 1997, p.19) e acabou reduzindo bastante a quantidade de projetos 

inscritos.  

Desde que foi criada, a Lei Rouanet já passou por algumas modificações 

significativas. Em 1995, através do Decreto nº. 1.494, o percentual de desconto do Imposto de 

Renda aumentou de 2% para 5%; a inscrição de projetos passou a ser feita durante todo o ano 

e a análise e avaliação passou a ser mais ágil; a lei passou a permitir que os proponentes dos 

projetos aprovados pudessem se utilizar do trabalho de profissionais para a captação de 

recursos junto à iniciativa privada. Com estas alterações, o número de projetos apresentados 

ao MinC triplicou e a captação de recursos aumentou quase quatro vezes. Em 1994 o 

montante de recursos privados captados foi em torno de 14 milhões e com as alterações este 

valor passou para cerca de 55 milhões em 1995. 

 Em 1997, outro ajuste foi feito. Através da Medida Provisória nº. 1.589, os 

financiadores passaram a ter o direito de abater até 100% do Imposto de Renda quando do 

investimento em projetos de artes cênicas, música instrumental e erudita, itinerância de 

exposições de artes plásticas, livros de valor artístico, literário ou humanístico e doações de 

acervo para bibliotecas públicas e museus. Antes disso, o abatimento permitido podia variar 

de 30% a 80%, a depender do tipo de apoiador e da modalidade de apoio. Em 1999 a Medida 

Provisória transformou-se na lei nº 9.874. Já em 2001, por meio da Medida Provisória nº. 

2.228-1
6
, o abatimento de até 100% passou a valer também para projetos de doação de 

acervos para cinematecas, treinamento de pessoal e aquisição de equipamentos para 

manutenção dos acervos de bibliotecas públicas, museus, arquivos públicos e cinematecas, 

para a produção de obras cinematográficas e videofonográficas de curta e média metragem, 

preservação de difusão do acervo audiovisual e preservação do patrimônio cultural material e 

imaterial. Em 2008, através da lei nº 11.646, foi incluída na lista de segmentos com batimento 

integral a construção e manutenção de salas de cinema e teatro em municípios com menos de 

100 mil habitantes. A última alteração foi realizada em 2011, quando, através da Lei nº. 

12.590, a música gospel e os eventos a ela relacionados foram considerados manifestações 

culturais.  

                                                
6 Esta Medida Provisória também criou o Conselho Superior do Cinema e a Agência Nacional do Cinema 

ANCINE, autorizou a criação de Fundos de Financiamento da indústria Cinematográfica Nacional - Funcine e 

instituiu os mecanismos de fomento: Prodecine - Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Cinema Nacional, 

PRODAV - Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Audiovisual Brasileiro e PRO-INFRA - Programa de 

Apoio ao Desenvolvimento da Infra-Estrutura do Cinema e do Audiovisual.  
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Ainda no governo de Itamar Franco, outro mecanismo de incentivo fiscal para apoio à 

cultura foi criado, desta vez para um segmento específico: o cinema. A Lei do Audiovisual 

(nº. 8.685) foi criada em 1993 e ainda permanece em vigor. 

Quando criada, o primeiro artigo desta lei permitia que patrocinadores de obras 

audiovisuais e cinematográficas brasileiras pudessem abater no Imposto de Renda 100% do 

valor investido, respeitando o limite de 1% do imposto a pagar. Em 1996 houve o aumento 

para 3% do abatimento do imposto de renda das pessoas jurídicas e em 2006 o MinC ampliou 

o limite de dedução  para 4% no caso de patrocínio realizado por pessoa jurídica  e de 6% 

para patrocínios de pessoas físicas. Ao investir em projetos audiovisuais, o patrocinador 

recebe títulos registrados na Comissão de Valores Imobiliários (CVM) que podem ser 

negociados nos termos das normas regulamentares. O terceiro artigo da lei permite que os 

contribuintes do Imposto de Renda incidente nos termos do art. 13 do Decreto-Lei no 1.089, 

de 1970
7
, possam ter abatimento de 70% do imposto devido, desde que invistam no 

desenvolvimento de projetos de produção de obras cinematográficas brasileiras de longa 

metragem de produção independente, e na coprodução de telefilmes e minisséries brasileiros 

de produção independente e de obras cinematográficas brasileiras de produção independente. 

Em 2006 a lei do audiovisual teve sua vigência prorrogada para 2010 e foram 

incluídos os artigos 1-A e 3-A. O art. 1-A permite deduzir do Imposto de Renda as quantias 

referentes ao patrocínio de obras cinematográficas brasileiras de produção independente. É 

possível captar recursos incentivados por meio do art. 1-A para a produção nos seguintes 

formatos: longa, média e curta-metragem; telefilme; minissérie; obra seriada; e programa para 

televisão de caráter educativo e cultural. A dedução prevista está limitada a 4% do imposto 

devido pelas pessoas jurídicas e a 6%, pelas pessoas físicas. Já o artigo 3-A autoriza empresas 

de TV aberta e programadoras de TV por assinatura a beneficiarem-se de abatimento de 70% 

do imposto devido, desde que invistam no desenvolvimento de projetos de produção de obras 

cinematográficas brasileiras de longa-metragem de produção independente e na coprodução 

de obras cinematográficas e videofonográficas brasileiras de produção independente de curta, 

média e longas-metragens, documentários, telefilmes e minisséries. Em 2010 a lei foi 

prorrogada até 2016.  

Muitas críticas são feitas à Lei do Audiovisual por não exigir contrapartida da 

iniciativa privada e por permitir que 100% do valor investido seja lançado como despesa 

                                                
7 As importâncias pagas, creditadas, empregadas, remetidas ou entregues aos produtores, distribuidores ou 

intermediários no exterior, como rendimentos decorrentes da exploração de obras audiovisuais estrangeiras em 

todo o território nacional, ou por sua aquisição ou importação a preço fixo, ficam sujeitas ao imposto de 25% na 

fonte. 
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operacional da empresa, “originando ganho financeiro para a empresa investidora e 

traduzindo-se num incentivo bastante vantajoso em relação aos demais” (OLIVIERI, 2002, 

p.83).  

As leis de incentivos fiscais, concebidas como complementares às ações do Estado, se 

transformaram nas principais ferramentas da política cultural brasileira. Nascimento (2008) 

destaca que, durante as gestões do presidente Fernando Henrique e do ministro Francisco 

Weffort, o financiamento da cultura sob responsabilidade do mercado foi a marca mais 

visível, senão a única, da política cultural que vigorou de 1995 a 2002.  

As principais ações do Ministério foram no sentido de ampliar e fortalecer os mecanismos 

de financiamento via incentivos fiscais. As reformas nas leis Rouanet e do Audiovisual 

comprovam isso. Dentro da estrutura do ministério, foi criado a Secretaria de Apoio à Cultura 

como forma de tornar mais rápido o acesso aos incentivos da lei Rouanet. 

Durante o governo Itamar Franco, 72 empresas investiram em cultura através da Lei 

Rouanet. No governo FHC esse número cresceu para 235 (1995), 624 (1996), 1.113 (1997), 1.061 

(1998), 1040 (1999)8 (CASTELLO, 2002). Se em 1995 os recursos provenientes das empresas 

eram superiores aos da renúncia fiscal, a partir de 2000 essa relação é invertida e os recursos 

públicos passam a ser a maior parte dos recursos investidos (DOREA, 2003). 

 O destaque que as leis de incentivo atingiram tem sido muito analisado e criticado por 

artistas e estudiosos das políticas culturais. Segundo Reis (2003), os investimentos públicos e 

privados apresentam características bastante distintas. O investimento privado tem interesse 

comercial, responde a predileções pessoais, tem como público alvo clientes, consumidores, 

fornecedores, funcionários e seu objetivo é divulgar o nome da empresa junto a determinado 

público, associando seus valores ao produto cultural. Enquanto no financiamento público, o 

interesse está em desenvolver a cultura, o público almejado é toda a comunidade, seu objetivo 

e movimentar a economia e democratizar o acesso à cultura, além de buscar a articulação com 

outros setores e manter a coerência da política cultural adotada pelas três esferas do governo. 

Em função dessas diferenças é que muitas críticas têm recaído sobre as leis de incentivo, pois 

coloca nas mãos das empresas a decisão de escolher quais projetos serão financiados com o 

dinheiro público, subtraindo do Estado a responsabilidade sobre a cultura. Como forma de 

amenizar as críticas, Moisés (1997) afirma que a obrigatoriedade de aprovação prévia pelo 

                                                
8 O declínio verificado a partir de 1998 ocorreu devido às privatizações das estatais (CASTELLO, 2002). 
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Ministério de Cultura e de apresentação de prestação de contas, já são formas de controle dos 

investimentos
9
. 

Como pode ser observado, atualmente o financiamento público à cultura no Brasil se 

dá basicamente de três formas: via incentivos fiscais; via recursos orçamentários; via fundos 

de investimento. Da primeira modalidade fazem parte os incentivos fiscais da Lei Rouanet e a 

Lei do Audiovisual, como principais mecanismos. Na segunda estão incluídos o Ficart, e os 

Fundos de Financiamento da Indústria Cinematográfica Nacional - Funcines
10

. E na terceira 

modalidade estão os instrumentos de apoio via recursos orçamentários, que tem como 

principal exemplo o Fundo Nacional de Cultura.  

Dentre as três categorias, os incentivos fiscais foram os mais priorizados pelas 

políticas. No entanto, no gráfico a seguir é possível visualizar que a cultura não é o único 

setor a se beneficiar dos incentivos fiscais. Nos dados referentes a 2008, a cultura ocupou a 

décima posição entre aqueles que receberam incentivos. Do total de R$ 76 bilhões que 

deixaram de entrar nos cofres públicos, R$ 1,1 bilhão foi para a cultura, sendo R$ 857 

milhões, através da Lei Rouanet, R$ 141 milhões, da Lei do audiovisual, e R$ 100 milhões 

em beneficio de entidades sem fins lucrativos (CALDEIRA, 2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
9 Moisés foi Secretário Nacional de Apoio à Cultura (1995-1998) e Secretário Nacional de Audiovisual (1999-

2002) no Ministério da Cultura durante o governo de FHC. 
10 Os Funcines são administrados pela CVM e seus recursos são aplicados em projetos e programas destinados a 

produção de obras audiovisuais brasileiras independentes; construção, reforma e recuperação das salas de 

exibição; aquisição de ações de empresas brasileiras para produção, comercialização, distribuição e exibição de 

obras audiovisuais e para prestação de serviços de infraestrutura cinematográficos e audiovisuais; 

comercialização e distribuição de obras audiovisuais brasileiras; e projetos de infraestrutura realizados por 

empresas brasileiras.  
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Figura 01 - Áreas que mais receberam incentivo fiscal – 2008 (%) 

 

Fonte: CALDEIRA, 2009. 

. 

 

No Governo Lula, além das mudanças na Lei Rouanet e na Lei do Audiovisual, já 

citadas, o Ministério da Cultura, também foi responsável pela criação de uma prática de 

editais e sua adoção tem sido estimulada para que os governos estaduais e municipais, 

empresas públicas e privadas também elaborem seus próprios editais como forma de acesso 

aos orçamentos destinados à cultura.  

Nos primeiros seis anos do governo Lula, houve aumento regular no montante de 

recursos utilizados para apoiar projetos culturais através do FNC e do incentivo fiscal, ambos 

da Lei Rouanet
11

. No entanto, o financiamento através do incentivo fiscal continuou 

predominando. Nos dois últimos anos houve redução dos recursos, resultado da crise 

enfrentada pela economia de vários países, inclusive o Brasil, que sofreu grandes cortes em 

seu orçamento. 

Apesar da continuidade da relevância do incentivo fiscal, a gestão de Gilberto Gil 

apresentou mudanças quanto à orientação da utilização dos recursos do fundo. Entre elas, a 

criação do programa Cultura Viva, realizado com recursos do FNC.  

                                                
11

 Ver: CALDAS; PEDRA; SALGADO, 2010. 
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[...] o Fundo Nacional de Cultura apresenta dois comportamentos distintos 
nas gestões de Weffort e Gilberto Gil: entre 1995 e 2002, a tendência a ser 

trabalhado como sobra orçamentária, pela discrepância de seu volume em 
relação aos recursos incentivados. Já entre 2003 e 2007, o FNC passa a ser 

pensado como política redistributiva, com grande aumento de recursos e, 

especialmente, conteúdo programático na forma de políticas públicas 

orientadas (DOMINGUES; SOUZA, 2009, p. 4-5). 

Em 2009, o MinC, pela primeira vez, disponibilizou para consulta pública uma 

proposta de revisão da Lei Rouanet. As discussões acerca da alteração da lei teve início em 

2003, durante o Seminário Cultura para Todos, que teve um total de vinte encontros com a 

sociedade. Em 2009, o MinC disponibilizou em seu site a proposta de alteração da lei para 

consulta pública para que as pessoas fizessem críticas e sugerissem mudanças. Como parte da 

estratégia de consulta, também foram realizados encontros em todo o país para discussão das 

referidas propostas. Este mesmo modelo foi utilizado para a proposta de alteração da Lei de 

Direito Autoral (Lei nº 9.610/98). No entanto, apesar do esforço em se discutir com a 

sociedade a alteração da Lei Rouanet, a mudança de ministro ocorrida em 2011, fez com que 

o andamento da referida proposta se tornasse mais lento. Foram feitas novas revisões e 

debates e, segundo informações do Ministério, a proposta ainda está em tramitação no 

Congresso Nacional. 

A atual proposta defende que o Pronac seja substituído pelo Programa Nacional de 

Fomento e Incentivo à Cultura – Procultura, formado por cinco mecanismos: Fundo Nacional 

da Cultura, Incentivo Fiscal a Doação e Patrocínio de Projetos Culturais, Fundo de 

Investimento Cultural e Artístico – Ficart, Vale Cultura e Programas Setoriais de Artes.  

No mecanismo dos incentivos fiscais, a principal mudança está nas modalidades de 

apoio e nos percentuais de dedução.  O apoio poderá ser feito em três modalidades: doação 

incentivada
12

, patrocínio incentivado
13

 ou doação e patrocínio incentivados para projetos 

específicos
14

. Na primeira e terceira modalidades as deduções serão de 100%; na segunda, 

poderá ser de 30%, 50% ou 100%. O percentual de dedução desta modalidade deverá ser 

                                                
12  Transferência, sem finalidade promocional, de recursos financeiros, bens ou serviços, para projeto cultural 

previamente aprovado pelo Ministério da Cultura. 
13  Transferência, com finalidade promocional, de recursos financeiros a projeto cultural previamente aprovado 
pelo Ministério da Cultura. 
14  Conservação e restauração de imóveis, monumentos, logradouros, sítios, espaços e demais objetos, inclusive 

naturais, tombados pela União, Estados ou Municípios ou localizados em áreas tombadas; identificação, 

promoção e salvaguarda do patrimônio cultural; restauração de obras de arte, documentos artísticos e bens 

móveis de reconhecidos valores culturais; projetos de produção independente, propostos por produtor de 

pequeno porte ou projetos apresentados por cooperativas de artistas devidamente constituídas; espaços ou 

equipamentos culturais que possuam acervo permanente e aberto à circulação pública; corpos artísticos estáveis 

com atividades permanentes no campo da formação dos seus integrantes e cujos produtos estejam 

disponibilizados ao público. 
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definido no processo de avaliação da proposta e não será permitida a dedução de 100% para 

projetos que tiverem a marca do patrocinador em seu nome. A acessibilidade física e social 

será um ponto importante na definição do percentual. 

Entre as mudanças propostas para o FNC está a sua definição como o principal 

mecanismo de fomento, incentivo e financiamento à cultura, diferentemente da lei vigente, 

cujo principal mecanismo é o incentivo fiscal. De acordo com a nova proposta, o montante 

anual do FNC deverá corresponder a, pelo menos, 40% das dotações do MinC e há uma 

preocupação em pulverizar os recursos para as diversas áreas da cultura. A proposta prevê a 

criação de três modalidades para aplicação dos recursos do FNC: reembolsável, não 

reembolsável e investimento. Prevê ainda a criação de categorias de programações 

específicas, composta por treze fundos setoriais. Quanto à distribuição dos recursos, o Projeto 

de Lei estabelece os seguintes limites como forma de evitar a concentração: 

- 80% dos recursos deverão ser destinados aos proponentes da sociedade civil; 

- Os fundos setoriais deverão receber de 10% a 50% dos recursos do FNC (com 

exceção dos fundos voltados para o audiovisual); 

- Cada região do país deverá receber, no mínimo, 10% do FNC.   

- 30% dos recursos deverão ser transferidos para fundos públicos de municípios, 

estados e Distrito Federal. 

- A distribuição entre os estados deverá ser proporcional ao número de habitantes; 

- Do montante geral repassado aos estados, 50% deverão ser transferidos para os 

municípios. 

O Projeto de Lei inclui ainda a criação do Vale Cultura, primeira política pública 

voltada para o consumo cultural no Brasil. Apesar de estar previsto na reformulação da Lei 

Rouanet, o Vale Cultura foi criado por lei específica (lei nº 12.761) em dezembro de 2012. Os 

trabalhadores das empresas que aderirem ao Programa terão direito a um cartão magnético 

com saldo de até cinquenta reais por mês a ser utilizado no consumo de bens e serviços 

culturais
15

. Poderão ser beneficiados trabalhadores que recebem até cinco salários mínimos. 

Trabalhadores com salários superiores poderão receber o benefício desde que esteja garantido 

o atendimento à totalidade dos empregados que ganham abaixo desse patamar. Aposentados 

que ganham até cinco salários também poderão ser beneficiados, porém, com um vale de 

trinta reais, nesse caso o recurso será disponibilizado pela União. O trabalhador poderá ter 

                                                
15 As empresas que aderirem ao Programa poderão ter abatimento no Imposto de Renda. 
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descontado do seu salário até 10% do valor do Vale Cultura (CALDAS, PEDRA, 

SALGADO, 2010).  

O projeto de lei também pretende criar o Certificado de Território Cultural Prioritário. 

Este certificado tem como objetivo induzir os empresários a investir em regiões que mais 

precisam de incentivo fiscal para seu desenvolvimento. Os valores destinados à instalação ou 

manutenção de equipamento cultural de acesso público nesses territórios, poderão receber a 

alíquota máxima de incentivo fiscal e a contabilização deste valor como despesa operacional. 

O certificado terá validade de quatro anos, podendo ser renovado por sucessivas vezes. 

Outras importantes mudanças foram propostas. O doador pessoa física poderá colocar 

3% de seu imposto de renda em um projeto cultural, fazendo essa opção diretamente na sua 

declaração e o percentual de renúncia poderá chegar a 8% para empresas com faturamento 

anual de até R$ 300 milhões. 

É inquestionável que o modelo de financiamento à cultura no Brasil necessita de uma 

reforma. A proposta apresentada pelo Governo Federal para criação do Procultura propõe 

mudanças importantes para a superação de antigas distorções, no entanto, não foi tão corajoso 

para enfrentar outras. Um dos destaques da proposta é a definição do FNC como principal 

mecanismo, tirando da iniciativa privada o protagonismo do financiamento à cultura. Outros 

pontos a serem destacados são as propostas de criação do Vale Cultura, do Certificado de 

Território Cultural Prioritário e dos fundos setoriais, além de definir uma série de mecanismos 

para evitar a concentração de recursos, um problema antigo ainda não superado. No entanto, 

não podemos deixar de perceber que uma das principais distorções da Lei Rouanet foi 

mantida na nova proposta, a dedução de 100%. A dedução integral dos recursos investidos 

não estimula a iniciativa privada a investir em cultura, já que o recurso é totalmente público. 

Pelo contrário, vicia as empresas a só investir em cultura quando tiverem 100% de dedução. 

Outro ponto importante é a lentidão do processo de criação do Procultura. Esse processo já 

dura, pelo menos, quatro anos e já passou por diversas revisões e consultas públicas. 

Seguindo o exemplo do Governo Federal, municípios e estados também começaram a 

criar suas leis de incentivo à cultura com base em dedução de impostos. Em 1990, a então 

prefeita de São Paulo, Luiza Erundina, criou a Lei Mendonça (nº 10.923/90). Esta lei autoriza 

que parte dos valores investidos em projetos culturais seja deduzido no ISS e no IPTU.  

Com a criação da Lei Mendonça outros municípios começaram a criar suas próprias 

leis de incentivo à cultura e este mecanismo também começou a ser utilizado pelos estados, 
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por meio da dedução no ICMS
16

 e outros impostos estaduais
17

. No Distrito Federal foi criada 

a Lei nº. 158/91 que autoriza o incentivo fiscal a pessoas físicas e jurídicas que forneçam 

recursos para a realização de projetos culturais. A lei também criou o Fundo de Apoio à Arte 

e à Cultura (FAAC). Ainda em 1991 foi criada a lei nº. 5.893 – A no Estado do Mato Grosso, 

instituindo o incentivo fiscal. Em 1992 o Estado do Rio de Janeiro também criou a sua Lei 

(nº. 1.954) concedendo incentivos fiscais a empresas que façam doações ou patrocinem a 

produção cultural no Estado. Em 1994, o Estado de São Paulo criou a lei (nº 8.819) e em 1995 

foi a vez do Ceará (lei nº. 12.464) e do Pará (lei nº. 5.885). Nestes três últimos casos, assim 

como a do Distrito Federal, as leis também criaram fundos estaduais de cultura. E finalmente 

em 1996 a Bahia também criou a sua lei de incentivo fiscal, o Fazcultura.  

Atualmente, apenas os estados do Amazonas, Maranhão e Rondônia não possuem leis 

de fomento à cultura, seja através de incentivos fiscais ou apoio direto. Na tabela abaixo estão 

identificados os estados que atualmente possuem mecanismos de fomento e suas respectivas 

leis. 

 

A – Inexiste lei de fomento à cultura. 

B – Existe apenas lei de incentivo fiscal a empresas patrocinadoras de cultura. 

C – Existe apenas lei de apoio direto através de fundos de cultura. 

D – Existe incentivo fiscal e fundo de cultura criados pela mesma lei. 

E – Existe lei de fomento à cultura em conjunto com outras áreas. 

 

Tabela 01 – Leis Estaduais de Fomento à Cultura 

 

UF A B C D E 

AC     1.288/99
18

 

AL   6.292/02   

AM ________     

AP  777/03
19

    

BA  7.015/96 9.431/05   

                                                
16

 Imposto sobre operações relativas à Circulação de Mercadorias e prestação de Serviços de transporte 
interestadual e intermunicipal e de comunicação. 
17

 Ver: SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA, 2007. 
18  Lei de fomento à cultura e ao esporte. 
19  Alterada pela Lei nº 912, de 01 de agosto de 2005. 
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CE    13.811/06  

DF    158/91
20

  

ES   458/08   

GO  13.613/00
21

 15.633/06   

MA ________     

MG  17.615/08 15.975/06
22

   

MS  1.872/98 2.366/01
23

   

MT   9.078/08   

PA    6.572/03  

PB   7.516/03 6.894/00  

PE   12.310/02
24

   

PI    4.997/97
25

  

PR    17.043/11  

RJ  1.954/92
26

    

RN  7.799/99 460/11   

RO ________     

RR  318/01
27

    

RS    13.490/10
28

  

SC     13.336/05
29

 

SE   4.490/01   

SP    12.268/06  

TO   1.402/03   

 
Fonte: www.marketingcultural.com.br; Estudo das leis de incentivo à cultura (editada pelo Sesi), 2007; sites de secretarias e 
fundações estaduais. Acessados em: Set. de 2012. Elaborado pelo autor. 

 

Diante da dificuldade em afirmar que todas as leis citadas estejam sendo utilizadas em 

seus estados, foram realizadas consultas aos sites das Secretarias e Fundações responsáveis 

                                                
20 Alterada pela Lei Complementar nº 267, de 15 de novembro de 1999. 
21 Alterada pela Lei nº 14.392, de 09 de janeiro de 2003. 
22 Alterada pela Lei nº 19.088, de 22 de julho de 2010. 
23 Alterada pela Lei nº 2.645, de 11 de julho de 2003. 
24 Modificada pela Lei nº 12.629, de 12 de julho de 2004. 
25 Modificada pela Lei nº 5.405, de 14 de julho de 2004. 
26 Modificada pela Lei nº 3.555, de 27 de abril de 2000. 
27 Alterada pela Lei nº 727, de 13 de julho de 2009. 
28 Atualizada pela Lei nº 13.940, de 29 de fevereiro de 2012. 
29 Lei de fomento à cultura, turismo e esporte. 
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pelas políticas culturais estaduais com o intuito de observar se os referidos órgãos 

disponibilizam informações sobre tais leis. Com isso, foi identificado que não é possível 

afirmar que no Acre, Amapá, Mato Grosso, Pará e Piauí as leis estejam em vigor, uma vez 

que nos sites não foram encontradas quaisquer informações referentes a essas leis. Nas 

páginas eletrônicas de outros estados foram encontradas informações referentes a apenas uma 

das modalidades de fomento existente. No Distrito Federal, Mato Grosso do Sul, Paraíba e 

Pernambuco foram encontradas apenas informações referentes ao fomento através de fundo 

de cultura. Já em Goiás foram encontradas informações referentes apenas ao incentivo fiscal. 

Nos demais estados foram encontradas informações referentes a todas as modalidades 

existentes. Uma observação importante é que o Rio de Janeiro possui um mecanismo de 

fomento direto, mas não é denominado de Fundo e nem foi criado por Lei, mas pela 

Resolução nº 438/2011. 

 

2.2 DEMOCRACIA E FOMENTO À CULTURA NA BAHIA 

 

Por 12 anos (1995-2006) as políticas para a cultura na Bahia foram desenvolvidas pela 

Secretaria da Cultura e Turismo do Estado. De acordo com Silva (2008), a política adotada, 

esteve distante da configuração de uma política pública de cultura. As decisões se davam de 

forma unilateral e vertical, não havia estímulo ao debate e crivo públicos e os recursos foram 

concentrados na capital e recôncavo. Silva afirma ainda que o Estado utilizou de recursos e 

instrumentos antidemocráticos para a execução dessas políticas. 

Em 2007, quando o petista Jaques Wagner assumiu o Governo do Estado, a Bahia 

passou a seguir a política adotada pelo Ministério da Cultura na gestão de Lula. Seguindo o 

caminho traçado pelo MinC, a recém-criada Secretaria de Cultura assumiu a tarefa de 

descentralizar as atividades, estadualizar e territorializar a ação governamental no campo 

cultural através da articulação entre o Estado, os municípios, organizações da sociedade, 

empresas e demais atores sociais e ampliar a participação popular - por compartilhar com a 

ideia de que políticas públicas de cultura demandam participação (ROHDE, RUBIM, 2008). 

Missão e objetivos estratégicos da SECULT-Ba: 
[...] Territorializar as políticas de cultura, visando contemplar a diversidade 

cultural e regional da Bahia reconhecendo e valorizando as diferentes 

identidades. [...] Democratizar os meios de acesso, produção, difusão e 

distribuição dos bens e serviços culturais. Consolidar um sistema 
diversificado e abrangente de financiamento à cultura no estado. [...] 

Implementar e aperfeiçoar os instrumentos de gestão pública, de 

acompanhamento e controle interno e externo. [...] Formular e implementar, 
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de forma articulada com a sociedade, políticas públicas que consolidem a 

centralidade da cultura na transformação e no desenvolvimento social e 

valorizem a diversidade cultural da Bahia, nas suas dimensões territorial, 
simbólica, econômica e de cidadania. (SECRETARIA DE CULTURA DO 

ESTADO DA BAHIA, 2010, p. 13). 

A preocupação com a participação social e democratização do acesso aos bens e 

serviços culturais e aos seus meios de produção também está presente na Lei Orgânica da 

Cultura da Bahia, aprovada em 2011. No seu Art. 2º a referida lei afirma que o entendimento 

de cultura compreende as dimensões simbólica, econômica e cidadã. Essa última refere-se, 

dentre outras coisas, à garantida da participação social na gestão pública. A lei estabelece 

ainda como alguns dos princípios orientadores da Política Estadual de Cultura a 

“democratização, descentralização e desburocratização no incentivo à pesquisa, à criação, à 

produção e à fruição de bens e serviços culturais”; a “participação e controle social na 

formulação, execução, acompanhamento e avaliação dos planos, programas, projetos e ações 

da política cultural”.  

Diante disso, percebemos que tanto no MinC quanto na Secretaria de Cultura da Bahia 

há uma reiterada defesa - tanto nas falas dos seus gestores quanto nos documentos oficiais - 

das políticas culturais democráticas. E, de forma evidente, isso também se aplica aos 

mecanismos de fomento. Mas é importante reconhecer que há uma grande distância entre 

propor, defender e lutar pela implementação de tais políticas e a sua real efetivação.  

A partir de 2007, o Governo da Bahia passou a realizar uma série de Conferências 

Estaduais com o objetivo de implantar uma gestão em que a participação social fosse uma 

realidade. Até 2012 foram realizadas trinta conferências, dentre elas, três de cultura. 

 

Tabela 02 – Conferências Estaduais (2007-2012) 

 

Conferências Ano 

I Conferência de Saúde 2007 

II Conferência de Saúde 2011 

I Conferência de Juventude 2008 

II Conferência de Juventude 2011 

II Conferência de Cultura 2007 

III Conferência de Cultura 2009 

IV Conferência de Cultura 2011 

IV Conferência de Segurança Alimentar Nutricional 2011 
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                 Fonte: Ouvidoria Geral do Estado. Elaborado pelo autor. 
 
                   

 

A primeira Conferência Estadual de Cultura aconteceu ainda no Governo Paulo Souto, 

em 2005. Foram realizados 21 encontros municipais e a conferência final foi realizada em 

Salvador, com a participação de 248 pessoas. Segundo Silva (2008), essa conferência foi 

realizada por determinação do MinC, mas nem foi citada nos relatórios do Governo do 

Estado. As conferências que se seguiram foram realizadas em cidades do interior, numa 

tentativa de simbolizar que a nova gestão estaria mais atenta às demandas de todo o Estado. A 

segunda conferência foi realizada em Feira de Santana, a terceira, em Ilhéus e a quarta, em 

Vitória da Conquista. Diversos outros encontros, fóruns e seminários foram realizados ou 

VI Conferência de Assistência Social 2007 

VII Conferência de Assistência Social 2009 

VIII Conferência de Assistência Social 2011 

VIII Conferência do Direito da Criança e Adolescente 2012 

III Conferência das Cidades 2007 

IV Conferência das Cidades 2010 

I Conferência de Segurança Pública 2009 

I Conferência de Trabalho Decente 2007 

II Conferência de Trabalho Decente 2010 

III Conferência de Trabalho Decente 2011 

II Conferência de Economia Solidária 2010 

III Conferência do Esporte 2010 

II Conferência de Meio Ambiente 2007/2008 

III Conferência de Meio Ambiente 2011/2012 

II Conferência da Promoção da Igualdade Racial 2007/2009 

III Conferência de Políticas para as Mulheres 2011 

II Conferência dos Direitos da Pessoa Idosa 2008 

III Conferência dos Direitos da Pessoa Idosa 2011 

I Conferência dos Direitos LGBT 2008 

II Conferência dos Direitos LGBT 2011 

VI Conferência dos Direitos da Criança e do Adolescente 2007 

VII Conferência dos Direitos da Criança e do Adolescente 2009 
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apoiados pela SECULT. Esses eventos eram espaços para se discutir sobre cultura e para a 

Secretaria apresentar as ações desenvolvidas e ouvir a sociedade sobre as políticas adotadas. 

Ainda falando de participação social, merecem destaque a criação do Fórum de Dirigentes 

Municipais de Cultura e a realização de diversos encontros setoriais, como o Encontro das 

Culturas dos 14 Povos Indígenas (E-14), o I Encontro Baiano de Artesanato, o I Fórum 

Baiano de Arquivos e Bibliotecas Públicas, o II Encontro Baiano de Bibliotecários de 

Bibliotecas Públicas Municipais o V Encontro Baiano de Arquivos Municipais, o I Fórum 

Baiano de Museus, o III Encontro de Artistas de Circo da Bahia, dentre outros. 

Dentre as ações desenvolvidas pela nova gestão destacamos a adoção da divisão 

territorial do Estado em Territórios de Identidade. Ver Anexo D. 

Em 2007, o governo reconheceu a existência de 26 Territórios de Identidade 
[...], que foram cunhados por arranjos sociais e locais. A adoção da nova 

territorialização teve como justificativa o desenvolvimento de todas as 
regiões da Bahia, através da atuação governamental de acordo com as 

características locais e as necessidades de cada território. Os municípios que 

fazem parte do mesmo território estariam ligados por traços culturais e 
sentimentos de pertencimento, o que também facilita a realização de arranjos 

institucionais. (CANEDO, 2008, p. 73). 

A adoção da estratégia dos Territórios de Identidade teve sua origem no Ministério de 

Desenvolvimento Agrário e foi adotada pela Secretaria do Planejamento da Bahia (Seplan) e 

pela Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais (SEI).  

[...] O território é o lugar em que se desembocam todas as ações, todas as 
paixões, todos os poderes, todas as forças, todas as fraquezas, isto é, onde a 

história do homem plenamente se realiza a partir das manifestações da sua 
existência. [...]. O território não é apenas o conjunto dos sistemas naturais e 

de sistema de coisas superpostas; o território tem que ser entendido como o 

território usado, não o território em si. O território usado é o chão mais a 
identidade. A identidade é o sentimento de pertencer àquilo que nos 

pertence. O território é o fundamento do trabalho; o lugar da residência, das 

trocas materiais e espirituais e do exercício da vida (SANTOS, 2011, p. 13-

14). 

Como parte da política de democratização e territorialização, para cada território, a 

SECULT contratou um funcionário, através de Reda – Regime Especial de Direito 

Administrativo, para representar a Secretaria. Esses profissionais receberam a denominação 

de “representantes territoriais de cultura” e tiveram fundamental importância nas ações 

realizadas. 

O trabalho [do representante territorial] consiste na representação das ações 
da Secretaria nos municípios que compõe o território; articulação junto ao 
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poder público municipal para a implantação do Sistema Municipal de 

Cultura; visita aos pontos de cultura do território; mobilização da sociedade 

para participação nos editais públicos, nas conferências e audiências 

públicas. (RACHID apud ROCHA, 2010, p. 136). 

Vale destacar também que os gastos  com cultura entre os anos de 2005 e 2010 

significaram apenas 0,8% de todas as despesas do Governo do Estado durante aquele período, 

gasto muito inferior àquele proposto pela PEC 150, que é de 1,5%. A cultura ficou atrás de 

áreas como comércio e serviços e urbanismo. 

 

Figura 02 - Despesas do governo por área de atuação - % (2005-2010) 

 
Fonte: Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011. Elaborado pelo autor. 

 

 

Apesar de a cultura estar apenas na décima sétima colocação quanto aos gastos 

estaduais, a publicação “Investimentos Públicos na Cultura do Brasil” realizada pelo Partido 

da Cultura - PCult, identificou a Bahia como o segundo estado que mais investe em Cultura, 

ficando atrás somente de São Paulo e à frente de estados como Rio de Janeiro, Minas Gerais e 
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Pernambuco. As pesquisas foram realizadas nos anos 2007, 2008, 2009 e no primeiro 

semestre de 2010 (SECRETARIA DE CULTURA DO ESTADO DA BAHIA, 2010).  

 

Figura 03 - Evolução das despesas com cultura (em milhões) 

  
 
                               
                                Fonte: Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011.  
                                Elaborado pelo autor. 

 

Entre os anos de 2005 e 2010, as despesas do governo estadual com cultura 

aumentaram em cerca de R$ 100 milhões. Apenas em 2007, ano da mudança na 

administração estadual, houve redução nos gastos, assim como em vários outros setores, 

como pode ser observado no Apêndice A. 

 

2.2.1 Mecanismos de fomento 

 

O Primeiro programa de fomento à cultura criado na Bahia foi o Fazcultura. O 

programa é uma realização conjunta entre a Secretaria da Cultura e Turismo e a Secretaria da 

Fazenda e, assim como as demais leis de incentivo à cultura, busca incentivar o patrocínio 

cultural privado através da dedução fiscal. O incentivo às atividades ocorre através do 

abatimento sobre o ICMS – Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias 

e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de 

Comunicação. A empresa pode destinar de 5% a 10% do imposto devido para o patrocínio. 

Do total do apoio concedido, 80% serão abatidos no imposto e os 20% restantes serão de 

recursos próprios da empresa. 

O Fazcultura tem por finalidade promover a pesquisa, o estudo, a edição de obras e a 

produção das atividades artístico-culturais, aquisição, manutenção, conservação, restauração, 

produção e construção de bens móveis e imóveis de relevante interesse artístico, histórico e 

       2005            2006           2007              2008            2009            2010 
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cultural, campanhas de conscientização, difusão, preservação e utilização de bens culturais e 

instituição de prêmios em diversas categorias. As áreas contempladas pelo programa são: 

artes cênicas (teatro, circo, dança, ópera), artes plásticas, artes gráficas, cinema, vídeo, 

fotografia, literatura, música, artesanato, folclore, tradições populares, museus, bibliotecas e 

arquivos (Decreto nº 10.361/2007). Até 2006, o Fazcultura era o principal mecanismo de 

fomento à cultura no Estado.  

A partir de 2007, com a recriação da Secretaria de Cultura, o programa passou por 

avaliações e teve o seu regulamento modificado. Vejamos algumas das alterações sofridas: 

- Foram estabelecidos critérios para distribuição dos recursos por região geográfica.  

- Alteração na distribuição dos recursos por área cultural. 

- Limitação de valor total de projeto por área cultural.  

- Limitação do número de projetos realizados por um único proponente, por ano.  

- Alteração dos critérios de avaliação dos projetos.  

- Redução do percentual para despesas com captação e administração. 

- Inclusão das áreas de abrangência descritas na Lei Orgânica da Cultura. 

- Aumento do limite de captação por proponente. 

Outra importante mudança, esta realizada em 2010 (lei nº 11.899) foi a ampliação do 

percentual do imposto que as empresas podem destinar ao patrocínio. Empresas com 

faturamento anual de até R$ 9,6 milhões podem destinar 10% do imposto devido para 

patrocínio via Fazcultura.  Se o faturamento é de R$ 9,6 a R$ 19,2 milhões pode deduzir até 

7,5%. Empresas com faturamento acima de R$ 19,2 milhões mantém o mesmo teto de 5%.  

Para facilitar o entendimento do programa tomemos o seguinte exemplo: Uma 

empresa tem faturamento anual de R$ 5 milhões e ICMS no valor de R$ 500 mil. Por ter um 

faturamento anual inferior a R$ 9,6 milhões a empresa pode destinar até 10% do seu ICMS 

para patrocínio de projetos culturais aprovados pelo programa, o que corresponde a R$ 50 

mil. Dessa forma, a empresa pode patrocinar um projeto no valor de até R$ 62.500,00, sendo 

R$ 50 mil (80%) de recursos incentivados e R$ 12.500,00 de recursos próprios da empresa. 

Em 2005, no seu segundo mandato, Paulo Souto instituiu o segundo mecanismo de 

financiamento à cultura, o Fundo de Cultura da Bahia – FCBA, do qual falaremos com mais 

detalhes no próximo capítulo.   

Durante o Governo Wagner outros programas de financiamento foram criados e 

atualmente a SECULT dispõe de sete instrumentos de fomento, além do Fazcultura e do 

FCBA, são eles: o Carnaval Ouro Negro, o Carnaval Pipoca, o Credefácil Cultura, o 

Credibahia Cultural, o Programa de Fomento às Filarmônicas, Editais FUNCEB e o 
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Calendário das Artes. Analisando suas características, podemos classificá-los em: mecanismo 

de patrocínio através de incentivos fiscais, representado pelo Fazcultura; mecanismos de 

apoio direto, que inclui o Fundo de Cultura, o Carnaval Ouro Negro, o Carnaval Pipoca, 

Editais FUNCEB, o Calendário das Artes e o Programa de Fomento às Filarmônicas; e 

mecanismos de empréstimos reembolsáveis, do qual fazem parte o Credifácil Cultura e o 

Credibahia Cultural.  

O programa Carnaval Ouro Negro foi criado em 2007 seguindo orientações da 

Procuradoria Geral do Estado – PGE e do Ministério Público. Segundo esses órgãos o repasse 

de verbas para as entidades carnavalescas vinha apresentando problemas, por exemplo, com a 

apresentação da prestação de contas e com o rateio das verbas. O programa tem como 

objetivo apoiar o desfile de blocos de matriz africana no Carnaval de Salvador. Podem ser 

apoiados blocos afros, afoxés, blocos de samba, de índios, de reggae e de percussão. O valor a 

ser repassado às entidades leva em conta a análise de alguns itens, como o ano de fundação da 

entidade, número de participantes, quantidade de dias de desfile, tipo de indumentária (abadá 

ou fantasia) e o circuito (Barra, Ondina ou Centro Histórico).  

Em 2008 foram repassados R$ 3,6 milhões a 104 entidades carnavalescas que 

participaram do primeiro ano do programa. As faixas de financiamento foram de R$ 8 mil a 

R$ 100 mil. O valor a ser repassado às entidades dependia da análise de alguns itens, como o 

ano de fundação da entidade, número de participantes, quantidade de dias de desfile, tipo de 

indumentária (abadá ou fantasia) e o circuito (Barra, Ondina ou Centro Histórico). Em 2012, o 

valor o apoio chegou a R$ 5,3 milhões e foram beneficiadas 126 entidades.  

Um dos mais novos programas de fomento a projetos culturais é o Carnaval Pipoca. 

Esse programa seleciona projetos de músicos para se apresentarem no carnaval em trios 

elétricos contratados pelo Estado.  Em 2012 foram selecionados 20 projetos de apresentações 

musicais coletivas com, no mínimo, três artistas e/ou bandas. Para cada um dos projetos 

selecionados estava previsto o apoio de R$ 45 mil. Este é um programa bastante recente da 

Secretaria, mas nos relatórios publicados não há informações quanto ao seu ano de criação e 

nem quanto aos recursos utilizados.  

A Fundação Cultural do Estado da Bahia – FUNCEB possui um programa próprio de 

Editais.  Através desse programa, nos últimos cinco anos (2007 – 2011) a fundação já lançou 

mais de quarenta editais. A FUNCEB lançou ainda dois editais em parceria com o Minc. Em 

2009 foi o Edital Microprojetos Semiárido, que teve um total de 243 propostas apoiadas e em 

2010 o Cine Mais Cultura, que apoiou 60 projetos (FUNDAÇÃO CULTURAL DO ESTADO 

DA BAHIA, 2010). 

http://www.cultura.ba.gov.br/2012/02/02/definidas-atracoes-do-carnaval-pipoca-e-pelourinho/
http://www.cultura.ba.gov.br/2012/02/02/definidas-atracoes-do-carnaval-pipoca-e-pelourinho/
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O Calendário das Artes foi criado em 2008 pela FUNCEB e inicialmente foi 

denominado de Calendário de Apoio a Projetos Culturais.  “O Calendário das Artes, [...] é o 

resultado da simplificação, ampliação e territorialização do Calendário de Apoio a Projetos 

Culturais, que a FUNCEB realizou entre os anos de 2008 e 2011” (SECRETARIA DE 

CULTURA, 2012). Este mecanismo tem como objetivo apoiar projetos culturais de pequeno 

porte e facilitar o acesso aos recursos públicos. Quando foi criado o limite de apoio era R$ 10 

mil por projeto.  

O Calendário das Artes merece destaque por algumas características. A primeira é que 

o apoio se dá através de prêmio, ou seja, não há necessidade de apresentação de prestação de 

contas, apenas de relatório comprovando a realização das atividades propostas. A segunda é 

que está dividido em chamadas, que são realizadas ao longo do ano. A terceira característica é 

que há uma grande preocupação em apoiar projetos do interior. Em 2012, quando o 

Calendário de Apoio a Projetos Culturais foi rebatizado de Calendário das Artes, o valor do 

prêmio foi ampliado para R$ 13 mil, a comissão de seleção passou a ser composta por três 

representantes do macroterritório, escolhidos através de consultas a fóruns e instituições da 

região, e os projetos concorriam apenas com aqueles inscritos para o mesmo macroterritório. 

Nessa reformulação do programa houve um processo de diálogo com a sociedade civil. 

 

Tabela 03 – Calendário das Artes 

 

Ano Beneficiados Valor (R$) 

2008 88 263.421,66 

2009 32 169.236,03 

2010 57 254.223,40 

2011 86 597.648,92 

Total 263 1.284.430,01 

         Fonte: Fundação Cultural do Estado da Bahia. Elaborado pelo autor. 

 

A Bahia possui uma importante tradição de filarmônicas. Em 2010, após identificar e 

mapear as filarmônicas existentes na Bahia, a FUNCEB criou o Programa de Fomento às 

Filarmônicas. O objetivo deste programa é atender às necessidades básicas das bandas, 

através de apoio financeiro para a aquisição de fardamento, instrumentos musicais, acessórios 

para instrumentos, reforma e reparo de instrumentos. As bandas são selecionadas seguindo os 

seguintes critérios: tempo de fundação da entidade, número de musicistas atuando, número de 

http://www.cultura.ba.gov.br/apoio-a-projetos/calendario-de-apoios-da-funceb/
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horas/aula, número de alunos frequentando a escola de música, forma de custeio da 

filarmônica, situação dos instrumentos musicais e do fardamento da banda. Também faz parte 

do programa a realização de um curso voltado à qualificação em gestão e empreendedorismo, 

fruto de uma parceria da FUNCEB com o SEBRAE. Em 2010, foram apoiadas 89 

filarmônicas, com investimento de R$ 2.795.309,00. No entanto, o programa não teve 

continuidade nos anos seguintes. 

O Programa de Microcrédito Cultural – CrediBahia Cultural foi criado em novembro 

de 2007, numa parceria entre a Secretaria de Cultura da Bahia, a Desenbahia
30

, a Prefeitura 

Municipal de Salvador e o SEBRAE. Os recursos são originários do Fundese – Fundo de 

Desenvolvimento Econômico e Social - e a Desenbahia é a responsável pelo seu repasse. O 

programa consiste na concessão de empréstimos para empreendedores de baixa renda, com o 

objetivo de viabilizar pequenos negócios na área da cultura. A taxa de juros é de 1,8% ao mês. 

Os empréstimos podem ser feitos em três modalidades: investimento fixo (reforma ou 

ampliação de instalações permanentes), capital de giro (compra de mercadorias) e 

investimento misto (investimento fixo com capital de giro associado). Nas modalidades de 

investimento os empréstimos podem variar de R$ 200,00 a R$ 5.000,00 e na modalidade de 

capital de giro o crédito pode variar de R$ 200,00 a R$ 4.000,00. O crédito pode ser 

concedido individualmente a pessoa física que desenvolva atividade produtiva, mediante 

apresentação de avalista, e também a grupos de 3 a 5 pessoas. O crédito a grupos é 

denominado de crédito solidário e os membros assumem a responsabilidade pelo débito total 

do grupo. Para ter direito ao crédito é necessário ter, pelo menos, seis meses de atividade no 

campo cultural.  

 

Tabela 04 - CrediBahia Cultural 

 

Ano Contratos firmados Valor (R$) 

2008 19 27.680,00 

2009 15 27.790,13 

2010 12 38.696,19 

2011 08 24.089,00 

Total 54 118.255,32 

         Fonte: Desenbahia. Elaborado pelo autor. 

                                                
30

 Agência de Fomento do Estado da Bahia. 
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Assim que foi criado, a concessão de empréstimos estava restrita à região do Centro 

Histórico e nos bairros do Campo Grande, Vitória e Comércio em Salvador. No entanto, a 

partir de 2009 o limite de crédito foi elevado para R$ 10 mil e programa passou a atender toda 

a Região Metropolitana de Salvador - RMS e Recôncavo Baiano.  

O Credifácil Cultura foi criado em 2010 e, assim como o CrediBahia Cultural, é 

gerido pela Desenbahia. Através deste mecanismo, empresas privadas e empresários 

individuais atuantes no setor cultural podem solicitar empréstimos que podem chegar ao 

limite de R$ 1 milhão.  

 

Tabela 05 - Credifácil Cultura 

 

Ano Contratos firmados Valor (R$) 

2010 1 118.000,00 

2011 0 0,00 

Total 1 118.000,00 

         Fonte: Desenbahia. Elaborado pelo autor. 

 

O financiamento pode ser de duas formas, a depender da finalidade do recurso. A 

primeira é o Credifácil Cultura Giro, que concede recursos para a realização negócios da 

empresa, como compra de mercadorias, matérias-primas, formação e reposição de estoques e 

despesas operacionais e administrativas. Nesta modalidade o limite de financiamento é de R$ 

500 mil e os juros variam de 1,25% a 1,4% ao mês, a depender do porte da empresa. A 

segunda é o Credifácil Cultura Fixo. Nesta modalidade os recursos devem ser utilizados para 

implantação, ampliação, reforma ou modernização de empreendimentos. O limite de 

financiamento é de até R$ 1 milhão e os juros podem variar de 6% a 8% ao ano, a depender 

do porte e da atividade do tomador. 

 

 

 

 

 

http://www.desenbahia.ba.gov.br/Credito_Financiamento2.aspx?id=103&titulo=CREDIF%C3%81CIL%20CULTURA%20GIRO
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CAPÍTULO III - O FUNDO DE CULTURA DA BAHIA 

 

Os fundos, de modo geral, podem ser compreendidos como instrumentos que 

vinculam receitas a determinados setores da administração pública, que, por suas 

características e importância, necessitam de garantias de recursos e certo dinamismo na sua 

gestão.  

A criação de fundos específicos para a cultura começou a se tornar mais frequente a 

partir da segunda metade do século XX, no entanto, a ideia de se constituir tais instrumentos 

não é recente. A ideia remonta ao século IV a.C., quando foi criado, na Grécia, um Fundo 

Festivo para financiar a entrada dos pobres nos teatros, jogos e festivais
31

. Harvey (2003) cita 

ainda uma série de outros antecedentes nos séculos XIX e início do século XX, 

principalmente nos países europeus. 

A criação de fundos específicos para a promoção da cultura tem sido recomendada, há 

algumas décadas, pelos fóruns internacionais e documentos intergovernamentais sobre 

políticas culturais (HARVEY, 2003). A 16ª reunião da Conferência Geral da UNESCO 

(1970), a Conferência Intergovernamental da Ásia (1973), a Conferência da África (1975), a 

Primeira Conferência de Ministros Responsáveis pela Cultura nos Estados Árabes (1976), a 

Carta Cultural da África (1976), a Conferência Intergovernamental sobre Políticas Culturais 

na América Latina e Caribe - Americacult (1978) e a Conferência Mundial sobre Políticas 

Culturais - Mondiacult (1982), são alguns desses encontros e documentos que recomendam o 

reforço dos mecanismos de desenvolvimento cultural e a criação de fundos específicos para a 

cultura. 

Em 2005, durante a 33º Conferência Geral da UNESCO, realizada em Paris, a 

organização criou o seu próprio mecanismo de fomento à cultura, o Fundo Internacional para 

a Diversidade Cultural. Esse fundo tem como objetivo apoiar programas e projetos de países 

em desenvolvimento, fortalecer as capacidades e indústrias culturais, estimular a criação de 

novas indústrias culturais e a proteção de expressões em risco. Os recursos do fundo são 

obtidos junto aos países membros, que fazem doações espontâneas
32

.  

Atualmente, muitos países já possuem fundos de fomento à cultura, grande parte deles 

inspirado no modelo Britânico, considerado o primeiro fundo nacional constituído dentro de 

                                                
31 Harvey (2003) destaca que esta história não está documentada. 
32 Em junho de 2013 foi realizada a quarta edição da inscrição de projetos. Os formulários podiam ser 

preenchidos em inglês ou francês. Somando as edições anteriores, já foram apoiados 61 projetos de 40 países, 

dentre eles o projeto Vídeo nas Aldeias, desenvolvido no Brasil (MINISTÉRIO DAS RELACÕES 

EXTERIORES, 2013). 
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um esquema moderno de financiamento. Nas Américas, grande parte dos países possui esses 

mecanismos, todos eles criados a partir da segunda metade do século XX. No entanto, é 

preciso ressaltar que cada um desses fundos possui características próprias e nem todos 

funcionam da mesma forma que os existentes no Brasil. Os Fundos de Incentivo Cultural do 

Uruguai, por exemplo, funcionam de forma semelhante às leis brasileiras de incentivos 

fiscais. 

Na América Latina, os primeiros fundos foram o Fundo Nacional das Artes, na 

Argentina (1958), o Fundo Universitário das Artes, no Chile (1970) e o Fundo de Direito 

Autoral do Brasil (1973). Desses, apenas o fundo argentino ainda está em funcionamento. 

Pioneiro, o mecanismo criado na Argentina apoia projetos nas áreas de artes plásticas, 

arquitetura e urbanismo, teatro, cinema, rádio, televisão, música, dança, literatura, artes 

aplicadas, folclore e artesanato. No entanto, o que o torna peculiar é o fato do apoio não ser a 

fundo perdido, como normalmente acontece no Brasil, e sim através de empréstimos 

reembolsáveis (HARVEY, 2003). 

 

Tabela 06 - Fundos Americanos 

 

País Fundo Ano de criação 

Argentina Fundo Nacional das Artes 1958 

Chile 

 

Fundo Nacional para o Desenvolvimento Cultural e das 

Artes – Fondart 
1993 

Fundo do Livro e Leitura 1993 

Fundo da Música  2004 

Fundo do Audiovisual 2004 

Fundo de Fomento da Arte na Educação 2006 

Paraguai Fundo Nacional da Cultura e das Artes – Fondec 1998 

Brasil Fundo Nacional de Cultura 1991 

Uruguai 

Fundo de Estímulo à Formação e Criação Artística 2010 

Fundo Competitivo para a Cultura 2005 

Fundos de Incentivo Cultural 2005 

Fundos para o Desenvolvimento de Infraestruturas 

Culturais no interior do país 
2005 

Cuba Fundo de Desenvolvimento da Educacão e Cultura * 

Equador 

Fundo Nacional de Cultura (Foncultura) 1984 

Fundo Fonográfico * 

Fundo Editorial * 
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México Fundo Nacional para a Cultura e as Artes (Fonca) 1989 

Colômbia Fundos Mistos para a Promoção da Cultura e das Artes 1993 

Bolívia Fundo de Fomento à Educação Cívico Patriótica
33

 2011 

Estados Unidos National Endowment for the Arts 1965 

Canadá Canada Council for the Arts 1957 

Fonte: Harvey, 2003; sites governamentais. Elaborado pelo autor. 
* Informações não encontradas. 

 

O primeiro fundo criado no Brasil foi o Fundo de Amortização dos Empréstimos 

Internos, em 1902. Trinta anos mais tarde, durante o governo Vargas, foram criados o Fundo 

Naval e o Fundo Especial de Educação e Saúde. Esses foram os três primeiros fundos 

constituídos no país, muito embora, somente na constituição de 1934 fosse feita referência a 

esse tipo de vinculação de receitas. O texto constitucional previa a sua utilização para fins de 

amparo à maternidade e à infância, para o desenvolvimento da educação e defesa contra a 

seca. Entretanto, poucos resultados concretos foram gerados. Sanches (2002) identifica 

algumas razões para isso: o conservadorismo da administração pública; a falta de referência 

aos fundos na constituição de 1946; o conservadorismo da constituição de 1967; e a ausência 

de normas legais sobre os fundos.  

O primeiro passo para alterar esse panorama foi dado em 1964, quando foi sancionada 

a Lei nº 4.320, na qual os fundos foram conceituados de forma mais significativa. Outro 

marco foi o Decreto-lei nº 200, de 1967
34

, no qual o Poder Executivo assegurou a autonomia 

administrativa e financeira a atividades que, por suas peculiaridades, exigem tratamento 

diverso do aplicável aos demais órgãos da administração direta e autoriza a instituição de 

fundos especiais de natureza contábil. A partir de então teve início a proliferação dos fundos 

no Brasil. Sanches (2002) destaca que isso se deu principalmente nos Estados da região sul e 

sudeste e na União. Neste último, foram criados cerca de cinquenta novos fundos, entre 1967 

e 1988. 

Os fundos constituíram um valioso recurso para agilizar a execução 
orçamentária e financeira nos tempos em que a centralização dos processos e 

as restrições dos meios de comunicação retardavam as ações da 

administração pública (SANCHES, 2002, p. 285). 

Como observa Sanches (2002), no Brasil há uma ampla variedade desses instrumentos 

espalhados por vários setores, no entanto, apenas os fundos especiais possuem características 

                                                
33 Apoio a projetos da área acadêmica, desportiva, cultural, de difusão e outras. 
34 Alterado pelo Decreto-lei nº 900, de 29 de setembro de 1969. 
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razoavelmente definidas
35

. Constitui fundo especial o produto de receitas especificadas que, por lei, 

se vinculam à realização de determinados objetivos ou serviços, facultada a adoção de normas 

peculiares de aplicação (BRASIL, 1964).  

O primeiro fundo brasileiro voltado para a cultura, o Fundo de Direito Autoral, foi 

criado através da Lei nº 5.988/1973 e tinha como finalidade estimular a criação de obras 

intelectuais; auxiliar os órgãos de assistência social das associações e sindicatos de autores, 

intérpretes ou executantes; publicar obras de autores novos; custear as despesas do Conselho 

Nacional de Direito Autoral e o funcionamento do Museu do Conselho Nacional do Direito 

Autoral. O segundo foi um fundo estadual, o Fundo de Promoção Cultural do Estado de 

Sergipe, criado em 1975. E o terceiro, o Fundo de Promoção Cultural, criado em 1986, 

através da Lei Sarney
36

. Entretanto, antes da criação desses fundos, algumas instituições 

públicas cumpriram o papel de financiar a cultura. Dentre elas se destacaram o Conselho 

Federal de Cultura – CFC (1966), o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - 

FNDE (1968) e a Fundação Nacional de Arte - Funarte (1975).  

A criação de fundos e outros mecanismos de financiamento à cultura se tornou uma 

tendência crescente no mundo (Harvey, 2003). Essa constatação é bastante visível no Brasil, 

onde o Ministério da Cultura, nos últimos anos, tem estimulado estados e municípios a 

criarem esses mecanismos como forma de garantir recursos para a área. Através de uma 

emenda à Constituição, aprovada em 2003, os Estados e o Distrito Federal foram autorizados 

a vincular a fundo estadual de fomento até cinco décimos por cento de sua receita tributária 

líquida, para o financiamento de programas e projetos culturais. Em 2012 o MinC instituiu o 

Sistema Nacional de Cultura e como pré-requisito para adesão ao Sistema os municípios 

devem possuir, dentre outros itens, fundos específicos para financiamento da cultura.  

De acordo com o Suplemento de Cultura da Pesquisa de Informações Básicas 

Municipais – MUNIC 2006, realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – 

IBGE, em parceria com o MinC, dos 5.564 municípios brasileiros, 5,1% possuem fundos de 

cultura em funcionamento. Destes, cerca de 90% são exclusivos da área da cultura. Foi 

identificado ainda que o ano com maior número de fundos criados foi 2005, uma 

consequência do processo de construção do Sistema Nacional de Cultura. A região com maior 

número de fundos municipais é o Sudeste (128), seguido pelo Sul (52), Nordeste (49), Centro-

Oeste (45) e Norte (11). 

                                                
35 A primeira caracterização dos fundos especiais foi dada pelo Código de Contabilidade Pública, de 1922. Essa 

definição foi aprimorada pela Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 (Sanches, 2002). 
36 Não foram encontradas informações quanto ao funcionamento deste fundo. 
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Outro dado apresentado pela pesquisa diz respeito à participação social na 

administração desses instrumentos. Do total de 285 municípios com fundos de cultura, 97 

gerem os recursos em sistema de colegiados com a participação da sociedade civil; em 69 

municípios a gestão fica a cargo dos secretários ou técnicos da área; em 53, fica sob a 

responsabilidade dos secretários ou técnicos de outras áreas; em 17, são administrados por 

colegiados sem a participação da sociedade civil; e em 49 são administrados de outras formas. 

Quanto à forma de seleção dos projetos, em 137 municípios os projetos apoiados são 

indicados pelo Conselho Municipal de Cultura; 85, através de editais públicos; 63, pela 

indicação governamental; 53, pela indicação da sociedade civil; 29, através de concursos; e 

em 50 através de outras formas de seleção. Em muitos fundos são utilizados mais de uma 

modalidade de seleção.  

Na Bahia, os fundos começaram a ser criados na década de 60, mesmo período em que 

começaram a se espalhar nos órgãos federais. Em 1966 foi sancionada a lei nº 2.322, que 

definiu as regras de funcionamento dos fundos especiais no Estado. O primeiro a ser criado 

foi o Fundo Rotativo de Material - FRM, criado em 1966 e extinto em 2003. Na década de 70, 

foram criados o Fundo de Modernização do Ministério Público do Estado da Bahia – 

FMMP/BA e o Fundo de Desenvolvimento Social e Econômico – Fundese. Atualmente a 

Bahia possui vinte fundos e, como pode ser constatado na tabela abaixo, metade foi criada nos 

anos 2000. Dentre estes está o Fundo de Cultura da Bahia, primeira experiência no Estado de 

um programa para financiamento direto à cultura. 

 

Tabela 07 – Fundos Baianos 

 

Fundos Estaduais Lei de criação Órgão responsável  

Segurança, Justiça e Direitos Humanos 

Fundo de Aparelhamento Judicial – FAJ  Lei nº 4.384/1984
37

 Tribunal de Justiça 

Fundo de Modernização da PGE  Lei Complementar  
nº 19/2003 

Procuradoria Geral do 
Estado 

Fundo de Modernização do Ministério 

Público do Estado da Bahia – FMMP/BA  

Lei nº 8.216/2002 Ministério Público 

Fundo Especial de Aperfeiçoamento dos 
Serviços Policiais – FEASPOL  

Lei nº 3.464/1976
38

 
 

Secretaria da Segurança 
Pública 

Fundo de Assistência Judiciária da 

Defensoria Pública do Estado da Bahia – 

FAJDPE-BA  

Lei nº 11.045/2008 Defensoria Pública do 

Estado da Bahia 

Fundo Estadual de Proteção ao Lei nº 6.936/1996 Secretaria da Justiça 

                                                
37 Alterada pela Lei nº 6.955, de 04 de junho de 1996. 
38 Alterada pelas leis nº 3.726 de 30 de outubro de 1979, nº 4.562, de 01 de novembro de 1985, nº 6.417 de 31 de 

agosto de 1992 e nº 6.896 de 28 de julho de 1995.  

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/86137/lei-3464-76-bahia-ba
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Consumidor – FEPC  

Previdência Social e Saúde 

Fundo de Custeio do Plano de Saúde dos 

Servidores Públicos Estaduais – 
FUNSERV  

Lei nº 7.435/1998 Secretaria da 

Administração 

Fundo Estadual de Saúde – FES/BA  Lei nº. 6.581/1994
39

  Secretaria da Saúde 

Fundo Previdenciário dos Servidores 

Públicos do Estado da Bahia – BAPREV  

Lei nº 10.955/2007
40

 Secretaria da 

Administração 

Fundo Financeiro da Previdência Social 

dos Servidores Públicos do Estado da 
Bahia – 

FUNPREV  

Lei nº 10.955/2007 Secretaria da 

Administração 

Cultura e Educação 

Fundo de Assistência ao Educando – 
FAED  

Decreto nº 28.966/1982
41

 Secretaria da Educação 

Fundo de Cultura da Bahia – FCBA Lei nº 9.431/2005 Secretaria da Cultura 

Desenvolvimento Econômico e Social 

Fundo de Desenvolvimento Social e 

Econômico – Fundese
42

  

Decreto nº 25.321/1976
43

 Secretaria da Fazenda 

Fundo de Investimento Econômico e Social 
da Bahia – FIES  

Lei nº 8.632/2003
44

  
 

Secretaria da Fazenda 

Assistência Social 

Fundo Estadual de Combate e Erradicação 
da Pobreza – FUNCEP  

Lei nº 7.988/2001
45

 Casa Civil 

Fundo Estadual de Assistência Social – 

FEAS  

Lei nº 6.930/1995 Secretaria de Desenv. 

Social e Combate à 

Pobreza 

Fundo Estadual de Habitação de Interesse 

Social – FEHIS  
Lei nº 11.041/2008 Secretaria de Desenv. 

Urbano 

Fundo Estadual de Atendimento a Criança 

e ao Adolescente – FECRIANÇA  

Lei nº 6.975/1996 Secretaria de Desenv. 

Social e Combate à 
Pobreza 

Meio Ambiente 

Fundo de Recursos para o Meio Ambiente 

– FERFA  
 

Constituição do Estado da 

Bahia de 1989
46

  

Secretaria de Meio 

Ambiente e Recursos 
Hídricos 

Fundo Estadual de Recursos Hídricos da 

Bahia – FERHBA  

 

Lei nº 8.194/2002
47

 Secretaria de Meio 

Ambiente e Recursos 

Hídricos 
Fonte: www.sefaz.ba.gov.br; www.legislabahia.ba.gov.br/. Acessados em: Nov. de 2012. Elaborado pelo autor. 
 

                                                
39 Alterada pelas leis nº 7.942, de 05 de novembro de 2001 e nº 8.888, de 24 de novembro de 2003 . 
40 Alterada pelas leis nº 11.474, de 14 de maio de 2009 e nº 12.204, de 18 de março de 2011.  
41 Alterado pelos decretos nº 137, de 26 de junho de 1991 e nº 6.829, de 03 de outubro de 1997.  
42 Em 1999 o Fundese incorporou outros três fundos: o Fundo de Promoção do Desenvolvimento da Micro-

Empresa no Estado da Bahia - FUNDOMICRO (1991), o Fundo de Defesa da Economia Baiana – FUNDECON 

(1992) e o Fundo de Promoção ao Desenvolvimento Industrial – PROIND (1991).  
43 Regulada pela Lei nº 6.445, de 07 de dezembro de 1992, alterada pela Lei nº 7.503, de 13 de agosto de 1999 . 
44 Alterada pelas leis nº 8.644, de 24 de julho de 2003 e nº 9.286, de 01 de dezembro de 2004. 
45 Alterada pelas leis nº 9.509 de 20 de maio de 2005 e nº 11.610 de 28 de setembro de 2009. 
46 Disciplinada pela Lei nº 10.431, de 20 de dezembro de 2006. 
47 Alterada pela Lei nº 11.612, de 08 de outubro de 2009. 

http://www.fiscosoft.com.br/index.php?PID=108899
javascript:%20abrirDoc('#!--%20#executive:script_name%20--##!--%20#executive:script_name%20--#?f=id%24id=LO20038888.xml%24an=LO_8_888_Art__1');
javascript:%20abrirDoc('#!--%20#executive:script_name%20--##!--%20#executive:script_name%20--#?f=id%24id=LO19977138.xml%24an=LO_7_138_Art__3');
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A Bahia também está em fase de implantação do Sistema Estadual de Cultura e uma 

das condições previstas para a adesão ao Sistema será a criação e/ou fortalecimento de um 

Sistema de Fomento e Financiamento à Cultura nos municípios. A Secretaria Estadual já vem 

firmando protocolos de intenções junto aos municípios no sentido de comprometê-los a criar 

os organismos e mecanismos de gestão, além das instâncias de consulta, participação e 

controle social
48

. 

Apesar de não citar os nomes dos municípios, a MUNIC identificou que, na Bahia, 

oito possuem fundos municipais de cultura, todos exclusivos para a área. Dois são geridos 

através de sistema de colegiado com a participação da sociedade civil, um é administrado por 

colegiado sem a participação social, dois ficam a cargo do secretário ou técnico da área, dois a 

cargo do secretário ou técnico de outra área e um é administrado de outra forma. Quanto à 

forma de seleção dos projetos, dois usam editais, três são por indicação governamental, seis 

por indicação do Conselho Municipal de Cultura e um por indicação de órgãos da sociedade 

civil. Alguns desses fundos usam mais de uma forma de seleção. 

Do total de 417 municípios baianos, 360 assinaram o Protocolo de Intenções para a 

implantação do Sistema Estadual de Cultura, no entanto, atualmente apenas 57 protocolos 

estão vigentes. Dessa forma, acredita-se que a quantidade de Fundos Municipais tenha 

aumentado desde a pesquisa realizada pelo IBGE. A Secretaria Estadual de Cultura não 

dispõe de dados sobre os fundos municipais existentes atualmente. Vale ressaltar ainda que a 

assinatura do Protocolo não obriga o município a criar esse mecanismo. 

 

3.1 O FUNDO DE CULTURA DA BAHIA 

 

O Fundo de Cultura da Bahia – FCBA foi criado em 2005, através da lei nº. 9.431, 

atendendo a um dos objetivos do Sistema Nacional de Cultura, com o qual a Bahia viria a 

assinar protocolo de intenções
49

 (PEDRA, 2009). Assim como o Fundo Nacional de Cultura, 

                                                
48 Organismos de gestão: Conselho Municipal de Cultura, Secretaria de Cultura; sistemas setoriais de cultura; 

instituições de cooperação intermunicipal. Mecanismos de gestão cultural: Plano Municipal de Cultura, Sistema 

de Fomento e Financiamento à Cultura, Sistema de Informações e Indicadores Culturais e Sistema de Formação 
Cultural. Instâncias de Consulta, Participação e Controle Social: Conferência Municipal de Cultura, Colegiados 

Setoriais ou territoriais, Fórum de Dirigentes Municipais de cultura, Ouvidoria do Sistema Municipal de cultura. 
49 O Protocolo de Intenções é o instrumento para estabelecer condições institucionais e instrumentais, no âmbito 

da União, Estados e Municípios, para implantação do Sistema Nacional de Cultura. São objetivos do Protocolo: 

criar órgão gestor específico para a cultura; implantar sistema de financiamento; elaborar plano de cultura 

pactuado com a sociedade; estabelecer conselho de cultura; organizar a Conferência Nacional de Cultura, a partir 

das conferências municipais ou intermunicipais e estaduais de cultura; implantar os princípios e metodologias de 

gestão, planejamento e acompanhamento das ações culturais; implantar leis ou instrumentos normativos que 

assegurem o desenvolvimento desse novo modelo de gestão (MINISTÉRIO DA CULTURA, 2009b). 
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o FCBA destina recursos a projetos culturais com o objetivo de incentivar e estimular a 

produção artístico-cultural. No entanto, a lei baiana possui duas grandes diferenças em relação 

à lei federal: a primeira é que os investimentos do fundo baiano são feitos exclusivamente 

através de apoio não reembolsável, enquanto a lei federal também permite que sejam feitos 

empréstimos reembolsáveis; a segunda é que o FCBA permite o custeio total dos projetos 

aprovados, enquanto o FNC limita o apoio a até 80% do valor.  

O Fundo de Cultura da Bahia tem por finalidade, dentre outros itens, apoiar as 

manifestações culturais, com base no pluralismo e na diversidade de expressão; promover o 

livre acesso aos bens, espaços, atividades e serviços culturais; estimular o desenvolvimento 

cultural em todas as regiões do Estado; apoiar ações de manutenção, conservação, ampliação 

e recuperação do patrimônio cultural material e imaterial; promover o intercâmbio e a 

circulação de bens e atividades culturais com outros Estados e países; valorizar os modos de 

fazer, criar e viver dos diferentes grupos formadores da sociedade (BAHIA, 2005a).  

As áreas passíveis de apoio são: artes cênicas, artes plásticas, artes gráficas, fotografia, 

cinema, vídeo, artesanato, folclore e tradições populares, biblioteca, arquivo, museu, 

literatura, música, patrimônio cultural e saberes e fazeres
50

. A Secretaria divide as formas de 

seleção dos projetos em cinco modalidades: Demanda Espontânea, Seleções Públicas através 

de Editais, Apoio a Projetos Culturais Calendarizados, Apoio a Mobilidade Artística e Apoio 

a Instituições Culturais. No entanto, para esta pesquisa vamos agrupar os projetos em apenas 

duas modalidades: Seleção por Demanda, da qual fazem parte as chamadas públicas e a 

Demanda Espontânea, e as Seleções Públicas através de Editais. 

  Os benefícios do Fundo só podem ser concedidos a projetos estritamente culturais e 

cujo proponente não se enquadre em nenhum dos impedimentos citados abaixo: 

I – Esteja inadimplente com a Fazenda pública Estadual; 

II – Esteja inadimplente com prestação de contas de projeto realizado 

anteriormente; 
III – Não seja pessoa física ou jurídica domiciliada ou estabelecida na Bahia 

há, pelo menos 3 anos; 

IV – Seja servidor público estadual, membro da Comissão Gerenciadora do 

Fazcultura ou membro de comissão do FCBA; 
V - Seja pessoa jurídica que tenha, na composição de sua diretoria, membro 

da Comissão Gerenciadora do Fazcultura ou de comissão do FCBA; 

VI – Esteja inadimplente com o Fundo de Cultura ou o Fazcultura; 
VII – Esteja, em relação ao projeto, sendo patrocinado pelo Fazcultura; 

                                                
50 Área que compreende o programa desenvolvido por pessoas naturais que tenham os conhecimentos ou as 

técnicas necessárias para a produção e preservação da cultura tradicional popular de determinada comunidade 

estabelecida no Estado da Bahia, em consonância com a Lei nº. 8.899 de 2003, que instituiu o Registro dos 

Mestres dos Saberes e Fazeres (Decreto nº 10.992/2008).  
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VIII – Já tenha projeto aprovado no FCBA para execução no mesmo ano 

civil; 

IX – Sendo pessoa jurídica de direito privado, não tenha por objeto o 
exercício de atividades na área cultural em que se enquadre o projeto 

(BAHIA, 2005a). 

A lei do FCBA prevê a constituição de duas comissões para a análise dos projetos. 

Uma delas, denominada de Comissão Especial, tem a tarefa de analisar os projetos propostos 

por instituições públicas municipais ou estaduais. À Comissão Gerenciadora cabe a análise 

dos projetos apresentados por pessoas físicas ou jurídicas de direito privado. No primeiro 

regulamento definido para o programa (Decreto nº 9.481/2005), foi estabelecida a composição 

de ambas as comissões. Na Comissão Especial, todos os integrantes eram, de certa forma, 

integrantes da estrutura do Estado: o Secretário (presidente), dois representantes indicados 

pelo Conselho Estadual de Cultura, um indicado pelo Secretário da Fazenda e outro pelo 

Secretário do Planejamento. A Comissão Gerenciadora era formada por sete membros: o 

Secretário de Cultura, dois representantes indicados pelo Conselho Estadual de Cultura, um 

representante da sociedade civil indicado pelo Secretário, dois representantes da Secretaria da 

Fazenda e o Secretário Executivo do Fazcultura.  

Em 2008, com a publicação do novo regulamento (Decreto nº 10.992) e a 

possibilidade de seleção através de editais, três tipos de comissões foram previstas: comissões 

de concurso, comissões temáticas e comissão de pré-seleção. As comissões de concurso são 

responsáveis pela análise de mérito dos projetos inscritos nos editais e é composta por, pelo 

menos, três integrantes de reconhecida atuação na área. Dois deles são indicados pelo 

Conselho Estadual de Cultura, a partir de consulta a fóruns representativos da área. Grande 

parte dos membros dessas comissões era formada por artistas e professores universitários. As 

comissões temáticas são responsáveis pela análise técnica dos projetos e são compostas por, 

pelo menos, três profissionais especializados designados pelo Secretário de Cultura. Dessas 

comissões fazem parte especialistas da própria SECULT e profissionais da sociedade civil 

com conhecimento na área do projeto. Já a Comissão de Pré-seleção é responsável pela 

análise de mérito dos projetos inscritos na demanda espontânea e nas chamadas públicas, 

além do exame jurídico e avaliação das prestações de contas e remanejamentos de 

cronogramas e orçamentos de todos os projetos do Fundo de Cultura. É composta por nove 

membros: o Secretário de Cultura, quatro representantes indicados pelo Conselho Estadual de 

Cultura, um representante da PGE, dois representantes da Secretaria da Fazenda e um 

representante da Superintendência de Promoção Cultural.  
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A gestão do programa é de competência da Secretaria Estadual de Cultura, através da 

Superintendência de Promoção Cultural, que também é responsável por gerir o Fazcultura. 

Essa superintendência foi criada em dezembro de 2005 e já passaram por ela três 

superintendentes: Fábio Liger (2005-2006), Paulo Henrique de Almeida (2007-2008) e Carlos 

Paiva (2009-atual).  

Os recursos destinados ao FCBA podem ser provenientes de diversas fontes: 

I – Contribuições de mantenedores; 

II – Transferências à conta do Orçamento Geral da União; 

III – Auxílios, subvenções e outras contribuições de entidades públicas ou 
privadas, nacionais ou estrangeiras; 

IV – Doações e legados; 

V - Devolução por utilização indevida de recursos recebidos através do 
Fazcultura ou do FCBA; 

VI – Valores provenientes da devolução de recursos relativos a projetos do 

Fazcultura que apresentem saldos remanescentes; 
VII – Saldos de exercícios anteriores; 

VIII – Outros recursos e ele destinados (BAHIA, 2005a). 

A principal fonte de recursos tem sido os mantenedores, pessoas jurídicas 

contribuintes do ICMS que destinam parte do imposto devido para a manutenção do FCBA. 

Essas contribuições podem ser integralmente deduzidas do ICMS. Isso significa que o FCBA 

também é um mecanismo que utiliza a dedução fiscal para o apoio à cultura, com a 

significativa diferença que a seleção dos projetos não é feita por empresas e sim pela 

SECULT, seguindo critérios públicos pré-estabelecidos. Em 2010, por exemplo, a Oi/Telemar 

repassou 18 milhões para o FCBA, valor que será integralmente abatido do ICMS devido pela 

empresa. Entre os anos de 2008 e 2010 foram mantenedores a Oi/Telemar (R$ 50,3 milhões) e 

a Coelba (R$ 18 milhões). Do total de recursos repassados ao programa, até 5% podem ser 

destinados ao custeio da sua própria administração, como o pagamento dos membros das 

comissões avaliadoras. Os recursos não utilizados em projetos culturais devem ser repassados 

para utilização no ano subsequente.  

Os projetos apoiados pelo FCBA devem, obrigatoriamente, divulgar o apoio 

institucional do Governo da Bahia, da Secretaria de Cultura, da Secretaria da Fazenda e do 

próprio Fundo. A lei também permite que os projetos aprovados sejam levados a leilão para 

que empresas ofereçam lances e tenham o direito de divulgar sua marca no projeto. No 

entanto, esse tipo de venda de espaço publicitário nunca foi, de fato, utilizado. 

Desde a sua criação, o programa já passou por inúmeras mudanças. Grande parte delas 

realizada em 2007, devido à mudança ocorrida no Governo do Estado e na consequente 
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mudança na gestão da recém-criada Secretaria de Cultura
51

. O secretário Márcio Meirelles 

afirmou que: 

[...] a nova gestão do Estado da Bahia, iniciada em 2007, tomou 
conhecimento de episódios da gestão anterior, que poderiam representar 

condutas irregulares dos antecessores administradores públicos na aprovação 
de projetos culturais, o que levou aquela a exigir a revisão de alguns atos 

irregulares. Os pareceres técnicos apontavam para vícios nas escolhas de 

despesas, custeadas pelo Fundo de cultura, indícios de aumento no número 
de contratados pelas entidades beneficiadas com recursos públicos e 

participação de servidores públicos na gestão de entidades, que mantinha 

projetos aprovados pelo fundo (BRITTO; SANTOS, 2009, p. 2). 

Segundo Márcio Meirelles, a nova Secretaria deveria ampliar a atuação do Estado para 

garantir o acesso democrático à cultura, à preservação da diversidade, à descentralização 

regional, à inovação etc. Diante dessa nova proposta de democracia e descentralização, o 

secretário acreditava ser fundamental rever e ampliar o sistema de incentivo à cultura, 

modificando os programas Fazcultura e Fundo de Cultura, para assegurar maior transparência, 

controle e democratização do acesso aos recursos e maior diversidade em sua aplicação
52

. 

Carmen Lima, ex-diretora do FCBA (2007-2008), afirma que, ao assumir a direção do Fundo 

de Cultura havia três objetivos a serem seguidos: a democratização, a interiorização e o apoio 

através de seleção pública (PEDRA, 2009).  

Os objetivos apontados por Meirelles e Lima deixam claro que a proposta da nova 

gestão era fazer do FCBA um instrumento mais democrático e corrigir as distorções 

apontadas pelos pareceres da PGE. A partir de agora buscaremos identificar se essas 

distorções foram solucionadas e se o FCBA se tornou um instrumento mais democrático. Dois 

caminhos nortearão a análise, no primeiro analisaremos o FCBA do ponto de vista da 

participação social. No segundo, tentaremos identificar se o FCBA é democrático do ponto de 

vista da acessibilidade, da igualdade de condições, do apoio ao pluralismo e do equilíbrio na 

distribuição de recursos etc. A definição desses caminhos tem por princípio o entendimento 

de que uma política cultural democrática deve compreender a cultura como um direito de 

todos, não apenas o direito de fruir, mas também o direito de produzir, além de permitir a 

todos a participação nas suas formulações e deliberações.  

                                                
51 A Secretaria de Cultura foi recriada através da Lei nº 10.549, de 28 de dezembro de 2006. 
52 MEIRELLES, Márcio. Fala do Secretário Márcio Meirelles durante o II Ciclo de Debates de Políticas 

Culturais. In: RUBIM, Antonio Albino Canelas, ROHDE, Bruno Faria (orgs). Políticas culturais na Bahia: 

Governo Jaques Wagner - 2007. Salvador: EDUFBA, 2008. Cadernos CULT I. p. 9 e 13. 
 



83 

 

Ao longo desses seis anos de funcionamento o Fundo de Cultura da Bahia teve 4.209 

projetos inscritos, sendo 115 em 2005, 142 em 2006, 424 em 2007, 1.717 em 2008, 1.150 em 

2009 e 661 em 2010. É impressionante como em 2008 o número de projetos inscritos cresceu 

consideravelmente, ultrapassando, em mais de duas vezes, a soma da quantidade de projetos 

inscritos nos três anos anteriores. Esse foi o primeiro ano de lançamento de editais com 

recursos diretos do FCBA. Dos projetos inscritos em 2008, 277 foram da demanda espontânea 

e 1.440 dos editais. Dos 33 editais lançados naquele ano, um foi cancelado. É possível notar 

também que nos anos seguintes a quantidade de projetos inscritos diminuiu, principalmente 

em 2010, quando apenas dezoito editais e chamadas públicas foram lançados, além da 

demanda espontânea.  

Alguns editais tiveram menos projetos inscritos do que o esperado. O edital de apoio à 

produção cultural sobre 1968 previa a seleção de nove projetos, mas houve apenas 11 

inscritos e dois selecionados. O edital de apoio à edição de folhetos de cordel previa a seleção 

de 12 propostas, mas apenas três foram inscritos e dois selecionados. O edital de apoio à 

produção de obras audiovisuais na forma de documentários, que previa a seleção de 26, teve 

apenas 10 inscritos e seis selecionados. Outro exemplo foi o edital de apoio à produção de 

programas radiofônicos de poesia, que previa a seleção de um projeto, mas apenas três foram 

inscritos e não houve selecionado. Alguns dos editais que mais tiveram projetos inscritos 

foram: Tô no Pelô (2008), com 145 propostas, e Manifestações Culturais Populares 

Tradicionais e Contemporâneas, com 131. 

Desde a sua criação até 2010, o FCBA já apoiou 913 projetos, sendo que a cada ano 

esse número tem aumentado. Em 2005 e 2006 foram apoiados 30 e 40 projetos 

respectivamente.  Em entrevista concedida em 2009 (PEDRA, 2009), Carmen Lima afirma 

que o pequeno número de projetos apoiados nesses anos se deve, em grande parte, ao 

desconhecimento público da existência do programa. Podemos acrescentar ainda que o 

direcionamento dado ao programa o limitava a apoiar atividades do próprio Governo do 

Estado e um pequeno grupo de instituições privadas, principalmente através de projetos de 

manutenção.  
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Tabela 08 – FCBA - Quant. de projetos e recursos por ano 

 

Ano Projetos Apoiados Recursos (R$) 

2005 30 10.165.192,63 

2006 40 24.715.189,91 

2007 78 18.712.552,77 

2008 104 10.820.376,62 

2009 274 29.772.410,68 

2010 387 29.810.932,96 

Total 913 123.996.655,57 

                                Fonte: Secretaria de Cultura do Estado da Bahia. Elaborado pelo autor. 

Analisando a tabela acima, observa-se que os recursos utilizados não seguem a mesma 

proporção da quantidade de projetos. Em 2006, uma grande quantia em recursos foi utilizada 

para apoiar uma quantidade pequena de projetos, enquanto em 2008 houve um significativo 

aumento na quantidade de projetos, mas houve redução nos recursos utilizados. O grande 

volume de recursos em 2006 se deve, em parte, pelo apoio às instituições da própria estrutura 

do Estado, que somaram cerca de R$ 9 milhões naquele ano. A partir de 2008, com a 

proibição do apoio às instituições públicas, os recursos foram distribuídos para uma 

quantidade maior de projetos, porém, projetos de menor porte. Em 2009, o montante de 

recursos voltou a crescer estimulado principalmente pela assinatura dos TACs dos projetos 

aprovados nos editais de 2008. É importante destacar que para esta pesquisa estamos 

considerando o ano de assinatura do Termo de Acordo e Compromisso e não o ano de 

liberação dos recursos. Portanto, se um projeto teve seu TAC firmado em 2008, mas o recurso 

foi repassado em parcelas divididas entre os anos de 2009 e 2010, para esta pesquisa ele será 

identificado como um projeto de 2008. 

 

3.1.1 O Fundo de Cultura e a participação social 

 

Como foi apontado nos capítulos anteriores, a participação social é condição 

fundamental para uma política que se pretende democrática. No entanto, a participação na 

gestão do Fundo de Cultura da Bahia não é um ponto que tenha recebido a atenção merecida 

pelos gestores do programa.  
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O FCBA foi criado no segundo mandato do governador Paulo Souto e o seu processo 

de criação não incluiu a participação ativa da sociedade. Não houve consulta, audiência 

pública ou qualquer outra forma que permitisse a classe artística e a população em geral 

participarem diretamente da criação e da definição das suas regras. Talvez, a explicação para 

isso esteja no fato de que os gestores deram ao programa um direcionamento que, naquele 

momento, não era interessante que a população participasse. Nos dois primeiros anos de 

funcionamento, grande parte do recurso foi utilizada para a manutenção de instituições 

culturais e para o financiamento das ações realizadas pelas unidades vinculadas à própria 

SECULT. Dessa forma, não seria de interesse dos gestores que a população participasse da 

criação de um programa cujos recursos seriam destinados a um reduzido conjunto de 

instituições culturais privadas e para a própria Secretaria. 

Analisando a lei de criação do programa, identificamos que a participação social está 

timidamente prevista através da composição das comissões para análise dos projetos inscritos. 

Outro ponto que destacamos é a obrigatoriedade de publicação de relatórios para 

controle/acompanhamento social das ações do programa. Apesar de não considerá-lo como 

um instrumento de participação social, a publicação dos relatórios é a materialização da 

transparência pública, item indispensável ao regime democrático e que serve de ferramenta de 

estímulo à participação social.  

Até 2007, a participação da sociedade civil na Comissão Especial, aquela responsável 

pela análise e escolha dos projetos propostos por instituições públicas, estava restrita aos 

membros indicados pelo CEC. Cabe ressaltar que essa comissão era responsável pela análise 

dos projetos propostos pelas unidades vinculadas à Secretaria da Cultura, que estão entre as 

instituições que mais receberam recursos do FCBA. Se na Comissão Especial a participação 

da sociedade civil estava restrita aos membros do CEC, na Comissão Gerenciadora, essa 

participação ganha mais um integrante. Dentre os seus sete membros, um era representante da 

sociedade civil indicado pelo Secretário.  

Vimos que nas duas comissões estavam previstas a participação de membros indicados 

pelo Conselho de Cultura. Normalmente o CEC indicava seus próprios integrantes para 

compor as comissões. E como é comum aos Conselhos Estaduais de Cultura, os seus 

membros eram indicados pelo Poder Executivo, aprovados pelo Poder Legislativo e 

nomeados pelo Governador do Estado (Decreto nº 9.073/04), o que nos faz questionar até que 
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ponto eles realmente representavam os interesses da sociedade civil
53

. A composição dessas 

comissões nos dá a entender que o Estado tinha total controle sobre a escolha dos projetos a 

serem beneficiados. Se a sociedade civil não havia participado da criação do programa, tinha 

participação mínima na sua gestão e destinação dos recursos. 

Em 2008, o novo regulamento estabeleceu as comissões de concurso, comissões 

temáticas e comissão de pré-seleção. A análise da composição dessas novas comissões nos 

leva a constatar que a participação da sociedade civil na seleção dos projetos foi ampliada. A 

maior parte dos editais lançados teve suas comissões de concurso composta por três membros, 

sendo dois deles da sociedade civil. E dos nove membros da Comissão de Pré-seleção, quatro 

também eram da sociedade civil, indicados pelo CEC. As Comissões Temáticas também eram 

formadas por membros da sociedade civil e do Estado. Essa mudança na composição das 

comissões demonstra uma nova postura na gestão do programa tentando torná-la mais 

participativa e compartilhando o poder de decisão com a sociedade. 

No entanto, durante o período pesquisado, esta foi a única iniciativa do Estado no 

sentido de permitir/incentivar a participação da sociedade na gestão direta do programa. Ao 

todo foram lançados 77 editais e 12 chamadas públicas e em momento algum a sociedade 

civil participou da definição dessas seleções e do montante de recursos a ser destinado a cada 

uma delas. De acordo com Carlos Paiva, a escolha dos editais era feita através de um comum 

acordo entre o Secretário e os dirigentes das unidades vinculadas, levando em consideração o 

planejamento do Estado, as informações que a secretaria dispunha e os recursos 

disponibilizados. Dessa forma, além de não ser uma decisão em conjunto com a sociedade, 

concluímos que a definição dos editais não estava embasada em estudos de demanda e nem 

em experiências de outros estados. Estava nas mãos do Secretário e dos dirigentes definir 

quais as linguagens/expressões/atividades culturais deveriam ser fomentadas pelo Estado.  

Analisando os editais e chamadas públicas lançadas (Apêndice B) é possível afirmar 

que o setor cultural mais fomentado foi o audiovisual. Essa área teve a maior quantidade de 

seleções (19), ultrapassando os editais transversais (17) e os de artes cênicas (14). No volume 

de recursos, ficou atrás apenas dos editais/chamadas transversais. A área menos fomentada foi 

cultura popular, com apenas um edital lançado no valor de R$ 350 mil.  

Acreditamos ainda, que a escolha dos membros das Comissões de Concurso e da 

Comissão Pré-Seleção poderia ter a participação direta da sociedade. A internet é uma 

                                                
53

 Em 2011, a composição do CEC foi alterada por meio da Lei nº 12.365 e passou de 20 para 30 membros, 

sendo dois terços da sociedade civil e um terço de representantes do Poder Público, escolhidos dentre pessoas 

com efetiva contribuição na área cultural, de reconhecida idoneidade e residentes no Estado da Bahia, todos 

nomeados pelo Governador do Estado. 
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ferramenta que facilita essa participação e, inclusive, já vem sendo utilizada pelo MinC e pelo 

programa Calendário das Artes, da FUNCEB, para a indicação de pessoas para compor as 

comissões de seleção
54

.  

O segundo ponto que destacamos diz respeito à transparência pública. O 

acompanhamento e o controle social das ações do programa são permitidos basicamente por 

meio da publicação de relatórios no Diário Oficial e no site da Secretaria. A lei estabelece que 

a cada quadrimestre a Secretaria da Cultura deve divulgar em seu site e no Diário Oficial do 

Estado: I - demonstrativo contábil (recursos arrecadados ou recebidos, recursos utilizados, 

saldo de recursos disponíveis); II - relatório (número de projetos beneficiados, objeto e valor 

de cada projeto, proponentes e produtores responsáveis pela execução dos projetos, autores, 

artistas, companhias ou grupos beneficiados); III – lista de projetos e proponentes com 

prestações de contas aprovadas; IV - lista de projetos e proponentes inadimplentes com 

prestação de contas. 

Em visita ao site da Secretaria, em janeiro de 2013, foi encontrada apenas a lista de 

projetos e proponentes inadimplentes com prestação de contas. Ainda assim, a última 

atualização fora feita em fev. de 2012.  Os relatórios, demonstrativos contábeis e lista de 

prestações de contas aprovadas não estão disponibilizados no site para acompanhamento 

público das ações do programa. No entanto, é possível encontrar na internet os relatórios do 3º 

quadrimestre de 2005 até o 1º quadrimestre de 2008, estes documentos estavam publicados no 

antigo site da Secretaria. Os relatórios referentes ao segundo e terceiro quadrimestres de 2008 

foram publicados apenas no Diário Oficial. E os referentes aos anos de 2009 e 2010 não 

foram publicados. Segundo Carlos Paiva (2013), os relatórios publicados tinham uma 

qualidade muito ruim e a secretaria tentou qualificá-los, mas não conseguiu finalizá-los. O 

superintendente afirmou que esses documentos ainda devem ser publicados. 

 A não publicação dos relatórios nos faz remeter a um dos contrastes da democracia, 

identificados por Bobbio (1986), e do qual falamos no primeiro capítulo: o “poder invisível”. 

Não queremos com isso dizer que há algo ilícito no programa, mas podemos afirmar que a 

Secretaria está descumprindo o que estabelece a lei e privando a sociedade de um instrumento 

de acompanhamento e fiscalização. Falta grave ao processo democrático. 

Além dessas possibilidades previstas na Lei do Fundo de Cultura, a participação social 

também é possível através das Conferências de Cultura e da Ouvidoria Geral do Estado. A 

Bahia já realizou quatro conferências estaduais (2005, 2007, 2009 e 2011). Analisando as 

                                                
54 Em 2012, a Secretaria de Cultura abriu consulta pública para indicação de membros para as comissões dos 

editais. 
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propostas prioritárias eleitas nas etapas estaduais, podemos identificar uma relativa 

quantidade que diz respeito ao programa. Algumas se referem à reformulação do FCBA; 

equilíbrio na divisão de recursos entre os territórios; aumento das verbas para os editais; 

criação de editais para determinadas atividades; formação de comissões de seleção com 

membros dos territórios onde os projetos serão realizados; criação de fundos específicos para 

determinadas áreas; criação de instrumentos de transparência no uso dos recursos. Dentre as 

mais citadas estão a simplificação dos editais e a sua publicação por território de identidade. 

Muitas propostas se referem a determinadas linguagens artísticas ou atividades 

culturais, já que os encontros são realizados por eixos temáticos. Dessa forma, entendemos 

que a criação de uma conferência setorial ou de um eixo temático específico para discutir os 

mecanismos de fomento à cultura seria mais adequado. Isso permitiria que artistas e 

profissionais de todos os campos culturais discutissem juntos e indicassem as melhorias que 

gostariam de ver, pensando em todo o programa e não apenas na área em que atuam. 

Outro instrumento a serviço do cidadão é a Ouvidoria Geral do Estado. O cidadão 

pode entrar em contato com a Ouvidoria Geral ou com o profissional responsável em cada 

uma das unidades e solicitar informações, propor melhorias e fazer reclamações sobre o 

programa. Na Secretaria de Cultura e em todas as suas vinculadas há profissionais 

responsáveis por atender a essas solicitações. No entanto, nem sempre as ouvidorias 

funcionam como deveriam. Para a realização desta pesquisa foram necessárias informações 

referentes a algumas ações da SECULT e suas unidades vinculadas. As informações foram 

solicitadas através da Ouvidoria Geral do Estado e enviadas por esta à Secretaria de Cultura, 

Desenbahia e FUNCEB. Apenas a Secretaria de Cultura não enviou as informações 

solicitadas. Nesse caso, as informações também foram solicitadas diretamente ao profissional 

responsável pelo Serviço de Informação ao Cidadão, através do e-mail disponibilizado no site 

da Secretaria. No entanto, não houve qualquer resposta. Dessa forma, algumas informações 

não foram obtidas e outras foram obtidas pessoalmente em visita à SECULT. É importante 

lembrar que a Lei de acesso à informação garante o acesso a todas as informações, que não 

são consideradas sigilosas, dentro de, no máximo, 30 dias.  

Em artigo publicado em 2009, as procuradoras do Estado, Alzemeri Britto e Cléia 

Santos (2009), sugerem a criação de uma ouvidoria específica para o FCBA. Não acreditamos 

que isso seja necessário, o bom funcionamento da ouvidoria da Secretaria de Cultura já seria 

suficiente para torná-la uma importante ferramenta de participação social. Só é preciso fazê-la 

funcionar. 
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Diante do que podemos constatar sobre a participação social no FCBA, concluímos 

que alguns passos foram dados no sentido de torná-lo mais participativo, como a realização 

das conferências e o aumento da quantidade de membros da sociedade civil nas comissões. 

Mas, os seus resultados ainda não foram suficientes. A sociedade pode ter uma participação 

mais ativa na escolha das comissões e deve ter conhecimento sobre quais os projetos que 

estão sendo apoiados, quem são seus responsáveis por eles, onde estão sendo realizados, qual 

o valor do apoio etc. Além disso, o Serviço de Informação ao Cidadão precisa funcionar de 

forma adequada para que a sociedade possa solicitar informações e sugerir melhorias. É 

preciso ampliar a participação social na gestão do FCBA. 

 

3.1.2 O Fundo de Cultura e o acesso aos recursos 

 

Já afirmamos que uma política cultural democrática deve entender a cultura como um 

direito de todos. Como parte dessa política, os programas de fomento também devem ser 

construídos de forma a ser acessível a todos. Como o nosso objeto de análise é um fundo de 

cultura cabe-nos questionar: todas as pessoas podem apresentar projetos ao programa? Há 

instituições privilegiadas? Há concentração de recursos em determinadas regiões? Algumas 

áreas culturais são mais priorizadas que outras? A resposta a essas questões é fundamental 

para a análise do FCBA enquanto instrumento de uma política democrática. Dessa forma, 

analisaremos o FCBA a partir dos seguintes pontos: modalidades de seleção das propostas, 

tipos de proponentes beneficiados, manutenção de instituições culturais, identificação dos 

principais beneficiados, e a distribuição de recursos, levando em consideração os territórios de 

identidade e as áreas culturais. A análise desses pontos nos ajudará a compreender o programa 

e a responder as questões colocadas.  

 

3.1.2.1 Modalidade de seleção dos projetos 

 

A modalidade de seleção das propostas é um item fundamental a ser analisando 

quando se quer observar o quanto um programa de fomento é democrático. Dessa forma, 

vamos acompanhar como evoluiu o processo de seleção dos projetos e quais os principais 

problemas ainda encontrados.  

Entre os anos de 2005 e 2006 o repasse de recursos do FCBA era feito apenas através 

da inscrição dos projetos junto à Secretaria de Cultura e Turismo, no que hoje se denomina de 
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demanda espontânea. O período para inscrição era de menos de dois meses
55

 e os projetos 

inscritos eram analisados e selecionados pela Comissão Gerenciadora ou Comissão Especial, 

a depender do tipo de proponente. Nesse período, foram apoiados 70 projetos, totalizando R$ 

34,8 milhões. Apesar de se tratar de uma seleção pública de abrangência estadual, o Fundo de 

Cultura ainda era bastante desconhecido da comunidade artístico-cultural baiana. Esse 

desconhecimento se dava, em parte, por se tratar de um programa recente, mas, acreditamos 

que não houve um esforço do governo em torná-lo conhecido, uma vez que seu principal 

objetivo, no início, foi apoiar atividades do próprio Governo do Estado e a manutenção de 

instituições culturais, como poderemos ver mais adiante quando observarmos os projetos 

apoiados naqueles anos. 

A partir de 2007, quando a política cultural do Estado foi reformulada, a Secretaria de 

Cultura passou a dar outro direcionamento ao programa. O Fundo de Cultura assumiu o papel 

de principal mecanismo de fomento à cultura do Estado
56

 e deveria ser mais abrangente. Uma 

das primeiras mudanças na modalidade de seleção das propostas foi o uso das chamadas 

públicas. As chamadas públicas são convocações direcionadas a determinado tipo de projeto e 

com recursos específicos. Segundo Carmen Lima, a “chamada pública” foi a forma 

encontrada pela SECULT para abrir a concorrência, uma vez que o regulamento do FCBA 

não previa o lançamento de editais para a seleção de projetos (PEDRA, 2009). Em 2007 

foram lançadas três chamadas públicas: projetos de intercâmbio, manutenção de grupos 

artísticos e projetos de pequeno valor. Essas duas modalidades de seleção, a demanda 

espontânea e a chamada pública, compõe o que estamos denominando de Seleção por 

Demanda. 

É importante destacar que ainda em 2007 a Fundação Cultural lançou editais, porém, 

não com recursos diretos do FCBA. A FUNCEB inscreveu projeto no FCBA e foi beneficiada 

com mais de R$ 4 milhões para o seu Programa de Editais. Com esse recurso a Fundação 

lançou 14 editais. Outros nove foram lançados no mesmo ano, porém, com recursos próprios 

da Fundação.  

Em 2008 um novo regulamento foi publicado e este já previa a concessão de apoio 

através da seleção pública via edital. Nesse ano foram lançados 33 editais para a seleção de 

projetos de diversos segmentos, além da demanda espontânea. Esses editais foram publicados 

                                                
55

 Em 2005 o período para inscrições foi de 27 de setembro a 27 de outubro e em 2006, foi de 13 de fevereiro a 

20 de março. (Resolução nº. 002/2005 e Resolução nº003/2006) 
56 Até 2006, o principal programa de fomento à cultura na Bahia era o Fazcultura. 
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pela SECULT e três vinculadas – FUNCEB, IRDEB e FPC. Apenas o IPAC não lançou edital 

em 2008, apesar de a Secretaria ter previsto o lançamento de editais de patrimônio.  

 

Tabela 09 – Seleções públicas por ano 

 

Ano 
Chamadas 

Públicas 
Editais Valor Total (R$) 

2007 03 0 1.610.000,00 

2008 0 33* 22.150.700,00 

2009 07 28 22.410.100,00 

2010 02 16 8.260.000,00 

Total 12 77 54.430.800,00 

       Fonte: Secretaria de Cultura do Estado da Bahia. Elaborado pelo autor.  

* O edital de apoio ao desenvolvimento de roteiros audiovisuais de longa-metragem foi cancelado em virtude de 
críticas feitas por profissionais do audiovisual contra as exigências do referido edital. Diante das críticas o secretário 
decidiu pela suspensão das inscrições. 

 

Nesses quatro anos de seleções públicas, já foram lançadas 12 chamadas e 77 editais 

com a disponibilização de mais de R$ 54 milhões para apoio à cultura (Apêndice B). Na 

tabela acima não foram incluídas as seleções por demanda espontânea, por não haver uma 

quantia específica para essa modalidade, mas em todos os anos houve esse tipo de seleção. O 

edital se tornou a principal modalidade de seleção de projetos do FCBA. Esse modelo talvez 

tenha sido a melhor forma encontrada pela SECULT para tornar mais transparente o processo 

de escolha das propostas e permitir a todos a oportunidade de participar em condições de 

igualdade. “[...] a gente não imagina uma forma diferente de aplicação de recursos do fundo 

se não for através de seleções públicas” (PAIVA, 2013). Não podemos esquecer que o 

Ministério da Cultura foi um grande incentivador do uso de editais.  

O edital é um instrumento muito eficiente, mas não pode se transformar em solução 

generalizada. Seria este o instrumento mais adequado para uma política que se pretende 

inclusiva? Segundo Brant (2009), o edital pode tornar-se um instrumento burocrático de 

acesso ao financiamento e abrir um abismo, por sua linguagem técnica e exigências na seleção 

dos projetos. O custo de quem participa dos editais também é alto e exige tempo e o mínimo 

de conhecimento técnico em elaboração de projetos. 

O problema da burocracia e da restrição gerados pelo edital sempre é citado quando se 

discute o apoio às manifestações culturais populares, pois, a princípio, acredita-se que os 

representantes dessas manifestações não têm o conhecimento técnico necessário para elaborar 
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um projeto que se adeque a essas seleções. Uma possível solução para isso seria a formação 

de uma comissão itinerante, que percorresse os territórios de identidade ouvindo as propostas 

diretamente dos grupos, sem a necessidade de elaboração de um projeto escrito. Algo 

semelhante ao pitching
57

. Ou até mesmo a formação dessas comissões dentro dos próprios 

territórios.  

No entanto, acreditamos que o problema não está apenas no instrumento “edital”, que 

de certa forma exclui parte dos fazedores de cultura. O problema está também na modalidade 

de acordo firmado entre proponente e Estado. Esse acordo segue as mesmas regras de um 

convênio público, exigindo que o beneficiado tenha plenos conhecimentos sobre como o 

recurso deve ser usado. E por fim, a necessidade de apresentação de prestação de contas, 

etapa que comprova o quanto os proponentes desconhecem as regras para utilização de 

recursos públicos.  

Outros dois problemas que se atribuem aos editais são a demora em seu processo e a 

burocracia. Em 2008 e 2009 a Secretaria publicou Portarias com a indicação de período para a 

publicação dos editais daqueles anos. A portaria nº 70/2008 previa o lançamento de 28 editais, 

destes, apenas um foi lançado no período proposto e seis não foram lançados. Em 2009, dos 

40 previstos, 11 não foram lançados e 22 saíram depois do prazo previsto. Além de não 

cumprir os prazos estipulados para a maior parte dos editais, muitos deles nem foram lançados 

(Apêndice D). As portarias, que a princípio deveriam estimular o planejamento e a elaboração 

prévia das propostas, acabaram por se tornar documentos se muita credibilidade. Outros 

editais foram lançados sem que tivessem sido indicados nas portarias. 

 

Tabela 10 – Prazos previstos e prazos cumpridos nos lançamento dos editais 

 

Lançamento 2008 2009 

Antes do prazo 0 01 

Dentro do prazo 01 06 

Depois do prazo 21 22 

Não lançado 06 11 

Total 28 40 

                                   Fonte: BAHIA, Portaria nº 70/2008; Portaria nº 060/2009. Elaborado pelo autor. 

 

                                                
57 Pitching é a defesa oral de uma ideia. Muito comum na área do audiovisual.   
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A análise desses dados nos permite afirmar que o processo de lançamento de edital 

realmente é vagaroso. O processo tem início com a elaboração da minuta do edital pela 

Secretaria de Cultura e unidades vinculadas, a minuta é então enviada à PGE, que pode propor 

mudanças, realização de ajustes e correções, e, por fim, o texto aprovado pela PGE é então 

publicado. Reconhecendo a importância de se saber previamente quais as áreas que serão 

fomentadas pelo Estado, o Conselho Estadual de Cultura, em 2008, recomendou que fosse 

instituído um calendário regular do lançamento dos editais.  

Mas, não é apenas o lançamento do edital que é vagaroso, o processo de seleção, 

conveniamento e pagamento também são. Dos 234 projetos selecionados nos editais lançados 

em 2008 e que firmaram TAC com a SECULT, apenas 11 (4,7%) foram homologados ainda 

em 2008, 139 (59,4%) em 2009 e 84 (35,9%) em 2010. Dos editais lançados em 2009, todos 

os termos foram firmados em 2010. E dos editais lançados em 2010, 30 termos foram 

assinados naquele mesmo ano. É importante lembrar que estamos analisando apenas os 

termos firmados até 2010, portanto, é muito provável que projetos selecionados nos editais de 

2009 e 2010 tenham sido assinados em 2011 e 2012. Não podemos deixar de citar que o uso 

de editais naqueles anos era uma experiência nova e que seus procedimentos ainda estavam 

sendo construídos. 

Em abril de 2010, em matéria publicada no Caderno 2 do Jornal A Tarde, o atraso na 

liberação de recursos do FCBA foi destaque. Os proponentes ouvidos pelo Jornal afirmaram 

ter levado de quatro meses a um ano, a partir da publicação do resultado, para receber a 

primeira parcela do recurso. Para Márcio Meirelles, Secretário de Cultura à época, os 

principais motivos para o atraso foram a crise financeira mundial, que fez a arrecadação do 

Estado cair, a demora de alguns proponentes em enviar a documentação solicitada e a equipe 

reduzida da Secretaria.  

Quando a gente lança o edital, temos uma previsão orçamentária. Mas ter o 
orçamento não significa ter o recurso. A Secretaria da Fazenda libera uma 

cota mensal dentro do que o Estado tem de arrecadação, do que pode pagar 

naquele mês. Então quando você faz o procedimento, significa que aquilo 

vai ser pago algum dia (MENDONÇA, 2010, p. 5). 

A reportagem destaca ainda que os editais com maiores atrasos foram os da Fundação 

Pedro Calmon. A FPC chegou a lançar edital sem que nenhum vencedor da seleção do ano 

anterior tivesse recebido o recurso. Para esse caso, o Superintendente Carlos Paiva afirmou 

que os atrasos decorreram da inexperiência da equipe, já que o uso de editais era uma prática 
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bastante recente. No entanto, ressaltamos que o uso de editais era uma experiência nova para 

toda a SECULT e não apenas para a FPC. 

Além da morosidade, o excesso de burocracia é outra característica bastante citada e 

criticada no programa. O entendimento de burocracia aqui não se refere àquele defendido por 

Weber (1982), para quem a burocracia é a organização eficiente por excelência. Mas, àquele 

citado por Chiavenato. 

[...] a burocracia é visualizada geralmente como uma empresa, repartição ou 

organização onde o papelório se multiplica e se avoluma, impedindo as 

soluções rápidas e eficientes. O termo também é empregado com o sentido 
de apego dos funcionários aos regulamentos e rotinas, causando ineficiência 

na organização. O leigo passou a dar o nome de burocracia aos defeitos do 

sistema (disfunções) e não ao sistema em si mesmo (1999, p. 15).   

Em matéria publicada no Jornal da Faculdade de Comunicação da UFBA, a burocracia 

é identificada como um dos principais problemas do programa, causando atrasos na assinatura 

do Termo e na liberação do recurso. 

[...] os projetos submetidos [...] enfrentam um longo processo burocrático de 
tramitação, ultrapassando muitas vezes os limites de prazos impostos pela 

lei, o que acaba por atrasar a disponibilização da verba pública. Cada edital 

segue uma tramitação específica, mas geralmente exige uma vasta 

documentação do proponente [...]. Quando alguma destas exigências não é 
cumprida o projeto volta ao proponente em forma de diligência, que tem um 

prazo para ser resolvida devidamente, a fim de dar continuidade ao processo 

(DUARTE; REIS, 2011, p. 16). 

Márcio Meirelles, secretário que implantou o uso de editais no Fundo de Cultura, 

reconhece a existência da burocracia e atrela esse fato à necessidade de seguir a lei de 

licitação, que segundo ele não seria adequada ao campo cultural. 

A burocracia é uma maneira de o Estado garantir à sociedade o 

acompanhamento dos gastos públicos. É preciso que o processo, até chegar 
ao gasto, tenha sido correto. Ou seja, que tenham sido contratadas as pessoas 

de uma forma democrática, transparente. [...] As regras que organizam esses 

contratos, esses convênios, são as regras da licitação normal, da lei de 
licitação, que é muito feita para outras áreas, já que a cultura era tratada de 

uma maneira diferente, não como uma questão de Estado (MENDONÇA, 

2010, p. 4). 

Em 2008 o Conselho Estadual de Cultura recomendou a reformulação imediata das 

políticas norteadoras dos editais. Algumas das recomendações do CEC foram a simplificação 

e desburocratização das seleções; redução ao mínimo da exigência de tempo de 

estabelecimento de pessoas jurídicas; encaminhamento imediato de projeto de lei extinguindo 
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a proibição de funcionários públicos participarem dos editais e convênios de caráter cultural; 

início imediato de ações para a revisão das leis federais e estaduais que regulam as licitações, 

convênios e controles da produção cultural. Algumas dessas recomendações foram incluídas 

no Projeto de Lei para reformulação do Fundo de Cultura. 

 

3.1.2.2 Tipos de proponentes 

 

Outra mudança significativa ocorrida em 2008 foi a proibição do apoio a instituições 

públicas. Até 2007, instituições públicas municipais, estadual ou federal, podiam inscrever 

projetos e ter direito aos benefícios do FCBA
58

. Ainda em 2007, com a recriação da SECULT, 

foram estabelecidos limites para a distribuição dos recursos de acordo com o tipo de 

proponente: 55% para os projetos apresentados por pessoas jurídicas de direito público; 30%  

para projetos de manutenção de instituições de direito privado; 15% para outros projetos de 

pessoas jurídicas de direito privado e pessoas físicas (Portaria nº 001/2007). Ainda assim a 

maior parte da verba estava destinada às ações do poder público. Naquele ano, duas 

instituições públicas foram beneficiadas com recursos que somaram mais de R$ 7 milhões: o 

IPAC e a FUNCEB. 

 

Tabela 11 - Instituições Públicas Beneficiadas 

 

Instituição Valor ano (R$) 

 2005 2006 2007 2008 Total 

IPAC 1.796.000,00 6.682.929,00 3.011.641,59 --------- 11.490.570,59 

FUNCEB 725.300,00 1.010.000,00 4.001.065,90 --------- 5.736.365,90 

IRDEB
59

 548.605,88 --------- --------- 2.247.943,50 2.796.549,38 

FPC --------- 1.446.661,08 --------- --------- 1.446.661,08 

EGBA 103.760,00 149.042,00 --------- --------- 252.802,00 

P.M. de Juazeiro 300.811,39 --------- --------- --------- 300.811,39 

P.M. de São Domingos --------- 13.177,50 --------- --------- 13.177,50 

Total 3.474.477,27 9.301.809,58 7.012.707,49 2.247.943,50 22.036.937,84 

 Fonte: Secretaria de Cultura do Estado da Bahia. Elaborado pelo autor. 

                                                
58 Projetos para festivais, prêmios, concursos, Bibliotecas, Museus e Arquivos Públicos só podiam ser inscritos 

por instituições públicas. 
59

 Embora tenha sido homologado em 2008, o projeto do IRDEB foi inscrito em 2007, ano em que instituições 

públicas ainda podiam ser proponentes no FCBA.   
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Entre os anos de 2005 e 2008, o FCBA utilizou cerca de R$ 65 milhões, dos quais um 

terço foi para instituições públicas. Do total repassado a essas instituições, 97% dos recursos 

ficaram para aquelas vinculadas à SECULT, sendo que apenas o IPAC ficou com mais de 

50% deste total. Os repasses às prefeituras somaram apenas 1%. Esses dados revelam que 

uma das principais funções do programa era financiar atividades desenvolvidas pelo próprio 

Estado.  

Acatando o parecer da Procuradoria Geral do Estado, que entendia que os recursos 

deveriam ser destinados à sociedade civil, a Portaria nº 069/2008 estabeleceu que as 

instituições públicas não poderiam mais inscrever projetos no programa. De acordo com o 

superintendente Carlos Paiva (2013), esse também era o entendimento da nova gestão da 

Secretaria. “Isso era contra o modelo que a gente pensava para o Fundo de Cultura, porque o 

Fundo de Cultura deveria financiar iniciativas da sociedade e não projetos do próprio estado”. 

Essa alteração mudou de forma significativa a função do FCBA. E a partir de então todo o 

recurso passou a ser direcionado ao apoio de propostas apresentadas pela sociedade civil.  

Concordamos que o recurso do FCBA não deve ser utilizado para apoio às atividades 

do próprio Estado, mas consideramos legítimo que parte desse recurso seja destinada a 

propostas apresentadas por instituições públicas municipais. É sabido por todos que as 

prefeituras destinam parcos recursos para área da cultura e algumas delas possuem 

equipamentos culturais, como museus, teatros, bens imóveis tombados etc., que necessitam de 

outros recursos para manutenção/melhorias de suas atividades. No futuro esta questão poderá 

ser resolvida através da criação dos fundos municipais de cultura e a transferência fundo a 

fundo. Dessa forma, cada município poderá definir seus critérios para seleção de projetos, 

inclusive daqueles oriundos do poder público No entanto, esse procedimento ainda não é 

possível, uma vez que a lei que regula o programa não prevê esse tipo de transferência. No 

Projeto de Lei que propõe a reformulação do FCBA a permissão para a transferência fundo a 

fundo foi incorporada ao texto. 
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Tabela 12 - Quantidade de projetos por tipo de proponente 

 

Proponente Quantidade de projetos/ano 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Total 

PJ* de Direito Público 05 05 02 01 ---------- ---------- 13 

PJ* de Direito Privado 25 31 43 37 99 101 336 

Pessoa Física 0 04 33 66 175 286 564 

Total 30 40 78 104 274 387 913 

 Fonte: Secretaria de Cultura do Estado da Bahia. Elaborado pelo autor. 
*Pessoa Jurídica.  
 

 

Analisando a tabela acima, observa-se uma grande mudança em relação ao tipo de 

proponente. Nos anos de 2005, 2006 e 2007 a maior parte dos proponentes era de pessoas 

jurídicas de direito privado, que representaram 67% dos proponentes daquele período. A 

partir de 2008, a quantidade de projetos de pessoas físicas subiu consideravelmente e passou a 

ser o tipo de proponente predominante. Dessa forma, observando a quantidade de projetos, 

podemos concluir que nos três primeiros anos o público alvo do FCBA eram as instituições 

culturais. Levando-se em consideração todo o período analisado, 62% dos proponentes 

apoiados eram pessoas físicas, 37%, pessoas jurídicas de direito privado e 1%, pessoas 

jurídicas de direito público. 

 

Tabela 13 - Recursos por tipo de proponente 

 

Proponente Valor/ano (R$) 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Total 

PJ de Direito 

Público 
3.474.477,27 9.301.809,58 7.012.707,49 2.247.943,50 ---------- ---------- 22.036.937,84 

PJ de Direito 
Privado 

6.690.715,36 14.898.240,81 10.147.402,12 5.825.043,01 23.578.686,54 20.578.988,56 81.719.076,40 

Pessoa Física ---------- 515.139,52 1.552.443,16 2.747.390,11 6.193.724,14 9.231.944,40 20.240.641,33 

Total 10.165.192,63 24.715.189,91 18.712.552,77 10.820.376,62 29.772.410,68 29.810.932,96 123.996.655,57 

Fonte: Secretaria de Cultura do Estado da Bahia. Elaborado pelo autor.  

 

Quanto ao aporte de recursos, a maior parte (66%) ficou para as instituições privadas e 

17,7% para as instituições públicas. Apesar de representar mais da metade dos proponentes, 

as pessoas físicas ficaram com 16,3% dos recursos utilizados pelo programa. Vale a pena 

destacar que, em 2008, o valor para projetos propostos por pessoas físicas foi limitado ao 
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correspondente a 150 salários mínimos. Segundo Carmen Lima, essa limitação foi pensada 

como forma de estimular a profissionalização e evitar que grandes quantias fossem 

administradas por pessoas que não tinham estrutura para gestão. 

Cruzando os dados referentes ao tipo de proponente e o território de identidade, 

observamos que não há uma grande diferença entre a Região Metropolitana de Salvador e os 

demais territórios. A princípio, por compreender que na capital está a maior parte das 

empresas e instituições ligadas à cultura, somos levados a acreditar que o maior percentual de 

proponentes pessoas jurídicas está na RMS, no entanto, quando observamos os dados dos 

demais territórios observamos que na RMS os proponentes pessoas jurídicas (públicas e 

privadas) representaram 37,7%, enquanto nos demais territórios foi de 39,8%. 

 

Quadro 01 – Tipo de proponente por território de identidade (%) 

 

                               RMS                                                  Demais Territórios 

     

 

3.1.2.3 Manutenção de instituições 

 

Uma das formas de fomentar a cultura é através do apoio a instituições que 

desenvolvem atividades culturais. Desde que foi criado, o FCBA apoia organizações culturais 

de grande relevância para a Bahia, muitas delas, inclusive, só conseguem realizar suas 

atividades por contarem com o apoio do poder público. No entanto, algumas distorções 

podem ser observadas nessa modalidade de apoio.  

Em 2005, 15 instituições receberam recursos para a sua manutenção. Esses recursos 

somaram cerca de R$ 2,9 milhões, o correspondente a 28,5% do total de recursos do FCBA 
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daquele ano. No ano seguinte, a quantidade de instituições reduziu para 13 e o recurso 

destinado a elas passou para R$ 7,5 milhões, ou seja, 30,4% do total. Em 2007, foram 13 

instituições e os recursos foram de R$ 7,2 milhões, o que representou 38,5% do total utilizado 

no ano. Como podemos observar, apesar de ter havido uma redução na quantidade de 

instituições beneficiadas, o volume de recursos aumentou bastante, inclusive representado 

uma parte significativa de todo o recurso daqueles anos. No Apêndice C (tabela 24) podemos 

observar a quantia concedida a cada instituição no período pesquisado. Em 2007, numa 

tentativa de se estabelecer critérios e de buscar o equilíbrio no apoio a essas instituições, o 

apoio foi limitado a 80% do valor total das despesas e não poderia ser superior a R$ 400 

mil
60

. 

 

Tabela 14 - Instituições beneficiadas com projetos de manutenção 

Instituição/Proponente Total 

Museu Carlos Costa Pinto 4.422.674,86 

Casa de Jorge Amado 3.893.411,46 

Balé Folclórico da Bahia 2.888.421,76 

Teatro Villa Velha
61

 2.614.543,06 

Teatro XVIII
62

 2.526.471,10 

Fundação Pierre Verger 2.131.358,85 

Casa das Filarmônicas 2.072.651,71 

Museu da Misericórdia
63

 2.015.337,61 

Fundação Hansen Bahia 1.717.115,88 

Academia de Letras da Bahia 1.703.639,38 

Centro Brasileiro de Difusão do Livro e da Leitura 1.285.541,85 

Fundação Anísio Teixeira 1.273.435,24 

Instituto Geográfico e Histórico da Bahia 941.811,78 

Teatro Popular de Ilhéus 765.440,00 

Núcleo de Incentivo Cultural de Santo Amaro – NICSA 500.822,61 

Sociedade Musical Oficina de Frevos e Dobrados 24.818,95 

Câmara Bahiana do Livro 21.600,00 

Total 30.799.096,10 

                    Fonte: Secretaria de Cultura do Estado da Bahia. Elaborado pelo autor. 

 

                                                
60 Com a assinatura de termos aditivos, oito projetos ultrapassaram o limite de R$ 400 mil. 
61 Sol Movimento da Cena - Centro de Pesquisa para o Desenvolvimento Cultural. 
62 Res Inexplicata Volans. 
63 Teve projeto apoiado em 2006, mas não de manutenção. 
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Dentre as 17 instituições privadas que receberam recursos para sua manutenção, 11 

foram consideradas pela Secretaria de Cultura e Turismo como entidades conveniadas 

(SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO, 2005). São elas: 

- Casa das Filarmônicas: Organização não governamental que atua na preservação, 

revitalização e incentivo às sociedades filarmônicas no Estado, executando atividades de 

recuperação física, aquisição de equipamentos, capacitação e edição de selos editorial e 

musical. 

- Fundação Museu Carlos Costa Pinto: Fundação criada em 1969 para conservar o antigo 

imóvel pertencente a Carlos e Margarida Costa Pinto e o acervo de arte decorativa do casal. 

- Fundação Casa de Jorge Amado: Fundação privada criada em 1987 para preservar a 

memória e o acervo referente à vida e obra do escritor Jorge Amado. 

- Centro Brasileiro de Difusão do Livro e da Leitura: Organização privada de difusão 

tecnológica e científica no uso de recursos naturais renováveis e valorização da educação e da 

cultura com especial atenção à formação cultural e o incentivo à leitura. 

- Fundação Balé Folclórico: Organização privada que tem a finalidade de divulgar e preservar 

as manifestações folclóricas da Bahia. Principal companhia de dança folclórica do país. 

- Fundação Hansen: Instituição constituída para a preservação, restauração e divulgação da 

obra do gravurista alemão Hansen Bahia. 

- Academia de Letras da Bahia: Organização literária criada em 1917, visando ao 

desenvolvimento de atividades culturais e de pesquisa.  

- Núcleo de Incentivo Cultural de Santo Amaro – NICSA: Fundação privada criada para 

preservar a memória e o acervo referente à vida e obra do professor José Silveira. 

Funcionando como centro cultural, com desenvolvimento de atividades artísticas e culturais.  

- Instituto Geográfico e Histórico da Bahia: Organização civil sem fins lucrativos que tem 

como finalidade a promoção de estudos, o desenvolvimento e a difusão dos conhecimentos de 

geografia, história e ciências afins, especialmente da Bahia e do Brasil, assim como a 

promoção de eventos culturais, a defesa e conservação do patrimônio histórico e artístico 

baiano e brasileiro. 

- Fundação Pierre Verger: Fundação de direito privado, com sede em Salvador, foi criada em 

1988 para divulgar a obra de seu fundador, o fotógrafo e etnólogo Pierre Fatumbi Verger. O 

papel da Fundação é preservar, guardar e abrir à comunidade o acervo do artista, além de 

possibilitar o acesso a novos conhecimentos e técnicas através de ações culturais. 



101 

 

- Teatro Villa Velha: Espaço cultural que abriga grupos artísticos, realiza apresentações, 

ensaios, criação e produção de espetáculos, assim como oficinas artísticas e técnicas. Também 

é responsável por intercâmbios. 

Em 2008, por conta de algumas irregularidades identificadas pelo Tribunal de Contas, 

não houve seleção para esse tipo de apoio. Em entrevista ao Jornal À Tarde, Márcio Meirelles 

explicou os motivos que provocaram a suspensão.  

Assim que assumimos, encontramos um relatório realizado pelo Tribunal de 

Contas do Estado que apontava irregularidades nos convênios do Fundo de 

Cultura. [...]. O relatório apontava também uma concentração de recursos em 
algumas poucas instituições. A Procuradoria Geral definiu que os convênios 

só seriam renovados após a solução dos problemas. Por isso houve aquele 

freio de arrumação. [...] a maior parte dos problemas era relacionada ao 
modelo de prestação de contas. Havia uma informalidade estabelecida pelo 

próprio Estado. Os produtores dessas instituições não tinham informação ou 

não eram cobrados para fazer de outro jeito. É bom deixar claro que não 

havia malversação do dinheiro público (LOPES, 2009, p. 15). 

Por conta da redução do apoio em 2007 e da não realização da seleção em 2008, 

algumas instituições tiveram grandes dificuldades em manter suas atividades. A Fundação 

Casa de Jorge Amado precisou demitir parte dos seus funcionários e desligar o ar 

condicionado. O Superintendente de Promoção Cultural da época, Paulo Henrique de 

Almeida, afirmou que Constituição proíbe que os fundos de cultura repassem verbas às 

entidades para o pagamento de salários e encargos sociais e que a Fundação precisava buscar 

outras formas de apoio (FRANCISCO, 2007). Outra instituição que precisou cortar gastos foi 

o Museu Carlos Costa Pinto. O museu fechou as portas aos finais de semana, suspendeu 

exposições, palestras, conferências e demitiu 18 funcionários. O valor recebido não 

representava nem metade dos recursos necessários a sua manutenção (CERQUEIRA, 2009). 

Em 2009, a Secretaria de Cultura voltou a selecionar projetos de manutenção de 

instituições culturais. Esses projetos foram denominados de Projetos de ações continuadas de 

instituições culturais. Em setembro daquele ano foi publicada a Portaria nº 148 que tornou 

público os critérios específicos para apresentação, avaliação, execução e prestação de contas. 

A portaria estabeleceu que poderiam se inscrever Pessoas Jurídicas sem fins lucrativos, que 

desenvolvessem ações culturais continuadas, tais como: museus, arquivos, teatros e centros 

culturais. O apoio concedido poderia variar de R$ 150 mil a 550 mil anuais e os projetos 

deveriam ser concluídos em até dois anos. Foi definido também que o apoio concedido pelo 

FCBA era de caráter complementar e a instituição deveria apresentar 20% de contrapartida 

com recursos próprios ou de outras fontes. Em 2010, outra seleção foi aberta destinando de 
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R$ 1.500.000,00 para projetos de ações continuadas de instituições (Portaria nº 117). Nesse 

caso, os valores dos apoios variaram de R$ 50 mil a R$ 200 mil. É importante destacar que, 

mesmo após as mudanças nos critérios, não houve alteração das instituições beneficiadas, 

apenas a Casa das Filarmônicas, o Centro Brasileiro de Difusão do Livro e da Leitura e o 

Núcleo de Incentivo Cultural de Santo Amaro – NICSA não voltaram a receber o apoio. 

 

3.1.2.4 Principais Beneficiados 

 

Ao longo dos seis anos analisados, algumas instituições concentraram grande parte dos 

recursos repassados pelo programa. Do total de recursos utilizados, 38,8% foram destinados a 

apenas 13 instituições. Não podemos deixar de apontar ainda que, dentre os principais 

beneficiados, estão as entidades vinculadas à própria Secretaria de Cultura, duas, inclusive, 

liderando a lista dos maiores beneficiados. 

Tabela 15 – Principais beneficiados 

 

Instituição/Proponente Total 

Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia – IPAC 11.490.570,59 

Fundação Cultural do Estado da Bahia – FUNCEB 5.736.365,90 

Fundação Museu Carlos Costa Pinto 4.422.674,86 

Fundação Casa de Jorge Amado 3.893.411,46 

Oficina das Artes 2.889.600,10 

Fundação Balé Folclórico  2.888.421,76 

Instituto de Radiodifusão Educativa da Bahia – IRDEB 2.796.549,38 

Sol Movimento da Cena
64

 2.614.543,06 

Associação Bahiana Arte e Cultura – ABACULT 2.599.875,11 

Res Inexplicata Volans
65

 2.526.471,10 

Fundação Pierre Verger 2.131.358,85 

Casa das Filarmônicas 2.072.651,71 

Santa Casa de Misericórdia da Bahia 2.032.337,61 

Total 48.094.831,49 

         Fonte: Secretaria de Cultura do Estado da Bahia. Elaborado pelo autor. 

      

 

                                                
64 Teatro Vila Velha. 
65 Teatro XVIII. 
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Os recursos concedidos ao IPAC foram superiores aos utilizados nos anos de 2005 e 

2008. Apenas essa instituição concentrou 9,3% de todo o recurso utilizado pelo Fundo de 

Cultura nos seis anos pesquisados.  

Além das instituições públicas, fazem parte da lista algumas daquelas instituições 

apoiadas com projetos de manutenção. Apenas a Oficina das Artes e a Associação Bahiana 

Arte e Cultura – ABACULT não são instituições públicas ou apoiadas com projetos de 

manutenção. A Oficina das Artes é uma organização não governamental que trabalha com 

inclusão social. A organização era responsável pelo Projeto Pelourinho Dia&Noite. A 

ABACULT era responsável pela administração do Palacete Comendador Bernardo Martins 

Catharino e gestão do Museu Rodin Bahia. Vale destacar que, além da ABACULT, outra 

organização também inscreveu projeto para o Museu Rodin: a Associação Cultural Auguste 

Rodin - Rodin Bahia, no valor de R$ 1.200.220,39, em 2005. Lembramos que o Museu Rodin 

é uma instituição pública.  

Vale destacar ainda que todas as instituições listadas como principais beneficiadas 

estão sediadas na cidade de Salvador. O que não significa dizer que todo o recurso foi 

utilizado apenas na capital baiana. 

 

3.1.2.5 Distribuição dos recursos 

 

Nas recentes discussões acerca das políticas culturais baianas um amplo espaço tem 

sido destinado à abordagem de como o poder público estadual tem atuado nos diversos 

territórios do Estado. Afinal, o início da gestão de Jaques Wagner foi marcado pelo discurso 

de que os olhos do Governo do Estado, antes voltados quase que exclusivamente para a 

capital, a partir de então também estariam voltados para as demais regiões. Dessa forma, um 

dos pontos que abordaremos agora é a distribuição de recursos do FCBA nos territórios de 

identidade.  

Desde que foi criado, o FCBA sofreu muitas alterações que buscavam interferir 

principalmente na forma de distribuição dos recursos. A última dessas alterações foi realizada 

em 2009, através da portaria nº 051/2009. Nessa portaria a mudança mais significativa foi a 

alteração nos critérios para pontuação dos projetos, levando-se em consideração o local de 

realização das propostas. Projetos a serem realizados em Salvador receberiam um ponto; na 

RMS, dois pontos; em município do interior já contemplado pelo FCBA, três pontos; e em 

municípios do interior ainda não contemplados, quatro pontos. A utilização desse tipo de 

critério para ampliar o número de projetos apoiados em todo o Estado é plausível, pois tenta 
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fazer do FCBA um mecanismo mais democrático, no entanto, traz certa dificuldade prática, 

uma vez que muitos projetos são realizados em mais de uma cidade, podendo se enquadrar em 

mais de uma ou até mesmo em todas as categorias de pontuação.  

Nos seis anos pesquisados, 913 Termos de Acordo e Compromisso foram firmados, 

sendo que 488 foram de projetos inscritos nas Seleções por Demanda (demanda espontânea e 

chamadas públicas) e 425 em seleções via editais
66

. Optamos por não incluir na análise os 

dados referentes aos projetos propostos pelas unidades vinculadas à SECULT. Três motivos 

nos levaram a tomar essa decisão: primeiro, porque são recursos que ficaram com a própria 

secretaria; segundo, por que são projetos que somam uma grande quantia e que poderia 

distorcer os dados quanto à distribuição de recursos entre as áreas culturais apoiadas e os 

territórios de identidade; e terceiro, por que os dados referentes aos projetos das instituições 

vinculadas à secretaria já foram apresentados. Portanto, trabalharemos a partir de agora com 

904 projetos, que somam R$ 102.596.448,62.  

Quanto à distribuição territorial, optamos por fazer a classificação levando em conta 

apenas o território de residência ou sede do proponente, devido à impossibilidade de se 

identificar o território de realização das propostas. Optamos ainda por não elaborar gráficos 

com os dados individuais de cada território, já que são muitos e, na maioria deles, com pouca 

representação no conjunto analisado. Diante disso, elaboramos gráficos nos quais 

apresentamos apenas os dados referentes à RMS e o somatório dos dados dos demais 

territórios. Os dados individuais de cada território podem ser conferidos no Apêndice C. 

Dentre os 26 Territórios de Identidade que compõe o Estado, apenas um não teve 

projeto apoiado pelo Fundo de Cultura, o Oeste Baiano. Houve ainda um projeto cujo 

proponente possui sede em São Paulo. Esse foi realizado pela União Nacional de Estudantes e 

conseguiu o apoio do FCBA em decorrência de a SECULT e a PGE reconhecerem que, 

apesar de estar sediado na capital paulista, a UNE atua em todo o território nacional e há mais 

de três anos realiza atividades culturais na Bahia. 

A análise do quadro 02 e da Tabela 25 (Apêndice C), referente à quantidade de 

projetos apoiados por território de identidade, evidencia que a política de descentralização 

adotada pela SECULT a partir de 2007 tem gerado resultados significativos. Em 2005, dos 27 

projetos analisados, apenas quatro não foram de proponentes da RMS. Esses projetos foram 

do Recôncavo, Sertão Produtivo e Sertão do São Francisco. Em 2006, o número de territórios 

                                                
66 Para esta pesquisa não está sendo considerado o projeto “Bahia Cidade Aberta II”, selecionado no Edital Tô no 

Pelô de 2009. Apesar de ter sido assinado o TAC e liberada a 1ª parcela, o projeto não foi realizado em virtude 

do falecimento do proponente. Dessa forma, o valor liberado deverá ser devolvido ao Fundo de Cultura. 
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beneficiados aumentou. Dos 37 projetos analisados, 30 foram da RMS e sete dos territórios do 

Extremo Sul, Recôncavo, Sisal, Velho Chico e Sertão Produtivo. A partir de 2007, quando é 

recriada a Secretaria de Cultura e a nova gestão decide por promover uma política mais 

democrática e de fortalecimento do FCBA, o número de projetos apoiados aumenta 

consideravelmente. Dos 76 projetos, 65 foram da RMS e 11 de outros territórios. Embora o 

percentual de projetos da RMS tenha sido maior que do ano anterior, houve um aumento na 

quantidade de territórios beneficiados, que passou para oito, além da RMS. Em 2008, a 

quantidade de projetos apoiados continuou aumentando, passou para 103. Apesar disso, houve 

poucas mudanças quanto aos percentuais referentes aos projetos da RMS e dos demais 

territórios, que somaram nove. Se entre os anos de 2005 e 2008, apenas em 2006 o percentual 

de projetos não oriundos da RMS foi superior a 15%, em 2009 esse percentual ultrapassou 

25% e em 2010, se aproximou de 30%. Outro ponto importante é que nesses anos não foram 

apoiados projetos propostos por instituições públicas. Em 2009, a quantidade de projetos 

apoiados aumentou em mais de 150% em relação ao ano anterior. Foram apoiados 274 

projetos, sendo 205 da RMS e 69 dos demais territórios e de São Paulo, como já foi citado. 

Apenas quatro territórios baianos não tiveram projetos apoiados naquele ano. Em 2010, a 

quantidade de projetos apoiados aumentou para 387, dos quais 276 foram da RMS e 111 dos 

demais territórios. Naquele ano apenas três territórios não tiveram projetos apoiados. 

 

              Quadro 02 – Evolução da quantidade de projetos por território (%) 

 

         2005                                      2006                                        2007 

      

                    2008                                        2009                                      2010 

   

 



106 

 

Atribuímos o significativo crescimento nos percentuais de projetos oriundos de outros 

territórios a alguns fatores. O primeiro é que em 2009 e 2010 foram homologados grande 

parte dos projetos aprovados nos editais de 2008, além de todos os selecionados nos editais de 

2009 e alguns de 2010. Quase todos os editais lançados tinham cláusulas que limitavam a 

quantidade de projetos apoiados de um mesmo território, permitindo que projetos de uma 

variedade maior de territórios fossem apoiados. Outro fator foi a publicação da portaria nº 

051/2009 relativo à demanda espontânea, que concedia mais pontos para projetos a serem 

realizados em municípios do interior.  Podemos acrescentar ainda as inúmeras oficinas de 

elaboração de projetos promovidas pela FUNCEB em todos os territórios de identidade, que, 

além de capacitar os proponentes, tornava o programa mais conhecido. A atuação dos 

representantes territoriais e os diversos encontros municipais, territoriais, setoriais que 

precederam as conferências estaduais também foram fundamentais para a promoção do 

programa. 

No gráfico abaixo podemos observar que, durante os anos pesquisados, a quantidade 

de projetos da RMS representou mais de três quartos do total de projetos apoiados. No 

entanto, não podemos deixar de destacar o quanto esses dados tem se tornado menos 

desiguais, como foi mostrado no quadro anterior. O processo de correção dessa distorção é 

lento e não depende exclusivamente das ações desenvolvidas pela SECULT.  Uma maior 

participação nos mecanismos de fomento depende também do acesso à informação, a 

educação e à cultura. 

 

Figura 04 – Quantidade de projetos por território 
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Além da maior parte dos projetos serem da RMS, podemos afirmar ainda que cerca de 

90% são de Salvador, o que torna a concentração ainda mais grave. O segundo território em 

quantidade de projetos apoiados é o Recôncavo, com 34, seguido pelo Portal do Sertão e 

Litoral Sul, ambos com 20 projetos. Nesses últimos, mesmo estando entre os territórios com 

mais projetos apoiados, a diferença de quantidade entre eles e a RMS é enorme. A seguir, 

apontamos algumas características que podem justificar essas primeiras colocações. 

O Recôncavo está relativamente próximo às cidades de Salvador e Feira de Santana e 

sempre foi reconhecido por ter uma vida cultural bastante ativa. É o segundo território com 

mais bens tombados ou registrados em nível federal e estadual, ficando atrás apenas da RMS. 

A cultura do recôncavo, assim como a cultura de Salvador, por muito tempo foi encarada 

como a cultura de toda a Bahia. Não podemos esquecer ainda que esse território possui um 

escritório do IPHAN e em 2006 foi inaugurada a Universidade Federal do Recôncavo da 

Bahia. Já no território do Portal do Sertão, terceiro em quantidade de projetos, está localizada 

a segunda maior cidade do Estado, Feira de Santana. Há também importantes instituições 

como a Universidade Estadual de Feira de Santana, a TV Subaé, o Centro Universitário de 

Cultura e Arte (CUCA) e o Centro Cultural Amélio Amorim. É importante lembrar também 

que é o terceiro território em número de bens tombados ou registrados pelo IPAC. E por fim, 

o território do Litoral Sul, que juntamente com o Portal do Sertão divide a terceira colocação 

em quantidade de projetos apoiados.  Nesse território estão duas das seis cidades mais 

populosas da Bahia: Ilhéus e Itabuna. Essa região já teve grande importância para a economia 

da Bahia no auge da produção de cacau e tem como representante o escritor Jorge Amado. O 

território também possui a Universidade Estadual de Santa Cruz, o Centro de Cultura Adonias 

Filho e o Teatro Municipal de Ilhéus. 

Dos vinte e seis territórios de identidade que compõem a Bahia, apenas o Oeste 

Baiano não teve projeto apoiado no FCBA. Atualmente, esse território é um dos principais 

centros comerciais do Estado. Barreiras, sua principal cidade, é o 12º município mais 

populoso do estado. O território possui ainda campus da Universidade do Estado da Bahia, da 

Universidade Federal da Bahia e do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, 

além da TV Oeste. A grande produção de soja fez dessa região um dos principais polos 

agrícolas do país. No entanto, o desenvolvimento econômico e a presença de importantes 

instituições de ensino e comunicação não fizeram da região uma forte captadora de recursos 

junto ao FCBA.  

Tão importante quanto analisar a quantidade de projetos realizados por região é a 

análise do volume de recursos destinados a esses projetos.  
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Se houve o crescimento na quantidade de projetos apoiados fora da RMS, isso também 

se deu no aporte de recursos. Nos anos de 2005 e 2006 mais de 90% dos recursos ficavam 

com proponentes da RMS, em 2010, esse percentual reduziu para menos de 80%. Ainda 

assim não é possível afirmar que há uma distribuição equilibrada (Tabela 26, Apêndice C). 

 

              Quadro 03 – Evolução do montante de recursos por território (%) 

 

                  2005                                        2006                                        2007 

    

                  2008                                        2009                                       2010 

   

 

 

Analisando todo o período, a Região Metropolitana de Salvador concentrou mais de 

quatro quintos dos recursos do FCBA. 
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             Figura 05 – Montante de recurso por território 

 

Quando comparamos a distribuição dos recursos com a distribuição populacional entre 

os territórios é possível observar o quanto o recurso esteve concentrado (Tabela 27 – 

Apêndice C). A RMS, território que concentra 24,5% da população do Estado, abarcou 

aproximadamente 84% dos recursos do programa. Isso equivale a dizer que para cada 

habitante da RMS foram investidos R$ 25,19 do FCBA. Apenas nesse território a participação 

no FCBA foi superior à participação demográfica. O território do Recôncavo foi o que mais 

se aproximou de uma proporção equilibrada. O Recôncavo possui 4,1% da população do 

Estado e ficou com aproximadamente 3,3% dos recursos. Para cada habitante foram 

investidos R$ 5,86. Os demais territórios tiveram um percentual de participação no FCBA 

muito abaixo do que seria proporcional à sua população. Os territórios com menor 

investimento por habitante foram: Oeste Baiano (R$ 0,00), Itapetinga (R$ 0,04), Bacia do 

Jacuípe (R$ 0,11) e Piemonte Norte do Itapicuru (R$ 0,18).  

A análise desses dados nos leva a concluir que, nos anos pesquisados, o financiamento 

público à cultura na Bahia esteve concentrado nas mãos dos produtores da RMS, onde estão 

localizados os principais equipamentos culturais e a grande maioria dos bens tombados e 

registrados do Estado. No entanto, a política de descentralização da SECULT tem gerado 

mudanças nos programas de financiamento com o objetivo de gerar uma distribuição mais 

equânime dos recursos no Estado. E essas mudanças estão gerando resultados, embora ainda 

seja necessário aprimorar esses mecanismos.  

Outro aspecto que devemos destacar é que a concentração de recursos não se dá 

apenas quando comparamos a RMS com os demais territórios, a concentração pode ocorrer 

até mesmo dentro de um único território. No território do Recôncavo, por exemplo, apenas 
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duas instituições, Fundação Hansen Bahia e Núcleo de Incentivo Cultural de Santo Amaro – 

NICSA, concentraram cerca de 65% dos recursos. A Fundação Hansen teve quatro projetos 

apoiados e o NICSA, três projetos. No território do Baixo Sul, a Associação Cultural e Social 

Flor do Serinhaém ficou com 66% do total de recursos do território. No Sertão do São 

Francisco, cerca de 68% dos recursos ficaram com a empresa Portte Turismo e Eventos para a 

realização de dois projetos. E no Semiárido Nordeste II, a Associação Cultural Euclides da 

Cunha realizou três projetos, que somaram cerca de 70% de todo o recurso do território.  

Acreditamos ainda que há concentração de recursos em determinados grupos de produtores, 

mas não é possível apresentar dados sobre isso uma vez que a maior parte dos projetos é 

inscrita por diferentes pessoas físicas. 

A partir de agora analisaremos a variação anual na quantidade de projetos apoiados e 

de valores aportados em cada uma das áreas culturais.  

 

               Figura 06 – Quantidade de projetos por área cultural (%) 

 

 

A área com mais projetos apoiados foi Artes Cênicas, com 23,1% dos projetos. Em 

seguida ficaram as áreas de Música e Audiovisual, com 18,5% e 12,3% respectivamente. 

7,2% foram classificados como “Artes Integradas” por não possuírem apenas uma área 

principal (Tabela 28, Apêndice C). Fazem parte dessa categoria projetos como o Mercado 

Cultural, realizado pelo Instituto Casa Via Magia, a Bienal de Cultura da UNE e a Parada 

Gay, realizada pelo Grupo Gay da Bahia. 
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Figura 07 – Recursos por área cultural (%) 

 

Para o apoio aos 904 projetos foram utilizados cerca de R$ 102,5 milhões. As áreas 

que mais receberam recursos foram Manutenção de Instituições, com mais de um quarto dos 

recursos, Artes Cênicas e Audiovisual (Tabela 29, Apêndice C).  

 

Manutenção de Instituições 

 

A manutenção de instituições não é um campo cultural como os demais apresentados, 

mas decidimos analisá-lo individualmente por compreender que é uma modalidade de apoio 

de destaque no FCBA. Nesta categoria são apoiadas propostas de apoio continuado a teatros, 

bibliotecas, museus, centros de cultura etc. No total, foram apoiados 53 projetos com mais de 

R$ 30,7 milhões. Essa categoria ocupou a primeira posição em volume de recursos e a oitava 

em quantidade de projetos.  
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Quadro 04 

 

           

 

Para a manutenção de instituições foram lançadas duas seleções que disponibilizaram 

R$ 7 milhões. As propostas apoiadas foram selecionadas pela Seleção por Demanda. Todos 

os proponentes eram pessoas jurídicas de direito privado. Apenas quatro territórios tiveram 

instituições apoiadas: a RMS (40), o Recôncavo (7), o Sertão Produtivo (4) e Litoral Sul (2). 

 

Artes Cênicas 

 

A área de artes cênicas foi a que mais teve projetos apoiados e a segunda em volume 

de recursos. Ao longo dos seis anos foram apoiados 207 projetos com recursos de mais de R$ 

15,9 milhões. Fazem parte dessa categoria os projetos de teatro, dança, performance, circo e 

ópera. 

 

Quadro 05 

 

         

 

Os gráficos nos mostram que o apoio às artes cênicas tem crescido de forma gradual, 

tanto em quantidade de projetos quanto em volume de recursos. Entre os anos de 2008 e 2010 

 2005     2006     2007      2008      2009      2010  2005     2006     2007     2008      2009     2010 

Quantidade de Projetos Recursos - em milhões (R$) 

 2005     2006     2007     2008      2009     2010  2005     2006     2007     2008     2009     2010 

Quantidade de Projetos Recursos - em milhões (R$) 
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foram lançadas 14 seleções, entre editais e chamadas públicas, com recursos de 6,8 milhões. 

Foram lançados editais para montagem e circulação de espetáculos de teatro, dança e circo. 

Dentre os projetos apoiados, 111 foram selecionados por meio dos editais e 96 através da 

seleção por demanda. A grande maioria dos proponentes dessa área é composta por pessoas 

físicas (155), o que nos leva a concluir que a maior parte dos grupos artísticos é informal ou 

ainda não alcançou os três anos, como estabelece a lei. Proponentes de quinze territórios de 

identidade tiveram projetos apoiados, com destaque para os territórios da RMS (172), Litoral 

Sul (8), Portal do Sertão (7), Vitória da Conquista (5) e Médio Rio de Contas (4).  

Analisando os maiores projetos dessa categoria é possível constatar que a maioria 

deles é de teatro. Os três maiores projetos foram: Teatro Gamboa Nova (R$ 983.754,54), 

FIAC Bahia 2008 - Festival Internacional de Artes Cênicas (R$ 695.000,00) e Gamboa Nova 

(R$ 469.591,60). Alguns proponentes tiveram mais de um projeto apoiado nesse período, 

destacamos a Fundação de Apoio à Pesquisa e à Extensão - FAPEX, a Baobá Produções 

Artísticas e a Carranca Produções Artísticas, cada uma com três projetos apoiados. As duas 

últimas são empresas de organização/produção de atividades culturais, no entanto, a FAPEX é 

uma instituição cuja finalidade está ligada ao ensino, pesquisa e extensão, capacitação de 

corpo docente etc.  

 

Audiovisual 

 

No campo do audiovisual foram incluídos os projetos de Cinema, vídeo, televisão e 

rádio. Nesse setor foram apoiados 111 projetos com mais de R$ 16 milhões. É a terceira área 

em volume de recursos e quantidade de projetos apoiados. 

 

Quadro 06 
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O audiovisual foi o campo que mais lançou seleções públicas, foram 19 

editais/chamadas públicas, que somaram R$ 8,6 milhões. Dentre os editais lançados dois 

foram para a produção de longas metragens, que previam o apoio de R$ 1,2 milhão para cada 

filme. Foram lançadas ainda seleções para produção de curtas, documentários, roteiros, 

programas de rádio e TV e festivais. Do total de projetos apoiados, 59 foram selecionados 

através da Seleção por Demanda e 52 através dos editais. Nesse campo também prevaleceram 

os projetos propostos por pessoas físicas, 68, enquanto 43 foram apresentados por instituições 

privadas. Os Territórios com mais projetos apoiados foram a RMS (90), Vitória da Conquista 

(5) e Litoral Sul (4). No total, foram apoiados projetos de onze territórios. 

Os maiores projetos foram de produções de longas metragens: O homem que não 

dormia (R$ 1.268.020,00), Ritos de Passagem (R$ 1.199.688,47) e A Coleção Invisível (R$ 

1.200.000,00). Dois foram selecionados através de editais e um aprovado na demanda 

espontânea. 

 

Artes Integradas 

 

Dentro da categoria de Artes Integradas incluímos os projetos que não possuem uma 

única área principal. Foram apoiados 65 projetos com recursos de mais de R$ 10,3 milhões. 

Em volume de recursos essa categoria ocupa a quarta colocação, e na quantidade de projetos, 

divide a quinta colocação com a área de culturas populares. 

 

Quadro 07 

 

         

 

Dos projetos apoiados, 17 foram selecionados através dos editais e 48 pela demanda 

espontânea e chamadas públicas. A maior parte dos proponentes era de instituições privadas 

 2005     2006     2007     2008     2009     2010  2005     2006     2007     2008     2009     2010 

Quantidade de Projetos Recursos - em milhões (R$) 
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(42), vinte e dois eram pessoas físicas e um de pessoa jurídica de direito público: a Prefeitura 

Municipal de São Domingos. Esses projetos estavam distribuídos em 13 territórios e os 

territórios que mais tiveram projetos foram RMS (43), Chapada Diamantina, Extremo Sul, 

Portal do Sertão e Semiárido Nordeste II, esses últimos com 3 projetos cada.  

Os projetos de artes integradas com mais recursos foram: Oficina das Artes 2005 (R$ 

1.350.000,00), Oficina das Artes 2006 (R$ 1.539.600,10) e VIII Mercado Cultural (R$ 

449.794,60). A Casa Via Magia, proponente do Mercado Cultural, está entre as instituições 

que mais tiveram projetos apoiados pelo FCBA, 5. 

 

Música 

 

A área de música foi a quinta em volume de recursos e a segunda em quantidade de 

projetos. Foram apoiados 167 projetos com mais de R$ 9,7 milhões. O ano com mais recursos 

utilizados foi 2009, quando foram liberadas as parcelas dos projetos selecionados nos editais 

de 2008. 

 

Quadro 08 

 

          

 

Apesar de ser um setor com grande quantidade de projetos apoiados, apenas cinco 

editais foram lançados para apoio a projetos de música. Esses editais disponibilizaram R$ 2,5 

milhões para apoio a realização de shows, festivais, gravação de CDs e DVDs. Nesses editais 

foram selecionadas 76 propostas e na seleção por demanda, 91. A maior parte dos 

proponentes apoiados era de pessoas físicas (112) e os demais eram pessoas jurídicas de 

direito privado. Doze territórios tiveram projetos apoiados, sendo que a maior quantidade de 

projetos ficou para os territórios de RMS (132), Recôncavo (11) e Velho Chico (5).  

 2005     2006     2007     2008     2009     2010  2005     2006     2007     2008     2009     2010 

Quantidade de Projetos Recursos - em milhões (R$) 
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Museu 

 

A área de museus ocupou a sexta posição em volume de recursos e a nona em 

quantidade de projetos. Foram 33 projetos apoiados com recursos de mais de R$ 5,5 milhões.  

 

Quadro 09 

 

         

 

Três editais foram lançados para apoio a atividades nos museus, dois em 2009 e um 

em 2010. Esses editais somaram R$ 1,6 milhão. Do total de projetos apoiados, oito foram 

selecionados pela Seleção por Demanda e 25 através dos Editais. Quanto ao tipo de 

proponente, 19 eram pessoas físicas, 13, instituições privadas e um era instituição pública, a 

Prefeitura Municipal de Juazeiro, que recebeu apoio em 2005, quando ainda era permitido o 

apoio a essas instituições. Sete territórios tiveram projetos apoiados, sendo que a RMS 

concentrou a maior parte deles, 26.  

Os projetos com maior valor foram “Operacionalização e Dinamização do Museu 

Rodin Bahia” (R$ 1.200.220,39) da Associação Cultural Auguste Rodin - Rodin Bahia, em 

2005. Em 2006 o mesmo projeto foi proposto pela Associação Bahiana Arte e Cultura – 

ABACULT e foi apoiado com o valor de R$ 2.599.875,11. Apenas esses dois projetos 

concentraram 68% de todo o recurso utilizado para os projetos de museu. 

 

Patrimônio 

 

O campo do patrimônio normalmente é visto como um dos que mais demandam 

recursos. No entanto, no Fundo de Cultura ele não está entre aqueles mais beneficiados. 

Durante esses seis anos de funcionamento do FCBA, foram apoiados 33 projetos de 
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patrimônio com recursos de mais de R$ 4 milhões. Foi apenas o sétimo colocado em volume 

de recursos e o nono em quantidade de projetos, juntamente com a área de museu.  

Para o campo do patrimônio foram lançados 4 editais com total de recursos de R$ 2,3 

milhões. Os editais tinham como objetivo o apoio a projetos de execução de obras de 

restauração, elaboração de projetos arquitetônicos e valorização do patrimônio. Podemos 

considerar esse volume insignificante se levarmos em consideração a quantidade de bens 

tombados e registrados no Estado e a necessidade de recuperar/preservar esses bens. Mas, é 

importante destacar que a área de patrimônio também recebeu apoio através dos Programas 

Prodetur e Monumenta67. 

 

Quadro 10 

 

         

 

Do total de projetos apoiados, 21 foram selecionados através dos editais e 12 através 

da seleção por demanda. A maior parte dos proponentes era de instituições privadas (20) e os 

demais, pessoas físicas. Os projetos apoiados estavam distribuídos entre onze territórios. Os 

que tiveram mais projetos foram RMS (20), Sertão Produtivo (3) e Recôncavo (2). Os três 

maiores projetos foram de execução de obras em imóveis tombados: Restauração da Igreja do 

Santíssimo Sacramento e Santana - I Etapa (R$ 500.000,00), Restauração do Sobrado do 

Engenho Santo Antônio do Camuciatá (R$ 499.995,55) e Reforma e Ampliação do Centro 

Cultural Franco-Brasileiro - Aliança Francesa (R$ 392.735,93).  

 

 

 

 

 

                                                
67 Programas do Governo Federal para recuperação e preservação do patrimônio histórico material. 

 2005     2006     2007     2008     2009     2010  2005     2006     2007     2008     2009     2010 

Quantidade de Projetos Recursos - em milhões (R$) 



118 

 

Livro e leitura 

 

Apesar de estar na quarta posição em quantidade de projetos, a área de livro e leitura é 

apenas a oitava em volume de recursos. Ao todo, foram 77 projetos apoiados com mais de R$ 

3,8 milhões. Dessa área fazem parte os projetos de biblioteca, arquivo e literatura. 

 

Quadro 11 

 

          

 

Para esta área foram lançadas doze seleções públicas, dentre elas algumas para apoio a 

produção de cordel, edição de livros, criação literária, incentivo a leitura e apoio a bibliotecas. 

Dos projetos apoiados, 34 foram selecionados através da Seleção por Demanda e 43 através 

dos editais. Cinquenta e uma propostas forma apresentadas por pessoas físicas, 24, por 

instituições privadas e duas por uma instituição pública, a Empresa Gráfica da Bahia. Doze 

territórios tiveram projetos apoiados. Os Territórios com mais projetos apoiados foram RMS 

(61), Recôncavo (4), Bacia do Rio Corrente e Médio rio de Contas, esses últimos com 2 

projetos, cada. 

Mesmo a Bahia sendo o berço de importantes nomes da literatura nacional, da estreita 

relação da literatura com a educação e do pouco incentivo privado para essa área, a campo do 

livro e leitura não foi alvo de grandes investimentos do FCBA.  

 

Artes Visuais 

 

Para o campo das artes visuais foram utilizados cerca de R$ 2,8 milhões para o apoio a 

64 projetos. Essa foi a nona área em volume de recursos e a sexta em quantidade de projetos. 

Estão incluídos nesse grupo os projetos de fotografia, artes plásticas e artes gráficas.  
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Nos três primeiros anos do programa, pouquíssimos projetos foram apoiados, apenas a 

partir de 2008 a quantidade de projetos pode ser considerada razoável.  

 

Quadro 12 

 

         

 

As artes visuais não então entre as áreas nas quais as empresas privadas costumam 

investir e a Bahia possui importantes nomes nas artes plásticas e fotografia. Apesar disso, os 

investimentos do FCBA não foram expressivos. 

Para apoio específico ao campo das artes visuais foram lançados cinco 

editais/chamadas públicas. Dos projetos apoiados, 31 foram selecionados através da Seleção 

por Demanda e 33 através de Editais. A maior parte deles foi proposta por pessoas físicas 

(51). Projetos de dez territórios foram apoiados, sendo que a maior parte foi da RMS (52), 

seguida pelo Recôncavo (3) e Vale do Jiquiriçá (2). Dentre os cinco maiores projetos, quatro 

são de fotografia, sendo dois do Festival Nacional da Fotografia – A Gosto da Fotografia e os 

outros dois de livros de fotografia.  

 

Culturas Populares  

 

No campo das culturas populares foram apoiados 65 projetos com R$ 2,8 milhões. É o 

quinto em quantidade de projetos e apenas o décimo em volume de recursos. Nesse campo 

estão incluídas as propostas de artesanato, capoeira, folclore e tradições populares. 
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Quadro 13 

 

          

 

Apenas um edital foi lançado para apoio específico às manifestações das culturas 

populares, em 2008. De acordo com Carlos Paiva (2013), o modelo do Fundo de Cultura não 

funciona adequadamente para o seguimento de cultura popular. Mas isso já era de se esperar, 

afinal, o FCBA não é um sistema de fomento simples. No entanto, nada foi feito para que o 

instrumento se adequasse ao segmento cultural e optou-se pelo não lançamento nos dois anos 

seguintes. 

No entanto, outras seleções também apoiaram propostas desse campo, como a 

demanda espontânea. Dos projetos apoiados, 30 foram através da Seleção por Demanda e 35 

por meio dos Editais. A maior parte dos proponentes era de pessoas físicas (45) e os demais, 

pessoas jurídicas de direito privado. Apesar de não ser um campo de destaque em quantidade 

de projetos e volume de recursos, foi o que conseguiu ter projetos apoiados em mais 

territórios. Vinte e um territórios tiveram projetos financiados, os principais foram: RMS (25), 

Recôncavo (4), Baixo Sul, Chapada Diamantina, Médio Rio de Contas, Portal do Sertão, 

Semiárido Nordeste II e Sisal, cada um com três projetos.  

Os Maiores projetos foram: Forte da Capoeira - Cultura, Educação, Cidadania e Arte – 

2005 (R$ 277.707,00) e 2006 (R$ 646.200,62), ambos propostos pela Associação Brasileira 

de Preservação da Capoeira, e Revivendo o Reisado (R$ 282.847,00). As festas de Reis estão 

entre as manifestações que mais receberam apoio nessa categoria. Pelo menos quatorze 

projetos foram apoiados. 
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Intercâmbio e Residência 

 

A área de intercâmbio e residência é a última em quantidade de projetos e volume de 

recursos. Foram apoiados 29 projetos com mais de R$ 450 mil. Apesar de não ser um campo 

cultural, optamos por analisá-lo individualmente em função de ter sido uma das áreas com 

relativa quantidade de seleções públicas lançadas.  

 

Quadro 14 

 

          

 

Foram sete seleções lançadas que previam o apoio de R$ 940 mil para esse campo. 

Isso significa que cerca de 50% dos recursos disponibilizados não foram utilizados. Doze 

propostas foram selecionadas nos Editais e dezessete através da Seleção por Demanda. 

Apenas uma proposta foi apresentada por instituição privada, as demais foram de pessoas 

físicas. Três territórios tiveram projetos apoiados: RMS (27), Itaparica e Médio Rio de 

Contas, cada um com 1 projeto. 

Esse é o panorama geral dos seis primeiros anos de funcionamento do Fundo de 

Cultura da Bahia. Muitos projetos poderiam ter sido incluídos em mais de um campo cultural, 

a exemplo da literatura de cordel, que poderia estar tanto em livro e leitura quanto em culturas 

populares. No entanto, optamos por definir apenas uma área prioritária para esses projetos. No 

caso dos projetos de cordel, por exemplo, em função do edital de cordel ter sido lançado pela 

Fundação Pedro Calmon, optamos por incluí-los entre os projetos de livro e leitura. 

Observando os dados apresentados, podemos afirmar que os campos priorizados para 

fomento direto do Estado foram as artes cênicas e o audiovisual. Foram os que mais tiveram 

seleções públicas lançadas, mais recursos utilizados e estão entre os três com mais projetos 

apoiados. Por outro lado, o campo das culturas populares, apesar de ter sido o que abrangeu a 
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maior quantidade de territórios, foi o menos fomentado. Como apontou Carlos Paiva (2013), 

há um debate em que se questiona a pertinência do financiamento às manifestações das 

culturas populares, mas não vamos entrar nessa discussão. Só queremos destacar que a 

decisão do que deveria ser priorizado precisa ser tomada em conjunto com a sociedade. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As políticas culturais desenvolvidas nos últimos anos no Brasil e na Bahia e a ênfase 

por elas dada à democracia nos fizeram debruçar sobre o principal mecanismo de fomento à 

cultura da Bahia e a sua relação com as políticas culturais democráticas. Assim como as 

demais áreas das políticas públicas, acreditamos que a cultura também é um campo em que a 

democracia precisa ser garantida e para que isso se concretize é preciso haver participação 

social, transparência e inclusão.  

Com a finalização desse trabalho chegamos à conclusão que alguns requisitos são 

necessários a um mecanismo democrático de fomento. No entanto, a ausência de alguns 

desses requisitos não significa que o mecanismo não seja democrático. Nesse ponto, 

concordamos com Bobbio (1986, p. 38) quando afirma que “[...] existem diversos graus de 

aproximação com o modelo ideal, mas mesmo a democracia mais distante do modelo não 

pode ser de modo algum confundida com um estado autocrático e menos ainda com um 

totalitário”. 

As características que consideramos essenciais são as seguintes:  

 

 Abrangência - As Modalidades de seleção dos projetos não podem excluir nenhum 

tipo de fazer cultural. É preciso haver uma variedade de formas de seleção, de modo 

que todo e qualquer tipo de projeto cultural possa ser selecionado através de um 

mecanismo que se adeque às suas características.  

 Diversidade de modelos - A modalidade de celebração do apoio deve ser compatível 

com o tipo de projeto selecionado. Há projetos em que a celebração por convênio é o 

mais adequado, mas há também aqueles em que o contrato ou o prêmio são mais 

pertinentes. 

 Descentralização - Não deve haver concentração de recursos em determinadas 

instituições, áreas culturais ou áreas geográficas. A distribuição equilibrada dos 

recursos é um ponto que merece bastante atenção. 

 Transparência - A transparência das ações também deve ser encarada com muita 

seriedade. A sociedade precisa ter fácil acesso a todas as informações referentes ao 

programa e essas informações devem ser confiáveis.  

 Participação - A participação social deve ser assegurada. A participação deve se dar 

através dos órgãos colegiados nos quais a sociedade tem representação, mas também 
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defendemos a participação direta através das ouvidorias, consultas e debates públicos. 

Dessa forma, esses espaços de participação devem ser garantidos e efetivos. 

 

É claro que existem outras características fundamentais aos programas de fomento, 

mas essas são as que nos pareceram mais importantes diante do objeto analisado. 

Dessa forma, a nossa conclusão acerca do FCBA, entre os anos de 2005 e 2010, é que 

ainda há muito que melhorar. A participação social não foi encarada com a atenção merecida. 

Não houve participação da sociedade na escolha dos editais, ficando apenas com o executivo 

a tarefa de decidir o que deveria ser fomentado e quanto cabia a cada área cultural; e não 

havia a participação direta na escolha dos membros das comissões responsáveis por selecionar 

os projetos. A ouvidoria da Secretaria de Cultura não funcionou como deveria, não se 

constituindo em um mecanismo de participação. Não há total transparência nas ações do 

programa, uma vez que os relatórios pararam de ser publicados. Apesar de o edital ser uma 

modalidade mais democrática, ainda é restrito, portanto, excludente. E ainda há concentração 

de recursos na Região Metropolitana de Salvador. Acreditamos que o equacionamento desses 

pontos certamente tornará o programa mais democrático. 

Em entrevista ao jornal A Tarde, em 2009, o ex-secretário Márcio Meirelles afirmou 

que havia um Projeto de Lei na Assembleia Legislativa no qual havia uma proposta de 

reformulação do Fundo de Cultura, que incluía algumas alterações que afetam diretamente aos 

pontos citados. Algumas dessas alterações, inclusive já foram sugeridas pelo CEC, em 2008. 

O Projeto de Lei, que não foi discutido com a sociedade, foi devolvido ao Governo para que 

fossem feitos ajustes e para dar lugar a outros projetos de interesse do governo que 

precisavam ser votados (PAIVA, 2013). Em 2011 e 2012 a Secretaria elaborou uma nova 

proposta de Lei e disponibilizou para consulta pública em março de 2013. Nessa nova 

proposta há a incorporação de diretrizes que fazem parte da Lei Orgânica, aprovada em 2011, 

e mantém os pontos que estavam na proposta anterior. Dentre as alterações propostas 

destacamos algumas. 

O projeto de Lei prevê a criação do Conselho Gestor do FCBA, que terá a finalidade 

de gerir o Fundo de Cultura, orientando e fiscalizando a sua aplicação. A criação desse 

conselho é importante para o programa, que passa a ter uma gestão compartilhada, inclusive 

com representantes da sociedade civil. No entanto, gostaríamos de destacar que todos serão 

designados pelo Governador e, dentre os onze possíveis membros, apenas dois serão da 

sociedade civil. Defendemos que haja um equilíbrio maior com relação aos representantes da 

sociedade civil e do Estado.  
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Serão ampliadas as modalidades de celebração do apoio permitindo a formalização, 

também, através de contrato, contrato de gestão, termo de premiação, termo de doação, ou 

outro que mais se adeque ao projeto apoiado. O Projeto de Lei inclui ainda a possibilidade de 

apresentação de propostas não escritas. Essa alteração amplia o leque de possíveis 

proponentes, incluindo membros de comunidades de tradição oral. 

Outra alteração se refere à disponibilização das informações pela Secretaria.  A lei 

vigente estabelece que a cada quadrimestre a SECULT deve publicar no seu site e no diário 

oficial os demonstrativos contábeis, relatórios com informações dos projetos apoiados e listas 

de prestações de contas aprovadas. A lei proposta mantém apenas a publicação através da 

internet. No entanto, as informações quanto aos projetos apoiados serão publicadas 

sistematicamente. Acreditamos que quanto mais acessíveis forem essas informações mais 

transparente o programa será. Sugerimos que a cada ano seja publicado (por meio físico e 

digital) um relatório com as informações (proponentes, objetos, valores e localizações) de 

todos os projetos apoiados no ano e os aditivos de valor assinados. 

A exigência de tempo mínimo de estabelecimento ou domicílio na Bahia poderá ser 

reduzida de três para um ano, permitindo que um grande número de instituições recém-criadas 

possam apresentar projetos ao FCBA, além de estimular a formalização/criação de 

empresas/produtoras culturais. 

A utilização de recursos para aquisição, construção e/ou conservação de bens imóveis, 

antes restrito apenas a bens tombados, também será permitido para a utilização em espaços de 

reconhecido valor cultural, para uso ou de propriedade de ente público ou privado sem fins 

lucrativos. Salientamos que essa medida é importante, uma vez que há uma infinidade de 

imóveis que o próprio Estado reconhece como de importante valor cultural, no entanto, não 

são tombados. Acrescentam-se ainda os centros culturais, teatros, museus etc., que também 

poderão se beneficiados com essa mudança. Entretanto, defendemos que os recursos do 

FCBA não devem ser usados em imóveis da própria SECULT. 

A nova proposta permite que servidores públicos do Estado possam apresentar 

projetos ao FCBA desde que não sejam ligados à SECULT ou outro órgão ligado à gestão do 

programa. Essa alteração atende a uma antiga reivindicação, pois muitos agentes culturais, por 

exemplo, são professores ligados à Secretaria Estadual de Educação, mas a lei vigente os 

impede de apresentar projetos.  

O Projeto de Lei abre a possibilidade de um mesmo proponente ter mais de um projeto 

aprovado no mesmo ano, no entanto, não estabelece o limite, que poderá ser por quantidade 

de projetos ou por valor total das propostas. Permite ainda a transferência fundo a fundo, 
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permitindo que o FCBA repasse recursos para fundos municipais, incentivando a criação 

desses mecanismos nos municípios.  E excepcionalmente, o Secretário de Cultura poderá 

autorizar destinação de recursos para projetos de segmentos específicos, em processo 

fundamentado e simplificado de escolha e divulgação. 

As alterações que destacamos se referem basicamente a duas questões: à participação 

social e à ampliação do acesso aos recursos. Se aprovadas, essas alterações trarão mudanças 

significativas ao programa tornando-o acessível a um número maior de pessoas e, portanto, 

mais concorrido. Dessa forma, o aumento no volume de recursos e a ampliação da equipe 

técnica dos órgãos gestores são questões que devem ser pensadas.  

Diante de tudo o que foi apresentado, observamos que, desde a criação do FCBA, a 

Secretaria de Cultura vem tentando aperfeiçoar o programa e adequá-lo à realidade baiana. 

Entretanto, gostaríamos de destacar que em momento algum a SECULT apresentou uma 

proposta de solução para um quesito que consideramos essencial no aperfeiçoamento do 

programa: a liberação dos recursos nos prazos previstos. A dependência da liberação de 

recursos pela Secretaria da Fazenda e os seus constantes atrasos tornou comum na 

comunidade cultural baiana a expressão “o projeto foi aprovado, mas ninguém sabe quando o 

recurso será liberado”.  Não precisamos listar aqui os problemas gerados pelos atrasos nas 

liberações das parcelas. Esse é um dos principais motivos de reclamação sobre o programa e a 

sua solução deveria estar entre as prioridades da SECULT. 

O Fundo de Cultura da Bahia é certamente um dos principais instrumentos das 

políticas culturais baianas e um dos mais ativos dentre os fundos estaduais existentes no país. 

Essa pesquisa apresenta como foi o seu funcionamento nos seis primeiros anos e tenta 

identificar seus principais problemas e melhorias.  Temos consciência que o período analisado 

é curto para ter qualquer conclusão acerca do programa. Mas não temos dúvidas que as 

alterações realizadas e muitas daquelas propostas no Projeto de Lei poderão aproximar o 

programa de um modelo ideal de mecanismo democrático, embora saibamos que sempre 

haverá melhorias a serem feitas. As pesquisas acerca desse instrumento devem ser 

estimuladas, afinal, ele tem um importante papel na produção cultural baiana e sempre é 

preciso avaliar onde e como os recursos públicos para a cultura estão sendo gastos. 
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APÊNDICE A  

  
Tabela 16 - Despesas por área de ação governamental 

 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Política Social       

Assistência Social 84.225.127 98.143.335 138.034.615 148.746.735 191.240.262 280.272.873 

Saúde 2.246.508.008 2.414.174.803 2.647.442.510 3.000.260.647 3.511.461.963 3.994.219.013 

Previdência Social 1.382.021.526 1.629.113.739 1.827.770.894 2.108.710.324 2.442.595.140 2.780.964.522 

Educação 2.045.756.232 2.150.181.983 2.261.349.414 2.744.738.321 2.900.440.720 3.405.108.158 

Cultura 113.976.711 130.716.947 126.637.324 164.953.808 185.896.876 210.543.648 

Direitos da Cidadania 176.895.357 149.333.020 159.377.680 184.523.923 184.572.569 220.266.148 

Trabalho 87.087.841 70.186.594 40.279.798 76.523.586 117.283.681 100.461.608 

Segurança Pública 1.242.761.334 1.429.220.495 1.598.943.167 1.773.495.153 1.953.116.460 2.292.537.821 

Desporto e Lazer 19.161.037 19.920.111 17.899.672 18.472.361 19.422.248 30.497.275 

Infraestrutura       

Urbanismo 100.288.846 123.591.238 114.170.660 247.550.563 194.553.613 370.830.203 

Habitação 117.439.914 128.749.773 51.230.926 87.294.551 77.019.261 133.471.589 

Saneamento 160.345.006 140.145.815 114.467.303 212.841.318 278.095.803 448.607.614 

Gestão Ambiental 112.463.446 115.182.849 101.357.256 100.827.631 104.924.653 136.164.028 

Comunicações 2.669.742 1.942.191 3.743.409 4.474.851 9.245.516 795.594 

Energia 114.656.263 32.176.454 89.889.936 90.537.579 54.155.538 62.540.432 

Ciência e Tecnologia 52.259.701 55.354.039 59.892.588 87.499.750 85.593.245 122.605.233 

Transporte 222.798.972 367.651.996 340.722.552 298.586.984 441.511.889 677.347.061 

Produção       

Agricultura 291.821.532 362.469.273 344.547.536 461.211.603 319.794.399 484.770.667 

Organização Agrária 6.245.790 9.066.971 4.281.103 7.083.379 6.688.614 6.179.788 

Indústria 116.020.965 110.386.701 77.253.282 135.423.075 122.743.603 161.748.813 

Comércio e Serviços 76.213.626 96.472.884 85.027.436 154.502.044 260.946.520 332.494.398 

Poderes de Estado e Administração       

Administração 700.292.810 718.245.973 700.606.769 795.306.481 975.300.856 1.151.611.120 

Legislativa 270.037.751 326.661.515 386.248.658 449.447.592 517.663.315 565.143.779 

Judiciária 679.670.864 750.147.425 906.714.127 987.860.146 1.143.400.069 1.209.702.939 
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Fonte: Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011. Elaborado pelo autor. 
 
 
 
 
 

 

Essencial à Justiça 249.421.919 321.095.178 327.312.855 362.440.398 453.960.125 543.496.173 

Relações Exteriores - - - - 161.069 30.083 

Encargos Especiais 3.677.102.491 4.103.256.863 4.405.177.442 5.171.716.340 4.823.145.560 4.945.582.464 

Reserva de Contingência - - - - - - 

Total 14.348.142.812 15.853.588.176 16.930.378.912 19.875.029.144 21.374.933.567 24.667.993.043 
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APÊNDICE B – Seleções públicas lançadas 

 
Tabela 17 - Chamadas públicas 2007 

Chamadas Públicas Quant. de projetos Valor Total 

Projetos culturais de intercâmbio ------------- 90.000,00 

Projetos de manutenção de grupos artísticos  10 800.000,00 

Projetos culturais de pequeno valor 84 720.000,00 

Total 94 1.610.000,00 

       Fonte: Secretaria de Cultura do Estado da Bahia. Elaborado pelo autor. 

 

 

Tabela 18 - Editais 2008 

nº Edital 
Unidade 

responsável 

Quantidade 

de projetos 

Valor total 

(R$) 

1 
Matilde Matos – Apoio à curadoria e 

montagem de exposições no Estado da 

Bahia 

FUNCEB 10 280.000,00 

2 
Yanka Rudzka – Apoio à montagem de 

espetáculos de dança no Estado da Bahia 
FUNCEB 08 440.000,00 

3 
Apoio à produção de conteúdo digital em 

música 
FUNCEB 11 360.000,00 

4 
Manoel Lopes Pontes – Apoio à montagem 

de espetáculos de teatro no Estado da Bahia 
FUNCEB 08 

440.000,00 

 

5 
68+40 – Apoio à produção cultural sobre 

1968 
FUNCEB 09 600.000,00 

6  Apoio ao intercâmbio cultural  SECULT ____ 
 

60.000,00  

7  Apoio à residência artística no exterior  SECULT 05 
 

100.000,00  

8 Apoio à edição de folhetos de cordel FPC 12 33.000,00 

9 
Apoio à produção de obras audiovisuais de 

curta-metragem 
IRDEB 02 200.000,00 

10 
Apoio à produção de obra audiovisual de 

longa-metragem 
IRDEB 01 1.200.000,00 

11 
Edital Território Cultural - projetos 

estruturantes para o desenvolvimento 

territorial da cultura  

SUDECULT 26 7.800.000,00 

12 
Manifestações culturais populares 

tradicionais e contemporâneas 
SECULT 35 350.000,00 

13 
Apoio à produção de obras audiovisuais na 

forma de documentários 
IRDEB 26 2.077.700,00 

14 
Apoio à produção de programa radiofônico 

de radionovela 
IRDEB 01 70.000,00 
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15 
Apoio à produção de obras audiovisuais 

forma de programa-piloto para televisão 
IRDEB 05 250.000,00 

16 
Apoio à produção de programas 

radiofônicos infantis 
IRDEB 01 120.000,00 

17 
“Tô no Pelô” - Apoio à dinamização 

artístico-cultural do Pelourinho 
FUNCEB/ 

IPAC 
22 2.400.000,00 

18 
Apoio ao desenvolvimento de roteiros 

audiovisuais de longa-metragem 
IRDEB 10 150.000,00  

19 
Apoio à produção de programas 

radiofônicos de poesia  
IRDEB 01 

60.000,00  

 

20 
Vivaldo Ladislau - Apoio à circulação de 

música no Estado da Bahia e no Nordeste 
FUNCEB 10 660.000,00 

21 
Ninho Reis – Apoio à circulação de 

espetáculos de dança no Estado da Bahia e 

no Nordeste 

FUNCEB 10 660.000,00 

22 
Jurema Penna - Apoio à circulação de 

espetáculos de teatro no Estado da Bahia e 

no Nordeste 

FUNCEB 10 660.000,00 

23 Apoio a edição de livros de autores baianos FPC 12 270.000,00 

24 Apoio às bibliotecas comunitárias FPC 10 200.000,00 

25 
Apoio a editoras para edição de coleção de 

livros 
FPC 03 180.000,00 

26 
Apoio a pesquisa para criação literária de 

escritores baianos 
FPC 08 150.000,00 

27 Incentivo à leitura no Estado da Bahia FPC 10 150.000,00 

28 Cultura Negra FPC/ FUNCEB 07 300.000,00 

29 Cultura LGBT FPC/ FUNCEB 06 250.000,00 

30 Cultura Digital FUNCEB 08 200.000,00 

31 
Fura-fura – Apoio à montagem e circulação 

de espetáculos e números circenses no 

Estado da Bahia 

FUNCEB 07 180.000,00 

32 
Apoio a projetos de formação e qualificação 

artístico-cultural 
FUNCEB 30 850.000,00 

33  Cultura e Direitos Humanos  FUNCEB 06 450.000,00  

 
Total 

330 22.150.700,00 

       Fonte: Secretaria de Cultura do Estado da Bahia. Elaborado pelo autor. 
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Tabela 19 - Editais 2009 

 

nº Edital 
Unidade 

responsável 

Quantidade 

de projetos 

Valor total 

(R$) 

1 

Preservação, Dinamização e Difusão de 

Acervos Pertencentes a Instituições Museais 

Privadas e Comunitárias no Estado da Bahia 

IPAC 14 780.000,00 

2 

Apoio a Propostas de Formação Artística 

e/ou Qualificação Técnica na Área 

Museológica e Patrimonial 

IPAC 23 350.000,00 

3 
Fotografia Baiana – Apoio à Publicação de 

Ensaios Fotográficos no Estado da Bahia 
FUNCEB 03 180.000,00 

4 

Matilde Matos – Apoio à Curadoria e 

Montagem de Exposições no Estado da 

Bahia 

FUNCEB 10 330.000,00 

5 
Apoio à Produção de Conteúdo em Música 

no Estado da Bahia 
FUNCEB 10 400.000,00 

6 

Manoel Lopes Pontes – Apoio à Montagem 

de Espetáculos de Teatro no Estado da 

Bahia 

FUNCEB 10 720.000,00 

7 
Yanka Rudzka – Apoio à Montagem de 

Espetáculos de Dança no Estado da Bahia 
FUNCEB 10 720.000,00 

8 
Apoio a Projetos de Valorização do 

Patrimônio Cultural no Estado da Bahia 
IPAC 10 

 

 190.000,00 

9 

Apoio à Elaboração de Projetos de 

Preservação de Bens Imóveis Tombados no 

Estado da Bahia 

IPAC 08 
 

 750.000,00 

10 

Apoio à Execução de Obras de Restauração 

de Bens Imóveis Tombados no Estado da 

Bahia 

IPAC 04 
 

 1.100.000,00 

11 
Tô no Pelô - Apoio à Dinamização Artístico-

cultural do Pelourinho 
IPAC 22 2.400.000,00 

12 
Ninho Reis – Apoio à Circulação de 

Espetáculos de Dança no Estado da Bahia 
FUNCEB 09 

 

 540.000,00 

13 
Jurema Penna – Apoio à Circulação de 

Espetáculos de Teatro no Estado da Bahia 
FUNCEB 09 

 

 540.000,00 

14 
Giro das Artes Visuais – Apoio à Circulação 

de Exposições no Estado da Bahia 
FUNCEB 04 

 

 160.000,00 

15 
Vivaldo Ladislau – Apoio à Circulação de 

Shows de Música no Estado da Bahia 
FUNCEB 09 

 

 540.000,00 

16 
Apoio à Pesquisa e Preservação da Memória 

Audiovisual Baiana 
IRDEB 03 150.000,00 

17 
Apoio à Produção de Obras Audiovisuais de 

Curta-Metragem 
IRDEB 03 195.000,00 

18 
Apoio à Produção de Obras Audiovisuais de 

Longa-Metragem 
IRDEB 01 1.200.000,00 

19 
Apoio à Produção de Teledramaturgia em 

série para Televisão 
IRDEB 03 900.000,00 
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20 

Apoio à Produção de Projeto Completo para 

série de Animação e 

Interprograma de TV 

IRDEB 05 250.000,00 

21 
Apoio à Realização de Mostras e Festivais 

Audiovisuais 
IRDEB 05 280.000,00 

22 Cultura Negra FPC 07 300.000,00 

23 Culturas LGBT FPC 06 250.000,00 

24 Publicação de Periódicos em Cultura SECULT 02 240.000,00 

25 
Apoio a Edição de Livros de Literatura de 

Autores Baianos 
FPC 15 375.000,00 

26 
Apoio a Edição de Coleção de Livros de 

Autores Baianos 
FPC 03 210.000,00 

27 Apoio a Criação Literária FPC 08 150.000,00 

28 Incentivo a Leitura FPC 10 180.000,00 

 Total  226 14.380.000,00 

       Fonte: Secretaria de Cultura do Estado da Bahia. Elaborado pelo autor. 

 

 

Tabela 20 – Chamadas Públicas 2009 

Seleção Quant. de projetos Valor Total 

Projetos para produção de 08 documentários 08 640.100,00 

Ações continuadas de instituições culturais 14 5.500.000,00 

Projetos culturais de Difusão e Intercâmbio ---------- 180.000,00 

Ano da França no Brasil ---------- 1.200.000,00 

Projetos culturais de Residência Artística 06 150.000,00 

Projetos culturais de Difusão e Intercâmbio* ---------- 240.000,00 

Projetos culturais de Residência Artística * 08 120.000,00 

Total 36 8.030.100,00 

       Fonte: Secretaria de Cultura do Estado da Bahia. Elaborado pelo autor. 
*Lançados em dezembro para o exercício de 2010. 
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Tabela 21 - Editais 2010 

nº Edital 
Unidade 

responsável 

Quantidade 

de projetos 

Valor total 

(R$) 

1 
Fura-Fura – Apoio às Artes Circenses no 

Estado da Bahia 
FUNCEB 12 285.000,00 

2 
Apoio ao Desenvolvimento de Textos 

Dramatúrgicos no Estado da Bahia 
FUNCEB 06 90.000,00 

3 
Yanka Rudzka – Apoio à Montagem de 

Espetáculos de Dança no Estado da Bahia 
FUNCEB 10 720.000,00 

4 

Manoel Lopes Pontes – Apoio à Montagem 

de Espetáculos de Teatro no Estado da 

Bahia 

FUNCEB 10 720.000,00 

5 

Matilde Matos – Apoio à Curadoria e 

Montagem de Exposições no Estado da 

Bahia 

FUNCEB 11 480.000,00 

6 
Vivaldo Ladislau – Apoio à Circulação de 

Shows de Música no Estado da Bahia 
FUNCEB 09 540.000,00 

7 
Apoio à Produção de Obras Audiovisuais de 

Curta-metragem 
IRDEB 03 225.000,00 

8 
Apoio à Realização de Mostras e Festivais 

Audiovisuais 
IRDEB 06 320.000,00 

9 
Apoio ao Desenvolvimento de Roteiros 

Audiovisuais de Longa-metragem 
IRDEB 12 225.000,00 

10 
Apoio à Produção de Programas 

Radiofônicos 
IRDEB 02 140.000,00 

11 Culturas LGBT 
SECULT/ 

NCPI 
06 250.000,00 

12 Cultura Negra 
SECULT/ 

NCPI 
07 300.000,00 

13 
Apoio a Edição de Livros de Literatura de 

Autores Baianos 
FPC 15 375.000,00 

14 
Apoio a Projetos de Valorização do 

Patrimônio Cultural no Estado da Bahia 
IPAC 10 260.000,00 

15 

Apoio a Preservação, Dinamização e Difusão 

de Acervos Pertencentes a 

Instituições Museais Privadas e 

Comunitárias no Estado da Bahia 

IPAC 15 500.000,00 

16 
Apoio a Grupos Artísticos do Estado da 

Bahia 
FUNCEB 18 1.230.000,00 

 Total  152 6.660.000,00 

       Fonte: Secretaria de Cultura do Estado da Bahia. Elaborado pelo autor. 
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Tabela 22 - Chamadas Públicas 2010 

Edital Quant. de projetos Valor Total 

Ações continuadas de instituições culturais 12 1.500.000,00 

Montagem teatral ao ar livre - France Liberté 01 100.000,00 

Total 13 1.600.000,00 

       Fonte: Secretaria de Cultura do Estado da Bahia. Elaborado pelo autor. 
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Tabela 23 – Seleções Públicas por área cultural 

 

 2007 2008 2009 2010 Total 

 Editais/ 

Chamadas 
Valor 

Editais/ 

Chamadas 
Valor 

Editais/ 

Chamadas 
Valor 

Editais/ 

Chamadas 
Valor 

Editais/ 

Chamadas 
Valor 

A. Cênicas 0 0 05 2.380.000,00 04 2.520.000,00 05 1.915.000,00 14 6.815.000,00 

Música 0 0 02 1.020.000,00 02 940.000,00 01 540.000,00 05 2.500.000,00 

Audiovisual 0 0 08 4.127.700,00 07 3.615.100,00 04 910.000,00 19 8.652.800,00 

Patrimônio 0 0 0 0 03 2.040.000,00 01 260.000,00 04 2.300.000,00 

Museu 0 0 0 0 02 1.130.000,00 01 500.000,00 03 1.630.000,00 

A. Visuais 0 0 01 280.000,00 03 670.000,00 01 480.000,00 05 1.430.000,00 

Livro e Leitura 0 0 06 983.000,00 05 1.155.000,00 01 375.000,00 12 2.513.000,00 

Cultura Popular 0 0 01 350.000,00 0 0 0 0 01 350.000,00 

Intercâmbio e 

Residência 
01 90.000,00 02 160.000,00 04 690.000,00 0 0 07 940.000,00 

Transversal 02 1.520.000,00 08 12.850.000,00 04 4.150.000,00 03 1.780.000,00 17 20.300.000,00 

Manutenção de 

Instituições 
0 0 0 0 01 5.500.000,00 01 1.500.000,00 02 7.000.000,00 

Total 03 1.610.000,00 33 22.150.700,00 35 22.410.100,00 18 8.260.000,00 89 54.430.800,00 

Fonte: Secretaria de Cultura do Estado da Bahia. Elaborado pelo autor. 
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APÊNDICE C  

 

Tabela 24 - Instituições beneficiadas com projetos de manutenção e valores por ano 

Instituição/Proponente 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Total 

Casa das Filarmônicas 604.316,71 1.468.335,00    ________   ________   ________   ________ 2.072.651,71 

Museu Carlos Costa Pinto 529.000,00 1.295.000,00 899.999,90 ________ 1.698.674,96 ________ 4.422.674,86 

Centro Brasileiro de Difusão do Livro e da 

Leitura 
429.969,02 855.572,83 ________ ________ ________ ________ 1.285.541,85 

Casa de Jorge Amado
68

 330.000,00 943.928,71 899.209,27 ________ 1.720.273,48 ________ 3.893.411,46 

Balé Folclórico da Bahia 225.000,00 716.917,62 865.529,25 ________ 1.080.974,89 ________ 2.888.421,76 

Teatro XVIII
69

 110.000,00 387.455,35 680.009,58 ________ ________ 1.349.006,17 2.526.471,10 

Fundação Hansen Bahia 67.998,00 388.984,00 181.410,75 ________ 1.078.723,13 ________ 1.717.115,88 

Academia de Letras da Bahia 125.000,00 300.000,00 533.111,36 ________ 745.528,02 ________ 1.703.639,38 

Fundação Anísio Teixeira 47.996,69 149.997,03 242.169,78 ________ 833.271,74 ________ 1.273.435,24 

Teatro Villa Velha
70

 140.000,00 440.250,00 644.888,59 ________ 1.389.404,47 ________ 2.614.543,06 

Núcleo de Incentivo Cultural de Santo 
Amaro – NICSA 

67.411,16 161.429,32 271.982,13 ________ ________ ________ 500.822,61 

Fundação Pierre Verger 125.000,00 301.560,72 655.585,71 ________ ________ 1.049.212,42 2.131.358,85 

Instituto Geográfico e Histórico da Bahia 50.000,00 120.000,00 229.870,00 ________ ________ 541.941,78 941.811,78 

Teatro Popular de Ilhéus ________ ________ 356.590,00 ________ ________ 408.850,00 765.440,00 

Museu da Misericórdia
71

 ________ ________ 747.968,86 ________ ________ 1.267.368,75 2.015.337,61 

                                                
68 Teve projeto apoiado em 2005 no valor de 330.000,00, mas não foi de manutenção. 
69 Res Inexplicata Volans. 
70 Sol Movimento da Cena - Centro de Pesquisa para o Desenvolvimento Cultural.  
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Sociedade Musical Oficina de Frevos e 

Dobrados 
24.818,95 ________ ________ ________ ________ ________ 24.818,95 

Câmara Bahiana do Livro 21.600,00 ________ ________ ________ ________ ________ 21.600,00 

Total 2.898.110,53 7.529.430,58 7.208.325,18 0,00 8.546.850,69 4.616.379,12 30.799.096,10 

Fonte: Secretaria de Cultura do Estado da Bahia. Elaborado pelo autor. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

                                                                                                                                                                                                                                  
71 Teve projeto apoiado em 2006, mas não era de manutenção. 
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Tabela 25 - Quantidade de Projetos Apoiados por Território de Identidade do Proponente
72

 
 

Território de Identidade do Proponente 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Total 

Agreste de Alagoinhas/Litoral Norte     02 02 04 

Bacia do Jacuípe      02 02 

Bacia do Paramirim      01 01 

Bacia do Rio Corrente    01 02 02 05 

Baixo Sul    02 02 04 08 

Chapada Diamantina   01 01 04 05 11 

Extremo Sul  01 01  03 07 12 

Irecê     01 04 05 

Itaparica     02  02 

Itapetinga     01  01 

Litoral Sul   01  07 12 20 

Médio Rio de Contas    02 06 09 17 

Piemonte da Diamantina     01 03 04 

Piemonte do Paraguaçu   01  01 04 06 

Piemonte Norte do Itapicuru      01 01 

Portal do Sertão   02 03 05 10 20 

Recôncavo 02 03 02 01 09 17 34 

RMS 23 30 65 89 205 276 688 

                                                
72 Excluindo os projetos da SECULT. 
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Semiárido Nordeste II   01 01 02 02 06 

Sertão do São Francisco 01   01 02 05 09 

Sertão Produtivo 01 01 01  02 04 09 

Sisal  01   04 04 09 

Vale do Jiquiriçá     01 03 04 

Velho Chico  01 01  04 04 10 

Vitória da Conquista    02 07 06 15 

Oeste Baiano       0 

São Paulo     01  01 

Total 27 37 76 103 274 387 904 

Fonte: Secretaria de Cultura do Estado da Bahia. Elaborado pelo autor. 
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Tabela 26 - Quantidade de Recursos por Território de Identidade do Proponente
73

 
 

Território de Identidade do Proponente 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Total 

Agreste de Alagoinhas/Litoral Norte     58.870,00 105.970,60 164.840,60 

Bacia do Jacuípe      25.000,00 25.000,00 

Bacia do Paramirim      34.187,75 

 
34.187,75 

Bacia do Rio Corrente  
  46.309,00 308.999,20 109.136,00 

464.444,20 

Baixo Sul    104.860,00 23.744,32 152.260,75 280.865,07 

Chapada Diamantina   44.422,08 44.420,00 413.624,70 149.426,08 651.892,86 

Extremo Sul  150.371,39 98.570,35  196.407,60 766.168,06 1.211.517,40 

Irecê     2.800,84 353.109,80 355.910,64 

Itaparica     66.800,48  66.800,48 

Itapetinga     10.000,00 

 

 10.000,00 

Litoral Sul   356.590,00  514.830,00 1.161.749,94 2.033.169,94 

Médio Rio de Contas    99.277,50 161.450,00 532.164,80 792.892,30 

Piemonte da Diamantina     2.232,00 319.600,00 321.832,00 

Piemonte do Paraguaçu   18.510,07  59.810,00 198.909,48 277.229,55 

Piemonte Norte do Itapicuru      46.850,00 

 
46.850,00 

Portal do Sertão   38.439,52 119.898,00 323.955,50 634.960,00 1.117.253,02 

Recôncavo 135.409,16 601.707,12 453.392,88 39.830,00 1.295.630,55 853.516,80 3.379.486,51 

RMS 6.611.069,51 14.452.662,98 10.358.360,21 7.847.808,62 24.051.388,13 23.331.657,72 86.652.947,17 

Semiárido Nordeste II   59.493,22 74.197,00 124.092,00 12.431,00 270.213,22 

                                                
73 Excluindo os projetos da SECULT. 
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Sertão do São Francisco 300.811,39   104.933,00 300.970,10 118.131,10 824.845,59 

Sertão Produtivo 47.996,69 149.997,03 242.169,78  959.707,89 120.321,00 1.520.192,39 

Sisal  13.177,50   79.577,53 167.728,00 260.483,03 

Vale do Jiquiriçá     19.520,52 95.655,30 115.175,82 

Velho Chico  207.683,81 29.897,17  154.726,50 298.339,00 690.646,48 

Vitória da Conquista    90.900,00 343.272,82 293.599,78 727.772,60 

Oeste Baiano       0 

São Paulo     300.000,00  300.000,00 

Total 7.095.286,75 15.575.599,83 11.699.845,28 08.572.433,12 29.772.410,68 29.880.872,96 102.596.448,62 

Fonte: Secretaria de Cultura do Estado da Bahia. Elaborado pelo autor. 
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Tabela 27 – População territorial X Participação nos recursos do FCBA
74

 
 

Território de Identidade Participação na 

População do Estado (%) 

Participação nos recursos 

do FCBA (%) 

Investimento por 

habitante 

Agreste de Alagoinhas/Litoral Norte 4,48 0,16 R$ 0,26 

Bacia do Jacuípe 1,69 0,02 R$ 0,11 

Bacia do Paramirim 1,16 0,03 R$ 0,21 

Bacia do Rio Corrente 1,43 0,45 R$ 2,31 

Baixo Sul 2,40 0,27 R$ 0,83 

Chapada Diamantina 2,57 0,64 R$ 1,81 

Extremo Sul 5,42 1,18 R$ 1,59 

Irecê 2,87 0,35 R$ 0,88 

Itaparica 1,19 0,07 R$ 0,40 

Itapetinga 1,76 0,01 R$ 0,04 

Litoral Sul 5,67 1,98 R$ 2,56 

Médio Rio de Contas 2,61 0,77 R$ 2,16 

Piemonte da Diamantina 1,45 0,31 R$ 1,58 

Piemonte do Paraguaçu 2,10 0,27 R$ 0,94 

Piemonte Norte do Itapicuru 1,87 0,05 R$ 0,18 

Portal do Sertão 6,23 1,09 R$ 1,28 

Recôncavo 4,11 3,29 R$ 5,86 

RMS 24,53 84,46 R$ 25,19 

                                                
74 Excluindo os projetos da SECULT. 
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Semiárido Nordeste II 2,91 0,26 R$ 0,66 

Sertão do São Francisco 3,53 0,80 R$ 1,67 

Sertão Produtivo 3,17 1,48 R$ 3,42 

Sisal 4,15 0,25 R$ 0,45 

Vale do Jiquiriçá 2,24 0,11 R$ 0,37 

Velho Chico 2,64 0,67 R$ 1,87 

Vitória da Conquista 4,96 0,71 R$ 1,05 

Oeste Baiano 2,84 0,00 R$ 0,00 

São Paulo ---- 0,29 ----- 

Fontes: Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia, 2011. Secretaria de Cultura do Estado da Bahia. Elaborado pelo autor. 
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Tabela 28 - Projetos por área cultural
75

 
 

Território de Identidade do Proponente 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Total 

Artes Cênicas 02 03 10 24 74 94 207 

Artes Visuais 01 01 02 10 21 29 64 

Audiovisual 0 0 15 09 35 52 111 

Cultura Popular 01 01 06 04 27 26 65 

Intercâmbio/Residência 0 0 0 10 16 03 29 

Livro e Leitura 02 04 09 05 16 41 77 

Manutenção de Instituições 15 13 13 0 07 05 53 

Museu 02 03 0 01 02 25 33 

Música 01 02 16 24 57 67 167 

Patrimônio 01 05 0 01 02 24 33 

Transversal 02 05 05 15 17 21 65 

Total 27 37 76 103 274 387 904 

Fonte: Secretaria de Cultura do Estado da Bahia. Elaborado pelo autor. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

                                                
 
75 Excluindo projetos da SECULT 
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Tabela 29 - Recursos por área cultural
76

 
 

Território de Identidade do Proponente 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Total 

Artes Cênicas 100.000,00 430.582,71 1.426.938,73 2.516.573,54 4.946.800,55 6.539.226,15 15.960.121,68 

Artes Visuais 49.600,00 255.972,69 24.829,79 556.250,71 1.113.482,22 852.276,49 2.852.411,90 

Audiovisual 0 0 1.308.241,90 1.928.887,96 6.393.911,21 6.526.479,36 16.157.520,43 

Cultura Popular 277.707,00 646.200,62 185.570,50 148.317,90 607.304,69 950.252,36 2.815.353,07 

Intercâmbio/Residência 0 0 0 133.347,48 265.262,99 55.327,34 453.937,81 

Livro e Leitura 308.374,60 733.219,77 659.128,49 359.878,00 802.016,62 1.023.210,65 3.885.828,13 

Manutenção de Instituições 2.898.110,53 7.529.430,58 7.208.325,18 0 8.546.850,69 4.616.379,12 30.799.096,10 

Museu 1.501.031,78 3.109.679,50 0 159.240,00 80.834,57 718.329,79 5.569.115,64 

Música 59.997,99 102.526,12 774.246,65 1.103.217,43 4.205.246,51 3.535.382,56 9.780.617,26 

Patrimônio 150.464,85 926.349,00 0 294.984,00 519.172,08 2.111.379,73 4.002.349,66 

Transversal 1.750.000,00 1.841.638,84 112.564,04 1.371.736,10 2.291.528,55 2.952.629,41 10.320.096,94 

Total 7.095.286,75 15.575.599,83 11.699.845,28 8.572.433,12 29.772.410,68 29.880.872,96 102.596.448,62 

Fonte: Secretaria de Cultura do Estado da Bahia. Elaborado pelo autor. 

 
 
 
 
 
 

                                                
76 Excluindo projetos da SECULT 
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APÊNDICE D 

 

Tabela 30 – Lançamento das seleções públicas 2008: prazo previsto e prazo realizado 
 

Edital/Chamada Pública 
Previsão de 

lançamento 
Lançamento 

Documentários sobre os Territórios de Identidade Abril/Maio  Setembro 

Montagem de Teatro Abril/Maio Junho 

Montagem de Dança Abril/Maio Junho 

Montagem de Exposição Abril/Maio Junho 

Produção de Conteúdo Digital em Música Abril/Maio Junho 

Bibliotecas Comunitárias Abril/Maio Novembro 

Leitura Abril/Maio Novembro 

Cordel Abril/Maio Julho 

Literatura Abril/Maio Novembro
77

 

Residência Artística Abril/Maio Julho 

Produção de Longa Metragem Abril/Maio Julho 

Produção de Curta Metragem Abril/Maio Julho 

Produção de Documentários Abril/Maio ------- 

Produção de Pilotos para TV Abril/Maio Setembro 

Programas Radiofônicos Maio Setembro
78

 

Desenvolvimento de Roteiros Maio Outubro 

Jogos Eletrônicos Maio ------ 

Pesquisa e Difusão da Memória Audiovisual Maio ------ 

Cultura Digital Maio Novembro 

Atividade Circense Maio Novembro 

Periódicos em Cultura Maio ------ 

Coleção Editorial Maio Novembro 

Elaboração de Projetos de Patrimônio Junho ------ 

Memória Junho ------ 

Circulação de música Junho Outubro 

                                                
77 3 Editais: Edição de livros de autores baianos, edição de coleção de livros, e pesquisa para criação literária. 
78 3 Editais: Radionovela e Rádio Infantil em setembro e Poesia, em outubro. 
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Circulação de teatro Junho Outubro 

Circulação de dança Junho Outubro 

Difusão e Intercâmbio Abril/Julho/Outubro Julho 

Fonte: BAHIA. Portaria nº 70/2008. Elaborado pelo autor. 
 

 

 

Tabela 31 – Lançamento das seleções públicas 2009: prazo previsto e prazo realizado 

 

Edital/Chamada Pública 
Previsão de 

lançamento 
Lançamento 

Ano França no Brasil – Etapa 2 2° Trimestre 1º Trimestre 

Residências Artísticas 2° Trimestre 3º e 4º Trimestres 

Difusão e Intercâmbio 2° Trimestre 2º e 4º Trimestres 

Patrimônio – Projetos 2° Trimestre 3° Trimestre 

Patrimônio – Obras 2° Trimestre 3° Trimestre 

Patrimônio – Valorização 2° Trimestre 3° Trimestre 

Museus – Dinamização 2° Trimestre 2° Trimestre 

Museus – Formação 2° Trimestre 2° Trimestre 

Produção Dramatúrgica 2° Trimestre -------- 

Montagem de Teatro 2° Trimestre 3° Trimestre 

Montagem de Dança 2° Trimestre 3° Trimestre 

Curadoria e Montagem de Exposição 2° Trimestre 3° Trimestre 

Produção de Conteúdo Digital em Música 2° Trimestre 3° Trimestre 

Festivais e Mostras de Audiovisual 2° Trimestre 4° Trimestre 

Piloto TV Teledramaturgia 2° Trimestre 4° Trimestre 

Bíblia para Animação 2° Trimestre -------- 

Produção Longa-Metragem de Baixo Orçamento 2° Trimestre 4° Trimestre 

Produção Longa-Metragem  2° Trimestre --------- 

Desenvolvimento de Roteiro de Longa-Metragem 2° Trimestre --------- 

Pesquisa e Difusão da Memória Audiovisual 2° Trimestre 4° Trimestre 

Coleção Editorial 3° Trimestre 4° Trimestre 

Edição Livros Autores Baianos 3° Trimestre 4° Trimestre 

Criação Literária 3° Trimestre 4° Trimestre 

Fomento à Leitura 3° Trimestre 4° Trimestre 
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Bibliotecas Comunitárias  3° Trimestre -------- 

Arquivos 3° Trimestre -------- 

Fotografia Baiana 3° Trimestre 3° Trimestre 

Filarmônicas 3° Trimestre -------- 

Grupos Artísticos 3° Trimestre -------- 

Cultura Digital 3° Trimestre -------- 

Apoio ao Circo 3° Trimestre -------- 

Publicações de Periódicos (impresso e digital) 3° Trimestre 4° Trimestre 

Giro Artes Visuais 3° Trimestre 4° Trimestre 

Circulação de Shows Musicais 3° Trimestre 4° Trimestre 

Circulação de Espetáculos de Teatro 3° Trimestre 4° Trimestre 

Circulação de Espetáculos de Dança 3° Trimestre 4° Trimestre 

LGBT 3° Trimestre 4° Trimestre 

Tô no Pelô 3° Trimestre 3° Trimestre 

Formação e Qualificação Artística 3° Trimestre --------- 

Cultura Negra 4° Trimestre 4° Trimestre 

Fonte: BAHIA. Portaria nº 060/2009. Elaborado pelo autor. 
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APÊNDCE E - Projetos apoiados (2005 - 2010) 
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APÊNDICE F 

Entrevista concedida por Carlos Paiva, Superintendente de Promoção Cultural da 

Secretaria de Cultura da Bahia 

 

Data: 19 de fevereiro de 2013 

 

Nome completo: 

Carlos Beyrodt Paiva Neto 

Instituição em que trabalha: 

Secretaria de Cultura do Estado da Bahia 

Cargo que ocupa: 

Superintendente de Promoção Cultural 

 

A SECULT começou a lançar editais em 2008 para a seleção de projetos do Fundo de 

Cultura? 

Diretamente, pela SECULT, sim. Em 2007 a gente lançou via FUNCEB. O quê que 

aconteceu? Em 2005, quando o Fundo foi criado, e 2006, existia ainda convênio entre a 

SECULT e as vinculadas para executar atividades, às vezes, das próprias vinculadas, próprias 

do Governo do Estado.  Isso era contra o modelo que a gente pensava para o Fundo de 

Cultura. Porque o Fundo de Cultura deveria financiar iniciativas da sociedade e não projetos 

do próprio Estado. Para isso, o Estado deveria procurar atrair orçamento do próprio Estado. A 

ideia do fundo era pra isso. Porém, como o orçamento de 2007 foi elaborado em 2006, não 

existia verba pra isso e a gente já queria iniciar 2007 a questão dos editais públicos para 

financiamento direto. Então, ainda em 2007, a gente reproduziu convênio com FUNCEB, 

IPAC, mas falou, “nesses convênios vocês vão fazer coisas que resultem em benefício para a 

sociedade civil”. Então, em 2007 teve editais na Fundação Cultural com recursos do Fundo de 

Cultura através desse convênio. Agora, diretamente, no modelo que foi estabelecido depois, 

foi em 2008, através de várias unidades. E em 2009 foram com todas as unidades. A gente foi 

fazendo um crescente. 

 

Como eram definidos quais editais seriam lançados e qual o valor para cada edital? 

Tinha o planejamento da SECULT... o que era priorizado etc. Geralmente era uma reunião do 

Secretário com os dirigentes. Muitas delas eu participava, tanto como chefe de gabinete como, 

depois, como superintendente, onde se tentava identificar, a partir de tudo que vinha sendo 

feito, quer dizer, planejamento do Estado, encontros setoriais, pegar tudo o que a gente tinha 

de informação para definir o que era prioritário com o recurso que tinha disponível. Como é 

que era a divisão de recursos nessa época? Não tinha um... O número de demanda maior 

geralmente vinha das linguagens das artes, então naturalmente tinha um bom recurso. 

Audiovisual é uma atividade cara, então tinha um volume diferenciado para o audiovisual. Era 

um acordo que se tinha, uma estimativa que se fazia entre os dirigentes e o Secretário. 

 

Então não houve participação da sociedade nessas discussões. 

Não. Desde 2012 essa discussão já foi mais coletiva por que não foi entre dirigentes e 

Secretário, mais todo o núcleo de dirigentes da SECULT. Uma discussão superdelicada, por 

que todo mundo vai falar “eu quero mais pra mim”. Então, nesse núcleo a gente já conseguiu 

fazer, a meu ver, com muita serenidade, por que todo mundo ali entendia que tinha um valor 

global... “dentro do valor global a minha proporção é essa”. Inclusive, a primeira colocação 

nessa reunião de 2011 não somou o valor global. Todo mundo foi muito assim... espírito de 

entender a coletividade.  
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Se se coloca essa discussão, todo mundo vai falar que quer mais do que às vezes é até 

razoável. Então, o papel do Estado, eu acho, é ter esse olhar geral. Em algum momento, 

talvez, até haver isso, mas eu acho que tem que ter critérios e parâmetros melhor estabelecidos 

para que essa discussão seja conduzida. Com esse modelo de edital setorial, a gente tem 

alguma... Assim que a gente tiver uma série histórica em acho que a gente vai conseguir ter 

mais dados para refletir, por exemplo, de onde é que está vindo o maior número de demanda. 

Isso tende a puxar... Quando chegou em 2011 a gente já definiu o valor que iria para cada área 

em 2012, 2013 e 2014. Então, é natural que o que a demanda for apresentando a gente vá 

ajustando em relação a isso. Levando em consideração, inclusive não só a demanda dos 

editais como o global da SECULT. Vamos supor que a SECULT consiga fazer uma parceria 

com o Ministério para ter um programa específico para a área de circo. Não existe, mas 

vamos supor que existe. E aí tem um investimento considerável na área de circo. Obviamente 

isso vai enfraquecer que o edital do Fundo de Cultura haja um crescimento desse edital por 

que a gente já conseguiu um outro investimento direto que vai conseguir dar conta de grande 

parte da demanda de circo. Então não é só uma análise do contexto do conjunto dos editais 

dos últimos anos, como o contexto de tudo o que está sendo investido no Estado em todas as 

áreas. Música tem o maior número de inscritos, porém o maior investimento do Fazcultura é 

na área de música, então grande parte da demanda musical é atendida pelo Fazcultura, não 

toda, tanto que o edital tem um valor considerável. Mas, com certeza, grande parte das 

demandas que estão no Fundo também poderiam ir para o Fazcultura ou são atendidas pelo 

Fazcultura. 

 

A cada quadrimestre a SECULT deve publicar relatórios do FCBA. Por que esses 

relatórios não estão disponibilizados no site da Secretaria? 

Os relatórios tinham uma qualidade muito ruim e a gente tentou qualificar isso. Nessa 

qualificação a gente... eu acho que o ótimo ficou inimigo do bom. Por que antes era assim: 

realização do projeto tal e reproduzia o nome do projeto, Circulação do espetáculo X. Não 

falava o número de cidades, quais cidades... A gente tentou qualificar isso. E aumentou muito. 

Antes se tinha 40 projetos em 2005 e foi aumentando... e aumentou o problema mesmo. Então 

a gente está finalizando todos os relatórios dos últimos anos e vamos publicá-los. Esse ano 

tem um novo procedimento que só publica o novo TAC quando esses dados estão 

qualificados. Então, a partir de agora vai estar... não só a gente vai publicar tudo do passado 

como, quando chegar o momento, vai estar pronto. Isso ainda sem o sistema. Quando tiver o 

sistema a gente quer que seja em tempo real, a pessoa puxar como é que está o Fundo em 

tempo real. Sem prejuízo de publicar o relatório. 

 

Eu consegui encontrar os relatórios até o último de 2008. Os relatórios de 2009 e 2010 

não foram publicados? 

Provavelmente tem alguns prontos, eu não lembro de cabeça, posso te passar depois. 

 

Por que em 2010 teve uma grande redução na quantidade de editais lançados e no valor 

desses editais? 

A gente foi lançando edital em 2007, 2008 e 2009 num crescendo. A gente estava lançando e 

construindo um modelo de gestão. Por que qual foi o princípio que a gente partiu? Existia a 

demanda de que este instrumento, não é uma política, esse instrumento de política pública, os 

editais, pudesse ser aplicado em todas as áreas. O problema é que o orçamento da SECULT é 

pequeno e onde tinha o maior volume concentrado era no Fundo de Cultura. Então o 

pensamento foi, “olha, se esse dinheiro for da fonte 00, se existe uma diretriz geral...”, cada 

um não iria realizar seu edital? “Então pronto, tem aqui o dinheiro, cada um faça o edital”. 

Inclusive a gente consegue dar uma unidade, uma harmonizada pra que não seja cada um de 
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uma maneira, sem um padrão mais ou menos igual. O próprio fato de ter uma fonte de 

recursos levou a essa padronização maior. Só que então a gente pensou, “se a gente 

conseguisse captar, suplementar o orçamento da fonte 00 não ia ter que ter uma equipe de 

inscrição, orientação, acompanhamento...”, não teria? Daí a gente foi tentando construir. Só 

que como foi uma construção... como isso era uma gestão conjunta, toda gestão conjunta não 

é simples por que você tem a cultura institucional de cada unidade interna da SECULT que às 

vezes causa atrito. Então a gente foi construindo uma gestão conjunta dos editais que eram 

financiados pelo Fundo de Cultura. Isso gerou alguns atrasos de cronograma e ao mesmo 

tempo que a gente foi lançando isso a gente ia construindo o modelo, e isso continua e 

continuará sempre. Todo ano a gente senta, você participou disso, faz uma análise pra ver o 

que melhora e todo ano tem coisas a melhorar, todo ano sempre terá. Eu acho que a gente está 

chegando no nível, depois de cinco anos... seis anos de estabilidade em relação a uma série de 

modelos, mas mesmo assim a gente vai inovando, por exemplo, o ano passado a gente passou 

a licitar alguns serviços de apoio, que foi uma melhoria. A gente identificou... “poxa a gente 

precisa melhorar isso, isso e isso nessa gestão de contrato”. Nesse ano a gente tem o sistema 

que muda tudo. Então assim, ao inovar a gente vai sempre percebendo que a primeira vez... a 

gente podia melhorar várias coisas e a gente vai lá e melhora até o ponto de dizer “isso aqui a 

gente resolveu”. Enfim, tudo isso pra falar que durante os editais de 2008 e 2009... Em 2010 

muitos deles não tinham sido concluídos e aí a gente tem alguns gráficos que mostram a 

onda... Quando a gente fala dos editais de 2008 pode levar a uma interpretação errada por que 

a gente lançou os editais de 2008 ou 2009 no final do ano. Então, às vezes, a gente tem as 

mesmas instituições do edital 2008, aconteceram em 2009. Eu não lembro... Tanto que a gente 

tem editais 2008/2009. Os editais 2009 eu acho que entraram também, ou lançamento ou 

seleção, em 2010. Em 2010... “olha a gente está com um passivo muito grande e a gente 

precisa concluir isso. Então vamos lançar menos editais para a gente poder, não só concluir o 

que está em andamento e poder executar o que falta de último ano de governo bem feito. E 

tentar encerrar...”. Enfim, a gente tem um mandato de quatro anos e teria que concluir sem 

deixar um passivo muito grande de processos a serem concluídos. Então a decisão foi no 

sentido... “ó, vamos diminuir as expectativas e o que tem que ser feito - e o processo de edital 

é muito trabalhoso – pra poder concluir da melhor forma possível. 

 

Em 2009 teve um projeto da UNE, uma instituição sediada em São Paulo, como eles 

conseguiram esse apoio, já que a lei não permite? 

Esse processo foi para a PGE, teve toda uma argumentação. A sede da UNE é em São Paulo, 

mas é uma instituição de atuação nacional, União Nacional dos Estudantes, então a gente 

consultou, na época, a PGE se aquele procedimento era correto ou não, por que obviamente a 

sede está em São Paulo, mas se ela tem atuação nacional é uma instituição que tem atuação no 

cenário cultural da Bahia há muito mais de três anos, faz congressos aqui... tudo isso. E a PGE 

entendeu que aquilo tem validade, quer dizer a UNE..., a sede é lá, mas você tem a UNE em 

todos os estados, pode não ser no formato de perfeito, mas é um fato que ela está lá atuando, 

ela não tem sede, filial, por que a própria situação não leva a isso. Então, a partir desse 

entendimento... 

 

Entre 2007 e 2010 só foi lançado um edital de cultura popular. Por quê? 

Agora vou ter que puxar da memória... Foi pela Fundação ou foi direto? Foi direto, né? Acho 

que foi direto. Eu acho que a avaliação na época... por memória não vou saber te precisar. Eu 

acho que você deveria ver até com o próprio Hirton que estava acompanhando isso. 

Funcionou mais ou menos, nem bem nem mal. O modelo do Fundo de Cultura ele não 

funciona adequadamente para o seguimento de cultura popular. Há toda uma discussão, eu 

acho, anterior a essa que é: financiar a cultura popular é fomento? Tem todo um debate. Quer 



174 

 

dizer, no momento que você tem lá toda uma dinâmica de engajamento numa atividade, 

propriamente uma atividade cultural, mas aquilo só funciona... se é cultura popular 

espontânea, quando é que deixa de ser popular se você passa a pagar para que aquilo 

aconteça..., você está ajudando ou está atrapalhando? Quer dizer, se precisa ter uma 

revitalização, se precisa de um apoio, mas é com dinheiro, é com visibilidade? Se é com 

dinheiro em que proporção pra você não matar de vez. Quer dizer, o dinheiro é a pá de cal. Se 

já não tinha engajamento e agora é que não tem mesmo, que “agora eu só vou receber meu 

cachê”. Eu acho que essa discussão a gente ainda não conseguiu enfrentar devidamente no 

Estado. Existe acúmulo em relação a isso. Você tem a política de griôs aí que envolve repasse 

de dinheiro, mas eu acho que tem toda uma forma que isso acontece que você reforça o que se 

espera de uma política na área de cultura popular. Só pra ter uma ideia, mas tem diversos 

outros. O que se fez foi simplesmente pegar um instrumento... eu acho que para a cultura 

popular não é o mais adequado. Pelo menos, talvez não se você for direto aos principais 

fazedores e brincantes, talvez numa outra perspectiva. Aí tem uma crítica em relação aos 

projetos cujo objeto são manifestações populares, mas que, às vezes, você financia e você tem 

profissionais ganhando muito dinheiro e o representado, assim... Enfim, é um tema complexo, 

mas talvez o Fundo de Cultura seja mais para você fazer um documentário, um vídeo, um 

livro, mas você sabe que isso, ao mesmo tempo, não é você abordar e tá diretamente em 

contato com a manifestação. Enfim, esse não foi o motivo tá? Mas não vou saber por que que 

não teve. Em 2011 não teve nenhum edital foi a demanda espontânea global. Em 2012 já teve 

e 2013 também tem para a cultura popular. 

 

Em 2007, o apoio a projetos de manutenção passou a ser de até 80% e estava limitado a 

R$ 400 mil para cada instituição. Mas, oito projetos ultrapassaram este valor. 

Mas no valor final do TAC, não foi? 

 

No valor final do TAC. 

Em 2007 a gente tinha nove instituições e não era claro a diferença de instituições que 

ganhavam 1 milhão e duzentos ou ganhavam 200 mil. Aparentemente de porte similar. 

Quando foram selecionadas não se tinha clareza por que. Parecia que era simplesmente a 

soma de decisões em diferentes momentos e que não tinha um critério muito claro. O quê que 

acontece, tá? Essas instituições passaram a ser apoiadas pelo Fundo, mas, antes eram apoiadas 

pelo IPAC, pela Fundação Cultural, pela Fundação Pedro Calmon e em um momento 

resolveram concentrar esses apoios todos no Fundo de Cultura. Acredito eu, por que um dos 

orçamentos desses convênios sofreu contingenciamento. Mandar para o Fundo, eu imagino, 

tá, tentou-se blindar de qualquer problema, por que são tipos de convênios, tipos de apoio que 

para ser efetivo ele precisa ser constante, não pode ter atraso, não pode ter nada que 

prejudique, tem que ter continuidade. A gente fez esse corte pra tentar tirar essa diferença toda 

e fizemos o convênio de 400 mil. Só que daí, ao fazer isso, vários problemas foram 

levantados, inclusive foi questionado a legalidade desses apoios. Ao meu ver, numa 

interpretação equivocada da Constituição. A Constituição diz que é facultado aos Estados 

criar o Fundo de Cultura a partir de receitas vinculadas, quer dizer, tudo que entra, até meio 

por cento, vai direto para o Fundo. O Fundo de Cultura do Estado não tem receita vinculada. 

E nessa redação diz que é proibido aos estados aplicar isso em despesas de pessoal, despesas 

de custeio e encargos da dívida. Eu tenho pra mim que, com isso o julgador muito 

corretamente falou “Olha, o Estado não pode pegar esse dinheiro que é pra fomentar uma 

atividade social, no caso cultura, para financiar a própria máquina estatal”. Não financiar 

pessoal eu estou dizendo, “não posso pagar folha da secretaria de cultura com dinheiro do 

Fundo. Custeio, eu não posso pagar luz, etc, etc. Apesar de, obviamente, você ter despesas de 

custeio que o fundo precisa pra operar. A interpretação que houve da PGE na época, foi que 
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era impossível pagar pessoal. Pra mim, o próprio desdobramento lógico disso diz que isso é 

impossível. Como é que eu vou fazer uma peça de teatro sem pagar pessoal? Como é vou 

fazer um restauro sem pagar pessoal? Como é que eu vou fazer qualquer coisa sem ter alguma 

despesa com pessoal? Em algum momento tem que ter despesa com pessoa física. Enfim, a 

gente fez convênio em 2007 de um ano, aí chegou no final do convênio e a gente não tina 

dado uma solução pra isso. Então eu lembro que foi renovando esse convênio e ampliando 

ele. E pegou o mesmo valor que era pago mensalmente, a gente renovou por mais seis meses, 

e multiplicou esse valor por seis. Então, o TAC final é o valor... mais o valor equivalente a 

400 por ano. Se você pegar e dividir isso deveria ser isso. Eu não lembro se teve correção de 

inflação. Mas a lógica foi mantida. Até que em 2009 a gente laçou, a gente criou  como se 

fosse um programa de apoio a ações continuadas, deixou claro que pra você ter atividades 

finalísticas tem que pagar algumas despesas que são despesas comuns a qualquer atividade, 

como segurança. Pra pagar segurança não tem como vincular o papel que esse segurança teve 

numa exposição de museu, numa peça de teatro. Mas sem segurança o museu não existe, o 

teatro não existe. Então a gente demonstrou isso, criou um programa que diz claramente quais 

despesas eram permitidas, qual era o resultado ao se pagar as despesas e aperfeiçoou outras 

coisas. Aumentou o teto para 550 mil. A gente também... Eram dois anos renováveis por mais 

dois. Então tinha uma perspectiva de quatro anos. Isso era importante porque? Antes, as 

instituições... elas viviam assim, assinavam o convênio e no sexto mês do convênio começava 

a se preocupar com o próximo ano. Então eram convênios que você permitia sobrevivência. 

Estava sempre no estado de “será que eu vou continuar com as portas abertas no ano que vem 

ou não? Dois anos eu acho pouco, depois a gente mudou para três. Se você garante um apoio 

maior você pode até pedir para que ela fale qual seu diagnóstico institucional, qual seu 

planejamento para, pelo menos, dois ou três anos. Com uma parte do orçamento assegurado 

eu posso tentar planejar. Por exemplo, eu quero ser um museu que quero me especializar na 

relação com minha comunidade local. Ou quero me especializar na minha relação com arte 

contemporânea e novas mídias. Quer dizer, eu posso pensar como é que eu estou agora, como 

é que institucionalmente preciso melhorar o pessoal, preciso... E com teatro é a mesma coisa. 

Hoje eu tô assim e me vejo assim. E apresentar um plano de metas em relação a esse 

planejamento. Hoje em dia o convênio, parte dele continua no espírito de convênio, que é, 

você faz o repasse no início do convênio, mas tem uma parcela que só vem depois que é 

repassada proporcionalmente às metas cumpridas e quem estabelece essas metas é a própria 

instituição. Ela que diz “eu vou fazer isso, isso e isso”. Daí se ela fizer 100% ela recebe 

100%, se fizer parcialmente recebe proporcional ao que ela fez. Daí e 2009 passou a ser 550 

mil. 

 

Então foi por causa desse ajuste que em 2008 nenhum ... 

A gente foi continuando, prorrogando o convênio, aditando o convênio de 2007. 

 

Em 2009 Márcio (Meirelles) disse que havia um projeto de lei na Assembleia e que nesse 

projeto tinha a proposta de alteração do Fundo. Como é que anda esse projeto? 

Esse projeto foi... Era um projeto que tratava do Fundo de Cultura e de outra coisa que não me 

lembro. É um projeto que envolvia alguns temas. Esse projeto foi pedido que retornasse ao 

governo pra fazer ajustes por que na pauta geral do governo tinham outras propostas que 

estavam na fila e precisavam ser votadas antes. Então o executivo pediu pra voltar pra poder 

votar outros projetos que eram de interesse geral do Governo do Estado. Com essa retirada 

esse projeto de lei não voltou mais para a Assembleia. Como é que está isso neste momento? 

Lembre que naquele caminho a gente fez uma minuta, agora já na gestão de Albino (Rubim) 

com uma nova lei para o Fundo de Cultura e a gente está nesse momento nas vésperas de 

colocar em consulta pública. Então, se não for nessa semana será na semana que vem. Vai 
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mandar para o Conselho que tem que opinar em relação a isso e vai colocar em consulta 

pública para que a sociedade opine. Esse Projeto de Lei basicamente incorpora uma séria de 

pontos que já estavam naquele antigo que é, por exemplo, mudar de três para um ano, isso já 

tava lá, não vou lembrar, tem que recuperar esse texto para te dizer quais pontos. Alguns 

pontos todo mundo concordava. Existia uma demanda da comunidade cultural e o próprio 

Estado reconheceu aquela demanda como legítima, consenso tem que encaminhar. E nesse 

projeto, na verdade, tem outras coisas, tudo o que a Lei Orgânica diz a gente incorpora por 

que a lei do Fundo de Cultura é de 2005 e  a Lei Orgânica é aprovada e publicada em 2011. 

Então... e traz uma série de diretrizes e temas relacionados... As áreas em que o Fundo pode 

investir se referem à Lei Orgânica, diretrizes de fomento que a Lei Orgânica diz, o Fundo, 

obviamente segue a Lei Orgânica. Então, essa lei incorporou um pouco daquilo que já estava 

lá, com as coisas da Lei Orgânica. 

 

O primeiro Projeto de Lei não teve consulta pública? 

Não teve. Porque foram pontos de ajustes no Fundo de Cultura. Foram alguns pontos. Os 

pontos mais consensuais. 

 

E esse agora vai ser colocado para consulta quando? 

Entre essa semana e a semana que vem. Tá na boca. A gente só esperou... tá pronto desde 

janeiro. A gente só esperou passar o carnaval. Vai ter o sisteminha que a pessoa vai lá... A 

gente fez alguns ajustes de redação. 

 

Como a Suprocult avalia o uso de editais na seleção dos projetos do Fundo? 

Primeiro que a gente não imagina uma forma diferente de aplicação de recursos do Fundo se 

não for através de seleções públicas. 2005 e 2006 tiveram seleções públicas. Foram abertas as 

inscrições, teve uma seleção, teve um resultado, só que você identifica naquela seleção que 

tinham projetos que eram projetos da própria SECULT que dificilmente não seriam 

aprovados. Então... e projetos que eram historicamente apoiados pelo Estado. E tinham outros 

projetos que foram efetivamente selecionados, mas eu não via ali uma seleção tão 

transparente, uma concorrência efetiva. A gente transforma isso no período de 2007, 2008 etc. 

Então a gente não vê outra forma de aplicar o dinheiro do Fundo de Cultura que não seja 

através de seleções públicas. Podia ter outras maneiras, as pessoas iam apresentando, a 

comissão dava o parecer e o Secretário decidia sim ou não, por que na forma que a lei está 

hoje quem decide tudo é o Secretário. Indo para os editais, aí tem algumas variáveis, 

entendeu? A gente já trabalhou com editais com objeto pré-definido e tem algumas vantagens 

trabalhar com isso e tem desvantagens. As vantagens é que algumas vezes você pode fazer 

com que isso seja um instrumento mais customizado para a política cultural, por que edital é 

um instrumento não é política, tá? Então, por exemplo, se eu tô no audiovisual e estou 

querendo investir na área de roteiro eu posso fazer edital de roteiro. Mas pra isso você precisa 

ter uma política pré-definida antes e a gente não tem isso muito bem definido no Brasil e em 

todos os estados, não conheço nem um lugar que tenha uma política muito bem definida para 

música, teatro... Sempre tem iniciativas. Não se consegue desenhar isso numa política ainda. 

Só que o problema disso é que você acaba tendo diversos editais e tem um volume de 

gerenciamento administrativo que prejudica na questão da qualidade, por que você faz uma 

gestão gigante. E tem um outro problema, que você acaba deixando alguma coisa de fora. 

Quando você faz, por exemplo, na área audiovisual, um edital para roteiro, um para curta, um 

pra longa, pra distribuição, você deixou de fora memória, quer dizer, ao você customizar 

demais pode deixar muita coisa de fora. E que a gente resolveu isso com a demanda 

espontânea, só que a demanda espontânea tem um problema, de cada área vai ficar muita 

coisa de fora, o que fica de fora vai pra um comitê, que, por ter que dar conta de tanta coisa, 
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não vai ter especialização que chegue a isso. Então esse modelo de editais setoriais tem essa 

vantagem, você pode ver a demanda do setor e permite também uma maior criatividade na 

proposição. Então, se não é um fomento por estímulo, como seria esse modelo de ter o objeto 

fechado, é um fomento por demanda. O que que a gente fez? A gente colocou membros do 

Estado nas comissões para que o olhar em relação à demanda – majoritariamente de gente de 

fora do estado – mas, ao ser coordenada por alguém do Estado você faz com que aquele olhar 

possa ter uma coordenação do Estado no sentido de “olha, se você for aprovar um projeto 

racista isso não tem coerência com o que a gente está fazendo”. Ou deixar claro que um 

projeto de cunho comercial no Fundo de Cultura não cabe, porque tem outros mecanismos pra 

aquilo. Quer dizer, uma comissão de gente de fora não tem essa clareza. Então a gente levou 

para a comissão o Estado, para que qualifique o olhar da comissão, mesmo que seja 

majoritariamente especialistas que não são do governo. Então, tudo isso pra falar do Fundo 

em relação aos editais. Eu realmente não concebo uma outra forma. Algum nível de seleção 

pública sempre haverá por que existe muito mais demanda do que recursos. Se eu for analisar 

caso a caso você não vai perceber qual o melhor aí eu não vou ter a visão de conjunto. Essa 

decisão não pode ficar centrada no gestor, eu acho que tem que ser feita pela própria 

comunidade. Por isso que a gente faz comissões de especialistas. Eu simplesmente 

desconheço um modelo melhor. Conversando ontem com uma instituição inglesa que está 

aqui fazendo um projeto aqui na Bahia, ela estava relatando que eles têm lá duas linhas de 

fomento, chama grant, a tradução que eu ouvi eles falando é “bolsa”, mas grant não é bem 

“bolsa”. Uma linha do governo inglês é para apoiar instituições. Então ele pega e apoia e são 

daí que as instituições apoiados tem caráter de instituição nacional. E forma uma rede de 

instituições, cada instituição tem um perfil, tem o teatro de vanguarda, tem o teatro que faz 

trabalho social, tem o teatro mais comercial, às vezes, daí tem uma seleção pública para 

apoiar as instituições. Tem apoio por três anos lá, que nem o nosso aqui, três anos. E abriu 

uma outra seleção para qualquer pessoa, artista, produtor, poder também solicitar recurso. Aí 

é para projetos e as instituições não podem se inscrever com projetos. Mas aí você tem uma 

rede de espaços... por que que é interessante? Por que uma coisa que eu sinto falta às vezes 

no... O olhar da comissão não deixa de ser um olhar de curadoria, mas tem uma coisa que 

foge do time do edital. É uma coisa que surge... se tem instituições que têm algum tipo de 

financiamento ele pode captar melhor e fazer que isso venha para dentro do circuito da agenda 

cultural, mas coisa que foge ao cronograma de inscrição, seleção do edital. Então assim, o que 

eu sinto falta é a gente ter talvez algumas linhas de financiamento às... tantos públicas, dos 

nossos próprios espaços quanto espaços privados, para que eles sejam mais fortalecidos para 

que eles possam ter o trabalho curatorial melhor. Até por que têm alguns segmentos, pessoas 

que não se identificam com esse modelo de financiamento de projeto com edital. Trabalho 

cronológico que tem de curadoria, às vezes de favor, de acordo com visão, interesse... E talvez 

uma linha via espaço auxiliasse isso. Por que o espaço tem que ter um perfil curatorial... 

 

O Fundo de Cultura se aproxima mais do convênio, não é isso? E esse modelo é o mais 

adequado ou vocês estão vendo alguma forma de ampliar? 

A gente diz o que está na Lei Orgânica, que o termo de ajuste tem que ser coerente com o 

objeto. Então se é uma coisa que não tem que ser... É por que o convênio... São duas coisa, tá? 

A gente tem várias formas de fomento, por exemplo, tem o convênio, mas poderia ser um 

contrato de investimentos. Se eu estou, por exemplo, apoiando um filme que já está todo 

pago, é uma atividade de difusão de uma obra cultural, mas no caso de um filme de longa 

metragem que entra no circuito comercial, tem um impedimento comercial também. Você 

pode ver por um show. Se aquilo tem um potencial econômico mais ou menos identificado, às 

vezes é mais interessante você entrar não como apoio não reembolsável, que é o termo usado 

pelo fundo, mas como parceiro, sócio, como um investimento. Se tiver algum tipo de 
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prejuízo, provavelmente o Estado, o poder público absorve isso proporcionalmente com você. 

Tem o risco se você não atrair público, não procurar desenvolver plateia... Mas ao mesmo 

tempo se tiver lucro, que isso retorne pra eu poder apoiar uma outra iniciativa. O Estado não 

tem interesse no lucro, tem interesse em fazer o bem público. Eu estou falando isso por que 

assim pode ser convênio, pode ser contrato de investimento, pode ser contrato de patrocínio. 

Tem uma discussão por trás que é como é que as verbas públicas tem que ser aplicadas no que 

ele fomenta, por que existe uma linha que fala que todo contrato de patrocínio que eu dou o 

recurso para fazer isso você tem que fazer isso, não me interessa como você gasta. É isso que 

a sociedade brasileira quer? Não é uma discussão... Por tem uma coisa que é o que se adequa 

ao tipo de projeto, por que obviamente se eu vou dar um recurso para uma instituição ou uma 

pessoa que não tem capacidade de gerenciar no nível que se exige, eu não posso dar na forma 

de convênio. Isso não se discute, tem que ter outro instrumento, premiação, contrato de 

patrocínio que não tem que ter nota fiscal, cotação etc., bolsa, mil formatos. Mas tem outras 

coisas que, às vezes, que se pede pra que seja contrato e que eu acho que aí é que a sociedade 

tem que se posicionar se ela quer que haja um nível de controle item a item ou não. São duas 

discursões que às vezes se confundem. Então, tem uma discussão que é assim, se eu vou 

apoiar um longa metragem - eu já fiz curta metragem, foi com um prêmio. Foi bom por que 

realmente é muito dinâmico. Quando você está em capo no interior, se você vai pedir 

alteração de plano de trabalho não tem sentido. Ao mesmo tempo é um volume tão grande que 

é mais fácil em qualquer grande obra, tal, você ter algum desvio. Eu acho que a gente tem que 

partir da boa fé. Quando você tem uma análise muito boa para saber que aquilo que você está 

dando é o suficiente não importa com o que você gasta. Vai ter uma discussão paralela que é: 

como é que se quer controlar o dinheiro público no Brasil? Hoje em dia, o modelo que tem de 

convênio pode até gerar para a gente alguns indicadores que no futuro possa ser contrato, com 

o sistema a gente vai poder saber quanto é que custa vários itens que são reincidentes. O 

Ministério da Cultura já faz isso, de acordo com o mercado. Até uma hora que vai ter um 

conhecimento mais ou menos consolidado para poder migrar para contrato, mas se você... 

para migrar para contrato, ao mesmo tempo tem que rever a referência, depois de dez anos, 

depois de sete anos já mudou todo o mercado. Tem que ter uma discussão sobre isso, eu acho 

que ninguém discute isso. Quer abrir exceção para a ciência, quer abrir exceção para a cultura, 

mas ninguém discute. Eu acho que não se discute que a forma de apoio tem que ser coerente 

com o que é apoiado. Se eu quero apoiar uma população que tem escolaridade baixa eu não 

posso pedir que seja... obvio, isso não se discute, agora no que não é assim existe uma 

demanda para ser contrato por que é mais fácil de se gerir, pro Estado e pra quem faz, mas 

esse é o modelo de edital que se quer? Se a gente combinar que é isso, que é esse o modelo de 

edital que a gente quer, o Estado tem que avançar pra isso, eu acho que tem que ser discutido, 

tem que ser colocado, tem que ser problematizado. 
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ANEXO A 

 

 

LEI Nº 9.431 DE 11 DE FEVEREIRO DE 2005 

Cria o Fundo de Cultura da Bahia - FCBA e dá outras 

providências.  

O GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA, faço saber que a Assembléia 

Legislativa decreta e eu sanciono a seguinte Lei:  

Art. 1º - Fica instituído o Fundo de Cultura da Bahia – FCBA, com o objetivo 

de incentivar e estimular a produção artístico-cultural baiana, custeando total ou parcialmente 

projetos estritamente culturais de iniciativa de pessoas físicas ou jurídicas de direito público 

ou privado.  

Parágrafo único - O FCBA é vinculado à Secretaria da Cultura e Turismo 

competindo-lhe a sua gestão.  

Art. 2º - São finalidades do FCBA:  

I - apoiar as manifestações culturais, com base no pluralismo e na 

diversidade de expressão;  

II - promover o livre acesso da população aos bens, espaços, 

atividades e serviços culturais;  

III - estimular o desenvolvimento cultural do Estado em todas as 

suas regiões, de maneira equilibrada, considerando o planejamento 

e a qualidade das ações culturais;  

IV - apoiar ações de manutenção, conservação, ampliação e 

recuperação do patrimônio cultural material e imaterial do Estado;  

V - incentivar a pesquisa e a divulgação do conhecimento sobre 

cultura e linguagens artísticas;  

VI - incentivar o aperfeiçoamento de artistas e técnicos das diversas 

áreas de expressão da cultura;  

VII - promover o intercâmbio e a circulação de bens e atividades 

culturais com outros Estados e Países, difundindo a cultura baiana;  

VIII - valorizar os modos de fazer, criar e viver dos diferentes 

grupos formadores da sociedade.  

Art. 3º - Os projetos a serem custeados pelo FCBA deverão enquadrar-se em 

uma ou mais das seguintes áreas artístico-culturais:  

I - artes cênicas, plásticas e gráficas; 
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II - fotografia, cinema e vídeo;  

III - artesanato;  

IV - folclore e tradições populares;  

Redação do inciso IV do art. 3º de acordo com o art. 6º da Lei nº 9.846, de 28 de dezembro 

de 2005 . Redação original: "IV - folclore;"  

V - biblioteca, arquivo e museu;  

VI - literatura;  

VII - música;  

VIII - patrimônio cultural;  

IX - saberes e fazeres.  

Art. 4º - Para os efeitos desta Lei, considera-se:  

I - projeto cultural: proposta de realização de obras, ações ou 

eventos especificamente voltados para o desenvolvimento das artes 

e/ou a preservação do patrimônio cultural do Estado;  

II - proponente: pessoa jurídica ou física estabelecida ou 

domiciliada no Estado da Bahia há, pelo menos, 03 (três) anos, que 

proponha projetos de natureza cultural à Secretaria da Cultura e 

Turismo, com vistas ao FCBA;  

III - produtor cultural: responsável técnico pela execução do projeto 

cultural;  

IV - patrocinador: pessoa jurídica estabelecida no Estado da Bahia, 

contribuinte do ICMS, inscrita no regime normal, que vencendo o 

leilão de que trata o parágrafo único do art. 18 desta Lei, contribua 

com recursos próprios para a formação e/ou manutenção do FCBA.  

Redação do inciso IV do art. 4º de acordo com o art. 6º da Lei nº 9.846, de 28 de dezembro 

de 2005 . Redação original: "IV - patrocinador: pessoa jurídica estabelecida no Estado da 

Bahia, contribuinte do ICMS, inscrita no regime normal, que contribua com depósitos 

bancários para a formação e/ou manutenção do FCBA."  

V - mantenedor: pessoa jurídica estabelecida no Estado da Bahia, 

contribuinte do ICMS, inscrita no regime normal, que contribua 

com depósitos bancários para a formação e/ou manutenção do 

FCBA. 

Inciso V acrescido ao art. 4º pelo art. 7º da Lei nº 9.846, de 28 de dezembro de 2005 .  

Art. 5º - Constituem receitas do FCBA:  
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I - contribuições de mantenedores, na forma prevista em 

regulamento;  

II - transferências à conta do Orçamento Geral do Estado;  

III - auxílios, subvenções e outras contribuições de entidades 

públicas ou privadas, nacionais ou estrangeiras;  

IV - doações e legados;  

V - devolução por utilização indevida de recursos recebidos através 

do Programa Estadual de Incentivo à Cultura – FAZCULTURA ou 

do FCBA;  

VI - valores provenientes da devolução de recursos relativos a 

projetos do FAZCULTURA que apresentem saldos remanescentes;  

VII - saldos de exercícios anteriores;  

VIII - outros recursos a ele destinados.  

§ 1º - A cada final de exercício financeiro, os recursos repassados ao FCBA, 

não utilizados, serão transferidos para utilização pelo Fundo, no exercício financeiro 

subseqüente.  

§ 2º - Do montante efetivamente repassado para o FCBA, até 5% (cinco por 

cento) poderá ser destinado ao custeio da administração do Fundo.  

§ 3º - Equiparam-se a mantenedores aqueles indicados nos incisos III, IV e VII 

deste artigo.  

§ 3º acrescido ao art. 5º pelo art. 7º da Lei nº 9.846, de 28 de dezembro de 2005 .  

Art. 6º - O Chefe do Poder Executivo fixará:  

I - o montante dos recursos orçamentários destinados ao FCBA em 

cada exercício financeiro;  

II - os limites mensais e anuais de contribuições que poderão ser 

deduzidos pelos mantenedores, contribuintes do ICMS, do imposto 

apurado em cada período mensal.  

Redação do inciso II do art. 6º de acordo com o art. 6º da Lei nº 9.846, de 28 de dezembro 

de 2005 . Redação original: "II - os limites mensais e anuais de contribuições que poderão 

ser deduzidos pelos patrocinadores contribuintes do ICMS do imposto apurado em cada 

período mensal."  

Art. 7º - O Secretário da Cultura e Turismo decidirá sobre os projetos a serem 

financiados com os recursos do Fundo.  

§ 1º - Os projetos serão pré-selecionados por comissão constituída pelo titular 

do órgão gestor do Fundo, à qual competirá analisar a documentação e os objetivos do 
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projeto, de acordo com as diretrizes da política cultural do Estado e com o estabelecido nesta 

Lei.  

§ 2º - Os projetos culturais oriundos de órgãos ou entidades da administração 

pública, direta ou indireta, estadual ou municipal, serão analisados e selecionados por uma 

Comissão Especial, a ser constituída por representantes das Secretarias da Cultura e Turismo, 

da Fazenda e do Planejamento, cabendo a sua presidência ao Secretário da Cultura e Turismo.  

§ 3º - As Comissões mencionadas nos §§ 1º e 2º deste artigo serão integradas 

por, no mínimo, 2 (dois) representantes indicados pelo Conselho Estadual de Cultura.  

Art. 8º - À Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia incumbirá arrecadar as 

contribuições destinadas ao FCBA previstas no artigo anterior, com repasse dos valores para 

conta corrente bancária específica, cujo titular será o órgão gestor do Fundo.  

Parágrafo único - A conta aberta para a movimentação dos recursos do Fundo 

integrará o Sistema de Caixa Único do Estado.  

Art. 9º - Os contribuintes do ICMS que contribuírem para o FCBA poderão 

deduzir do saldo devedor do imposto apurado em cada período os valores efetivamente 

depositados em benefício do FCBA, observados os limites previstos no inciso II do art. 6º 

desta Lei.  

Art. 10 - Os recursos do FCBA serão transferidos a cada proponente em conta 

corrente única, da qual seja ele titular, aberta em instituição financeira indicada pelo Estado 

com a finalidade exclusiva de movimentar os recursos transferidos para execução de ações 

apoiadas pelo Fundo.  

Art. 11 - Após a aprovação do projeto não será permitida a transferência de sua 

titularidade, salvo em casos de falecimento ou invalidez do proponente ou quando ocorrer o 

desligamento do dirigente da entidade e/ou da empresa.  

Art. 12 - A Secretaria da Cultura e Turismo divulgará, a cada quadrimestre, em 

sua página institucional (home page) na rede mundial de computadores (Internet), e no Diário 

Oficial do Estado:  

I - demonstrativo contábil informando:  

a) recursos arrecadados ou recebidos;  

b) recursos utilizados; 

c) saldo de recursos disponíveis;  

II - relatório discriminado, contendo:  

a) número de projetos culturais beneficiados;  

b) objeto e valor de cada um dos projetos beneficiados;  

c) os proponentes e os produtores responsáveis pela execução 

dos projetos;  
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d) autores, artistas, companhias ou grupos beneficiados;  

III - os projetos e os nomes dos proponentes que tiverem as 

prestações de contas aprovadas e os respectivos valores investidos.  

Art. 13 - Os executores dos projetos apresentarão cronogramas físico-

financeiros sobre a execução dos projetos e prestarão contas da utilização dos recursos 

alocados aos projetos culturais incentivados, de forma a possibilitar a avaliação, pelo gestor 

do Fundo, dos resultados atingidos, dos objetivos alcançados, dos custos reais, da repercussão 

da iniciativa na sociedade e demais compromissos assumidos pelo proponente e pelo 

executor.  

§ 1º - A qualquer tempo, a Secretaria da Cultura e Turismo poderá exigir do 

proponente relatórios de execução e prestação parcial de contas.  

§ 2º - A não apresentação da prestação de contas e de relatórios de execução 

nos prazos fixados implicará na aplicação das seguintes sanções ao proponente, sem prejuízo 

do disposto no art. 17 desta Lei:  

I - advertência;  

II - suspensão da análise e arquivamento de projetos que envolvam 

seus nomes e que estejam tramitando no FCBA;  

III - paralisação e tomada de contas do projeto em execução;  

IV - impedimento de pleitearem qualquer outro incentivo da 

Secretaria da Cultura e Turismo e de participarem, como 

contratados, de eventos promovidos pelo Governo do Estado;  

V - inscrição no cadastro de inadimplentes da Secretaria da Cultura 

e Turismo e do órgão de controle de contratos e convênios da 

Secretaria da Administração do Estado da Bahia - SAEB, sem 

prejuízo de outras cominações cíveis, criminais e tributárias 

decorrentes de fraude ao erário. 

Art. 14 - Os benefícios do FCBA não poderão ser concedidos a projeto que não 

seja de natureza estritamente cultural ou cujo proponente:  

I - esteja inadimplente com a Fazenda Pública Estadual;  

II - esteja inadimplente com prestação de contas de projeto cultural 

anterior;  

III - não tenha domicílio no Estado da Bahia;  

IV - seja servidor público estadual, membro da Comissão 

Gerenciadora do FAZCULTURA ou membro de comissão criada 

por esta Lei;  
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Redação do inciso IV do art. 14 de acordo com o art. 6º da Lei nº 9.846, de 28 de dezembro 

de 2005 . Redação original: "IV - seja servidor público estadual ou membro da Comissão 

Gerenciadora do FAZCULTURA;"  

V - seja pessoa jurídica não-governamental que tenha, na 

composição de sua diretoria, membro da Comissão Gerenciadora 

do FAZCULTURA ou pessoa inadimplente com prestação de 

contas de projeto cultural realizado anteriormente;  

VI - esteja, em relação ao projeto, sendo patrocinado pelo 

FAZCULTURA;  

Redação do inciso VI do art. 14 de acordo com o art. 6º da Lei nº 9.846, de 28 de dezembro 

de 2005 . Redação original: "VI - esteja sendo patrocinado pelo FAZCULTURA;"  

VII - já tenha projeto aprovado para execução no mesmo ano civil;  

VIII - sendo pessoa jurídica de direito privado, não tenha por objeto 

o exercício de atividades na área cultural em que se enquadre o 

projeto, dentre as áreas culturais indicadas no art. 3º desta Lei;  

IX - esteja inadimplente com o Fundo, nos termos do artigo 

anterior. 

§ 1º - As vedações previstas neste artigo estendem-se aos parentes até o 

segundo grau, bem como aos cônjuges ou companheiros, quer na qualidade de pessoa física, 

quer por intermédio de pessoa jurídica da qual sejam sócios, no que se refere a projeto que 

envolva ou beneficie diretamente a pessoa impedida.  

§ 2º - A vedação prevista no inciso II aplica-se também ao executor do projeto 

cultural.  

§ 3º - Não constitui vedação à participação no FCBA o fato de o mantenedor do 

FCBA ser, também, patrocinador pelo FAZCULTURA, nos termos da Lei Estadual nº 7.015, 

de 09 de dezembro de 1996 .  

Redação do § 3º do art. 14 de acordo com o art. 6º da Lei nº 9.846, de 28 de dezembro de 

2005 . Redação original: "§ 3º - Não constitui vedação à participação no FCBA o fato de o 

patrocinador do FCBA ser, também, patrocinador pelo FAZCULTURA, nos termos da Lei 

Estadual nº 7.015, de 09 de dezembro de 1996."  

Art. 15 - Os recursos do FCBA não poderão ser aplicados em construção e/ou 

conservação de bens imóveis, exceto quando se tratar de projetos para a área de patrimônio 

cultural.  

Art. 16 - Os recursos do FCBA poderão ser aplicados na aquisição de material 

permanente, desde que o proponente seja pessoa jurídica de direito público ou privado, de 

natureza cultural, sem fins lucrativos e declarado de utilidade pública.  

Redação do art. 16 de acordo com o art. 6º da Lei nº 9.846, de 28 de dezembro de 2005 . 

Redação original: "Art. 16 - Os recursos do FCBA poderão ser aplicados na aquisição de 
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material permanente, desde que o proponente seja órgão público e os materiais sejam 

imprescindíveis à execução do projeto."  

Art. 17 - Os recursos utilizados indevidamente deverão ser devolvidos, 

acrescidos de juros pela Taxa Selic ou por outra que a venha substituir, sem prejuízo da 

aplicação cumulativa de outras sanções previstas nesta Lei.  

Parágrafo único - A Secretaria da Cultura e Turismo informará, em sua página 

institucional na rede mundial de computadores, os projetos e os nomes dos proponentes que 

estiverem inadimplentes com as prestações de contas, dos valores investidos e da data em que 

tiver vencido o prazo para a apresentação da prestação de contas.  

Art. 18 - Os proponentes dos projetos aprovados deverão divulgar, 

obrigatoriamente, em todos os produtos culturais, espetáculos, atividades, comunicações, 

releases, convites, peças publicitárias audiovisuais e escritas, o apoio institucional do Governo 

do Estado da Bahia, da Secretaria da Cultura e Turismo, da Secretaria da Fazenda e do Fundo 

de Cultura da Bahia - FCBA, sob pena de serem considerados inadimplentes.  

Parágrafo único - Os projetos culturais que forem aprovados pelo FCBA 

poderão ser levados a um balcão para que sejam oferecidos lances, com recursos próprios, em 

valores percentuais, nunca inferiores a 20% (vinte por cento) do total do projeto, para que a 

marca da empresa que tiver oferecido maior lance apareça no projeto escolhido.  

Art. 19 - Os projetos já aprovados e desenvolvidos anteriormente e que forem 

concorrer novamente aos benefícios do investimento cultural com repetição de seus conteúdos 

fundamentais, deverão anexar relatório de atividades, contendo as ações previstas e 

executadas, bem como explicitar os benefícios planejados para a continuidade.  

Art. 20 - Os projetos não aprovados ficarão à disposição de seus proponentes 

até 30 (trinta) dias após a divulgação do resultado, sendo inutilizados aqueles que não forem 

retirados neste prazo.  

Art. 21 - O Poder Executivo regulamentará esta Lei, no que couber, no prazo de 

180 (cento e oitenta) dias de sua publicação, promovendo, no orçamento vigente, as alterações 

que se fizerem necessárias.  

Art. 22 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.  

Art. 23 - Revogam-se as disposições em contrário.  

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA, em 11 de fevereiro de 2005.  

PAULO SOUTO  
Governador  

Ruy Tourinho  

Secretário de Governo  

Sônia Maria Moreira de Souza Bastos  

Secretária da Cultura e Turismo, em exercício  

Albérico Mascarenhas  

Secretário da Fazenda 
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ANEXO B  

Territórios de Identidade* 

 

 
1 - Irecê 2 - Velho Chico 

América Dourada, Barra do Mendes, Barro 

Alto, Cafarnaum, Canarana, Central, Gentio 

do Ouro, Ibipeba, Ibititá, Ipupiara, Irecê, 

Itaguaçu da Bahia, João Dourado, Jussara, 

Lapão, Mulugum do Morro, Presidente 

Dutra, São Gabriel, Uibaí, Xique-Xique. 

Barra, Bom Jesus da Lapa, Brotas de Macaúbas, 

Carinhanha, Feira da Mata, Ibotirama, Igaporã, 

Malhada, Matina, Morpará, Muquém do São 

Francisco, Oliveira dos Brejinhos, Paratinga, 

Riacho de Santana, Serra do Ramalho, Sítio do 

Mato. 
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3 - Chapada Diamantina 4 – Sisal 

Abaíra, Andaraí, Barra da Estiva, Boninal, 

Bonito, Ibicoara, Ibitiara, Iraquara, Itaeté, 

Jussiape, Lençóis, Marcionílio Souza, Morro 

do Chapéu, Mucugê, Nova Redenção, Novo 

Horizonte, Palmeiras, Piatã, Rio de Contas, 

Seabra, Souto Soares, Utinga, Wagner. 

Araci, Barrocas, Biritinga, Candeal, Cansanção, 

Conceição do Coité, Ichu, Itiúba, Lamarão, 

Monte Santo, Nordestina, Queimadas, Quijingue, 

Retirolândia, Santa Luz, São Domingos, Serrinha, 

Teofilândia, Tucano, Valente. 

5 - Litoral Sul 6 - Baixo Sul 

Almadina, Arataca, Aurelino Leal, Barro 

Preto, Buerarema, Camacã, Canavieiras, 

Coaraci, Floresta Azul, Ibicaraí, 

Ibirapitanga, Ilhéus, Itabuna, Itacaré, Itaju do 

Colônia, Itajuípe, Itapé, Itapitanga, Jussari, 

Maraú, Mascote, Pau Brasil, Santa Luzia, 

São José da Vitória, Ubaitaba, Una, 

Uruçuca. 

Aratuípe, Cairu, Camamu, Gandu, Igrapiúna, 

Ituberá, Jaguaripe, Nilo Peçanha, Piraí do Norte, 

Presidente Tancredo Neves, Taperoá, Teolândia, 

Valença, Wenceslau Guimarães. 

7 - Extremo Sul 8 – Itapetinga 

Alcobaça, Belmonte, Caravelas, Eunápolis, 

Guaratinga, Ibirapuã, Itabela, Itagimirim, 

Itamaraju, Itanhém, Itapebi, Jucuruçu, 

Lagedão, Medeiros Neto, Mucuri, Nova 

Viçosa, Porto Seguro, Prado, Santa Cruz 

Cabrália, Teixeira de Freitas, Vereda. 

Caatiba, Firmino Alves, Ibicuí, Iguaí, Itambé, 

Itapetinga, Itarantim, Itororó, Macarani, 

Maiquinique, Nova Canaã, Potiraguá, Santa Cruz 

da Vitória. 

9 - Vale do Jiquiriçá 10 - Sertão do São Francisco 

Amargosa, Brejões, Cravolândia, Elísio 

Medrado, Irajuba, Iramaia, Itaquara, Itiruçu, 

Jaguaquara, Jiquiriçá, Lafayete Coutinho, 

Lagedo do Tabocal, Laje, Maracás, 

Milagres, Mutuípe, Nova Itarana, Planaltino, 

Santa Inês, São Miguel das Matas, Ubaíra. 

Campo Alegre de Lourdes, Canudos, Casa Nova, 

Curaçá, Juazeiro, Pilão Arcado, Remanso, Sento 

Sé, Sobradinho, Uauá. 

11 - Oeste Baiano 12 - Bacia do Paramirim 

Angical, Baianópolis, Barreiras, Buritirama, 

Catolândia, Cotegipe, Cristópolis, Formosa 

do Rio Preto, Luiz Eduardo Magalhães, 

Mansidão, Riachão das Neves, Santa Rita de 

Cássia, São Desidério, Wanderley. 

Boquira, Botuporã, Caturama, Érico Cardoso, 

Ibipitanga, Macaúbas, Paramirim, Rio do Pires, 

Tanque Novo. 

13 - Sertão Produtivo 14 - Piemonte do Paraguaçu 

Brumado, Caculé, Caetité, Candiba, 

Contendas do Sincorá, Dom Basílio, 

Guanambi, Ibiassucê, Ituaçu, Iuiú, Lagoa 

Real, Livramento de Nossa Senhora, 

Malhada de Pedras, Palmas de Monte Alto, 

Pindaí, Rio do Antônio, Sebastião 

Laranjeiras, Urandi, Tanhaçu. 

Boa Vista do Tupim, Iaçu, Ibiquera, Itaberaba, 

Itatim, Lajedinho, Macajuba, Miguel Calmon, 

Mundo Novo, Piritiba, Rafael Jambeiro, Ruy 

Barbosa, Santa Terezinha, Tapiramutá. 
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15 - Bacia do Jacuípe 16 - Piemonte da Diamantina 

Baixa Grande, Capela do Alto Alegre, 

Gavião, Ipirá, Mairi, Nova Fátima, Pé de 

Serra, Pintadas, Quixabeira, Riachão do 

Jacuípe, São José do Jacuípe, Serra Preta, 

Várzea da Roça, Várzea do Poço. 

Caém, Capim Grosso, Jacobina, Mirangaba, 

Ourolândia, Saúde, Serrolândia, Umburanas, 

Várzea Nova. 

17 - Semiárido Nordeste II 18 - Agreste de Alagoinhas/Litoral Norte 

Adustina, Antas, Banzaê, Cícero Dantas, 

Cipó, Coronel João Sá, Euclides da Cunha, 

Fátima, Heliópolis, Jeremoabo, Nova Soure, 

Novo Triunfo, Paripiranga, Pedro 

Alexandre, Ribeira do Amparo, Ribeira do 

Pombal, Santa Brígida, Sítio do Quinto. 

Acajutiba, Alagoinhas, Aporá, Araçás, Aramari, 

Cardeal da Silva, Catu, Conde, Crisópolis, Entre 

Rios, Esplanada, Inhambupe, Itanagra, Itapicuru, 

Jandaíra, Mata de São João, Olindina, 

Ouriçangas, Pedrão, Pojuca, Rio Real, Sátiro 

Dias. 

19 - Portal do Sertão 20 - Vitória da Conquista 

Água Fria, Amélia Rodrigues, Anguera, 

Antônio Cardoso, Conceição de Feira, 

Conceição do Jacuípe, Coração de Maria, 

Feira de Santana, Ipecaetá, Irará, São 

Gonçalo dos Campos, Santa Bárbara, 

Santanópolis, Santo Estevão, Tanquinho, 

Teodoro Sampaio, Terra Nova. 

Anagé, Aracatu, Barra do Choça, Belo Campo, 

Bom Jesus da Serra, Caetanos, Cândido Sales, 

Caraíbas, Condeúba, Cordeiros, Encruzilhada, 

Guajeru, Jacaraci, Licínio de Almeida, Maetinga, 

Mirante, Mortugaba, Piripá, Planalto, Poções, 

Presidente Jânio Quadros, Ribeirão do Largo, 

Tremedal, Vitória da Conquista. 

21 - Recôncavo 22 - Médio Rio de Contas 

Cabaceiras do Paraguaçu, Cachoeira, Castro 

Alves, Conceição do Almeida, Cruz das 

Almas, Dom Macedo Costa, Governador 

Mangabeira, Marogojipe, Muniz Ferreira, 

Muritiba, Nazaré, Santo Amaro, Santo 

Antônio de Jesus, São Felipe, São Félix, São 

Sebastião do Passé, São Francisco do Conde, 

Sapeaçu, Saubara, Varzedo. 

Aiquara, Apuarema, Barra do Rocha, Boa Nova, 

Dário Meira, Gongogi, Ibirataia, Ipiaú, Itagi, 

Itagibá, Itamari, Jequié, Jitaúna, Manoel Vitorino, 

Nova Ibiá, Ubatã. 

23 - Bacia do Rio Corrente 24 – Itaparica Ba/Pe 

Brejolândia, Canápolis, Cocos, Coribe, 

Correntina, Jaborandi, Santa Maria da 

Vitória, Santana, São Félix do Coribe, Serra 

Dourada, Tabocas do Brejo Velho. 

Abaré, Chorrochó, Glória, Macururé, Paulo 

Afonso, Rodelas. 

25 - Piemonte Norte do Itapicuru 26 - Região Metropolitana de Salvador 

Andorinha, Antônio Gonçalves, Caldeirão 

Grande, Campo Formoso, Filadélfia, 

Jaguarari, Pindobaçu, Ponto Novo, Senhor 

do Bonfim. 

Camaçari, Candeias, Dias D'Ávila, Itaparica, 

Lauro de Freitas, Madre de Deus, Salinas da 

Margarida, Salvador, Simões Filho, Vera Cruz. 

 

 
*Em 2011 foram feitas algumas mudanças nos territórios. O território do Extremo Sul foi dividido em dois, 

criando o território da Costa do Descobrimento, composto pelos municípios de Belmonte, Eunápolis, Guaratinga, 

Itabela, Itagimirim, Itapebi, Porto Seguro e Santa Cruz Cabrália. O território de Agreste de Alagoinhas/Litoral 
Norte passou a ser denominado de Litoral Norte e Agreste Baiano. O Oeste Baiano passou a se denominar Bacia 

do Rio Grande. E Itapetinga mudou de nome para Médio Sudoeste da Bahia. 
 


