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A cultura como revelação e redescoberta  
 
“Esta é a primeira vez que assisto a um filme no cinema. Gostei 
muito de todos que vi hoje. Mas o que me chamou a atenção, foi 
ver Buritizeiro na tela grande. Fiquei emocionado com a minha 
cidade, principalmente com a ponte. Passo por ela tantas vezes, 
mas nunca parei para ver como ela é bela. Achei uma 
maravilha.”1 

  

                                                
1 Depoimento de Ananias Pereira dos Santos, pedreiro de Buritizeiro, Norte de Minas Gerais, às margens do Rio 
São Francisco, após assistir a uma sessão de cinema na praça, uma iniciativa do Projeto Cinema no Rio, que 
desde 2004 leva o cinema para populações ribeirinhas do Rio São Francisco, nos estados de Minas Gerais, 
Bahia, Pernambuco, Alagoas e Sergipe. O Projeto tem patrocínio da Petrobras. 
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RESUMO 
 

A Petrobras foi criada em 1953 pela de Lei 2004, sancionada pelo presidente Getúlio Vargas, 
após uma campanha de participação popular cujo lema era “o petróleo é nosso”. A trajetória 
de crescimento e consolidação da empresa estatal nas atividades de petróleo já é do 
conhecimento da sociedade brasileira, seja por meio da bibliografia existente, informações 
nos meios de comunicação, ou mesmo na publicidade. Desde o início da década de 1980 a 
Petrobras inseriu em suas atribuições, a relação com o a cultura. O início teve um caráter 
exploratório, com ações típicas do marketing cultural. Ao longo dos anos, no entanto, a 
atuação da Petrobras no campo da cultura se expandiu e, hoje, a empresa desenvolve uma 
política cultural cuja dimensão lhe confere uma participação de destaque entre as empresas 
brasileiras que atuam nesse segmento. A partir da década de 1990 a empresa passou a adotar 
uma ação  mais estruturada e aumentou sua participação na cultura. O presente trabalho 
analisa a trajetória da Petrobras no campo cultural e as transformações ocorridas em sua 
atuação desde os primeiros patrocínios, até contemporaneidade, quando ostenta o título de 
maior patrocinadora de cultura do Brasil. Neste período, ocorreram alterações significativas, 
passando de uma atuação caracterizada como marketing cultural, para empreender ações mais 
estruturadas de uma política cultural.  
 

Palavras-chave: Cultura, política cultural, marketing cultural, Petrobras 

  



 

 

 

ABSTRACT 

 

Petrobras was created in 1953 by Act number 2004, signed by President Getúlio Vargas, after 
a campaign of popular participation whose motto was "the oil is ours". The trajectory of 
growth and consolidation of state-owned petroleum activities have been aware of Brazilian 
society, either through the existing literature, information in the media, or even advertising. 
Twenty seven years Petrobras entered its duties in the relationship with the the culture. The 
start was an exploratory, actions characterized in this study as typical of cultural marketing. 
Over the years, however, the role of Petrobras in the field of culture has expanded, and today 
the company is developing a cultural policy whose size gives it a prominent role among 
Brazilian companies that operate in this field. Although the first cultural sponsorship of 
Petrobras date back to early 1980, was from the next decade the company began to adopt a 
more structured action to increase participation in culture. This paper analyzes the history of 
Petrobras and the cultural changes occurring in their performance since the first sponsorship, 
to contemporary times, when bears the title of main sponsor of culture of Brazil. 
 

Keywords: culture, cultural policy, cultural marketing, Petrobras 

  



 

 

 

RÉSUMÉ 

 

La Petrobras a été créée en 1953 par la Loi 2004, sanctionnée par le président Getúlio Vargas, 
après une campagne de paticipation populaire dont devise c’était « le pétrole est à nous ». La 
trajectoire de la croissance et consolidation de la société d’état dans les activités du pétrole est 
déjà connue par la société brésilienne, soit grace à la bibliographie existante, informations des 
moyens de communication, ou la publicité. Il y a vingt-sept ans la Petrobras a inséré dans ses 
attributions la relation avec le champ de la culture. Le début a eu un caractère exploratoire, 
avec des actions caracterisées dans ce travail comme typique du marketing culturel. Pendant 
les années, cependant, les actions de la Petrobras dans le champ de la culture a développé et, 
aujourd’hui, la société développe une politique culturelle dont dimension lui confère une 
performance de proéminence entre les sociétés brésiliennes qui font des actions dans ce 
champ. Bien que le premiers commanditaires culturels de la Petrobras retracent au début de la 
décennie de 1980, c’était dans la décennie suivante que la société a passé a adopter une action 
plus structurée avec la culture. Le travail presente analyse la trajectoire de cette société de 
pétrole dans le champ culturel et les transformations produites dans sa performance jusqu’à la 
contemporanéité, quand elle exhibe le titre de la plus grande commanditaire de la culture du 
Brésil. 
 

  Mots-clés:  culture,  politique culturelle,  marketing culturel, Petrobras  
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INTRODUÇÃO 

A Petrobras se inseriu no campo da cultura com uma modéstia atuação, no início dos anos 

1980. Com o passar dos anos e a consolidação das leis de incentivo fiscais à cultura, sua 

atuação foi se reconfigurando e na contemporaneidade a empresa é uma referência na área de 

patrocínio cultural no Brasil. A pesquisa, que apresentamos nessa tese, teve como objeto a 

análise da atuação da Petrobras com o fascinante universo da produção simbólica que é a 

cultura, desde as primeiras incursões, caracterizadas como ações isoladas de patrocínio, até os 

tempos atuais, com um programa estruturado que acolhe uma multiplicidade de segmentos da 

produção artístico-cultural brasileira.  

 

São dois mundos distintos que se encontram. O primeiro é o da exploração e produção de 

petróleo, regido pela racionalidade técnica, dados concretos e as relações de causa e efeito que 

caracterizam o conhecimento e a prática cotidiana da atividade do setor. O outro é o da 

cultura, que se inicia na histórica dificuldade de uma definição precisa do que seja, mas que, 

ao mesmo tempo,  exerce um enorme poder de transformação em indivíduos e coletividades.   

 

Analisar a Petrobras e sua atuação no campo da cultura requer um olhar cuidadoso pelas suas 

especificidades. A primeira e mais visível é a sua dupla condição de empresa de capital misto, 

dividido entre o Estado como acionista mais importante nas decisões e, também, ter o 

compromisso por resultados e lucros  num mercado competitivo, com os mesmos requisitos 

de uma empresa privada. Essas singularidades da Petrobras são fatores importantes na 

construção do seu perfil como empresa patrocinadora de cultura na atualidade, mas que 

remontam ao passado à época da sua criação no início da década de 1950. 

 

A história da Petrobras se confunde com a própria história do petróleo no Brasil. A luta pela 

criação da empresa nos anos 40 e 50 do século passado foi composta por questões políticas, 

ideológicas e estratégias de governo, inseridas num debate entre correntes opostas então 

rotuladas de “nacionalistas” e “entreguistas”.  

  

Nos anos 30, com a chegada de Getúlio Vargas ao poder, o Brasil de tradição rural acelerou o 

ritmo da urbanização, intensificou a atividade industrial e compreendeu que dentre as 
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necessidades para implantação e continuidade de um parque industrial, o combustível e o seu 

controle era o insumo fundamental para o funcionamento das indústrias de base e de 

transformação. 

 

Em seu livro Petróleo e Nacionalismo, Gabriel Cohn (1968)  expressa a mudança de enfoque  

que as discussões sobre o petróleo passou a ter após a queda da República Velha e a chegada 

de  Vargas ao poder em 1930, transformando-se de problema de alcance estadual, para se 

configurar como  pauta de amplitude nacional, trazendo para o debate temas como soberania, 

independência e outros semelhantes, em pleno período de redefinição dos Estados nacionais, 

no Brasil e em outras partes do mundo.  

 

Neste período, uma intensa discussão travou-se em torno da ocorrência ou não de petróleo no 

subsolo brasileiro. Por trás de argumentos geológicos, que fundamentavam a inexistência de 

petróleo no Brasil, havia um discurso econômico cuja leitura mais evidente era o interesse 

estrangeiro de manter o país na dependência energética das grandes empresas petrolíferas, 

especialmente americanas, e dos países produtores de petróleo da época. Os defensores desta 

tese foram rotulados de “entreguistas” e tinham forte representação na imprensa e nas grandes 

organizações patronais. Seus argumentos, com forte influência do liberalismo, baseavam-se na 

hipótese de que o país não possuía capital, conhecimento científico, nem tecnologia para 

explorar o petróleo2. 

 

Em 1939, na vigência da ditadura do Estado Novo, o petróleo foi descoberto no subúrbio de 

Lobato, na Bahia. Esse fato acirrou o panorama das discussões entre o grupo que defendia a 

participação do capital estrangeiro na exploração e produção e o outro, defensor da atuação 

exclusiva de empresas nacionais  nos empreendimentos de petróleo. 

  

O segundo grupo integrado por militares, estudantes, intelectuais, partidos progressistas e com 

grande apelo popular, criou em 1947 o movimento denominado “o petróleo é nosso”, cujo 

objetivo era a nacionalização e estatização das atividades e dos reservatórios descobertos. O 

movimento ganhou as ruas com um impulso nacionalista que mobilizou o país para uma 

grande campanha, comparada por alguns historiadores com a mobilização pela abolição da 

escravatura no século XIX. Os defensores do lema “o petróleo é nosso” se autodefiniam como 

                                                
2 Ver em VICTOR, Mário. A batalha do petróleo brasileiro. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1970. 
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“nacionalistas”, defensores das causas brasileiras e fomentadores da criação de uma empresa 

estatal para exploração e produção de petróleo. 

 

A campanha popular “o petróleo é nosso”  foi vencedora. O Congresso aprovou e o presidente 

Getúlio Vargas, no seu segundo governo (1950-1954), agora eleito pelo voto, sancionou em 

outubro de 1953, a Lei 2004 que criou a Petrobras como executora do monopólio estatal do 

petróleo no Brasil. 

  

A forma como a Petrobras foi criada favoreceu uma identificação com a imagem de 

patrimônio do povo.  Um exemplo da relação do respeito à manutenção da Petrobras com essa 

imagem vem da metade da década de 1970, em plena vigência da ditadura militar instalada 

em 1964. No ano de  1975 o governo decidiu admitir a exploração do petróleo por empresas 

estrangeiras.  Em outubro daquele ano o presidente Geisel  usou os meios de comunicação, 

em cadeia de rádio e televisão,  para explicar à população a mudança que acabara de inserir na 

legislação sob a forma de “contratos de risco”, no qual as empresas internacionais assumiriam 

o risco dos investimentos em exploração e teriam participação na produção de petróleo, caso 

se confirmasse a descoberta. (KUCINSKI, 1977).   

   

Esse fato é revelador de como os atos ligados à Petrobras tiveram, por muito tempo, um 

tratamento especial na sociedade. Em um momento de domínio da situação política pelo 

regime militar, caracterizado pela ausência de diálogo com a sociedade, o general-presidente 

usou a mídia eletrônica para prestar esclarecimentos à nação e anunciar uma decisão de 

governo que não interferia no cotidiano das pessoas.  

 

Durante a redemocratização, a partir de 1985, a Petrobras não sofreu interferências 

governamentais significativas. O modelo do monopólio estatal foi mantido pelo governo 

como uma condição natural, herdada dos movimentos nacionalistas do passado.  

A partir da década de 1990 o Brasil passou a ser governado pela corrente identificada como o  

neoliberalismo e a sua conseqüência mais evidente, a perspectiva de um Estado mínimo, sem 

atuação no campo econômico ou produtivo, reservado para o empresariado privado, 

genericamente denominado o mercado. No governo de Fernando Henrique Cardoso (1995-

2002), por exemplo, as  privatizações foram a tônica de um Estado que se pretendia moderno, 

baseado nas premissas da contemporânea tendência neoliberal. 
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Com a saída do Estado de várias atividades, o modelo neoliberal pregava que a privatização 

das empresas estatais seria o caminho para o desenvolvimento brasileiro. Empresas de 

telecomunicações, energia elétrica e outras atividades foram efetivamente transferidas para a 

iniciativa privada. Diante da resistência de alguns setores da sociedade em privatizar a 

Petrobras, o governo conseguiu através de votação no Congresso, aprovar a revogação do 

monopólio da União nas atividades de petróleo, em vigor desde 1953. Assim, a partir de 1997 

o Brasil passou a ter uma nova legislação, a qual permite a participação de empresas de 

capital privado nos vários segmentos das atividades de petróleo. 

 

Com a flexibilização do monopólio, a Petrobras passou a exercer suas atividades de 

exploração, produção refino, transporte e o comércio de derivados em regime de livre 

concorrência com outras empresas privadas. Essa mudança transformou a missão da Petrobras 

de forma a adequar-se às exigências da nova realidade. A missão de uma empresa  não é algo 

imutável, cristalizado no tempo e no espaço de atuação. No cenário globalizado e de 

mudanças frequentes no mundo dos negócios, novos cenários exigem novas definições das 

organizações. A Petrobras, nesse contexto, apresenta um quadro de evolução da sua missão, 

com base na redefinição dos seus Planejamentos Estratégicos, como se vê a seguir. 

 
Até 1997: 
Assegurar o abastecimento do mercado nacional de óleo, gás natural e derivados 
através da Constituição e da Lei 2004, de forma rentável e aos menores custos 
para a sociedade, contribuindo para o desenvolvimento do País. 

Após 1997, com a quebra do monopólio: 
Atuar em todas as atividades da indústria de petróleo, no mercado nacional e 
internacional, de forma rentável e contribuindo para o desenvolvimento do País. 

Após 2003: 
Atuar de forma segura e rentável, com responsabilidade social e ambiental, 
nos mercados nacional e internacional, fornecendo produtos e serviços 
adequados às necessidades dos clientes e contribuindo para o 
desenvolvimento do Brasil e dos países onde atua. (PETROBRAS, 2003). 
 
 

Nos primeiros 40 anos da empresa, a estabilidade de executora do monopólio estatal no Brasil 

permitia um dualismo centrado na perspectiva de ser rentável e, ao mesmo tempo, assegurar o 

abastecimento à toda sociedade com menores custos. Esse objetivo fez a empresa expandir 

sua presença em todo o território brasileiro, mesmo em áreas remotas onde a concorrência do 

setor de distribuição de derivados não tinha interesse de atuar.  
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De acordo com Cristiane Conde, desde a  criação, em 1953, até  a década de 1990, a Petrobras 

não possuía um processo formal de Planejamento Estratégico. Nesse período, a sua missão 

esteve atrelada e definida pelo seu papel de executora do monopólio das atividades de 

petróleo no Brasil, com a  atribuição de garantir o abastecimento, aos menores custos para a 

sociedade e contribuindo para o desenvolvimento do País. Esse panorama mudou com a 

quebra do monopólio e a missão da empresa passou a basear-se na obtenção de resultados, 

fortalecendo o foco no plano econômico e financeiro (CONDE, 2005) 

  

A quebra do monopólio não alterou a natureza jurídica da Petrobras, que continuou  estatal, de 

economia mista, com a União sendo o acionista com maior poder de decisão. Mudou, no 

entanto, a forma de atuar, pois a  competitividade do mercado passou a ser elemento 

fundamental para a empresa. A nova orientação dos anos 90, baseada no neoliberalismo, 

refletiu na sua missão pós-monopólio. A partir de então, já não há mais o compromisso 

explícito de abastecer o País. O foco passa a ser a rentabilidade.  

  

A partir do ano de 2003, com a mudança do cenário político brasileiro, a nova missão da 

Petrobras incorporou outros objetivos. A Responsabilidade Social passou a compor o cenário  

para atuação da empresa. A lógica empresarial da rentabilidade permanece como estratégia de 

atuação da empresa. Somam-se a ela as políticas sociais em alinhamento com modelo de 

governabilidade implantado na gestão do Presidente Lula.  

 

Se resumirmos o histórico do petróleo no Brasil em quatro fases, um quadro síntese terá a 

seguinte configuração, conforme o quadro-1. 
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PERÍODO OCORRÊNCIAS 

Até 1938 

Discussão sobre a existência ou não de petróleo no Brasil. Explorações sob o 
regime da livre iniciativa. Nacionalização das riquezas do subsolo brasileiro em 
1934. Criação do Conselho Nacional de Petróleo (CNP), em 1938, como órgão 
regulador da política de petróleo no Brasil. 

1939 
Descoberta de petróleo em Lobato, no subúrbio de Salvador, o que mudou os 
rumos da exploração e produção. 

1940 a 1953 

Uma fase social e politicamente marcante por ter suscitado o debate da 
nacionalização das atividades do setor de petróleo no Brasil, que culminou com  o 
estabelecimento do monopólio estatal e a criação da Petrobras em 1953, através da 
Lei 2004, promulgada pelo presidente Getúlio Vargas. 

Pós 1997 

Flexibilização do monopólio estatal do petróleo pela Lei 9478 promulgada pelo 
presidente Fernando Henrique Cardoso. Com isso, a Petrobras passou a atuar em 
um cenário de competição e foi legalmente obrigada a participar dos leilões 
públicos para obter áreas de exploração, promovidos pela  Agência Nacional do 
Petróleo - ANP, uma autarquia federal, que tem o papel de reguladora do setor. A 
empresa reestruturou-se para a nova fase e, no ano de 2003, coincidindo com a 
comemoração dos seus 50 anos, a Petrobras registrou o recorde de produção de 
petróleo da sua história, com 1,6 milhão de barris/dia. Em 2006 atingiu a auto-
suficiência de petróleo e em 2007 descobriu uma grande acumulação de petróleo na 
camada geológica denominada pré-sal, o que causou novas discussões na sociedade 
sobre alterações na legislação para explorar essa nova área.   

Quadro 1 - Síntese da história da Petrobras em quatro períodos  
Fonte: Centro de Estudos de Petróleo – CEPETRO (2005), modificado. 
 

 

A Petrobras iniciou sua relação com o patrocínio de atividades culturais em 1982, com a 

participação em projetos na área de música e artes plásticas. A partir de 1995 a empresa 

intensificou sua atuação no financiamento cultural com ações mais estruturadas. No ano de 

2001 foi implementada a seleção pública dos projetos, o que democratizou e ampliou o acesso 

às verbas de financiamento destinadas para projetos no segmento cultural de música, cinema, 

artes cênicas e artes visuais. O modelo de gestão da cultura pelo governo de Fernando 

Henrique Cardoso, entre 1995 e 2002,  exerceu papel importante para essa nova fase de 

relação entre a Petrobras e a cultura, baseado nos fundamentos do marketing cultural com 

amparo legal das alterações inseridas na Lei Rouanet de incentivo à cultura.   

 

No ano de 2003, com o objetivo de consolidar as ações em um só programa, a empresa criou 

o Programa Petrobras Cultural. Na apresentação deste, a empresa ressalta “a sintonia com  as 

estratégias do Governo Federal em torno de uma política cultural de alcance social e de 

afirmação da identidade brasileira” (PETROBRAS, 2006).  
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A partir de então, a atuação da Petrobras na cultura está estruturada em programas contínuos, 

que definem as estratégias da empresa na área da cultura. Suas diretrizes são alinhadas ao 

planejamento estratégico da empresa e está dividida em quatro categorias com características 

distintas de patrocínio.  

 
• Programa Petrobras Cultural; 

• Projetos Culturais de Continuidade; 

• Projetos de Restauro do Patrimônio Edificado; 

• Projetos Culturais de Relacionamento Institucional e Oportunidades de Negócios.  

. 

A relação da Petrobras com a cultura, nos últimos 28 anos, inseriu um novo atributo à sua 

imagem. A atuação da empresa nesse campo é medida em grandes números de recursos 

financeiros aplicados, vários projetos culturais contemplados e o alcance de produtores 

culturais e públicos distintos em todo o país. A dimensão da sua  trajetória e presença na 

cultura brasileira lhe confere o rótulo de maior patrocinadora de cultura do Brasil, uma 

posição que a Petrobras vem sustentando há alguns anos. Não se deve esquecer, no entanto, 

que esse rótulo se deve aos recursos originados via leis de incentivo fiscal, embora a empresa 

também invista recursos próprios nos patrocínios. 

 

A pesquisa tem como referência temporal o período que vai de 1982, ano do primeiro 

patrocínio cultural da Petrobras, até o ano de 2008, com uma análise que privilegia a trajetória 

da empresa no campo da cultura, analisando o modo de atuação e intervenção, em uma 

perspectiva quantitativa e qualitativa dos seus projetos de patrocínio.  

 

A pesquisa foi constituída de três diferentes fontes de dados. Pesquisa bibliográfica com 

enfoque especial para a produção dos  estudos de cultura, marketing cultural, e financiamento 

da cultura no Brasil,  um tema relativamente novo, mas que já desperta o interesse de vários  

autores e pesquisadores, trazendo as análises e reflexões para o universo acadêmico. As leis 

de incentivo à cultura, em especial a Lei Rouanet, se constituíram como uma mudança que 

colocou em contato entes de campos distintos de atuação como o empresarial e o cultural. 

Mas o modelo vigente de participação das empresas no financiamento da cultura se converteu 

em uma prática que tem uma falsa aparência de financiamento privado. Isto porque os 

recursos financeiros investidos na cultura são essencialmente públicos, originados na renúncia 

de impostos. Com essa configuração, as empresas utilizam recursos públicos para aumentar a 
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visibilidade das marcas, e estabelecer uma imagem vinculada à aura existente no campo 

artístico e cultural.   

 

A segunda fonte de consulta foi o site da Petrobras3, que tem uma área específica, dedicada a 

sua atuação na cultura. Nesse site foi possível buscar dados e informações históricas e dados 

quantitativos da relação que a empresa mantém com o universo cultural. Esse espaço virtual 

que se destina a instruir os produtores culturais como participar e acompanhar os processos de 

seleção pública de projetos que buscam patrocínio abriga também um acervo da trajetória e 

memória da empresa na cultura.   

 

A relação da Petrobras com o conjunto de produtores e proponentes de projetos culturais foi 

avaliada pela revista Marketing Cultural4 como um modelo transparente, comparado com a 

forma como outras empresas, que também têm atuação no patrocínio cultural,  estabelecem 

para divulgar os procedimentos utilizados para concessão de recursos. A publicação realizou 

uma pesquisa com tal objetivo e a conclusão foi que  62% das 100 maiores empresas 

patrocinadoras do Brasil em 2008 não informam como se processa os mecanismos de 

concessão do patrocínio. O levantamento utilizou os sites das empresas como fonte de 

consulta. A conclusão foi que em geral as empresas utilizam o incentivo fiscal e direcionam 

para os produtores escolhidos, sem que o conjunto da sociedade tome conhecimento. Por se 

tratar de verbas públicas, a forma mais apropriada seria utilizar uma comunicação 

transparente. Mas o levantamento da revista revelou um universo obscuro para os produtores 

pleitearem os recursos. Assim, além de uma comunicação transparente, o acesso às 

informações e, também, um modo democrático de encaminhamento dos patrocínios. 

 

A terceira fonte para a pesquisa foram os funcionários da Petrobras, responsáveis pelo 

gerenciamento da sua política para a cultura. Aqui cabe uma explicação sobre a minha 

condição de funcionário da Petrobras. Trabalho na atividade de comunicação interna da 

companhia em Salvador, sem nenhuma vinculação com a área de patrocínios culturais. 

Procurei, ao longo de toda a pesquisa, desenvolver um olhar externo, como se fosse apenas o 

pesquisador, e não o funcionário da empresa. Isso não significa dizer que agi com 

neutralidade durante o levantamento, catalogação e análise dos dados para a concepção desta 

                                                
3 Ver em http://www.petrobras.com.br/pt/meio-ambiente-e-sociedade/valorizando-a-cultura/ 
4 Ver em Usam mais não mostram. Revista Marketing Cultural.  jul. 2009. Disponível em: 
<www.merketingcultural.com.br>. Acesso em:  jul. 2009 
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tese. Busquei agir com isenção, analisando os dados à luz das teorias que tratam de políticas 

para a cultura. Assim, procurei ao longo de todo o trabalho, não constituir vantagens como 

pesquisador, pelo fato de trabalhar na Petrobras.  

 

O trabalho está estruturado em cinco capítulos que se iniciam com uma perspectiva mais 

teórica para contextualizar o objeto da pesquisa no seu universo de relação entre empresa e 

cultura no Brasil. Depois buscamos analisar a Petrobras e sua trajetória no patrocínio e 

financiamento da cultura, partindo de um modelo característico de marketing cultural e, com o 

passar dos anos, inserindo-se em uma atuação de política cultural, com características 

singulares dentro do conjunto de empresas que também atuam nesse universo.  

 

No capítulo 1, Das políticas culturais, traçamos um panorama do legado teórico com a 

perspectiva de delimitação conceitual do que seja política cultural. A consulta em diversos 

autores que tratam do tema mostrou definições distintas e às vezes divergentes. Constatamos 

que  não há um conjunto muito grande de pesquisadores que se voltam para a construção 

essencialmente teórica do tema. Há, no entanto, uma bibliografia mais numerosa com 

abordagens sobre o encaminhamento, principalmente do Estado, para a cultura no Brasil.  

 

Um marco da atuação governamental nos domínios da cultura, no Brasil, está situado nos 

anos de 1930, no governo de Getúlio Vargas. Nesse período há um esforço do Estado para 

constituir uma estrutura de atuação no campo cultural. A criação de órgãos e a formulações 

para a produção e consumo cultural do país se caracteriza como referência histórica. Nomes 

como Gustavo Capanema, titular à época do Ministério da Educação e Saúde, responsável 

pela cultura, Rodrigo de Melo Franco, Mário de Andrade, Carlos Drummond de Andrade, 

Villa-Lobos e outros notáveis da época, compõe a galeria de intelectuais que participavam 

ativamente desse momento em que a cultura passou a integrar a agenda governamental no 

Brasil, com resultados positivos para vários segmentos, em especial a área de preservação do 

patrimônio edificado.  

 

Outros períodos também merecem atenção especial dos estudos de política cultural no Brasil. 

Os governos militares que se sucederam em regime ditatorial entre 1964 e 1985 também 

surgem como objeto de várias análises do gerenciamento da cultura. Nessa fase detecta-se o 

paradoxo de constatar a construção de uma política para a cultura, que pressupõe liberdade de 

criação e fruição, com uma doutrina de restrições à liberdade de expressão e de manifestação 
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política por meio de partidos, sindicatos e organizações diversas que compõem o mosaico das 

sociedades democráticas. 

 

No percurso histórico das políticas culturais brasileiras chega-se ao período de 

redemocratização a partir de 1985, com ascensão de José Sarney à Presidência da República. 

Dois fatos são considerados relevantes nesse período. O primeiro é a criação do Ministério da 

Cultura, dissociando institucionalmente as atividades de Educação e Cultura como vigorava 

até então. O outro se refere à promulgação da Lei Sarney de incentivo à cultura em 1986. 

Esses dois fatos de natureza essencialmente política tiveram reflexos e desdobramentos nas 

políticas culturais dos governos que assumiram na sequência.  

 

O presidente seguinte, Fernando Collor de Mello, o primeiro presidente eleito pelo voto direto 

após 21 anos de regime ditatorial, tomou posse em 1990. Sua gestão para a cultura foi 

marcada pelo que se chamou à época de desmanche. O aparato institucional de órgãos 

concebidos para a gestão cultural foi extinto,  inclusive o Ministério da Cultura. Para esse 

governo, ao invés de analisar a política cultural, o mais indicado é avaliar as consequências de 

sua ausência. No entanto, um acontecimento configurou-se como relevante no reduzido 

mandato de dois anos do presidente Collor. Trata-se da criação da Lei Rouanet de incentivo à 

cultura em 1991, um  desdobramento da Lei Sarney, que estabelecia compensações fiscais 

para empresas que patrocinam produções culturais. O presidente que tomou posse a seguir, 

Itamar Franco, fez um trabalho de reconstrução do desmanche herdado do seu antecessor e 

recriou o Ministério da Cultura e outras instituições vinculadas ao MinC. 

 

Os governos de Fernando Henrique Cardoso (1995-2002) priorizaram a atuação empresarial 

como agente de financiamento da cultura. As empresas privadas e estatais foram estimuladas 

a entrarem no universo,  ainda pouco explorado, do patrocínio cultural por meio da 

compensação de impostos. Essa concepção de política para a cultura teve reflexos na atuação 

da Petrobras com um aumento significativo da quantidade de projetos patrocinados e valores 

financeiros investidos.  

 

O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, com  atuação do ministro da Cultura 

Gilberto Gil,  colocou em discussão o modelo de cultura que vigorava até então e propôs uma 

visão antropológica, que dentre outras acepções implica em conceber a cultura “como tudo 
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aquilo que, no uso de qualquer coisa, se manifesta para além do mero valor de uso”.5  A 

lógica de uso das leis de incentivo permaneceu, embora outras propostas para o agendamento 

público do setor tivessem sido encaminhadas. A atuação do ministro Gil passou a ser 

referendada, dentre outras coisas, como responsável pela visibilidade que o ministério passou 

a ter dentro da estrutura do governo como também na sociedade como um todo. Como síntese 

da primeira gestão do governo Lula para a cultura destacam-se dois aspectos na construção do 

MinC com outras perspectivas. A busca do acesso  democrático à cultura e a tentativa de 

resgate do papel do Estado na criação de condições para que se efetive o acesso. Para a 

Petrobras o governo Lula significou mudanças estruturais nos seus programas para a cultura, 

com destaque para a criação do Programa Petrobras Cultural.  

 

No capítulo 2, Financiamento da cultura, apresentamos os diversos mecanismos utilizados 

para criar as condições para realização dos projetos culturais. As fontes de financiamento são 

elementos de destaque desde os mais remotos tempos históricos. O mecenato, por exemplo, se  

configurou uma pioneira intervenção do Estado, da Igreja e da burguesia europeia, que por 

motivos diversos, faziam aporte de recursos para os artistas da época ou os acolhiam em seus 

castelos e propriedades para, em troca, fruir as criações e incorporar à riqueza dos bens 

materiais, os bens simbólicos com sua aura de nobreza. 

 

Na contemporaneidade outros sujeitos exercem o papel, que no passado fora exercido por 

Caio Mecenas em Roma no império de Augusto César, entre 63 a.C. e 14 d.C, mas com 

outros objetivos. Conforme Almeida e Da-Rin (1992), as fontes de financiamento podem ser 

representadas por um triângulo, no qual cada vértice representa um segmento que atuação 

com agente financiador da cultura. Com esse modelo gráfico os autores identificam o Estado, 

a iniciativa privada e a receita direta dos espetáculos como fontes básicas para o modelo de 

produção cultural vigente.  

 

No Brasil, pós-leis de incentivo fiscais à cultura, houve uma transferência de papel no 

financiamento da cultura. Com a compensação de impostos, o mercado passou a exercer uma 

representação considerada fundamental para a realização das atividades culturais. Nesse 

momento, se estruturou de forma muito consistente uma atividade que até então era insipiente 

nas empresas, que foi o marketing cultural. Ao longo do capítulo 2 apresentamos o processo 

                                                
5 GIL, Gilberto. Discurso de posse como Ministro da Cultura em 2003. Disponível em: 
<http://www.cultura.gov.br/site/categoria/o-dia-a-dia-da-cultura/discursos> Acesso: 25 nov. 2007 
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de concepção desse tipo de marketing e suas vinculações com o marketing empresarial 

tradicional e suas estratégias  para aumentar a participação das empresas no mercado. Esse é 

um  tema que mantém estreito relacionamento com o nosso objeto de estudo, pelo fato da 

Petrobras ser a organização que se destaca no conjunto de empresas, estatais ou privadas, que 

atuam como patrocinadoras de cultura. 

 

No capítulo 3 Trajetória da Petrobras na cultura, apresentamos um panorama que segue uma 

linha de tempo segmentada em três fases de atuação da empresa no campo da cultura. A 

primeira refere-se ao período que vai do ano 1982 até 1994. É um período embrionário, que 

chamamos de exploratório como uma alusão às primeiras atividades que se exerce em uma  

empresa de petróleo na busca de novas descobertas. A característica da atuação da Petrobras 

nesses anos é de uma atuação descontínua, com poucos projetos culturais patrocinados, 

apenas oito, e todos realizados no Rio de Janeiro, onde se localiza a sede da Petrobras. 

 

O outro período se estende do ano de 1995 até o ano 2000. Nesta fase verifica-se um grande 

crescimento na quantidade de projetos patrocinados e de valores investidos pra financiar a 

realização desses projetos. Com um esforço no sentido de ganho de imagem e reforço da 

marca, a Petrobras inicia um processo gradativo de aumento nos investimentos, uma 

estratégia vinculada ao modelo de gestão para a cultura vigente no governo federal e no 

Ministério da Cultura. A partir do ano de 1998 a Petrobras alcança a posição de empresa 

brasileira com o maior volume de recursos investidos em cultura, via Lei Rouanet, com 

investimento de R$ 16 milhões. A partir daquele ano, a empresa se mantém na primeira 

posição. Verifica-se também que em alguns anos a Petrobras investiu  recursos muito 

superiores à empresa situada em segunda posição. 

 

O terceiro período de atuação da Petrobras na divisão que propomos, inicia no ano de 2001 e 

o marco que caracteriza tal divisão é a adoção dos editais públicos para a seleção dos projetos 

a serem patrocinados. A partir de então, foram adotadas mudanças estruturais e significativas 

para o patrocínio incentivado da Petrobras. Na perspectiva de reconstrução histórica da 

atuação da empresa na cultura, concluímos com o período compreendido entre 2003 e 2008 

com uma seção intitulada A Petrobras e o Governo Lula: outras culturas, com o objetivo de 

demarcar a concepção e implantação do Programa Petrobras Cultural, que inseriu novos 

segmentos nos editais públicos, acolhendo não apenas projetos ligados à arte e o 
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entretenimento, mas, também, outras formas de se pensar a cultura como a formação, arte-

educação etc.  

 

No capítulo 4, Os programas culturais da Petrobras, buscamos evidenciar o funcionamento 

de cada um dos vários programas da empresa para segmentos distintos da produção cultural. 

Cada programa é apresentado nas suas variações e modalidades de seleção. O capítulo está 

estruturado em seções que contemplam o programa de seleção pública, os projetos convidados 

e os projetos de relacionamento institucional e oportunidades de negócio. Cada um deles tem 

objetivos e públicos distintos, atendendo interesses diversos da Petrobras.  

 

No capítulo 5, A Petrobras e os números da Cultura, fazemos uma incursão e análise pelo 

universo quantitativo dos programas que compõem a política cultural da Petrobras. Por meio 

de gráficos, quadros e séries históricas apresentamos um panorama evolutivo da atuação da 

Petrobras na cultura. Chama a atenção os valores financeiros, entre recursos próprios e 

incentivados, que a Petrobras destina para o patrocínio cultural. Outro dado que também se 

revela contrastante é o quantitativo de projetos contemplados nos estados do Rio de Janeiro e 

São Paulo, comparado com outros estados. Nesse caso, a representação gráfica dos dados ao 

longo do tempo realça que ainda há um longo caminho a percorrer para uma distribuição dos 

recursos que se possa caracterizar de democrática entre os estados e regiões brasileiras.  

 

As considerações finais apresentam as principais conclusões extraídas ao longo da construção 

deste trabalho. Acreditamos que tais conclusões devem ser apreendidas como representação 

de um determinado momento histórico, o tempo presente, na construção do perfil de uma 

empresa de petróleo que se inseriu de uma forma singular no universo da cultura brasileira. 
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Capítulo 1  

DAS POLÍTICAS CULTURAIS 

1.1 POLÍTICAS CULTURAIS: DISCUSSÃO CONCEITUAL, ABRANGÊNCIA E 

ATORES 

A delimitação conceitual do que seja política cultural ainda está em construção nos diversos 

campos do conhecimento que têm a cultura como objeto de estudo. Fruto, talvez, da própria 

amplitude de significados  que o termo traz consigo, uma vez que a cultura, em geral, 

encontra-se em um campo muito extenso de sentido. Assim, é importante registrar que a 

definição e delimitação precisa para política cultural situa-se em uma zona de dificuldades 

que pode ser descrita como em processo de sedimentação nos estudos de cultura.6   

 

Apesar dessa constatação, para o desenvolvimento de uma política cultural, a definição de 

cultura é algo fundamental que permeia desde o planejamento até a execução. Diferentes 

concepções de cultura darão origem a políticas culturais distintas. Extremos como cultura 

popular e erudita, certamente conduzirão os gestores de uma política cultural para diferentes 

campos de atuação, públicos envolvidos, manifestações e outros elementos que integram  e 

interferem na eficácia de uma política pública para cultura.  

 

Albino Rubim em seu texto Políticas culturais: entre o possível e o impossível não busca uma 

definição conceitual para políticas culturais, mas privilegia a delimitação da sua abrangência. 

No entanto, o autor esclarece que na tentativa de construir e delimitar os elementos 

indispensáveis para uma política cultural, o conceito estará sendo indiretamente construído. 

Nesse sentido o autor considera ser 

Fundamental constatar que toda política cultural traz embutida, de modo 
explícito ou não, uma concepção a ser privilegiada de cultura. Esclarecer o 
conceito de cultura imanente à política cultural é um procedimento analítico 
vigoroso para o estudo aprimorado deste campo. A amplitude do conceito de 

                                                
6 RUBIM (2009) Discorre sobre os inúmeros desafios enfrentados pelas políticas culturais desde a sua 
configuração após meados do século XX, traçando um panorama analítico das políticas culturais no ocidente ate 
alcançar os desafios que estão presentes na contemporaneidade.   
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cultura utilizado não apenas delineia a extensão dos objetos das políticas 
culturais, mas comporta questões a serem enfrentadas por tais políticas 
(RUBIM, 2007a, p. 149).  

Para o autor português Alexandre Melo, os obstáculos para quem se destina a pesquisar 

políticas culturais são múltiplos, complexos e muito diversificado em sua natureza. E para 

ratificar seu argumento, Melo chama a atenção para as dificuldades que dizem respeito ao 

problema da própria definição dos objetivos da política cultural. Um problema que o autor 

coloca da seguinte forma:   

As clivagens políticas e ideológicas se cruzam com os simples jogos de 
linguagem e que por isso servem frequentemente para alimentar discussões 
equivocadas em que uma insuficiente classificação de noções permite 
arrastar polêmicas cujo verdadeiro alcance e conteúdo acaba por não chegar 
a ser perceptível. (MELO, 2006, p.1)  

No Brasil, autores como Teixeira Coelho e Alexandre Barbalho, por exemplo, tratam da 

questão conceitual de políticas culturais, embora com divergências. Para o primeiro autor em 

seu Dicionário Crítico de Política Cultural, o conceito é entendido como, 

Constituindo [...] uma ciência da organização das estruturas culturais, a 
política cultural é entendida habitualmente como programa de intervenções 
realizadas pelo Estado, instituições civis, entidades privadas ou grupos 
comunitário com o objetivo de satisfazer as necessidades culturais da 
população e promover o desenvolvimento de suas representações simbólicas. 
Sob este entendimento imediato, a política cultural apresenta-se assim como 
o conjunto de iniciativas, tomadas por esses agentes, visando promover a 
produção, a distribuição e o uso da cultura, a preservação e a divulgação do 
patrimônio histórico e o ordenamento do aparelho burocrático por elas 
responsáveis. (COELHO, 2004, p. 293) 

A definição de Coelho não é acolhida sem questionamentos. Alexandre Barbalho aponta 

várias imprecisões, ou dificuldades, no conceito defendido por Teixeira Coelho. Em um artigo 

intitulado Política Cultural, Barbalho apresenta sua leitura crítica ao argumentar que: 

A primeira dificuldade com esta definição é propor a política cultural como 
ciência. Será que o objeto é tão singular que requer a elaboração de uma 
nova área cientifica? Creio que não. Primeiro, a política cultural é o conjunto 
de intervenções práticas e discursivas no campo da cultura, e essas 
intervenções não são científicas, na medida em que política e cultura na são 
sinônimos nem se confundem com ciência. (BARBALHO, 2005, p. 35)  

Outras “dificuldades” são apontadas por Barbalho ao analisar como está posta a questão 

conceitual no Dicionário. Para ele, é necessário fazer-se a distinção entre política e gestão 
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cultural, na qual “a política cultural é o pensamento da estratégia e a gestão cuida da sua 

execução” (Idem, p. 36) 

 

Abstraindo-se a primeira parte da definição de Teixeira Coelho, que concebe política cultural 

como “ciência”, e complementando com a separação de atividades, indicada por Alexandre 

Barbalho, cremos que os autores apresentam uma perspectiva de definição para política 

cultural. É oportuno destacar que esses estão entre os poucos pesquisadores que se ocupam da 

construção do referido conceito no Brasil, conforme Rubim (2007a). Os demais, ao tratarem 

de políticas culturais, analisam o tema sob outras perspectivas metodológicas, sem 

preocupações conceituais. 

 

Na obra Política Cultural, os autores Toby Miller e George Yúdice, a partir do ponto de vista 

estético e antropológico da cultura, fazem uma abordagem histórica do percurso da gestão 

cultural no ocidente, do feudalismo ao Estado contemporâneo, e observam como a cultura se 

converteu, ao longo do tempo, em um bem comum. Referindo-se à política cultural, Miller e 

Yúdice entendem que, 

Política cultural refere-se aos suportes institucionais que canalizam tanto a 
criatividade estética quanto os estilos coletivos de vida: é uma ponte entre os 
dois registros. A política cultural se materializa em guias para as ações 
sistemáticas e reguladoras que adotam as instituições a fim de alcançar as 
metas. Em suma, é mais burocrática que criativa ou orgânica (MILLER; 
YÚDICE, 2004, p. 11, tradução nossa)   

Essa definição traz no seu conteúdo uma perspectiva de concepção pela qual o Estado é o 

formulador de política cultural. A caracterização de “burocrática”, pelos autores, remete à 

racionalidade existente na administração pública. De forma contrária, Martin Feijó (1983) diz 

que uma política cultural tem possibilidade de incentivar a criatividade com possibilidade, 

inclusive, de superar a própria política que lhe originou.   

 

Ainda em sentido contrário à concepção de Miller e Yúdice, Nestor Garcia Canclini em 

Políticas Culturales em América Latina, apresenta o seu entendimento do que sejam políticas 

culturais da seguinte forma: 

Não basta uma política cultural concebida como administração rotineira do 
patrimônio histórico, ou como ordenamento burocrático do aparato estatal 
dedicado à arte e à educação, ou como cronologia das ações de cada 
governo. Entendemos por políticas culturais o conjunto de intervenções 
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realizadas pelo Estado, as instituições civis e os grupos comunitários 
organizados com o fim de orientar o desenvolvimento simbólico, satisfazer 
as necessidades culturais da população e obter consenso para um tipo de 
ordem ou transformação social (CANCLINI, 1987 apud CESNIK; 
BELTRAME, 2005, p. 142) 

Para Aldo Vanucchi, a definição do que seja política cultural restringe-se ao “conjunto de 

grandes linhas pelas quais o Estado regula a sua ação no campo da cultua” (VANUCCHI, 

2002, p.77). Essa exclusividade do Estado não se sustenta mais na contemporaneidade, uma 

vez que a sociedade civil, com suas entidades de representação, também pode, e deve, 

formular políticas para a cultura, ainda que de forma menos abrangente, voltada 

prioritariamente para os públicos que representa. Assim, sindicatos, associações de classe e 

fundações, dentre outros, têm possibilidades de estabelecerem ações estratégicas para a 

cultura, embora reconheçamos que pela magnitude de públicos e interesses que lhe configura, 

o Estado deva assumir o papel do formulador principal, em suas várias instâncias, seja federal, 

estadual ou municipal.  

 

Vistas essas considerações sobre a noção de política cultural nesses autores, podemos destacar 

que a política cultural resulta sempre da intervenção de instituições, estatais ou não, com o 

objetivo de organizar a produção cultural em seus vários níveis de abrangência, seja local ou 

de maior amplitude.  

 

Quanto aos seus formuladores, política cultural pode ser dividida em estatal, pública e 

privada. A primeira é representada pelos governos, em suas várias instâncias, que, em linhas 

gerais, planejam e executam as ações para a cultura como uma função de Estado. Conforme 

Frederico Silva, “de uma maneira geral, os objetivos que guiam outras políticas sociais se 

aplicam às políticas culturais, que também são consideradas como meios de enriquecer a 

existência das pessoas e criar igualdade social” (SILVA, 2007, p.11). A intervenção do poder 

público no campo cultural é uma tradição relativamente nova dos Estados nacionais, com 

trajetórias da maior ou menor presença de governos, como instância dos processos de 

regulação a atuação no campo cultural. No entanto, se fizermos um retrocesso maior no 

panorama histórico europeu, encontraremos os governos imperiais praticando o mecenato 

para atuar na cultura com a criação e manutenção de museus, óperas, teatros e outras. 

(MICELI, 1985)  
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A realidade brasileira tem fases distintas da intervenção governamental na cultura que pode 

ser demarcada da seguinte forma. A partir do período colonial, em 1808, com chegada da 

corte de D. João VI ao Brasil; o império com a pequena burguesia e o viés da cultura de elite; 

a República como modelo de renovação cultural, especialmente pós década de 1930; as 

políticas culturais dos governos militares depois de 19647; a fase de redemocratização com a 

criação do Ministério da Cultura e a concepção e usos das leis de incentivo fiscal à cultural. 

Esses são exemplos de grandes marcos das intervenções do Estado na cultura nacional, os 

quais constituem capítulos distintos da história cultural brasileira.    

  

 Em geral, ao tratar-se de política cultural pública, o termo “pública” associa-se, de imediato, 

à atuação do Estado. No entanto, outros atores da vida cotidiana de uma sociedade também se 

inserem na formulação e prática de encaminhamento da produção simbólica, o que amplia a 

perspectiva do universo de participantes ativos de uma política cultural para além do espaço 

de atuação do Estado. Ao analisar as relações entre o público e o privado na cultura, 

Alexandre Barbalho afirma que, 

Uma questão que gostaria de acrescentar nesse nosso percurso em torno de 
conceito de política cultural é a possibilidade de que alguns pesquisadores 
discordem de se compreender intervenções não-estatais na cultura como 
política cultural. Creio que nestes casos, há uma visão estreita do significado 
de público, entendido como sinônimo de Estado. Essa igualdade estabelecida 
entre Estado=público, nega a existência da esfera pública e é particularmente 
complicada quando se refere à cultura e à política. (BARBALHO, 2005, 
p.33) 

Os segmentos ou entes que formulam a política cultural privada são representados pelas 

empresas e todo o segmento integrante do chamado mercado. Assim, a política cultural privada 

tem atores e campos de atuação bem demarcados na distinção entre os setores anteriormente 

descritos, o estatal e o público. Nessa instância os objetivos de atuação no espaço produtivo se 

fundamentam no lucro como um fim em si mesmo, base do modelo capitalista. De acordo 

Gilberto Dupas, no livro Tensões contemporâneas entre o público e o privado,   

Em busca do mapeamento de limites entre o privado e o público, é 
necessário articular dialeticamente no mínimo dois níveis na análise: a ação 
do indivíduo e a estrutura coletiva na qual essa ação se inscreve. Trata-se de 
explorar as distinções entre razões do indivíduo e das empresas e razões do 
Estado. (DUPAS, 2003, p. 24) 

                                                
7 Ver SODRÉ, Nelson Werneck. Síntese de história da cultura brasileira. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2003. 
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Nos estudos sobre políticas culturais no Brasil, em geral, as análises sobre políticas para a 

cultura buscam desvendar como são as estratégias e ações no segmento estatal. Incursões 

históricas ou análises da contemporaneidade têm, na sua significativa maioria, o Estado como 

objeto de análise das políticas para a cultura. Ainda não são muitos os estudos que se detêm às 

políticas culturais privadas. Aliás, é oportuno ressaltar que no Brasil poucas entidades 

privadas têm ações para a cultura que se possam enquadrar como uma política cultural. O que 

existe, de forma muito explícita, são intervenções caracterizadas como marketing cultural, 

intermediando a gestão do financiamento à cultura por meio das leis de incentivo vigentes. 

Assim, nos trabalhos produzidos nessa área de estudo e pesquisa, a política cultural é 

enquadrada como uma categoria de intervenção do Estado. 

 

Sobre a condição das políticas para a cultura no Brasil, há um consenso de que o país enfrenta 

dificuldades históricas do ponto de vista da concretização dos objetivos traçados pelos 

diferentes governos. A falta de recursos financeiros é o primeiro problema que surge e os 

outros, praticamente, derivam dessa realidade. Mas esse quadro aparentemente desolador não 

significa a paralisia do fazer cultural da sociedade. Por isso, os problemas enfrentados pelos 

gestores da política cultural no Brasil requisitam um enfrentamento político e conceitual 

diferente das outras áreas de intervenção do estado. 

 

Um panorama histórico sobre as políticas para a cultura no Brasil leva em consideração, 

prioritariamente, o processo de intervenção do Estado, em suas diversas formas de governo no 

campo cultural.  Os estudos nessa área mostram como as formulações estratégicas para a 

cultura, no Brasil, têm origem no Estado e, ao longo dos anos, em diferentes momentos 

sociohistóricos, outros atores foram se inserindo ao campo cultural por motivações diversas.  

1.2 ESTADO E CULTURA: DA TRANSPLANTAÇÃO ÀS LEIS DE INCENTIVO 

Da chegada dos portugueses em 1500 até o início do século XIX, mais precisamente em 1808, 

a ação cultural da Corte portuguesa tem a marca da repressão, como, por exemplo, a proibição 

de se imprimir livros e jornais na colônia e o desprezo para a existência da cultura indígena 

pré- existente. Nesta fase inicia-se o processo de importação da dominante cultura portuguesa 
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como reafirmação de poder. Um processo que ocorreu em três fases, iniciado com a 

dominação do território e as riquezas naturais, o domínio político como consequência da 

conquista territorial e, na sequência, a dominação simbólica por meio da transplantação 

cultural europeia (SODRÉ, 2003). Do outro lado do atlântico vinham a língua, a formação e 

crença religiosa, o ensino e os valores de referência para a vida cotidiana.  

 

A origem do Brasil como colônia extrativista fez florescer no país uma cultura classificada 

como transplantada, ao que Sodré (2003) amplia a classificação para transplantada e alienada, 

pois servia basicamente ao aparelho colonial português de dominação. Com análise no mesmo 

sentido, Carlos Nelson Coutinho (2005) diz que, no Brasil a cultura europeia não encontrou 

obstáculos, pois a cultura indígena como autócne não foi capaz de oferecer resistência 

suficiente à subordinação cultural portuguesa.   

 

O outro momento da relação cultural da metrópole portuguesa em sua colônia brasileira se 

inicia em 1808, com a chegada de D. João VI e sua corte para se instalarem em território 

colonial. A partir de então, a história dos três séculos anteriores começa a tomar uma nova 

configuração. Mesmo com um início ainda tímido, o panorama modifica-se com a autorização 

para a impressão do primeiro jornal, dos primeiros livros, e a criação da biblioteca pública, no 

Rio de Janeiro.  

 

A chegada do grupo de artistas convidados por Dom João VI, conhecido como Missão 

Francesa, em 1816, configura-se como um marco da tentativa de se fomentar a produção 

artístico-cultural em território brasileiro. Na sequência, é criada também a Escola Real de 

Ciências, Artes e Ofícios, no Rio de Janeiro. A apresentação de companhias de óperas se 

intensifica, configurando um ambiente considerado culto, por reproduzir o entretenimento e a 

estética da metrópole portuguesa na antiga colônia. 

 

A fruição dessa cultura era apenas para um do seleto grupo aristocrático que circulava em 

volta da corte. Não é possível, nesse tempo, chamar de política cultural para o Brasil, como 

geralmente se enquadram as realizações de Dom João VI no início do século XIX.  No livro 

Fascínio e Repulsa, o escritor Márcio Souza (2000) enquadra as ações joaninas, pós 1808, 

como uma política cultural do Estado8.   

                                                
8 Rubim (2007b) classifica como excessivo, caracterizar as ações de D. João VI como políticas culturais, como 
propõe Márcio Souza. 
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Não é esse o nosso entendimento. O fato de estimular a cultura no novo território, não se 

caracteriza, com precisão, como uma política para a cultura. Ao apresentar as intervenções 

portuguesas no Rio de Janeiro no início do século XIX, Souza utiliza-se de termos distintos 

para tratar de um mesmo conceito. Para o autor, todo aquele aparato cultural se configura 

como o primeiro “programa” de política cultural do Brasil. É oportuno registrar a distinção 

que faz Miceli (1984) ao separar política, plano, programa e projeto cultural, já que cada uma 

dessas hierarquias constitui níveis de abrangência e objetivos distintos. Nessa perspectiva, as 

ações de Dom João no campo cultural para o Brasil se enquadram como um programa, que 

teve por objetivo instaurar, exclusivamente, na sede do Império, no Rio de Janeiro, atividades 

artísticas e culturais para fruição de um segmento reduzido da elite socioeconômica da época. 

Essa intervenção no campo cultural não se pode desprezar, pelo pioneirismo que representou. 

A discussão no presente estudo insere-se no campo conceitual para demarcar a distinção entre 

política cultural e programa para a cultura, como o de 1808, de atuação geográfica e aplicação 

restrita à elite do início do século XIX no Brasil. 

 

Após a chegada da corte de Dom João VI ao Brasil ocorreram marcos políticos históricos e 

sociais no século no XIX como a Independência em 1822, a Abolição da escravatura em 1888 e 

a Proclamação da República em 1889. No entanto, esses eventos não são considerados fatos de 

significado relevantes para a transformação da atuação do Estado na cultura brasileira. Nesse 

período a elite do país permaneceu com a característica de importadora de padrões artísticos e 

culturais, ignorando a produção cultural local. Sodré (2003) apresenta um panorama dos 

modelos vigentes na produção artística de então. Conforme o autor, a literatura não exibia na 

capa dos livros a condição de produzida no Brasil; na música vigorava a ópera tipicamente 

italiana, ainda que produzida no país; e a pintura revelava, de forma evidente, a imitação das 

escolas europeias, com forte presença do modelo estético herdado da Missão Francesa. Dessa 

forma, o país permanece nesse período com uma profunda tendência de imitação de modelos 

estrangeiros, que vigorou até a entrada do século XX, com uma produção artística e cultural que 

se pode enquadrar como “ornamental”, conforme Coutinho (2005).  

 

Apesar do ineditismo histórico de uma corte imperial transferir-se para a colônia e implantar 

programas de cultura, como se verificou na nossa primeira experiência entre a cultura e 

Estado, os estudos de cultura9 em sua relação, com enfoque para as políticas culturais, 

                                                
9 Ver MICELI (1984);  CALABRE (2005). 
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apontam com certa unanimidade os anos 1930, no governo de Getúlio Vargas (1930-1945), 

como a primeira intervenção estatal neste campo. Foi a partir deste período que as atividades 

voltadas para a cultura passaram a ter uma presença estatal com ações em vários sentidos.  

 

Ao contrário do período imperial e da primeira República, quando a cultura era tratada como 

acessória, a era Vargas foi marcada pela atenção do Estado à atividade cultural no Brasil, em 

especial na gestão do ministro Gustavo Capanema à frente do Ministério da Educação e Saúde 

(1934 a 1945). Exemplo disso foi a criação de órgãos culturais importantes como o Serviço do 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (SPHAN), o Instituto Nacional do Livro (INL), o 

Serviço Nacional do Teatro (SNT), o Instituto Nacional da Música (INM) e o Instituto 

Nacional de Cinema Educativo (INCE).  

 

Em sua gestão, o ministro Capanema cerca-se de expressivos intelectuais e ativistas da área 

cultural brasileira, como Carlos Drummond de Andrade, Heitor Villa-Lobos, Rodrigo de 

Mello Franco, Cândido Portinari, Lúcio Costa e outros. Esse staff de notáveis e mais a 

influência do pensamento modernista de Mário de Andrade10 conferem à administração do 

Ministério da Educação e Saúde (MES) uma atuação inovadora no campo da cultura, com um 

viés nacionalista. 

 

Com essa participação do Estado no gerenciamento da cultura, a era Vargas, representada pela 

forte presença de Capanema, executa ações que se inserem na delimitação de política pública 

cultural, concebida como um “conjunto ordenado e coerente de preceitos e objetivos que orientam 

linhas de ações públicas mais imediatas no campo da cultura”, conforme Calabre (2005, p.23).  

 

Uma pesquisa às Constituições brasileiras promulgadas ou outorgadas após a de 1934, na era 

Vargas, revela as transformações ocorridas nos artigos que tratam do tema cultura. Novos 

elementos vão se incorporando ao campo cultural como forma de expressar a nacionalidade. 

Conforme Dória (2005), os textos constitucionais são relações abstratas com os objetos 

culturais, mas revelam de forma clara qual a concepção de cultura em cada governo. 

Expressões como amparar a cultura, promover a cultura e proporcionar meios de acesso à 

                                                
10 Ver também a atuação de Mário de Andrade como formulador de um serviço destinado a proteger e estimular 
a manutenção e divulgação dos bens culturais brasileiros. In: ANDRADE, Mário. Mário de Andrade: 
correspondência com Rodrigo Mello Franco de Andrade, 1936-1945. Brasília, DF: MEC, 1981. 
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cultura estão presentes nas constituições como declaração de cada governo e suas motivações 

para o campo cultural.  

 

No percurso de análise das políticas culturais do Estado, a importância do conteúdo legal 

como a Constituição, pode ser indicativo das motivações que levam às formulações das 

políticas para o setor. De acordo com Coelho (2004), para o sucesso de uma política cultural, 

têm importância significativa as motivações, legitimações e fontes, as orientações, o objeto, 

os circuitos de intervenção e os modos ideológicos. Rubim (2007a) também apresenta as 

dimensões da análise de uma política cultural e lista diversas perspectivas para a sua 

compreensão. Em uma síntese das dimensões apresentadas pelo autor, encontramos a noção 

de política cultural e de cultura, as formulações e ações a serem implementadas, os objetivos e 

metas, os momentos acionados, como criação, difusão, circulação, etc., os instrumentos, 

meios e recursos para organizar e estimular a cultura, os públicos envolvidos e, finalmente, a 

delimitação e caracterização dos atores. 

 

Entre 1945 e 1964 não há registro da mesma dinâmica estatal para políticas culturais como no 

período anterior. Fato marcante deste tempo é a criação do Ministério da Saúde e como 

consequência a nova denominação para o MES que passa a chamar-se Ministério da Educação 

e Cultura - MEC, de acordo com a Lei 1.920 sancionada por Getúlio Vargas, em seu segundo 

governo, em julho de 1953.  

 

A falta de políticas culturais neste período, no entanto, não significa um marasmo cultural da 

sociedade. As ações culturais de então, em certa medida, refletem a polarização do mundo 

dividido pela Guerra Fria. Nesse cenário, segmentos considerados progressistas como UNE e 

CPC se mobilizavam para realçar as diferenças entre o novo e o tradicional na cultura 

brasileira. Por outro lado, a indústria cultural se fortalecia com seus produtos atrvés do rádio, 

cinema e televisão.  

 

O período pós 1964 remete para o autoritarismo militar e ditatorial, a falta de liberdade de 

expressão e os excessos da censura, ao mesmo tempo em que teve contribuições do Estado 

para o campo da cultura. A atenção dada aos assuntos culturais, pelos militares, baseava-

se na idéia “de que a cultura era uma esfera de legitimação do regime político”, conforme 

Moisés (2001, p. 86).  
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Alguns órgãos culturais importantes foram criados durante o regime militar, abrigados pela 

estrutura burocrática e administrativa do Ministério da Educação e Cultura. Dentre eles tem-se 

a Empresa Brasileira de Filmes – EMBRAFILME, em 1969; a redefinição do papel do 

SPHAN, passando a chamar-se IPHAN, em 1970; o Departamento de Assuntos Culturais, do 

MEC, o Conselho Nacional de Direito Autoral e o Centro Nacional de Referência Cultural, 

em 1973; a Fundação Nacional das Artes – FUNARTE, em 1976, o Conselho Nacional de 

Cinema – CONCINE, em 1976; e a Secretaria de Assuntos Culturais dentro do próprio MEC.  

 

Uma análise histórica das relações entre Estado e cultura no Brasil registra a paradoxal 

situação do país ter experimentado uma forte presença estatal no gerenciamento da cultura, 

exatamente em regimes políticos de restrições à liberdade como em 1930/1945 e 1964/1985. 

No período Vargas, a estratégia era a tentativa de modernização do Brasil e superação do 

atraso que representava a República Velha, baseada no país rural. A modernização através da 

industrialização e a criação de uma indústria de base estatal são exemplos da investida rumo 

ao novo que a gestão de Getúlio Vargas representou. A cultura, não mais como ornamento e 

sim como representação simbólica da nacionalidade mereceu atenção especial nesse contexto. 

 

O segundo período, entre 1964 e 1985, seguiu em direção semelhante, com a forte presença 

estatal na cultura. A análise de Sérgio Miceli fornece um panorama sobre as metas do governo 

militar para a cultura  nos anos 70.  

A importância político-institucional desse ideário de uma conduta consistiu, 
sobretudo, no fato de haver logrado inserir o domínio da cultura entre as 
metas da política de desenvolvimento social do governo Geisel. Foi a única 
vez na história republicana que o governo formalizou um conjunto de 
diretrizes para orientar suas atividades na área cultural, prevendo ainda 
modalidades de colaboração entre os órgãos federais e de outros ministérios. 
(MICELI, 1984, p.57) 

As estratégias de investimento no setor cultural podem ser interpretadas como uma forma de 

ocultar ou minimizar os efeitos do cerceamento à liberdade que imperava no regime militar 

Assim, uma política estatal para a cultura elevava o campo cultural a um patamar de 

importância estratégico através do desenvolvimento da produção cultural nas várias formas de 

expressão. A atuação do Estado na cultura deveria, assim, assumir um caráter de construção 

dos valores históricos e culturais da nacionalidade, com o objetivo de reforçar, por meio da 

cultura, o projeto modernizante de se chegar ao desenvolvimento em outros campos que não 

fossem apenas o econômico.   
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A formulação de um Plano Nacional de Cultura (PNC), em 1975, pode ser considerada um 

avanço da intervenção do Estado na cultura, mesmo em um regime político de restrições 

extremas. Os seus objetivos eram amplos nos quais constavam a preservação do patrimônio; o 

incentivo à criatividade e a difusão das criações culturais (COHN, 1984). Nesse Plano, a 

cultura se define como “meio indispensável para fortalecer e consolidar a nacionalidade” 

(idem, p. 92), uma preocupação típica dos regimes militares.  

1.3  LEIS DE INCENTIVO COMO POLÍTICA CULTURAL 

No Brasil a trajetória dos orçamentos públicos destinados à cultura tem um histórico de 

recursos limitados, se comparados com outras áreas da intervenção pública. Com o discurso 

da tentativa de enfrentar essa realidade, o governo federal criou dispositivos legais com o 

objetivo de injetar mais verbas para a produção cultural, que datam de 1986 e, posteriormente, 

1992. O mecanismo baseou-se na entrada de capital oriundo de impostos, via renúncia fiscal, 

que somado ao orçamento governamental para o setor, resultaria em um volume mais 

expressivo de recursos para fomentar a área cultural. O princípio da lei é simples, ou seja, as 

empresas que apoiam projetos culturais por meio das leis de incentivo, pagam menos 

impostos. Esse foi o cenário e condições criados para atrair o empresariado, ou o mercado, 

para o campo da cultura.  

 

A partir de 1985, com a redemocratização do Brasil, dois fatos marcam a gestão de cinco anos 

do presidente José Sarney no campo da cultura. O primeiro foi a criação do Ministério da 

Cultura – MinC, em 1985, cujo primeiro titular da pasta foi José Aparecido de Oliveira.  

  

O segundo marco foi a criação da lei de incentivo à cultura, Lei 7505 de 1986, denominada 

Lei Sarney, que concedia benefícios fiscais federais para as empresas que investissem em 

cultura. Esse aparato legal constitui-se num importante elemento de reconfiguração das 

políticas culturais no Brasil e teve reflexo significativo, como política de governo para a 

cultura na década seguinte e na contemporaneidade. 

 



 40

Em seu estudo das leis de incentivo como política pública de cultura, Cristiane Olivieri 

apresenta as vantagens e desvantagens que a Lei Sarney trouxe para a atividade cultural no 

período em que esteve em vigor. Para a autora, 

a primeira lei de incentivos fiscais à cultura pecou pelo descontrole da 
aplicação efetiva das verbas. Todavia, parece razoável dizer que teve o mérito 
de semear entre os empresários a idéia de vinculação de sua marca a um bem 
cultural como forma de comunicação da empresa, bem como de apresentar aos 
governantes a possibilidade de viabilizar as produções culturais através das 
leis de incentivo. (OLIVIERI, 2004, p.73)  

A Lei Sarney foi objeto de várias controvérsias. A principal delas referia-s à falta de 

dispositivos que exigissem aprovação técnica de projetos submetidos à apreciação do 

Ministério da Cultura. Não havia também regulamentação nem critérios transparentes no 

processo de submissão e aprovação dos projetos. Outra crítica refere-se à falta de mecanismos 

de controle dos valores efetivamente investidos nos projetos.  

 

Os erros e equívocos cometidos com a aplicação dessa lei de incentivo não puderam ser 

corrigidos e aperfeiçoados no governo seguinte, do presidente Fernando Collor de Melo. A Lei 

Sarney foi extinta em 1990, como parte de uma ação considerada como desmanche da estrutura 

voltada para a cultura, que ficou como uma marca do governo Collor entre 1990 e 1992.  

 

De acordo com a estratégia de redução da presença do Estado na economia, o Ministério da 

Cultura foi extinto juntamente com vários órgãos federais ligados ao campo cultural. O 

esvaziamento do setor passou, assim, por um processo de interrupção brusca e 

descontinuidade da estrutura e da atuação estatal no setor. Como consequência da ausência do 

Estado nas políticas públicas voltadas para a cultura, vários funcionários de órgãos públicos 

foram transferidos para outras atividades. Essas ações de grande repercussão na sociedade 

foram tomadas nos primeiros momentos do governo, revelando desde já qual a importância da 

cultura como estratégia de Estado para aquela gestão.  

 

A Fundação Nacional das Artes - Funarte foi um dos órgãos culturais da União que sofreram 

com a intervenção equivocada daquele governo. A pesquisadora Isaura Botelho realizou um 

estudo da trajetória histórica e organizacional da entidade, desde a criação nos anos 70, até o 

desmonte total da estrutura em 1990, no livro Romance de Formação: Funarte e política 

cultural 1976-1990. 
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Em 1991 o presidente Collor promulgou a Lei 8313 que regulamentava o incentivo à cultura 

através da renúncia fiscal. A lei configurou-se como um desdobramento da extinta Lei Sarney, 

da década anterior. Esta segunda legislação federal que colocava o setor empresarial 

novamente na linha de frente das ações culturais no Brasil, mais uma vez se personificava 

com o rótulo nominal do seu idealizador e passou a chamar-se Lei Rouanet, e estabeleceu 

vários níveis de dedução de impostos. O presidente Collor não completou seu mandato devido 

ao impeachment, definido no Congresso Nacional em 1992. Na área cultural, o seu governo 

ficou com a marca da ausência quase total de ações do poder público para a cultura e seus 

reflexos perduraram por um longo período no país. 

 

O governo seguinte, assumido por Itamar Franco em 1992, tem a marca da tentativa de 

reconstrução do setor cultural no Brasil. A recriação do Ministério da Cultura pode ser 

considerada um sinal da mudança de procedimentos. A reorganização de instituições como a 

Funarte, Iphan e a Biblioteca Nacional, sinalizou uma nova orientação para o setor cultural 

com o novo governo, ao mesmo tempo em que demonstrou a trajetória sinuosa das políticas 

para a cultura no Estado brasileiro.  

 

A criação da Lei do Audiovisual, em 1993, ainda no Governo Itamar Franco, foi comemorada 

pelo setor como uma perspectiva de retomada da atividade, especialmente do cinema. Mais 

uma vez, uma lei federal traria para a produção cultural a presença do empresariado com 

investimentos não totalmente privados para o campo da cultura brasileira. 

 

No final do governo de Itamar Franco, tendo como titular do Ministério da Cultura Luiz 

Roberto do Nascimento e Silva, o MinC, que completara dez anos de criado excluindo-se a 

interrupção no período Collor, registrava a marca de dez ministros à frente da pasta. Esse 

dado, por si só, demonstra a descontinuidade na gestão do órgão e seus reflexos nas políticas 

públicas para a cultura, com movimentos de acolhimento e abandono, tensão e distensão, 

incentivo e negligência. Esta talvez seja uma síntese possível para a cíclica atuação do Estado 

e suas políticas para a cultura no Brasil.11 

 

No ano de 1995, o presidente Fernando Henrique Cardoso assumiu o governo e o sociólogo 

Francisco Weffort foi nomeado ministro da Cultura. A trajetória acadêmica do ministro ligada 

                                                
11 Ver RUBIM, Albino (2007b).  
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a correntes progressistas no passado parecia indicar um novo caminho para os destinos da 

cultura, entretanto, no seu discurso de posse, Weffort deixou claro o modelo que escolhera 

para a cultura ao anunciar que “a parceria com o mercado é o caminho” (Castello, 2002, p. 

638). Ao longo dos oito anos que durou o mandato do presidente Fernando Henrique Cardoso, 

a referida “parceria” foi, na verdade, o único caminho. 

 

Nos primeiros anos do governo de Fernando Henrique Cardoso, houve um incremento de 

verbas para a cultura, em comparação com o período anterior, de Itamar Franco. Os recursos 

orçamentários governamentais para a cultura, no entanto, mantiveram-se estáveis com 

pequeno crescimento ao longo dos anos. Já os recursos oriundos das empresas, via lei de 

incentivo, tiveram aumento relevante, conforme os dados apresentados no gráfico-1, a seguir.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Gráfico 1 - Dispêndios com cultura no Brasil, 1995-2002   
Fonte: SILVA (2007) 

 

 

De acordo com os dados do Ministério da Cultura, no período entre os anos de 1995 e 2002 a 

participação do empresário com capital próprio no financiamento da cultura foi declinante. Os 

dados demonstram que em 1995, início do primeiro governo de Fernando Henrique Cardoso, 

o capital investido pelo empresariado foi de R$ 283.667,00, o que representava 34,2% do total 

destinado à cultura pelo governo federal. Esse montante era constituído pela soma de verbas 

do orçamento do MinC, mais incentivos fiscais e investimento privado. No ano de 2002, final 

do segundo mandato do presidente Fernando Henrique Cardoso, os valores em Reais 
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investidos pelo empresariado com capital próprio caíram para R$ 99.876,00 representando 

12,6%, como demonstra a evolução percentual no gráfico-1, conforme Silva (2007) 

 

No final da gestão do presidente Fernando Henrique Cardoso os recursos vindos das empresas 

via leis de incentivo, corresponderam cerca de 50% dos recursos públicos federais. Portanto, 

pode-se dizer que a utilização de aplicação em cultura converteu-se em um grande negócio 

que teve na política do “Estado mínimo”, ditada pelo neoliberalismo dos anos 1990, reflexos 

significativos para a política pública de cultura no Brasil, ou dito de forma mais drástica, da 

quase inexistência de uma política pública, se considerarmos que a ação do governo centrou 

esforços apenas no modelo de financiamento, pelo qual o Estado participa com os recursos e o 

empresariado com a gestão dos mesmos. 

 

Na realidade, o investimento em cultura pelas empresas, via renúncia fiscal, dava e dá aos 

empresários a liberdade de escolha de qual projeto cultural patrocinar, o valor a ser 

empregado e onde investir. Esse fator “onde” investir é responsável por uma das distorções do 

sistema, caracterizada pela distribuição geográfica de forma desigual, com uma concentração 

majoritária nas regiões Sul e Sudeste. Para Brant, uma reflexão crítica possível sobre o 

modelo de financiamento privado da cultura pode ser expresso da seguinte perspectiva: 

Parecia razoável a existência de um dispositivo que pudesse encontrar uma 
interseção de interesse entre a política pública e o capital em benefícios da 
sociedade. Perfeito, mas o governo teria de exercer sua função constitucional 
de planejador, regulador e fiscalizador da sociedade, implementando uma 
política capaz de separar o joio do trigo, listando ações e projetos de 
interesse público. No entanto, a recente história das leis mostra um quadro 
completamente diferente disso, restringindo os benefícios do sistema aos 
produtos e eventos artísticos, limitando o entendimento da cultura à sua parte 
efêmera e menos importante no cumprimento do processo de 
desenvolvimento cultural da nação. (BRANT, 2003, p.10) 

As indefinições das atribuições constitucionais do Estado e as tênues fronteiras entre público e 

privado fizeram das leis de incentivo o espaço de expansão de políticas privadas para a 

cultura, com a anuência do Estado. As áreas de comunicação empresarial, que buscavam 

alternativas para a manutenção da marca das organizações no mercado, encontraram no 

chamado marketing cultural a possibilidade de melhoria da imagem perante seus públicos 

através da aura da cultura, com o financiamento do Estado, via renúncia fiscal.  
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Em princípio, o apoio a projetos culturais com recursos dos incentivos fiscais deveria 

funcionar como um estímulo para o empresariado investir recursos próprios no campo da 

cultura. As leis teriam assim, um caráter estratégico de uma aproximação inicial entre o 

mercado e a cultura. Em um segundo momento, as relações entre cultura e mercado tomariam 

outros rumos com o investimento próprio do empresariado. Os números anteriormente 

apresentados demonstram como na prática a experiência mostrou que as leis permitiram 

renúncias com valores crescentes, atraindo o empresariado para o marketing, via patrocínio 

cultural, ratificando que o campo cultural passou a ser um bom negócio, como previra o 

ministro Weffort, logo no início da sua gestão. 

 

As cifras envolvidas no financiamento cultural, baseadas nas leis de incentivo, embora 

crescentes no período do governo de Fernando Henrique Cardoso, não refletiram, 

necessariamente, um aumento de projetos contemplados. De acordo com Reis (2006), a 

demanda por financiamento não foi atendida, uma vez que dos cerca de 17 mil projetos 

apresentados entre 1996 e 2000, 77,5% foram aprovados pelo Ministério da Cultura e, desses, 

apenas 30% conseguiram captar recursos.  

 

Esses dados indicam que em busca do mercado, o Estado ficou na dependência do marketing 

e do departamento financeiro das empresas que trocaram a posição de pagadores de impostos 

pela de mecenas contemporâneo, realizando funções de governo e levando vantagens 

econômicas de um mercado recém criado pós-redemocratização, ou o mercado de 

financiamento cultural com viés empresarial.  

 

Conforme Yacoff Sarcovas, no modelo adotado, o governo é quem paga para as empresas 

privadas decidirem onde aplicar o dinheiro público em forma de incentivo fiscal. Conforme 

sua análise, esta é a forma como dever ser vista a Lei do Audiovisual e, complementamos 

aqui, a Lei Rounaet, também. De acordo com ele,  

19% dos orçamentos de comunicação das grandes empresas brasileiras são 
investidos nessa estratégia, e isso vai continuar crescendo nos próximos 
anos. Mas, com a criação das leis de incentivo, surgiu um dinheiro que não é 
deste orçamento, então as empresas usam dessas benesses, claro, pois está 
previsto em lei. Chegamos, com isso, a uma outra perversão da lei de 
incentivo cultural via dedução fiscal, que é a de deseducar o empresariado. É 
como se você dissesse para ele que não precisa usar o dinheiro dele para 
vender a sua imagem. E isso, infelizmente, criou uma dependência crescente 
desse processo. Hoje, do total de investimentos das empresas na cultura, 
67% vem do uso das leis de incentivo fiscal. Ou seja, são 67% de recursos 



 45

que usam leis de incentivo contra 33% que não usam. Outro dado: 80% das 
empresas brasileiras que fazem patrocínios culturais usam os benefícios da 
lei. (SARCOVAS, 2005, p. 4) 

No ano de 1997, a Fundação João Pinheiro realizou uma pesquisa sobre a relação entre 

empresas públicas e privadas no patrocínio cultural, que refletia a situação daquela época. O 

campo cultural não tinha, até então, dados sistematizados sobre a atuação do Estado ou do 

empresariado no financiamento. Assim, essa pesquisa da Fundação, com sede em Minas 

Gerais, converteu-se num importante diagnóstico e referência para nortear o estado da arte do 

financiamento à cultura até então. Os gráficos a seguir, com resultados da pesquisa, mostram 

como naquele período as empresas estatais preferiam mais o investimento em cultura que as 

empresas privadas.  

 

 

 
Gráfico 2 - Preferência pela área cultural entre as empresa públicas – 1997 

Fonte: Fundação João Pinheiro (2006) 
 

Demais áreas
32%

Área Cultural
68%



 46

 
Gráfico 3 - Preferência pela área cultural entre as empresa privadas – 1997 

 Fonte: Fundação João Pinheiro (2006) 
 

 

Esses dados referem-se a um momento específico, quando o Presidente Fernando Henrique 

Cardoso e o MinC decidiram que as empresas estatais deveriam participar mais ativamente do 

modelo de financiamento da cultura, conforme Castello (2002). Assim, essas empresas 

passaram a cumprir diretrizes governamentais de financiamento cultural, como uma forma de 

executar uma função constitucional do Estado para a cultura. As áreas do gráfico que 

representam as “demais áreas” estão incluídas educação, esporte, meio ambiente, saúde, 

assistência e a pesquisa científica. Deve-se ressaltar que as empresas públicas federais 

constituíram-se como principais agentes de financiamento da cultura, com os benefícios das 

leis de incentivo no governo Fernando Henrique Cardoso. Esse foi um padrão recorrente na 

década de 1990 e se mantém na atualidade.  

 

O modelo de participação empresarial na cultura não é um fenômeno original brasileiro. 

Alguns poucos países não aderiram a esse modelo de gerenciamento da cultura, sendo a 

França o mais citado por buscar alternativas para o financiamento estatal da cultura.  O Estado 

francês é o principal agente de financiamento com uma política cultural que subsidia e 

administra 80% da cultura. Com isso, a participação do empresariado é reduzida. Um marco 
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na administração cultural francesa foi a duplicação do orçamento do Ministério da Cultura, 

em 1981, na gestão do ministro Jack Lang no governo do socialista François Mitterrand.12 

 

A tradição oposta está representada pelos Estados Unidos. Neste caso, o papel do Estado 

limita-se a situar as políticas de estímulo à cultura na escala local, enquanto a ação do 

empresariado e mais a participação individual do cidadão se encarregam do financiamento à 

cultura de uma forma mais efetiva.  A participação do Estado se baseia na atuação da entidade 

National Endowment for the Arts (NEA) uma instituição de fomento ao campo artístico norte-

americano, entretanto as doações individuais ou do empresariado são, para os Estados Unidos 

da América, a base de financiamento da cultura com um histórico de ser o pais com o mais 

alto índice per capta de doações às artes, conforme George Cookwhite ex-diretor do NEA 

(1997)13  “O modelo em vigor nos Estados Unidos hoje, é composto pelos incentivos fiscais 

para apoio privado, pela força do sistema do próprio mercado de circulação de bens culturais 

e pelos fundos federais, estaduais e municipais”. (OLIVIERI, 2004, p. 62).  

 

Na América Latina a experiência da presença do empresariado no campo cultural ainda é um 

fenômeno recente. Nos países latino-americanos ainda se discute qual a melhor ou as 

melhores estratégias para uma política cultural que dê conta dos desafios na 

contemporaneidade. A pesquisadora argentina Eliana Moreira aponta o descompasso entre a 

expansão do Estado e a falta de reflexo deste crescimento nas políticas culturais, ocorrida na 

América Latina:   

O Estado – protagonista fundamental no financiamento e na atividade 
cultural nos países com influência européia – paradoxalmente, não tem 
ampliado sua participação na cultura em relação ao seu crescimento. Este 
decréscimo relativo do Estado como financiador de uma parte relevante da 
atividade cultural, impõe a busca de fontes alternativas. Porém, um ator não 
substitui automaticamente o outro, na medida em que suas características, 
missões, interesses e políticas são diferentes. Por isso, o debate sobre o que o 
Estado deve financiar está aberto e poderá variar segundo as características, 
tradições e capacidade de atrair fundos alternativos em cada sociedade. 
(MOREIRA, 2003, p.84)  

Em um país com a dimensão geográfica como o Brasil, e mais a pluralidade de manifestações 

culturais, a perspectiva de descentralização dos investimentos culturais deveria ser um 

                                                
12 Ver em MICELLI, Sérgio. GOUVEIA, Maria Alice. (org.)  Política cultural comparada. Rio de Janeiro: 
Funarte, 1985 
13 Sobre o  NEA, ver em <www.nea.gov> Acesso: em 16 set, 2007. 
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requisito fundamental. Martin Feijó em artigo intitulado As políticas culturais da 

globalização, questiona o modelo de política pública cultural vigente no Brasil e afirma que,  

Se a política cultural predominante na globalização tem apostado no 
fortalecimento das marcas em detrimento da criação e da verdadeira 
pluralidade de opções, isso não significa que o quadro seja irreversível, 
muito menos que as soluções antigas sejam pertinentes. Isso significa que 
outros caminhos vêm se abrindo e se abrirão, muitos deles profícuos [...] 
para articular políticas culturais que levem em conta o que é realmente novo 
e necessário em uma globalização que supere os mitos e as perversidades 
decorrentes em prol de uma cultura universal, na qual o pensamento crítico, 
a ética e o gosto dos outros sejam respeitados em sua rica multiplicidade.  

(FEIJÓ, 2003, p. 22)  

As relações com o empresariado, no Brasil, se acentuaram via leis de incentivo nas esferas 

federal, estadual e municipal. A presença da iniciativa privada no financiamento de atividades 

culturais, sobretudo de espetáculos com grande visibilidade para as marcas patrocinadoras, 

ficou sendo a tônica da gestão pública da cultura no período do ministro Weffort. No balanço 

sobre os dois mandatos do presidente Fernando Henrique Cardoso e a atuação do governo na 

cultura, José Castello analisa que,  

As empresas, fosse como fosse, pareciam cada vez mais interessadas na 
cultura: em 1995, eram 234 investindo no setor; em 1998, 1034. Números 
que pareciam justificar o alheamento doutrinário do governo, fato que se 
confirma, por exemplo, quando o ministro Weffort admite que o MinC só 
tinha projetos próprios na área do patrimônio e da difusão cultural. 
(CASTELLO, 2003, p.641)  

A lógica do financiamento da cultura por empresas privadas tem diversas nuances e beneficiários. 

A transferência de responsabilidade para o empresariado pela determinação de fatores como o 

quê, quando, como e onde será contemplado com recursos financeiros, via renúncia fiscal, 

consiste no ponto mais crítico das leis de incentivo e financiamento à cultura no Brasil.  

 

Na busca do marketing cultural como construção e reforço de imagem institucional, o 

mercado, em geral, faz escolhas por projetos de grande visibilidade, beneficiando produtores e 

projetos que, em geral, são auto-sustentáveis, o que beneficia a indústria cultural. Todo esse 

mecanismo não seria alvo de tantas críticas, caso se tratasse de recursos próprios das 

empresas. No entanto, as leis de incentivo têm uma trajetória que inicia na iniciativa privada 

e, no final, o dinheiro é essencialmente público, via compensação de impostos. Ou seja, o que 

tem uma aparência de modelo privado de financiamento da cultura, em verdade, pertence ao 
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universo da política pública de financiamento do Estado para a cultura.  Nesse sentido, 

Leonardo Brant ao analisar as políticas culturais e suas vinculações do financiamento com a 

arte e o entretenimento, acrescenta que: 

A ação cultural de interesse social não é fruto de uma demanda comercial. 
Quase sempre, inclusive, se contrapõe a ela. Sua função transcende a 
necessidade de gerar lucros, visto ser a cultura fundamental para o 
desenvolvimento de sujeitos autônomos, e consequentemente, para o 
desenvolvimento global – social e econômico – de uma nação. Apenas para 
frisar: num país ainda tão cheio de carência como o Brasil, o patrocínio 
cultural, sobretudo concedido com renúncia fiscal – dinheiro público, portanto 
– não pode se desperdiçado em eventos de entretenimento comercial com 
potencial de auto-sustentabilidade, que não tragam benefícios diretos aos 
excluídos da lógica mercantil, como exercício do direito de acesso e de 
participação cultural, o resgate de identidades e a autonomia dos cidadãos. Por 
isso, não podem ser considerados eficazes os patrocínios pontuais, realizados 
sem objetivos estratégicos de longo prazo e desvinculados de objetivos 
verdadeiramente cidadãos (BRANT, 2004, p. 91). 

1.4 CULTURA E DIVERSIDADE  

A experiência do modelo político neoliberal de inversão da lógica, dando ao mercado posição 

determinante na condução da cultura, colocou o Brasil na contramão do conceito de democracia 

cultural. À medida que os bens culturais tornaram-se cada vez mais importantes na sociedade, 

novos atores foram se inserindo nesse campo. Duas características podem ser observadas nesse 

processo. A primeira é parte da cultura tornada uma mercadoria, submetida à lógica semelhante 

de outras mercadorias no sistema capitalista. A segunda refere-se à associação da cultura aos 

bens de consumo como estratégia de lhe conferir atributo de distinção.14   

 

Sobre esses efeitos contemporâneos de lógicas mercantis do capitalismo associadas à cultura, 

lembremos das discussões ocorridas na Unesco, iniciada nos anos 1990, em que os bens 

simbólicos das nações estiveram na iminência de serem submetidos ao mesmo tratamento de 

outros produtos nas relações comerciais internacionais. Em síntese, os Estados Unidos 

defendiam a livre circulação dos produtos culturais nos países, como forma de ampliação da 

                                                
14 Sobre as relações de transformação da cultura em diferentes perspectivas e conformações ver em RUBIM, 
Albino. Políticas culturais entre o possível e o impossível. In: NUSSBAUBAUMER, Gisele. (org.) Teoria e 
políticas da cultura: visões multidisciplinares. Salvador: Edufba, 2007a,  p. 137-170. 
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presença da sua indústria cultural no mundo. O lado contrário a esta posição estabelecia 

restrições, como estratégia de proteção da produção cultural interna da cada nação. 

 

As divergências entre as duas posições se estenderam por alguns anos, até que em outubro de 

2005, a posição contrária aos Estados Unidos, a qual o Brasil também defendia, foi vencedora 

e a Conferência Geral da Unesco aprovou a Convenção Sobre a Proteção e Promoção da 

Diversidade das Expressões Culturais. O documento reforça o princípio da soberania e dá aos 

países a condição de elaborar políticas culturais com a finalidade de proteger e promover a 

diversidade de expressões culturais. Além disso, cria condições para que a cultura prospere e 

interaja livremente de maneira a gerar benefícios mútuos para as nações.  

 

A Convenção é considerada o mais importante instrumento para a proteção e promoção das 

culturas, manifestações artísticas e idiomas, contra a globalização da indústria cultural norte-

americana e o avanço da língua inglesa no mundo. Os termos do documento da Unesco têm 

entre os objetivos promover a diversidade cultural por meio das tradições étnicas, dos idiomas 

minoritários e da proteção de culturas locais contra os efeitos adversos da globalização 

(UNESCO, 2007). 

 

Nos debates ocorridos na Unesco, a polarização girava em torno de aspectos diversos como o 

da cultura e da economia. Mas a relação entre economia e cultura não deve ser antagônica, 

desde que promova o desenvolvimento. Nas páginas iniciais do Relatório da Comissão 

Mundial de Cultura e Desenvolvimento, da Unesco, encontra-se uma definição de 

desenvolvimento que funciona como uma declaração de princípios. De acordo com o texto, “o 

desenvolvimento divorciado de seu contexto humano e cultural não é mais do que um 

crescimento sem alma” (CUÉLAR, 1997, p. 21). 

 

No Brasil, os dados sobre a participação da cultura no desenvolvimento ainda são recentes e 

não permitem construir uma série histórica consistente. Segundo um estudo da Fundação João 

Pinheiro (1997) a produção cultural movimentou no Brasil, em 1994, aproximadamente R$ 

6,5 bilhões, o que correspondia a cerca de 0,8% do PIB brasileiro. De acordo com a pesquisa, 

a cultura empregava 510 mil pessoas, considerando-se todos os seus setores e áreas. Esse 

contingente era 90% maior do que o empregado pelas atividades de fabricação de 

equipamentos e material elétrico e eletrônico; 53% superior ao da indústria automobilística, 

de autopeças e fabricação de outros veículos e 78% maior do que o empregado em serviços 
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industriais de utilidade pública (energia elétrica, distribuição de água e esgoto). Ou seja, a 

cultura representava um peso econômico importante no Brasil, destacando-se inclusive como 

grande geradora de empregos.  

 

No ano de 2003, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) realizou em parceria 

com o Ministério da Cultura (MINC), uma pesquisa sobre indicadores culturais para conhecer 

a realidade nacional sobre a perspectiva da produção cultural. Neste estudo, publicado em 

2006, a análise econômica da cultura foi realizada por meio da mensuração dos produtos 

(bens e serviços) ofertados e consumidos. Ao longo do trabalho, o IBGE esclarece que mesmo 

partindo de um princípio conceitual e metodológico simples como o estudo da oferta e 

demanda de produtos associados à cultura, houve enorme dificuldade para mensurar a 

importância econômica da cultura no Brasil, em virtude da insuficiência de dados estatísticos 

anteriores sobre as atividades de produção de bens culturais no País.  

 

De acordo com a pesquisa, em 2003, atuaram na produção cultural brasileira 269.074 

empresas que ocuparam 1.431.449 pessoas, das quais 1.007.158 eram trabalhadores 

assalariados. Em relação ao universo das empresas formalmente constituídas no País, estes 

números corresponderam, em termos percentuais, a 5,2% do número de empresas, 4,0% do 

pessoal ocupado total, e 3,5% do pessoal ocupado assalariado. (IBGE, 2006) 

 

A análise do conjunto dos setores econômicos mostra que as atividades industriais, comerciais 

e de serviços relacionadas direta ou indiretamente à cultura auferiram uma receita líquida em 

torno de R$ 156 bilhões, em 2003, enquanto o montante de custos atingiu a ordem de R$ 114 

bilhões. Isso indica uma participação do setor cultural no total, incluindo indústria de 

transformação, comércio e serviços de 6,5% nos custos totais e de 7,9% na receita líquida 

total. Uma síntese dos dados apresentados pelo IBGE revela que o setor cultural brasileiro, 

pelo lado da oferta, mostrou uma representatividade da ordem de 6,2% em termos de número 

de empresas e 5,7% do pessoal ocupado. 

 

 Esses dados indicam que a cultura desempenha papel ascendente na economia. As 

discussões, divergências e aprovação da Convenção da Unesco são exemplos da expansão 

da cultura e a existência dos diversos olhares para essa importante atividade da sociedade, 

seja como mercadoria e bem de consumo, ou como patrimônio simbólico das nações no 

mundo globalizado. 
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A ampliação do mercado de bens culturais atrai o interesse de sujeitos e instituições que no 

passado não participavam, de forma ativa, desse campo. A entrada em cena dos agentes 

econômicos, não diretamente ligados à indústria cultural, que antes se mantinham distantes da 

cultura, provocou transformações no sistema de bens simbólicos que refletem desde a 

produção até a circulação da cultura.  

 

Analisar o tema das políticas culturais contemporâneas, no Brasil, conduz para abordagens 

que ultrapassam o simbólico como referência principal da análise e adentra as relações 

econômicas e de mercado, inserindo novos ingredientes e um novo cenário à expressão 

“cultura como negócio”.  

 

Analisar a política cultural sob a ótica economicista turva a perspectiva de se pensar e 

conceber políticas democráticas para toda a sociedade. O mercado não deve ser o mediador 

das relações sociais porque as suas regras de funcionamento são singulares para os resultados 

mensurados em números. O resultado de um projeto cultural, contrariamente às regras 

econômicas do mercado, não necessita ser mensurado numericamente pela lógica mercantil da 

compra, venda, lucro ou prejuízo. Uma outra lógica faz-se necessária para avaliação, que leve 

em consideração os constituintes simbólicos que configuram a produção cultural. 

 

A trajetória das leis de incentivo nos seus 18 anos de existência mostra como o mercado 

direcionou os recursos, guiado pela lógica do sucesso e da visibilidade das marcas. As verbas 

foram destinadas, prioritariamente, para o segmento urbano das artes e dos espetáculos. Em 

significativa maioria os projetos patrocinados pelo empresariado remetem para a visibilidade 

e para o mercado, deixando à margem importantes manifestações e produções que compõem 

o mosaico que constitui sistema cultural brasileiro. Assim, consideramos que uma política 

cultural deve transcender à tradicional política de eventos e situar-se de forma abrangente no 

conceito de política cultural cidadã15 que perceba a cultura em seus diversos aspectos da vida 

cotidiana, em seus vários espaços de realização, para além do espaço urbano.  

                                                
15 Sobre cultura e cidadania  ver CHAUÍ (2006). 
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Capítulo 2  

FINANCIAMENTO DA CULTURA 

2.1 DO MECENATO AO MERCADO 

No atual cenário da relação entre o mercado e a cultura, existe uma tendência de enquadrar o 

modelo de financiamento empresarial à cultura como mecenato. Esta é uma apressada 

assimilação com o financiamento e apoio às artes que vigorou em Roma, no império de 

Augusto César, entre os anos 30 a.C. - 10 d.C, denominado mecenato. Sua origem como 

proteção às artes está ligada ao político romano Caio Mecenas, que exerceu o cargo 

equivalente ao de ministro, durante o Império.  

 

Mecenas influenciou o imperador a empreender uma política de apoio às artes, com uma 

estratégia que incluía uma relação de proximidade entre o governo e a cultura, representada 

por artistas e pensadores de então. Mecenas passou para a história como o “protetor das 

artes”. No entanto, sua estratégia ultrapassa o sentido de proteção artística, e se insere também 

na perspectiva de reconhecimento do Império perante a sociedade. De acordo com Cândido de 

Almeida, a atuação de Caio Mecenas, ao utilizar a cultura e o pensamento como ações de 

governo, pode ser considerada como um dos mais sutis sistemas para legitimar o poder e foi 

utilizado, séculos depois, por outros governantes ao longo da história (ALMEIDA, 1994).  

 

Além de governos, outros setores da sociedade também adotaram uma postura de estímulo e 

proteção às manifestações artístico-culturais. Desde então, o mecenato, expressão derivada do 

nome de Caio Mecenas, passou a designar a atitude do Estado, nobreza, Igreja e burguesia, de 

prover a manutenção de artistas, como símbolo de uma política de apoio material e/ou 

financeiro para criadores culturais.  

 

O Renascimento foi um período no qual as ações do mecenato propiciaram um amplo 

desenvolvimento às artes. Esse foi o período que os reinados europeus travavam verdadeira 

disputa por prestígio, capitalizado pelo apoio à cultura. Reunir grande contingente de 
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criadores e pensadores à corte por meio de financiamento da criação e produção artística 

significava aumento do patrimônio concreto, pelo acervo acumulado, e simbólico pela 

associação da corte às artes (ALMEIDA, 1994) 

 

 A cidade italiana de Florença é uma referência do acolhimento de criadores e pensadores sob 

a proteção do Estado ou de famílias da nascente burguesia comercial e financeira do século 

XV. Os grandes burgueses de Florença formaram uma verdadeira aristocracia do mundo dos 

negócios, o que lhes permitiu aproximar-se do poder, exercendo cargos políticos na cidade. 

Eram grupos economicamente poderosos que disputavam a hegemonia local, sobressaindo 

entre esses, a família de banqueiros dos Médicis, que chegaram ao governo da cidade e 

implementaram um modelo de desenvolvimento, que tinha na arte e cultura um vigoroso 

suporte de representação.  

 

Um exemplo de atuação dos Médicis no campo da cultura consistiu na construção de templos 

e palácios em Florença. Para tais empreendimentos convergiam arquitetos, pintores, 

escultores e outros artesãos que ergueram na cidade um valioso patrimônio. Florença reunia, 

assim, condições econômicas, sociais e políticas que a tornariam o berço da cultura italiana e 

européia a partir do século XV. O ambiente favorável ao desenvolvimento da produção 

artística não pode ser pensado sem o apoio dado pelos vários mecenas italianos de então, 

sobretudo os Médici, que acumularam fama e prestígio ao associarem política, fortuna e 

cultura artística. (WILLIAMS, 2000). 

 

Esse modelo de acumular prestígio por meio de apoio material e/ou financeiro à produção 

cultural se estendeu ao longo dos séculos e chegou ao século XX, marcado pela 

individualidade dos grandes industriais americanos como mantenedores de artistas individuais 

e instituições culturais. Personalidades como Ford, Rockfeller, Peggy Guggenheim e Andrew 

Carnegie são exemplos citados de forma recorrente do mecenato norte-americano. 

Beneficiados pela legislação liberal americana, os industriais podiam fazer doações 

individuais, ao passo que as empresas eram proibidas de fazê-lo. A aquisição de coleções e o 

apoio a bibliotecas constituíram o modelo de mecenato norte-americano.  

 

A história brasileira conta com poucos exemplos de empresários que exerceram o papel de 

mecenas. Os exemplos mais expressivos foram Assis Chateaubriand e Francisco Matarazzo, 

importantes colecionadores de obras de arte que deixaram um importante patrimônio de 
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contribuição à cultura artística. O Museu de Arte Moderna de São Paulo – MAM e o Museu 

de Arte de São Paulo – MASP, representam o legado do mecenato exercido por esses dois 

capitalistas no meado do século XX.  

 

O percurso do apoio às artes e à cultura, desde a época de Caio Mecenas, apresenta como 

pano de fundo a trajetória dos poderes vigentes. As transformações históricas que ocorreram 

no mecenato e em outras formas de financiamento cultural, ao longo do tempo, foram 

resultado das mudanças ocorridas nas relações de poder e, consequentemente, na relação entre 

o poder político e a cultura (VAZ, 2003).  Um panorama histórico do apoio à cultura 

introduzido por Mecenas revela as relações entre cultura e algumas instâncias de dominação, 

como o poder político na representação de Estado, a Igreja e, por fim, a burguesia europeia 

com o poderio econômico.  

 

Ao analisar a organização e o financiamento da cultura em uma perspectiva histórica, da 

origem do modelo de Caio Mecenas, no Império Romano, até a contemporânea forma de 

patrocínio cultural, Albino Rubim registra as mudanças ocorridas no mecenato, partindo de 

uma vinculação exclusiva com o Estado, até chegar ao modelo da contemporaneidade. 

Conforme o autor: 

Apesar de sua origem estatal, o mecenato, em sua história, foi encampado 
pela sociedade civil, em sua multiplicidade de organizações, e só 
residualmente manteve-se no mundo contemporâneo como algo dependente 
e realizado pelo Estado. As mudanças ocorridas no aparato estatal, em sua 
configuração moderna de estado-nação, redefiniram suas relações com o 
campo cultural. Esta esfera, a exemplo de outras na modernidade, foi 
reorganizada e progressivamente ganhou autonomia, frente à religião e à 
política. Tais mudanças implicaram em uma maior complexidade da 
organização e financiamento da cultura (RUBIM, 2005, p. 55) 

 Concebemos que na sociedade contemporânea, a atuação do mercado ou outros segmentos, 

que não o Estado, como coadjuvantes, deve estar configurada como ação de 

complementaridade, isto é, atuar como ente que compõe e não como agentes que determinam 

os rumos do que pode ou não ser financiado no campo da cultura. Existem manifestações 

culturais que atraem o interesse do mercado e se auto-sustentam por meio dos mecanismos de 

financiamento privado. Outras não atingem esse status, sendo necessária a atuação do Estado 

como agente de fomento para que elas não desapareçam (VANUCCHI, 2002; VAZ, 2003; 

BRANT, 2003). Mas para a estruturação de uma parceria construtiva, que resulte em saldos 
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positivos para todos envolvidos, sejam os governos, empresários e a sociedade, os limites de 

atuação de cada um precisam estar definidos pelo Estado como o principal formulador de uma 

política cultural pública.   

 

A presença de empresas no financiamento do setor cultural consiste num fenômeno mundial, 

que se acentuou como resultado do modelo neoliberal pelo qual os Estados reduziram seus 

investimentos nas áreas sociais e a cultura foi um setor que sofreu os reflexos dessa 

configuração. 

 

No campo cultural contemporâneo, essa ação do mercado tem uma dupla função que 

pressupõe vantagens para quem doa e quem recebe as verbas.  A atuação empresarial no 

campo da cultura tem objetivos definidos, dentre os quais, o ganho para a imagem das 

organizações é um forte elemento que motiva o empresariado a associar seus nomes e marcas 

à produção da cultura, mas esse motivo não é o único. 

 

A participação de empresas como patrocinadoras do sistema cultural, aproximou atores 

anteriormente tidos como antagônicos, pertencentes aos distintos campos da economia e da 

cultura. A entrada em cena dos agentes econômicos, não diretamente ligados à indústria 

cultural, que antes se mantinham distantes da cultura, provocou transformações no sistema de 

bens simbólicos com reflexos desde a produção até a circulação. 

 

As opiniões sobre a participação do setor empresarial como parte de uma política cultural, não 

são unânimes. No entanto, encontra respaldo naqueles que pensam uma política para a cultura 

com participação de toda sociedade. A pesquisadora Isaura Botelho ao analisar essa 

associação sustenta que,  

Mesmo sabendo que os interesses das empresas não são nada inocentes, é 
fato positivo verificar que elas começam a considerar o patrocínio cultural 
com maior naturalidade, graças às campanhas governamentais, ao esforço 
dos produtores, e à presença na mídia. No entanto ainda há muito o que se 
fazer no sentido de quebrar as resistências de um empresariado refratário a 
esse universo, num país que não tem a tradição histórica de participação 
ativa da sociedade no investimento social e cultural. (BOTELHO, 2001, p. 9)  

No modelo brasileiro, a presença do mercado pressupõe uma estratégia econômica que se 

realiza por meio de dois caminhos: a troca de valores investidos por redução de impostos e a 

perspectiva de melhoria da imagem das empresas via os preceitos do Marketing Cultural. 
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Nesse contemporâneo modelo de relação entre a cultura e o mercado, há críticas consistentes 

sobre a falta de limite que se estabelece em vantagens para o empresariado, embora as verbas 

sejam essencialmente públicas.   

2.2  O LUGAR DO FINANCIAMENTO NO CAMPO CULTURAL 

2.2.1 Fontes de financiamento da cultura 

A produção artística e cultural pressupõe uma condição, na qual a criação e concepção de uma 

obra se aproximam de um estágio especial na busca pela perfeição e autenticidade. Mas também 

é própria da atividade, a necessidade de se materializar e disponibilizar para o consumo e 

fruição. Neste segundo estágio, a necessidade de recursos materiais torna-se imperativa. E nesse 

instante surge a figura do agente de financiamento. No sistema capitalista, o ato ou ofício da 

produção artístico-cultural coloca em contato o criador que se expressa e o agente de 

financiamento, que propicia a chegada do produto cultural ao mercado dos bens simbólicos. 

 

Assim, o setor cultural é financiado por várias fontes, que podem ser públicas das diversas 

esferas, sejam federais, estaduais ou municipais, e privadas, caracterizadas por pessoas físicas, 

empresas, fundações e outros segmentos da sociedade civil. A relação entre os entes públicos 

e privados e a forma como se relacionam são fatores fundamentais para o entendimento dos 

mecanismos de financiamento da cultura e o lugar que esse financiamento ocupa. A histórica 

classificação da cultura como assessória em relação a outras áreas de atuação do Estado, como 

saúde, segurança e economia, por exemplo, coloca o financiamento da cultura, ou a sua falta, 

como questão essencial para a compreensão desse rótulo que foi incorporado à cultura ao 

longo de vários governos. No caso brasileiro, enquanto a Constituição Federal de 1988 deu 

um importante passo nas garantias do compromisso do Estado com a cultura, as fontes de 

financiamento público não foram explicitadas. (DÓRIA, 2003) 
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Além das entidades listadas acima, o financiamento da cultura incorpora, também, sujeitos 

como os artistas, criadores e produtores culturais que têm diferentes motivações e interesses 

na relação que engloba a destinação de recursos financeiros ou não, para a produção dos bens 

simbólicos. Considerando a diversidade de objetivos envolvidos nesse segmento, pode-se 

concebê-lo como um campo no qual diferentes poderes de força se confrontam.  

 

O Estado brasileiro é, historicamente, o responsável principal pelo financiamento da cultura, 

uma tradição que não difere muito de outros países.  Esse modelo de investimento de recursos 

públicos se caracteriza como financiamento direto. Englobam-se nesse segmento as verbas 

dos orçamentos do Ministério da Cultura - MinC e seu conjunto de instituições com objetivos 

definidos de aplicação dos recursos financeiros.  Assim, o MinC executa suas ações por meio 

da Biblioteca Nacional,  Museu Imperial, Museu da República, Museu Nacional de Belas 

Artes, Cinemateca Nacional, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), 

Fundação Nacional de Arte (Funarte),  Fundação Palmares, e a Fundação Casa de Rui 

Barbosa. Cada uma dessas instituições atua na execução da política cultural, utilizando os 

mecanismos de financiamento direto, oriundos do Estado. (SILVA, 2007) 

 

Nos recursos orçamentários da União para financiamento cultural, há ainda os repasses da 

União para estados e municípios. Embora os recursos de transferência não sejam majoritários, 

apontam para tendências e para o papel significativo das parcerias e da participação de 

instituições culturais regionais. Os municípios recebem, em geral, valores maiores que os 

repasses destinados aos estados, embora haja diferenças de percentuais ao longo dos anos em 

deferentes governos.   

 
A histórica condição de verbas públicas reduzidas para a cultura, por diferentes governos, e o 

modelo de destinação das verbas, torna o financiamento direto, com verbas da União, 

insuficiente para atender aos preceitos constitucionais estabelecidos. Com um patrimônio 

cultural muito vasto, a configuração geográfica do país tem uma abrangente diversidade 

cultural. Essa diversidade, composta pelas manifestações populares, as festas religiosas, os 

ritmos regionais e os artistas e artesãos que buscam um lugar no disputado espaço da 

visibilidade contemporânea, engloba ainda os prédios, monumentos e esculturas de um 

período artístico e arquitetônico significativo, que desempenha importante papel de registro 

histórico e cultural, o chamado patrimônio de pedra e cal, conforme Miceli (1984). No 

aspecto que se refere à destinação de recursos para a continuidade desse sistema cultural e o 
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apoio ao surgimento de novas expressões, há sempre uma questão recorrente: como o Estado 

pode atender a essa crescente demanda? 

 

O financiamento indireto constitui os investimentos em cultura cuja origem esteja fora do 

Estado. Nesse processo se incluem as pessoas físicas, um segmento ainda pouco expressivo 

em volume de recursos destinados à cultura no Brasil, e as empresas com histórico de 

presença marcante há pouco mais de duas décadas, com criação das leis de incentivo e a 

renúncia fiscal permitida pelo governo. 

 

No de financiamento empresarial para a cultura, as trocas são mais explícitas, numa clara 

relação de mercado, onde se investe com a perspectiva de obtenção de retorno de natureza 

diversa, seja do aumento de prestígio e reconhecimento, no campo do simbólico, até o 

aumento no faturamento e nos lucros, inerente ao campo material e monetário. Na 

comparação entre financiamento do Estado e do mercado para a cultura, uma diferença visível 

se constata na mensuração dos resultados de um projeto. Enquanto na atuação do Estado os 

ganhos são para a sociedade considerando-se importantes aspectos como acesso e consumo 

cultural. Já no financiamento indireto, concedido pelas empresas, os objetivos mudam e os 

resultados esperados direcionam-se, quase exclusivamente, para a organização financiadora. 

As tensões entre público e privado se explicitam de forma bastante claras nos dois modelos.   

 

Para Ana Carla Reis, pelas diferenças existentes entre os segmentos de financiamento público 

e privados, eles podem ser separados em critérios distintos que demarcam o lugar ocupado por 

cada um na ação de disponibilizar recursos para a cultura. Segundo a autora, a compreensão 

dessas duas fontes de financiamento passa pelo entendimento de análise das motivações, 

públicos, objetivos, mensuração de resultados e articulações. O quadro-2, a seguir, sintetiza as 

diferenças fundamentais indicadas pela autora. 
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 Setor Público Setor Privado 

Motivação Social 
Social ou pessoal (mecenato) 
comercial (patrocínio) 

Público-Alvo População em geral 

Consumidores/clientes atuais, 
ou potenciais, fornecedores, 
funcionários, governo, 
formadores de opinião, 
jornalistas, comunidades, etc.  

Objetivo 

Os estabelecidos na política 
cultural: democratização, 
diversidade, promoção da 
identidade nacional, etc. 

Pessoais ou sociais (mecenato) 
ou estabelecidos na estratégia 
de comunicação: divulgação da 
marca, aprimoramento da 
imagem, endomarketing, 
promoção junto a segmentos, 
etc. (patrocínio). 

Forma de mensuração 
dos resultados esperados 

Eliminação das desigualdades de 
acesso à cultura, distribuição 
descentralizada dos projetos e 
instituições culturais, estudo de 
imagem do país, aquecimento da 
economia local, etc. 

Cobertura de mídia, 
levantamentos de 
conhecimento da marca, 
estudos de imagem, 
predisposição à compra, 
aprovação de projetos, etc. 

Articulação 
Setores econômico, social, 
educacional, tecnológico, de 
relações exteriores, etc. 

Com a comunidade (mecenato) 
ou com a estratégia de 
comunicação da empresa 
(patrocínio). 

Quadro 2 - Setor público e  privado no financiamento da cultura   

Fonte: Reis (2006, p.152) 
 

 

O quadro apresentado pela autora oferece um plano geral das diferenças existentes nos 

modelos de financiamento público e privado. No seu conjunto, os itens listados deixam claros 

como o Estado e o mercado se guiam por caminhos distintos quando se envolvem na 

atribuição de financiar a cultura. Destacamos aqui dois argumentos de autores que defendem 

pontos de vistas distintos para o modelo brasileiro de financiamento da cultura, com a partição 

privada baseada nos incentivos fiscais.  

 

Para Yacoff Sarcovas, o modelo vigente de incentivos fiscais à cultura no Brasil é inadequado 

e “perverso” por emaranhar as ações públicas e privadas, sem atingir completamente os 

objetivos a que se propõe. De acordo com o autor, 

 

A cultura é uma questão de interesse público e, portanto, requer políticas e 
investimentos de Estado, como a saúde, a educação, o transporte e a segurança. 
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Os governos têm a responsabilidade de estabelecer objetivos, elaborar 
estratégias e investir no desenvolvimento cultural, o que significa interagir com 
inúmeros agentes não-governamentais. (SARKOVAS, 2005, p.60)  

 

Já para Jose´ Álvaro Moisés, secretário do Ministério da Cultura na gestão do ministro 

Francisco Weffort,  entre 1995 e 2002, 

Os incentivos que o governo dá a empresas que investem na produção 
cultural vêm confirmar, entre nós, uma forte tendência internacional no 
mundo dos negócios: a crescente opção pelo marketing cultural. (...) que 
oferece a mais rica gama de opções, no universo simbólico de valores que o 
empresário pode agregar à imagem de seu empreendimento ou à marca de 
seu produto, a depender da estratégia estabelecida. (MOISÉS, 1995, p.9). 

Além da relação dualista entre o público e o privado com entes que financiam a cultura, há 

também que considerar o autofinanciamento, oriundo da receita gerada pela exibição e 

comercialização das produções culturais. Considerando essas três formas de viabilizar a 

cultura, o modelo de financiamento pode ser representado como um triângulo, onde campos 

distintos de atuação, poder e representação situam-se em cada um dos vértices. Assim, temos 

o Estado, a receita direta, e a iniciativa privada como fontes de financiamento, conforme 

Almeida e Da-Rin (1992).   

 

 

 

 ESTADO 

 

 

 

 RECEITA DIRETA      INCIATIVA PRIVADA 

 

Figura 1 - Fontes de financiamento da cultura 
Fonte: Almeida e Da-Rin (1992) 
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2.2.2  O Estado como o vértice do equilíbrio 

Em artigo intitulado A educação e a cultura nas constituições brasileiras, Alfredo Bosi 

(2004) aponta o tratamento genérico dispensado ao patrimônio simbólico pelo Estado 

brasileiro, tanto no Império, na constituição de 1824, como na República, em 1891. A 

presença do Estado na cultura só foi incluída a partir da Constituição Federal de 1934, o que 

reforça a importância que esta passa a ter como um tema de interesse do Estado para a nova 

ordem, representada por Getúlio Vargas. A partir de então a União, os estados e municípios 

ficaram constitucionalmente autorizados a “favorecer e animar” o desenvolvimento das 

ciências, das artes, das letras e da cultura em geral. Após 1934, portanto, o texto 

constitucional inseriu a cultura como um dever do Estado, o que foi mantido nos textos 

constitucionais posteriores. 

 

Na Constituição Federal de 1988, no Capítulo II, em seu Artigo 23, fica explícito que “é 

competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios 

proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação e à ciência”.  Adiante, no Capítulo III, 

o texto constitucional expressa que o Estado garantirá a cultura para todos, por meio da 

defesa, apoio, incentivo, valorização, produção, difusão, formação e democratização do 

acesso. No Capítulo II, seção II, artigo 215, consta que “o Estado garantirá a todos o pleno 

exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional, e apoiará e incentivará a 

valorização e a difusão das manifestações culturais”. 

 

O atual texto constitucional, nos seus artigos 215 e 216, apresenta um avanço no 

reconhecimento dos direitos culturais, além de estabelecer que o Estado deve garantir a todos 

o acesso universal aos bens simbólicos. Para tanto, deve apoiar, incentivar e valorizar as 

diferentes manifestações culturais. A exemplo de direitos consagrados, como os civis, 

políticos, sociais e econômicos, os direitos culturais atingiram a condição de direito 

fundamental com o reconhecimento da cultura em sua natureza material e imaterial.  

 

O dever do Estado com a cultura tem aspectos políticos e ideológicos que são relevantes e 

norteadores. Orientações governamentais distintas, como autoritária ou democrática, têm 

reflexos diferentes no trato com a cultura. Dessa forma, os objetivos das ações culturais 
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originadas no Estado trazem sempre esses componentes, que refletem no modelo de gestão s 

do financiamento público.  

 

Ao Estado cabe o fomento como forma de preservação do patrimônio simbólico da sociedade 

e também como fator de desenvolvimento. É papel do Estado garantir a livre expressão, em 

estreita relação com outros segmentos da sociedade, a difusão da cultura, a afirmação das 

identidades culturais, como fatores de expressão da unidade na diversidade.  

 

No exercício de governar, de acordo com os preceitos constitucionais, as três esferas de poder, 

União, estados e municípios, executam suas políticas culturais com volumes de investimentos 

distintos. Como principal ente incentivador do setor, os investimentos públicos são 

fundamentais para todo o ciclo cultural, desde a criação até o consumo. De acordo com o 

IBGE, o investimento público em cultura no ano de 2005 representou a cifra de R$ 3,1 

bilhões. Desse total, o governo federal foi responsável por 17%, o estadual por 36% e os 

municípios participaram com 47%. O gráfico a seguir demonstra a distribuição das despesas 

com cultura por esfera de governo.  

 
 

 
Gráfico 4 - Despesas  pública com cultura em 2005 

Fonte: IBGE (2006) 
  

UNIÃO
17%

ESTADOS
36%

MUNICÍPIOS
47%
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Os dados acima indicam como a relação de proximidade entre os municípios e os produtores 

culturais representa um elemento relevante no modelo de financiamento público brasileiro. Os 

gastos públicos, pesquisados pelo IBGE, levaram em consideração as despesas com a 

administração, operação e suporte dos órgãos encarregados pela difusão da cultura, 

preservação do patrimônio histórico e promoção das artes. (IBGE, 2006) 

 

Em uma publicação editada pelo MinC em 2006, com o balanço das ações do ministério no 

período entre 2003 e 2005, primeira gestão do presidente Lula e do ministro Gilberto Gil na 

pasta da cultura,  o dado referente ao orçamento da instituição demonstra como o volume de 

recursos aumentou progressivamente, passando de R$ 312 milhões em 2003, para R$ 513 

milhões16 em 2005 (MINC, 2006).  O aumento do volume de recurso público destinado à 

cultura, em 2005, deve ser comemorado como avanço das políticas públicas para o setor. No 

entanto, quando analisamos a participação percentual dessa verba, comparada com outras 

despesas governamentais, como a saúde e a educação, vê-se como o Estado brasileiro ainda 

destina poucos recursos à cultura.  Conforme o IBGE, naquele ano a saúde teve uma 

participação de 6,5% nas despesas, a educação de 6,7% e a cultura de 0,2% (IBGE, 2006). 

 

O aumento do percentual do orçamento da União para o Ministério da Cultura é tema 

recorrente desde a sua criação. É inegavelmente pequena a verba pública para atender à 

demanda e corrigir distorções. Assim, o histórico de pequenos recursos destinados ao setor 

cultural, transforma as questões do financiamento em elemento que, em geral, prioriza as 

discussões.  Mas quando se prioriza o debate para temas estritamente ligados ao 

financiamento, corre-se o risco de reduzir e desviar-se de outras questões relevantes para a 

consolidação uma política cultural consistente. 

2.2.3 O segmento da receita direta 

O vértice que simboliza a receita direta, na representação gráfica de Almeida e Da-Rin, é 

resultante da venda de ingressos ou da obra propriamente dita e nos remete aos mecanismos 

da indústria cultural. Na contemporaneidade, a expressão cultura de mercado ilustra de forma 

                                                
16 De acordo com o MINC (2006), nesses valores não estão incluídos recursos para salários e encargos de pessoal. 
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clara a relação entre cultura e consumo. O mercado cultural movimenta cifras relevantes e, 

segundo dados do IBGE (2006), no ano de 2003, a despesa média mensal familiar com cultura 

foi de 7,9% do orçamento familiar e situou-se em quarto lugar, atrás apenas de gastos com 

alimentação, habitação e transportes, conforme o gráfico-5, a seguir.  

 

 

 

Gráfico 5 - Percentagem de despesa familiar no Brasil (2003) (cultura inclui telefonia) 
Fonte: IBGE (2006) 

 

 

Por se tratar da primeira pesquisa do Instituto que tentou dimensionar o peso da cultura na 

economia, o IBGE optou por trabalhar com um conceito amplo de atividades ligadas, direta 

ou indiretamente, ao campo cultural. Assim, a telefonia foi incluída como integrante do grupo 

de atividades culturais. Se a telefonia fosse retirada, o percentual de gastos mensais das 

famílias cairia para 4,4%. Seria, ainda assim, superior ao percentual destinado à educação 

(3,5%).  De acordo com o IBGE, um dos fatores que levaram à inclusão da telefonia como um 

segmento cultural foi permitir a comparação com pesquisas internacionais, que adotam o 

mesmo critério (IBGE, 2006) 
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Gráfico 6 - Percentagem de despesa familiar no Brasil (2003)   
(cultura não inclui telefonia) 

Fonte: IBGE (2006) 
 

 

Apesar desses números, o acesso à produção artística é restrito a uma faixa de público estreita 

e elitizada. Em uma análise do consumo de cultura no início dos anos 1990, Cândido José de 

Almeida apresenta dados relativos ao período e faz uma distinção para que se tenha uma 

representação mais próxima da realidade. Segundo o autor, é necessário distinguir o consumo 

ligado à indústria cultural, daquele identificado como “cultura não industrial” (ALMEIDA, 

1994, p.28). O texto trata superficialmente da distinção entre os dois conceitos, baseando-se 

exclusivamente em exemplos práticos. Como o conceito de indústria cultural remete a 

pressupostos teóricos nos campos da comunicação e da cultura, é oportuno apresentá-lo. A 

cultura não industrial seria uma espécie de essência da criação artística, concebida como 

expressão individualizada que sinaliza, inclusive, como uma espécie de crítica à indústria 

cultural. Um tipo de arte que cumpre o papel de nos lembrar que a produção artística não é 

unicamente mercadoria, ao contrário, elas representam um poder simbólico, que pode estar a 

serviço da dominação ou da emancipação. (BOURDIEU e HAACKE, 1995) 

 
Mesmo passando por atualizações em seus significados, os termos indústria e cultura 

estiveram, por um longo período, distantes da construção de algo concreto ou teoricamente 

sustentável. Coube aos pensadores alemães Theodor Adorno e Max Horkheimer uma 

aproximação dos termos, com certa tensão, dando-lhes um novo sentido na interpretação da 

cultura, comunicação, e do entretenimento. Uma síntese de dimensão bastante singular, 

presente na expressão Indústria Cultural. 

 

31,0 
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No texto A Indústria Cultural–O iluminismo como mistificação das massas, publicado 

originalmente no ano de 1944, como parte integrante da obra A Dialética do Esclarecimento, 

Adorno e Horkheimer reconfiguram o lugar e o papel da cultura e da mídia na sociedade 

capitalista. A concepção do conceito de indústria cultural tornou-se fundamental para análise 

da comunicação e dos estudos da cultura, a partir de então.  

 

Os autores sustentam que o lazer não significava mais a diversão ou entretenimento. Existiria 

o modo de produção cultural, a indústria cultural, com o objetivo de estimular um 

comportamento passivo das massas consumidoras, através da exploração dos bens culturais, 

transformados em mercadorias, semelhantes à indústria capitalista tradicional.   

 

A produção em série e a racionalidade técnica, inseridas no campo da cultura, mereceram dos 

autores uma singular análise, cuja atualidade da teoria e do conceito ainda se aplica na 

contemporaneidade da sociedade globalizada, com uma indústria cultural em constante 

reelaboração para enfrentar os desafios do desenvolvimento tecnológico.  

 

Adorno e Horkheimer deixam claro, logo nas primeiras páginas do texto, a distinção entre arte 

e os produtos da indústria cultural, ao registrarem que,  

O cinema e o rádio não têm mais necessidade de serem empacotados como 
arte. A verdade de que nada são além de negócios, lhes serve de ideologia. 
Esta deverá legitimar o lixo que produzem de propósito. O cinema e o rádio 
se autodefinem como indústrias, e as cifras publicadas dos rendimentos de 
seus diretores-gerais tiram qualquer dúvida sobre a necessidade social dos 
seus produtos. (ADORNO e HORKHEIMER, 2002, p.8)   

O cinema, o rádio, a música e outras manifestações artístico-culturais são os alvos das 

análises de Adorno e Horkheimer para demonstrar a transformação da produção e recepção 

dos bens culturais nos moldes do capitalismo. Na indústria cultural, atributos como 

inspiração, estética, fruição e originalidade, próprios do fazer artístico, são reduzidos ou 

eliminados para dar lugar à lógica da produção, reprodução e distribuição, cuja finalidade é o 

lucro. Assim, o capitalismo ultrapassa os limites do campo econômico e se insere no campo 

da cultura, convertendo os bens simbólicos em mercadoria cultural, com valor de uso e valor 

de troca. Sobre a aplicação desse conceito marxista da mercadoria aos bens culturais, os 

autores assinalam:  
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O que se poderia chamar de valor de uso na recepção dos bens culturais é 
substituído pelo valor de troca; em lugar do prazer estético, o que se busca é 
assistir e estar informado, o que se quer é conquistar prestigio e não se tornar 
um conhecedor. O consumidor torna-se o álibi da indústria do divertimento, 
a cujas instituições ele não se pode subtrair [...]. Tudo tem valor somente 
enquanto pode ser trocado, não enquanto é alguma coisa per se. O valor de 
uso da arte, seu ser, é para os consumidores um fetiche, a sua valoração 
social, que eles tomam pela escala objetiva das obras, torna-se o seu único 
valor de uso, a única qualidade de que usufruem. (ADORNO e 
HORKHEIMER, 2002, p.61) 

Nesse ponto da teoria crítica reside, ao nosso ver, um aspecto fundamental da concepção do 

conceito de indústria cultural. Ou seja, a perspectiva de submissão da produção cultural à 

mesma lógica da produção industrial capitalista. A industrialização da cultura “é também um 

movimento que resulta na mercantilização da cultura existente, bem como na criação de uma 

nova cultura, que surge totalmente dentro da lógica de mercado.” (BARBALHO, 2004, 

p.300). Dessa forma, a indústria cultural torna irrelevante os atributos inerentes ao fazer 

cultural como criação e inovação e insere o lucro na sua lógica de produção, semelhante à 

qualquer mercadoria existente no mercado de bens de consumo. 

 

Na condição de mercadoria a cultura também é assimilada pelo universo publicitário. A 

necessidade de expor as vantagens do consumo cultural faz da publicidade o “elixir da vida” 

da indústria cultural e “em virtude de, sob pressão do sistema, cada produto empregar a 

técnica publicitária, ela entrou triunfalmente na gíria, no ‘estilo’ da indústria cultural. [...] A 

publicidade torna-se a arte por excelência.” (ADORNO e HORKHEIMER, 2004, p.67). Mais 

de meio século depois da publicação do texto seminal de Adorno e Horkheimer, a publicidade 

atingiu níveis de inserção na sociedade, talvez não imaginados de forma tão contundente 

pelos autores. Para contornar a exaustão publicitária no mercado de consumo, inclusive de 

bens culturais, a produção capitalista se valeu do marketing com uma nova estratégia de 

indução ao consumo.   

 

No mercado de bens culturais brasileiros, a música e o cinema representam expoentes de peso 

na produção, reprodução e consumo, com perspectivas de autofinanciamento por meio da 

receita direta. No entanto, esses são também os segmentos artístico-culturais que vêm 

enfrentando os problemas surgidos com as facilidades tecnológicas da internet, de acesso aos 

conteúdos e sua reprodução, sem autorização nem o pagamento dos direitos autorais. Como 
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consequência, esses segmentos enfrentam uma crescente perda de receita, devido ao mercado 

clandestino que se estabeleceu com o rótulo de pirataria.   

 

Nesse cenário, as análises da dimensão econômica da cultura ganham cada vez mais 

importância nos dias de hoje, com um número significativo de países e organizações 

internacionais que dedicam atenção à produção de conhecimento sobre as potencialidades das 

atividades econômicas direta ou indiretamente relacionadas à cultura, em termos de geração e 

movimentação de valores, emprego, renda, receitas e demais variáveis socioeconômicas, 

conforme IBGE (2006). 

 

A discussão sobre o mercado das atividades culturais no mundo contemporâneo cresce em 

importância, devido o seu impacto social e econômico, com profundas implicações no 

cotidiano das populações. Esta realidade reforça a necessidade de se acompanhar o processo a 

partir de informações, adequando-se às especificidades locais. Tais informações podem 

contribuir para o planejamento de políticas e estratégias, bem como, para o desenvolvimento e 

financiamento do setor cultural. 

 

Não há dados disponíveis, de mensuração direta, do montante de recursos movimentados na 

atividade de consumo de cultura no Brasil. Assim, não são conhecidos os valores arrecadados 

com a venda de ingresso dos espetáculos, nem com a venda direta de obras artístico-culturais. 

As cifras movimentadas nessa área são pouco transparentes e as informações reveladas nem 

sempre têm confiabilidade. Os dados mais expressivos nesse campo referem-se à pesquisa do 

IBGE, reveladora de que o consumo cultural brasileiro representa 4,4% do consumo total das 

famílias, excluído o gasto com telefonia.  

 
No segmento da receita direta um dado chama a atenção. De acordo com o IPEA (2008), o 

número de municípios brasileiros com população superior a cem mil habitantes chega a pouco 

mais de 200, ou 4% do total. Esses municípios concentram 74% do consumo cultural. E, 

embora 67% dos domicílios brasileiros tenham realizado algum tipo de consumo de bens 

culturais, apenas 8,4% o fizeram para assistir a espetáculos em teatros ou filmes nas salas de 

cinema, optando por assistir em casa, por meio de televisão, DVD ou vídeo cassete.  

 

Essa mudança no consumo de filmes já fora apontada por Nestor Canclini ao detectar em 

pesquisa, realizada na década de 1990, o fechamento dos cinemas e o aumento progressivo do 
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consumo doméstico. De acordo com o autor, “hoje se assiste a mais filmes do que em 

qualquer época anterior. Mas se assiste em casa: na televisão, ou no vídeo.” (CANCLINI, 

2006, p.158) 

  

A pesquisa do IPEA indicou, também, o quadro de consumo por segmento da cultura em cada 

estrato social. O audiovisual (cinema, tevê aberta e paga, vídeo, fotografia) lidera quase 

uniformemente em todas as camadas, com 43% nas classes A e B, 39,4% na C e 40,1% nas D e 

E. A presença da televisão nos lares brasileiros explica essa linearidade de preferência. Já em 

outros segmentos, o consumo das classes A e B representa 17,4% de preferência para a 

informática, 17,1% à leitura, 9,2% à indústria musical e 7,3% às artes e espetáculos ao vivo. O 

padrão é mais ou menos o mesmo na classe C, mas sofre uma inversão nas classes D e E. 

Nestas, 24,6% vão para a indústria musical, 13% à leitura, 6,7% à informática e 5,8% à cultura 

ao vivo. A diferença, na interpretação do IPEA, deve-se ao investimento proporcionalmente alto 

daquelas camadas em equipamentos de som, e também audiovisuais (aparelhos de tevê e DVD).  

É possível detectar que as classes que se encontram no topo da pirâmide social direcionam o 

consumo para o conteúdo, enquanto aqueles que se encontram na base adquirem equipamentos 

aos quais as outras classes já tiveram acesso em momentos anteriores.  

 

Os dados apresentados pelo IPEA foram coletados na Pesquisa de Orçamentos Familiares, do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e referem-se ao ano de 2002. Apesar de 

uma defasem entre a atualidade e o tempo da pesquisa, os números servem como referencial 

para indicar a preferência da sociedade brasileira ao consumir produtos culturais. A pesquisa 

também se insere com o pioneirismo da mensuração de dados estatísticos sobre a atividade 

cultural no Brasil.  

 

O financiamento da cultura no segmento da receita direta é uma especificidade que se observa 

na produção da indústria cultural. A venda de ingressos para espetáculos diversos, sessões de 

cinema e a aquisição de livros ou discos, delimitam as possibilidades nas quais a relação de 

venda e consumo de eventos ou produtos, se processam. Em um país como o Brasil, de 

históricas dificuldades socioeconômicas da população, o modelo de autofinanciamento pela 

receita direta, sem outras fontes de recursos, é considerado de pouco resultado pelos 

produtores culturais. A solução, conforme argumentam, é a participação do Estado como 

forma de viabilizar os projetos, ou a busca de recursos nas empresas, ou seja, na iniciativa 

privada, o terceiro vértice do triângulo do financiamento.  
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2.3  A INICIATIVA PRIVADA ENCONTRA A CULTURA 

O terceiro vértice do triângulo de representação das fontes de recursos para a cultura é a 

iniciativa privada. Não é essencialmente uma novidade no mundo empresarial, embora na 

década de 1990 tenha ocorrido um crescimento dessa relação entre empresas e produções 

culturais.  As razões apontadas para a redução da presença do Estado na cultura são várias. 

Alguns autores, como Ramos (2002), apontam, catastroficamente, a falência financeira do 

Estado, e outros, como Vanucchi (2002) e Eagliton (2005) indicam a redução do tamanho das 

administrações e a consequente transferência de muitas atribuições para o mercado, o que 

configurou uma das características mais marcantes do neoliberalismo, doutrina que defende a 

liberdade de mercado e restringe a intervenção estatal na economia, que deve ocorrer apenas 

em setores considerados imprescindíveis, nos quais a cultura não se enquadra.  

 

Nesse cenário, o segmento empresarial aproximou-se do campo da cultura e passou a exercer 

presença como agente de financiamento e apoiador, sobretudo, das produções artísticas. Essa 

interação não se deu por altruísmo do empresariado. A associação tem objetivos claros e 

definidos que se resumem à perspectiva de se obter maior participação no mercado 

consumidor, utilizando a produção cultural como estratégia de comunicação para 

fortalecimento da imagem das organizacionais, ponto crucial do marketing cultural. 

2.3.1 Do Marketing de produtos ao marketing cultural: intersecções  

Com a nova realidade da inserção de cultura, como mais uma alternativa de posicionamento 

das empresas no mercado, as áreas de marketing descobriram as possibilidades de utilização 

dessa união como perspectiva de distinção da concorrência. O marketing, que tem diferentes 

significados e usos, é definido por Philip Kotler (1993, p.87) como "um processo social e 

administrativo pelo qual indivíduos e grupos obtêm o que necessitam e o que desejam através 

da criação e troca de produtos e valor com outras pessoas". Fundamentado no paradigma da 

satisfação de desejos e necessidades, a aplicação do marketing pelas empresas associa 

aspectos geográficos, demográficos e comportamentais. Assim, fatores pessoais, sociais, 
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culturais e psicológicos também exercem forte influência no perfil de consumo de cada 

público. Atentos a isso, os profissionais de marketing estabelecem suas estratégias com o 

objetivo de ampliar o aumento dos negócios. 

 

A definição de Philip Kotler tem uma aceitação canônica para os estudos de marketing, mas 

ela é resultado da evolução de outras definições que foram se configurando ao longo da 

história. O próprio Kotler cita algumas delas, sem, no entanto, creditar autoria. De acordo com 

ele, em uma revisão histórica, encontraremos o marketing definido como “produzir o que será 

vendido, e não tentar vender o que se pode produzir; amar o cliente e não o produto; encontrar 

desejos e satisfazê-los.” (Idem, p. 46) 

 

As diferenças existentes nesses enunciados são reflexos de um processo que se baseia em 

princípios distintos: a ênfase no mercado e a ênfase no cliente. No primeiro caso, o receituário 

do marketing prega que as empresas têm maiores chances de sucesso quando definem para qual 

mercado dirige seus produtos ou serviços e preparam um plano de marketing para atendê-lo. 

 

Já a orientação para o cliente, ainda conforme Kotler, encara dois desafios que são a conquista 

de novos consumidores e a manutenção desse grupo. Neste caso, a teoria do marketing insere 

uma nova categoria, a do encantamento, que ultrapassa o objetivo da satisfação dos desejos. 

Além de clientes satisfeitos, os profissionais de marketing buscam, também, o cliente 

encantado pelo consumo, o qual, de acordo com a teoria, poderá desempenhar um importante 

papel como agente espontâneo de divulgação da empresa, e produtos, um modelo consagrado 

no jargão mercadológico como publicidade boca a boca. 

 

As mudanças ocorridas no modelo de pensamento mercadológico refletem as transformações 

e orientações predominantes na economia capitalista de cada época.  Vaz (2003) divide a 

história do pensamento mercadológico em dois momentos. O primeiro consiste na fase que 

era orientada para o produtor, período em que a produção se concentrava em estratégias para 

atender à demanda de consumidores vistos de forma grupal, sem as especificidades que 

caracterizam os indivíduos. Nesse momento, o modelo capitalista era centrado na produção, 

no produto e nas vendas.  

 

O segundo momento do pensamento mercadológico, apontado por Vaz, é o direcionamento 

voltado para o público. Neste caso, as atividades de marketing “foram se orientando para a 
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utilização integrada do ferramental mercadológico (pesquisa, planejamento, promoção, 

distribuição, vendas, etc.) e dos vários departamentos da organização, sem privilegiar um ou 

outro setor, com o objetivo de melhor atender os diversos públicos do interesse da 

organização” (VAZ, 2003, p.23). Nesse modelo, o marketing centra esforços no cliente, visto 

de forma individualizada, em busca de relacionamento, alinhado com os desejos coletivos e, 

finalmente, com o sistema econômico no qual a empresa esteja inserida. 

 

Esses dois momentos podem ser divididos em sistemas baseados nas vendas e sistemas 

definidos pelo marketing. Ao distinguir vendas de marketing, Kotler (1993) apresenta as 

finalidades como divergentes. Para o autor as vendas visam lucro através de volume de produtos 

ou serviços colocados no mercado. Já o marketing tem como objetivo o lucro por meio da 

satisfação do consumidor.  Com a sedimentação e assimilação das teorias de marketing pelas 

empresas, é cada vez mais comum, segundo Richars (1994), a mudança terminológica dos 

setores de venda, ou comercial para divisão, departamento ou setor de marketing.  

 

Não só nas empresas, mas na sociedade em geral, a utilização do termo marketing adquiriu, 

na contemporaneidade, uma multiplicidade de significados que, na maioria das vezes, 

distorcem a sua definição.  No campo dessas imprecisões, a publicidade é uma das atividades 

confundidas com o marketing. Assim, a expressão “fazer marketing” tem, no senso comum, o 

sentido de tornar algo público, conhecido e com valores positivos. De acordo com Rubim 

(2005), no Brasil o marketing quase passou a significar “promover visibilidade”.  

 

O marketing sedimentou-se como um campo de conhecimento que utiliza múltiplas atividades 

para, através do relacionamento e trocas, colocar produtos e serviços mais alinhados às 

expectativas do consumidor. Por essa lógica, o marketing trabalha com um conjunto de 

elementos que juntos configuram o mix ou composto de marketing. Dentro desse composto 

estão produto, preço, praça e promoção, os quatro Ps, que sintetizam questões como: o que 

será oferecido para o público, qual seu custo financeiro, onde será oferecido e como o produto 

final será promovido e divulgado.  

 

A sequência desse composto coloca-nos diante de bens tangíveis a serem produzidos e 

vendidos. Nos últimos tempos, com a transformação dos mercados consumidores e a 

produção cada vez mais similar entre produtos de marcas concorrentes, a atividade de 

marketing tem desenvolvido estratégias para criar diferenciação. Uma delas é o marketing de 



 74

relacionamento, resultado de novas estruturas organizacionais e processos em que os papéis 

de fornecedores e clientes tornam-se cada vez mais complexos (GUMMESSON, 2005).   

 

A teoria do composto de marketing, fundamentada nos quatro Ps foi, durante anos, um 

paradigma que serviu como marco para o desenvolvimento de um modelo mercadológico 

associado a uma perspectiva de uso prático nas empresas. No entanto, esse paradigma 

começou a mostrar limitações para aplicação a uma nova forma de articulação que estivesse 

entre a atividade de produzir e consumir algo. Modelos alternativos da atividade de marketing 

começaram a surgir para dar conta de uma nova conjuntura econômica, de mercado e de 

consumidores com novos perfis.  

 

Em um mercado de forte concorrência, como na contemporaneidade, uma outra lógica 

mercadológica se estabeleceu e vem ampliando o espaço de atuação, tornado-o cada vez mais 

representativo. Trata-se da prática de comunicar não apenas o produto das empresas, mas 

também transformar a própria empresa em algo visível e percebido pelo público, por meio do 

segmento denominado marketing institucional. 

 

A publicidade também passou por um processo semelhante de substituição de conteúdo, ainda 

no século XIX. Ao historiar o desenvolvimento da imprensa no mundo, Sodré registra a 

disputa por espaço entre informação e publicidade nas páginas dos jornais editados nos 

Estados Unidos e na Europa. Nesse período, a publicidade de estabelecimentos comerciais foi 

substituída por outra, de mercadorias isoladas. Ocorreu, então, a supremacia da indústria em 

relação ao comércio, “da produção sobre a circulação, peculiar ao capitalismo plenamente 

caracterizado e desenvolvido” (SODRÉ, 1999, p.5). Assim, o marketing também passou por 

um processo de redefinição dos objetivos, na contemporaneidade, semelhante ao que ocorreu 

cem anos antes com a publicidade.  

 

Na contemporaneidade, com a constatação de produtos com poucas diferenças, o marketing 

desloca seu foco original e transforma as organizações em elementos de diferenciação por 

meio da imagem, um atributo simbólico, que passa a ter importância e valor, juntamente com 

outros tradicionais ativos empresarias, como instalações, equipamentos, matéria-prima, etc.  

 

A imagem, no contexto da comunicação empresarial e do marketing, pode ser definida como 

a percepção que os públicos têm das organizações. A maneira como eles vêm a empresa e 
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essa percepção subjetiva que os indivíduos formam do universo à sua volta, têm uma 

importância fundamental no mundo dos negócios, pois acredita-se que essa avaliação interfere 

na escolha do consumo. A atividade empresarial denominada gerenciamento de imagem 

traduz bem o grau de importância que esse atributo alcançou no campo da gestão 

organizacional. 

 

No marketing tradicional existe a associação imediata de um produto (bens ou serviços) que 

estará no mercado à disposição dos consumidores. Inserimos aqui a noção do marketing 

institucional, no qual a empresa fabricante passa a ter significado e importância. Se a 

publicidade se estabeleceu e se desenvolveu com estratégias para produtos, agora na 

contemporaneidade é necessário também realçar as qualidades do produtor. Em vez de apenas 

bens, os anúncios vendem também ideias, conforme Vaz (2003).   

 

Com o objetivo de criar distinção em um mercado cada vez mais competitivo e de produtos 

semelhantes, o marketing estabelece novas estratégias para posicionar as empresas no 

mercado. Com esse fim, surgiram várias derivações do marketing, segmentadas por área de 

interesse e atuação. É um fenômeno que remete aos anos 90, quando a diferenciação das 

empresas ganhou relevância publicitária em relação ao produto em si mesmo. Nesse modelo 

de comunicação, associa-se a idéia de qualidade do produto à confiabilidade de quem produz, 

conforme Torquato (1986). Para dar visibilidade a quem produz, foram incorporadas ações 

que têm pouca ou nenhuma relação com o negócio empresarial. Assim, empresas do setor 

industrial, de serviços, alimentos, energia, petróleo, etc. incorporam nos seus planos 

estratégicos, ações que podem ser exploradas pelo várias vertentes mercadológicas como o 

marketing esportivo, social, ambiental e cultural  

2.3.2  Marketing Cultural: discutindo o conceito 

No Brasil, uma obra de referência pelo pioneirismo em sistematizar o tema é o livro 

Marketing cultural ao vivo: depoimentos (1992), organizado por Candido José de Almeida e 

Sílvio Da-Rin. Os autores não se prendem à construção do conceito. Em verdade, a obra 
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apresenta depoimentos de pessoas que produzem, patrocinam ou consomem cultura, como 

explicam os autores.  

   

De forma abrangente, Candido José de Almeida configura o marketing cultural como uma 

extensão do marketing empresarial, que utiliza as atividades artísticas como ferramenta de 

comunicação, com o objetivo de promover marcas e produtos das empresas. O autor situa o 

marketing cultural como um procedimento dos quarto “Ps” do mix ou composto de marketing, 

ou seja, na atividade de promoção. 

O marketing cultural é mais um instrumento de informação junto a um 
determinado consumidor, assim como a televisão, o jornal ou a revista. O 
projeto cultural tem a capacidade de transportar uma informação de um 
universo, que é o público que consome aquele produto cultural, para outro 
universo, que é o público consumidor do produto ou do serviço daquela 
empresa patrocinadora. Essa é a química do marketing cultural. (ALMEIDA, 
1992, p.15) 

Essa perspectiva de associação entre o bem cultural e as empresas tem o objetivo de 

transferência do um valor subjetivo para valores concretos e objetivos, presentes nos produtos 

de consumo. As questões que se colocam nas ações de relação entre cultura e empresas 

geralmente são: o quê e como ganham empresas do setor bancário, farmacêutico, de bebidas, 

de petróleo etc., ao destinarem parte dos seus recursos para atividades culturais?   

 

No livro Marketing cultural e comunicação dirigida, Roberto Muylaert, ao definir marketing 

cultural, afirma ser “o conjunto de recursos de marketing que permite projetar a imagem de 

uma empresa ou entidade através de ações culturais” (MUYLAERT, 2000, p.27). Com 

algumas variações, outros autores seguem nessa mesma linha de definição. Fisher (2002), por 

exemplo, em Marketing cultural varia apenas na substituição da imagem empresarial pela 

marca. Segundo este autor, o marketing cultural é recurso de fixação da marca de uma 

organização. A marca e a imagem são atributos essenciais para a comunicação institucional, 

mas são coisas distintas.   

 

Já Ana Carla Reis (2006), baseada no conceito utilizado pela American Marketing 

Association, define o marketing cultural como instrumento para transmissão de mensagens a 

um público específico, sem que a cultura seja a atividade-fim da empresa. Ela acentua, ainda, 

que em longo prazo, essa ação também pode ser aplicada para desenvolver relacionamento 

com os públicos de interesse. 
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A revista Marketing Cultural, especializada nesse segmento, tem um guia de ensinamento 

para iniciantes no tema e na prática de buscar recursos junto às empresas. A definição 

apresentada pela revista também segue na mesma linha e adverte que para o marketing 

cultural não há fórmula definida, o que interessa é a criatividade para atingir o público-alvo de 

forma a atender os objetivos de comunicação da empresa com os recursos disponíveis.  

 

A autora Dalia Hayman (2008) insere a noção de vínculos emocionais entre as empresas e 

seus clientes. Segundo ela, na medida em que as estratégias publicitárias diminuem a 

eficiência de diferenciação em um mercado globalizado, a emoção, ou apelos emocionais, são 

utilizados para estabelecer novos estilos de vida, ideias, atitudes, valores e consumo. Nesse 

caso, o marketing cultural é utilizado como um elemento que busca tornar visível as 

diferenciações.  

 

Alguns autores consideram a prática do marketing cultural como ação de responsabilidade 

social, que agrega valor aos produtos, serviços e às empresas porque insere a noção de 

compromisso social. Essa é uma tendência contemporânea de associar a produção empresarial 

em conformidade com os pressupostos da Responsabilidade Social Empresarial (RSE), aqui 

definida como um conjunto de valores e princípios que constituem um protocolo de gestão 

empresarial, pelo qual a empresa se propõe a conduzir-se pautada pela ética e transparência 

nas relações com trabalhadores, investidores, fornecedores, consumidores, governo e a 

sociedade em geral. 

 

A atuação de várias empresas no campo da cultura é anterior aos princípios do marketing 

cultural. Sua origem está na filantropia, conduzida pela ação individual dos empresários em 

vários países, inclusive no Brasil. Maximiliano Bongiovanni (2007) considera que além das 

questões de imagem, a participação no financiamento da cultura também contribui para as 

pessoas perceberem a empresa como uma entidade socialmente responsável. Trabalhando 

com argumentos semelhantes, em artigo que relaciona marketing cultural e responsabilidade 

social, Baracho e Félix afirmam que,  

O marketing cultural como o marketing social são instrumentos de 
responsabilidade social da empresa, que ao invés de utilizar-se da política 
social propriamente dita, ou seja, de combate direto à fome à falta de moradia, 
ao desemprego, à doença, usa o poder transformador das manifestações 
culturais para modificar o indivíduo em direção de uma sociedade 
participativa, democrática e soberana. (BARACHO; FELIX, 2002 p.21).  
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Os autores sustentam que o envolvimento empresarial na cultura tem um potencial 

transformador da sociedade. A prática, no entanto, revela que os eventos culturais que mais 

conseguem êxito dos departamentos de marketing das empresas estão voltados, em sua 

maioria, para o entretenimento, deixando outros segmentos à margem dos apoios e 

patrocínios. De acordo com Hamilton Faria,  

Os modelos tradicionais apelam para uma política de eventos que resume a 
apresentar a mesmice da indústria cultural e dos meios de comunicação. 
Muitas vezes esses eventos são destinados aos consumidores de cultura 
interessados e ao público especializado. Uma política cultural abrangente 
[pública ou privada] e de caráter democrático propõe uma ampla participação 
cultural, com atividades permanentes de formação, criação, debate e fruição 
que tenham continuidade, busquem enraizamento na comunidade e muitas 
vezes partam desse enraizamento. (FARIA, 2003, p. 39,)   

A operação contábil de destinar parte dos recursos empresariais para o investimento em 

cultura consiste no que caracterizamos como um dos paradoxos das chamadas ações 

socialmente responsáveis. Nesse modelo, predomina o discurso da aplicação de recursos para 

fins sociais, por meio da cultura.  Ao mesmo tempo, essa destinação produz mais valor ao 

produto, serviço, e imagem das empresas, o que em uma relação de causa e efeito aumenta a 

participação no mercado, e consequentemente nos lucros. Dessa forma, os argumentos de 

praticar a responsabilidade social se esvaziam e as empresas deixam à mostra o lado mais 

perceptível do capitalismo. 

 

Em artigo que analisa origem e delimitação da relação entre cultura e empresa, Rubim (2005) 

aponta a tendência existente na bibliografia brasileira sobre o tema, que considera a cultura 

como veículo estratégico para a publicização do patrocinador. Ao associar-se ao termo 

marketing e às estratégias já bastante reconhecidas no mundo dos negócios, o marketing 

cultural realizado pelas empresas se afirma como alternativa de comunicação empresarial, 

reconfigurando o sentido socialmente reconhecido para atuar de acordo com as exigências e 

fundamentos do capitalismo.  
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2.3.3  Modelos do marketing cultural  

A doação  

 

O aparato legal de financiamento privado no Brasil, tem dois modelos ou formas de atuação 

do empresariado. A doação e o patrocínio. A diferença entre as duas modalidades consiste no 

fato da possibilidade do patrocinador poder ou não, utilizar ação promocional para associar a 

marca ou nome da empresa ao projeto cultural patrocinado. No caso de doação, a lei proíbe a 

divulgação do patrocinador. 

 

A invisibilidade do doador na ação do financiamento cultural coloca essa modalidade na 

contramão dos preceitos do marketing cultural e seus objetivos mais explícitos do ganho de 

imagem e reforço da marca. Assim, a doação se aproxima mais das ações individuais dos 

mecenas industriais do passado. Mas a possibilidade de utilizar os benefícios fiscais é 

mantida, com dedução permitida por lei, limitada a 4% do imposto devido. 

 

O Patrocínio 

 

Na Lei 8313, Lei Ruoanet, o patrocínio é definido como a transferência definitiva e 

irreversível de numerário ou serviços, com finalidade promocional, a cobertura de gastos ou a 

utilização de bens móveis ou imóveis do patrocinador, sem a transferência de domínio, para a 

realização de programa, projeto ou ação cultural. A origem do termo patrocínio remete à 

proteção ou ajuda dos nobres (os patronos) aos plebeus. No campo das artes e da cultura, o 

patrono é aquele que provê os criadores com as mais diversas formas de ajuda.  

 

Raymond Wiliams (2000) apresenta vários modelos de patronato, ou patrocínio, que vão 

desde a cessão de hospitalidade e reconhecimento oficial a artistas, nas cortes europeias, até o 

modelo mais atual, no qual o empresariado atua como agente de financiamento cultural. O 

panorama histórico de Williams demonstra a existência de uma antiga relação de dependência 

entre a produção artística e cultural e os representantes do poder político e econômico. As 

transformações sociais ocorridas na representação das elites têm reflexos nos patronos de cada 

época. A nobreza, Igreja, burguesia, grandes industriais e na contemporaneidade do sistema 
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de mercado, as empresas de vários ramos ou segmentos da produção, assumem esse papel 

histórico.  

 

Gil Nuno Vaz, baseado na relação dos diferentes modelos de patrocínio de Williams, 

apresenta o seguinte quadro síntese que oferece uma visão panorâmica das entidades de várias 

esferas, públicas e privadas, como fonte primária do financiamento à cultura. 

 

Patronato Público Manutenção das atividades culturais com recurso dos tributos. O 
patronato se insere na política pública do Estado.   

 Patronato Familiar – o artista vincula-se a uma família em troca de 
hospitalidade e sustento. 

 Patronato por concentração e encomenda – O artista era contratado 
profissionalmente por uma corte ou família, que lhe conferia 
“reconhecimento oficial” e às vezes, recompensa monetária por obras 
especialmente comissionadas. 

Patronato Privado Patronato de proteção e manutenção – O artista recebia apoio social 
como compensação às dificuldades de trabalho e realização artística.  

 Patrocínio – Com a concepção da obra de arte como mercadoria para ser 
comercializada, o patrono oferece apoio a artistas como investimento e 
acúmulo de reputação. 

 Mecenato empresarial – O patrocínio comercial evolui para a propaganda 
institucional. Organizações com fins lucrativos atuam como protetora das 
artes. 

 Marketing cultural – O apoio cultural torna-se estratégia de divulgação e 
comunicação das empresas com seus diversos públicos. 

Quadro 3 - Modelos de patrocínio 
Fonte: (VAZ, 2003, p. 217) 

 

 

O patrocínio refere-se á forma clássica que relaciona um doador de recursos e um 

beneficiário, responsável pelo projeto cultural. A ação de patrocínio configura-se como uma 

relação de troca. A Lei Rouanet, inclusive, reconhece e valida a troca, na medida em que 

regula e permite ao patrocinador utilizar a publicidade para tornar público o investimento em 

patrocínio.  

 

A transferência de recursos para a produção cultural tem sutilezas que, em geral, não são 

percebidas pelo público a quem se destina o espetáculo, ou projeto cultural. Eles apenas vêem 

as marcas nas peças publicitárias sem uma maior compreensão do que significa o patrocínio, 

apoio, realização, etc. O quadro abaixo apresenta o significado de cada uma dessas 

modalidades de participação em um projeto de cultura. 
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Custeio 
O patrono é totalmente responsável pela direção administrativa e os custos do 
projeto   

Doação 
Transferência financeira ou de bens, mas sem uso da publicidade 
 

Patrocínio 
Destinação de recursos para viabilizar a execução de um projeto cultural, com fins 
promocionais.  

Apoio Não envolve recurso financeiro. O patrocinador contribui com bens e serviços.   

Promoção 
O patrono está ligado a empresas de comunicação que se encarregam de promover 
o projeto cultural. 

Realização O realizador é o produtor, ou seja, quem idealiza e executa o projeto. 

Quadro 4 - Modos de participação em projetos culturais 
Fonte: Vaz (2003) e Reis (2006) 

 

 

A bibliografia brasileira que trata de marketing cultural e patrocínio, geralmente tem um 

caráter de manual ou guia para produtores culturais. Nesses textos os autores ensinam práticas 

para se obter sucesso na busca por verbas. Outro modelo de texto é a narrativa de cases de 

sucesso, relatados por produtores ou representantes de empresas patrocinadoras que 

funcionam como reafirmação da importância da empresa para a realização de projetos 

culturais. Há uma recorrência em vários desses textos que buscam responder à questão: quais 

os critérios usados pelas empresas para escolher um projeto cultural?   

 

Essa é uma questão fundamental que permeia a relação entre produtores e empresas que 

praticam o marketing cultural no Brasil. Com raras exceções, a resposta possível seria que não 

há critério que forneça uma referência para criadores e produtores, os quais diariamente batem 

à porta das empresas em busca de financiamento. A base dessa relação é o objetivo comum, 

presente nos patrocínios, fundamentados no retorno institucional que o projeto pode 

proporcionar.  

 

Um levantamento realizado pela Revista Marketing Cultural com os 100 maiores 

patrocinadores de 2007 indicou os segmentos preferidos pelas empresas brasileiras para 

patrocinar, via Lei Rouanet. Os projetos mais escolhidos pelas empresas foram do segmento 

Livro/Literatura, no qual 70% das patrocinadoras investiram em algum projeto, o que 
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representou 327 produções beneficiadas. A tabela seguinte demonstra os segmentos e o 

número de empresas, de um universo de 100, que optaram por patrocinar projetos culturais.17  

 

Os dados anteriormente 

apresentados confirmam um dos 

pontos de tensão na relação entre 

cultura e empresa no marketing 

cultural brasileiro. Há uma 

concentração de empresas em 

determinados segmentos, enquanto 

outros se ressentem de um profundo 

desinteresse de patrocinadores. O 

fato do segmento biblioteca estar 

em último lugar da lista, neste 

levantamento, revela a estratégia 

das empresas que praticam o 

marketing cultural. Nesse modelo a 

visibilidade do patrocinador é fator 

determinante. Assim, montar e dar 

manutenção a uma biblioteca tem 

um menor apelo de comunicação midiática e, conseqüentemente, de imagem para o 

patrocinador.  

2.4 USOS DO MARKETING CULTURAL: ENTRE A IMAGEM E A MARCA 

No segmento empresarial é inegável que a associação com o financiamento da cultura, surge 

como oportunidade de ampliação dos negócios a partir de melhoria de imagem junto aos 

públicos. No livro que trata do gerenciamento de imagem, comunicação e crises empresariais, 

                                                
17 Para o MinC,  a definição de artes integradas aplica-se a projetos que envolvem mais de uma área, como um  
festival de arte e cultura, oficinas de música, artes plásticas, etc 

Tabela 1 – Segmentos culturais preferidos pelas 
empresas - 2007 

 

SEGMENTO Nº DE EMPRESAS  
Livro/Literatura 70  
Teatro 61  
Artes Integradas 56  
Exposição 56  
Música Erudita 52  
Música Instrumental 50  
Patrimônio 47  
Música 43  
Audiovisual 35  
Dança 33  
Cinema 27  
Festival 20  
Museu 20  
Acervo 17  
Circo 11  
Fotografia 9  
Artesanato/Folclore 9  
Carnaval 9  
Sociocultural 5  
Pensamento 3  
Biblioteca 2  
Fonte: Revista Marketing Cultural, nº 102 (2007)  
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Roberto Castro Neves mostra como o investimento em marketing cultural pode beneficiar as 

empresas, especialmente em tempo de crise: 

Muitas empresas que tinham uma imagem horrível no meio de formadores 
de opinião, tão logo passaram a investir nesse tipo de marketing [cultural], 
viram perdoados seus “crimes” cometidos no passado. Perdoados e 
esquecidos. E com crédito para o futuro. Marketing cultural funciona como 
sedativo e como vacina. (NEVES, 2000, p.134, grifo nosso) 

Essa conclusão do autor ainda é complementada com o seguinte conselho para os empresários 

que desejam investir na área cultural: “o objetivo da empresa ao usar essa forma de marketing 

não é gerar emprego nem distribuir renda e sim melhorar a imagem da organização”. (Idem, 

p. 135). Esse ensinamento dá uma dimensão da forma como uma parcela do setor empresarial 

encara a relação com o investimento em cultura. 

 

No campo de estudo da Comunicação Organizacional, a imagem das empresas é concebida 

como um dos maiores atributos de diferenciação empresarial. Para Kunsh (2003), a imagem 

refere-se à percepção da empresa pelas pessoas e tem relação com o imaginário. Gracioso 

(2006) afirma que a imagem depende da maneira como se é percebido pelo mercado e pelo 

ambiente onde se opera. Essa percepção, contudo, depende da forma e do conteúdo da 

comunicação interna e externa da empresa. Bueno (2003) coloca a imagem como um atributo 

essencial que compõe uma espécie de amálgama, juntamente com a marca e o produto das 

empresas. Tanto nos estudos de comunicação, como no marketing, a imagem é concebida 

como a percepção das organizações a partir do imaginário dos seus públicos de 

relacionamento, sejam clientes, fornecedores, trabalhadores, governo, etc., ou dito de forma 

mais sintética, a forma como os públicos percebem a organização (KOTLER, 1999) 

 

Os autores, ao tratarem da importância da construção e manutenção da imagem, em geral 

abordam o trabalho de Comunicação voltado para as empresas que visam o lucro e como isso 

interfere nos negócios. No entanto, o conceito de imagem se aplica também a outros 

empreendimentos que não estão relacionadas com o mercado. Organizações Não 

Governamentais – ONGs, partidos políticos, associações em geral, sindicatos, e o Estado 

também têm uma imagem, da qual precisam cuidar, sob pena de perderem a credibilidade 

perante seus públicos 

 



 84

Tomando como base as definições em vários autores, pode-se entender a imagem de uma 

empresa como a construção simbólica ou representação da organização, elaborada e 

partilhada pelos indivíduos (CONDE, 2005). A avaliação da imagem de uma empresa é ponto 

central na atividade de marketing. Ela está presente quando se aborda a questão do 

posicionamento ou da diferenciação de produtos, a questão de gerenciamento de marcas, e de 

forma geral, quando se trata do relacionamento com o mercado.  

 

De acordo com uma pesquisa realizada pela Fundação João Pinheiro, com empresários de 

Minas Gerais entre 1998-2001, as razões apontadas para as empresas investirem em cultura 

foram: 27,6%, o marketing cultural agrega valor à marca da empresa; 23,6%, como reforço de 

políticas sociais da empresa; e 21% utilizam o marketing cultural em razão dos inventivos 

fiscais. Outras razões, em menor percentual, foram apontadas na pesquisa, mas chama a 

atenção que dentro da categoria “ganho de imagem”, a pesquisa registrou um percentual de 

65,4% de respostas do empresariado, como motivo para adotar o marketing cultural. 

(FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO, 2002) 

 

Esses números reafirmam a tendência que já apontamos, das empresas estarem em busca de 

um posicionamento de diferenciação que ao final, refletem-se nas vendas. Ainda que os 

discursos emitidos pelas empresas contenham um viés de exercício de cidadania, 

humanização do negócio, compromisso social, e outros argumentos, essa forma de 

comunicação com os públicos distintos como trabalhadores, consumidores, governos, etc, 

traduz-se em aumento da lucratividade dos negócios.  

 

A ideia de uma ação configurada como de maior participação do empresariado na sociedade é 

razoável, mas pode ocultar outros motivos das empresas em um sistema capitalista. Nesse 

sentido, Nuno Vaz, baseado em um artigo de Roberto Muylart, apresenta a relação entre 

cultura e empresa na seguinte perspectiva: 

Entre as várias abordagens do marketing cultural, não é raro encontrar 
declarações que lamentam as interpretações distorcidas desse mecanismo no 
Brasil, uma vez que os produtores culturais procuram as empresas com o 
raciocínio equivocado de que elas devem fazer mecenato, atitude que, numa 
sociedade mista, de base capitalista é no mínimo inocente, pois a relação de 
marketing cultural é uma relação de troca.  (VAZ, 2003, p.209) 
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Essa forma de percepção do marketing cultural desfaz a idéia de que há um mecenas no 

comando de cada organização que utiliza a prática do marketing cultural. Associar a relação 

entre empresas e cultura no campo do marketing, remete à sua definição clássica que tem na 

troca o seu fundamento. O investimento de recursos financeiros ou materiais para a produção 

cultural reverte-se em oportunidade de ganho de imagem, o que configura esse sentido da 

troca.  Afinal, nas relações cotidianas dos negócios as empresas fazem trocas e não doações, 

conforme Muylart (1994).  

 

Ao associarem-se com o universo da produção cultural, as empresas seguem um receituário 

de marketing que além de referir-se às questões de imagem, tratam também de outra categoria 

considerada estratégica que é o posicionamento da marca. O conceito de marca proposto pela 

American Marketing Association, estabelece que marca é um nome, termo, sinal, símbolo, 

imagem gráfica, ou uma combinação desses elementos, com o objetivo de identificar os bens 

e serviços de uma empresa ou grupo e diferenciá-la da concorrência (CARRIL, 2004). 

Podemos sintetizar a definição de marca como a representação simbólica de uma organização.  

Na sociedade contemporânea, a marca alicerça cada vez mais a experiência de consumo. 

Nesse ambiente, de um mercado cada vez mais abastecido de produtos, o posicionamento das 

marcas, elaborado pelos departamentos de marketing das empresas, busca um status social e 

de valores que determinado consumo possa representar. Assim, os produtos deixam de ser 

percebidos exclusivamente como bens ou serviços e passam a ser vistos como um conjunto de 

experiências distintas, memoráveis e individualizadas. Quanto mais elementos de distinção a 

marca associar, maior será a possibilidade dos consumidores efetuarem a diferenciação e 

escolherem determinados produtos (CARRIL, 2004). Com essa perspectiva, Kotler (1998) 

radicaliza uma conclusão de que o consumidor não compra produtos, compra marcas.  

 

De acordo com Melo Neto (2003), quando uma empresa investe em patrocínio, além da 

perspectiva de melhoria de imagem, como já assinalamos, o patrocinador também deseja 

inserir novos valores à marca. As estratégias são muitas, mas o autor destaca três com grandes 

possibilidades de êxito para os departamentos de marketing. Conforme o autor, o patrocínio se 

aplica à diferenciação, potencialização e rejuvenescimento da marca. O patrocínio cultural, 

com suas potencialidades, oferece eventos e produtos que atendem a todos esses requisitos.  

 

Conforme o autor, a diferenciação refere-se à promoção da marca e do produto, maior 

credibilidade e grau de exposição. Já a potencialização inclui o reforço da marca em um 
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mercado competitivo, incorporação de novos atributos à marca, maior tangibilidade e 

possibilidades de elevado poder de ser lembrada pelo consumidor, ou recall, no jargão de 

marketing e publicidade. Por fim, o rejuvenescimento da marca objetiva a busca de novos 

conceitos, associação com o produto ou evento cultural voltados para a juventude, uma nova 

imagem para a marca e o produto e, finalmente, a atração de público jovem.  

 

Para efeito de exemplificação cita-se um evento sobre patrocínio cultural, realizado na 

Universidade Federal da Bahia, em 200518. Uma das palestrantes, responsável pelo marketing 

cultural de uma operadora de telefonia revelou que a empresa, na qual trabalhava, acolhia 

exclusivamente projetos ligados à música, especialmente música para jovens, em eventos de 

grande concentração de público. De acordo com a palestrante, essa era uma diretriz da 

empresa para dar continuidade à juventude que a marca traduzia. Não é incomum esse tipo de 

lógica nos departamentos de marketing das empresas que se lançam ao patrocínio cultural.  

No entanto, essa busca pela visibilidade da marca deixa à margem do patrocínio uma grande 

quantidade de produções culturais que não se enquadram na equação cultura-marketing-

publicidade.  

 

As discussões e análise sobre o processo de financiamento à cultura no Brasil geralmente se 

voltam para a distinção existente entre financiamento público e financiamento privado. No 

modelo existente com as leis de incentivo, principalmente a Lei Rouanet, as fronteiras que 

separam o público e o privado são tênues. O patrocínio em vigor se inicia nos departamentos 

de marketing das empresas, passa pelo Ministério da Cultura, e termina no Ministério da 

Fazenda, no momento de se fazer a compensação entre os valores investidos em cultura com 

os impostos a pagar. Na iminência de passar por transformações, articuladas pelo Ministério 

da Cultura, a lei de incentivo federal traz à tona as discussões sobre os seus méritos e defeitos 

para o financiamento da cultura brasileira.  

 

De um lado da questão estão os que defendem a continuidade da Lei nos moldes em que se 

encontra. Para esse segmento, a decisão sobre o que deve ou não ser patrocinado deveria 

permanecer no mercado, nos departamentos de marketing das empresas com o objetivo de se 

evitar o que classificam de dirigismo, caso a decisão final fique a critério do Estado. Do outro 

lado, estão os que acreditam que as produções com poder de sustentabilidade por meio da 

                                                
18 Evento realizado na Facom-UFBA, em maio de 2006, promovido pelo curso de Produção Cultural 
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venda de ingresso ou produtos, não deveriam obter o benefício das verbas incentivadas. As 

tensões existentes entre os atores do modelo de financiamento brasileiro à cultura se 

explicitam a cada nova proposta ou tentativa de alterações nas regras existentes.  

Em meio às discussões e polêmicas, o ministro da cultura, Juca Ferreira, apresenta um 

panorama que pode ser considerado uma síntese do modelo de financiamento cultural no 

Brasil. De acordo com o ministro, nos 18 anos que a Lei Rouanet está em vigor, apenas 4% 

das empresas habilitadas para o financiamento participaram. O resultado dessa parceria entre 

o Estado e a iniciativa privada resultou em 90% de dinheiro público e apenas 10% de dinheiro 

privado, com os benefícios da lei. E conclui o ministro: “é tapar o sol com a peneira não 

reconhecer que é preciso modificar as regras para que tenhamos, de fato, uma parceria-

público-privada no financiamento da cultura”. (FERREIRA, 2009a) 
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Capítulo-3   

TRAJETÓRIA DA PETROBRAS NO PATROCÍNIO 

CULTURAL  

O site da Petrobras (www.peterobras.com.br) abriga um link que se destina especificamente 

às informações do relacionamento da empresa com a cultura. Nele há uma gama de conteúdos 

disponíveis que vão desde os seus objetivos, histórico e as modalidades artísticas e culturais 

acolhidas pelo seu programa. Destacamos, inicialmente, a declaração de objetivos do que a 

empresa classifica como sua política de patrocínio cultural. 

•Estimular a realização de projetos de interesse público, não necessariamente 
na evidência do mercado e que contemplem a cultura brasileira em toda a sua 
diversidade étnica e regional; 

•Estimular a reflexão sobre a cultura e o pensamento brasileiros; 

•Contribuir para uma melhoria do quadro geral da cultura nacional e para a 
afirmação da cultura como direito social básico do cidadão; 

•Abrir espaço para a criação, estimulando não só o fazer artístico, mas também 
a ampliação das oportunidades de circulação e de fruição dos bens culturais; 

•Consolidar o trabalho de resgate, recuperação e organização do acervo 
material e imaterial da cultura brasileira, priorizando aqueles em situação de 
risco, e buscando ampliar a oportunidade de acesso público a esses acervos; 

•Contribuir para a formação de públicos, talentos e técnicos para o setor, 
fomentando iniciativas educacionais no âmbito da produção cultural. 

 

Logo na definição dos seus objetivos, a Petrobras busca estabelecer a delimitação da sua linha 

de atuação, centrando-se nos aspectos culturais e não no auto-elogio de manter uma relação 

com o simbólico. Pode soar como retórica, mas pesquisando em sites de outras empresas, que 

têm programas para a cultura, o comum é encontrar declarações que destacam a promoção da 

imagem da instituição e o seu comprometimento com a cultura e a atuação com 

responsabilidade social ou, mais recentemente, trabalhar com a noção de sustentabilidade, na 

qual se inclui ações culturais, educacionais e até do voluntariado, realizado por grupos de 

funcionários.  
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Nos conteúdos enunciados pela Petrobras não são citados termos e expressões, encontradas de 

forma recorrente na definição de outras empresas, como a “visibilidade da marca”, 

“valorização e benefícios para os clientes”, “agregar valor”, “aumentar o posicionamento no 

mercado”, etc., que pertencem à linguagem usualmente associada à atividade dos negócios 

empresariais e do marketing.  

 

De acordo com o MinC, no ano de 2008, as dez empresas que mais investiram em cultura 

foram, por ordem de investimento, Petrobras, Bradesco, Banco Itaú, Vale do Rio Doce, Banco 

do Brasil, Eletrobrás, Usiminas, Cemig, Gerdau e Telesp. Destacamos no quadro abaixo a 

declaração dos objetivos de cada uma delas relativas ao patrocínio cultural, encontradas nos 

sites das empresas, quando o tema refere-se ao relacionamento com a cultura. 

 

Petrobras Conforme citado na página anterior. 
 

Bradesco 
Não explicita a relação com a cultura. Fala de forma genérica sobre 
sustentabilidade e relação com comunidades. 
 

Banco Itaú 

O Itaú Cultural afirma contribuir para a valorização da cultura de uma 
sociedade tão complexa e heterogênea como a brasileira. É um instituto 
voltado para a pesquisa e a produção de conteúdo e para o mapeamento, 
o incentivo e a difusão de manifestações artístico-intelectuais. 
 

Vale do Rio Doce 

Com o objetivo de alinhar seus patrocínios institucionais aos valores e 
opções estratégicas da Vale, a empresa apóia iniciativas e projetos que 
se destacam pela excelência nas seguintes áreas: restauração de 
patrimônio histórico, festivais multiculturais e valorização das matrizes 
culturais tradicionais nas localidades onde a Vale está inserida 
. 

Banco do Brasil 

O Banco do Brasil apóia a cultura nas áreas de artes cênicas, artes 
plásticas, audiovisual, música, ideias e programa educativo. Nos 
diversos segmentos artísticos, o Banco do Brasil tem aplicado seus 
recursos nos Centros Culturais Banco do Brasil – Brasília, Rio de 
Janeiro e São Paulo – e no Circuito Cultural, projeto itinerante que 
ocorre em diferentes regiões do país. 
Desde a fundação do primeiro Centro Cultural em 1989, o Banco do 
Brasil posicionou-se como empresa de vanguarda na atuação em cultura. 
Criados com o propósito de tornar-se referência na área, os Centros 
Culturais Banco do Brasil e o Circuito Cultural Banco do Brasil são, 
hoje, espaços de excelência e pontos de atração de públicos. 
 

Eletrobrás 

Há 47 anos, a Eletrobrás investe na energia do Brasil. Na energia 
elétrica, motor do desenvolvimento do país, e na energia que emana das 
mais variadas formas de expressão do povo brasileiro. Por isso, a 
empresa tem por tradição o incentivo à cultura. Centenas de projetos 
patrocinados pela Eletrobrás têm movimentado a cena cultural do país, 
lançando luz sobre os palcos e espaços destinados à música, teatro, 
dança, cinema, artes plásticas e educação. 
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Usiminas 

Para a Usiminas, incentivar a cultura é mais do que dar vida ou 
visibilidade a idéias e talentos; é ajudar a construir uma identidade; é 
contribuir, de forma eficaz e responsável, para a promoção da cidadania. 
Com essa inspiração, a Usiminas define metas e investimentos e cuida 
da cultura, especialmente nas comunidades onde atua. Por esse 
compromisso, ela tornou-se referência como difusora de produtos e 
atividades culturais e agente de inclusão social. 
 

Cemig 

Eventos estruturadores e projetos de preservação do patrimônio são os 
eixos do programa de patrocínio da Cemig para projetos culturais, no 
âmbito do qual a empresa concede apoio financeiro e/ou logístico a 
projetos culturais, em parceria com a Secretaria de Estado da Cultura.  
O programa distingue iniciativas que permitam formação de público, 
qualificação e capacitação de profissionais, o fomento à pesquisa e ao 
desenvolvimento de linguagens artísticas e gratuidade, tornando-se 
assim um investimento de base para o desenvolvimento do mercado 
cultural, não só em Belo Horizonte, local da sua sede, mas também no 
interior de Minas.   
 

Gerdau Não explicita como e se dá a relação com a cultura. 
 

Telesp 

Por meio de suas ações de patrocínio, o Grupo Telefônica busca 
principalmente democratizar o acesso da população à cultura e 
promover o uso social das Tecnologias da Informação e Comunicação 
(TIC). Sua política de patrocínios contribui para melhorar a imagem do 
Grupo Telefônica, aumentando a visibilidade da marca e aproximando 
suas empresas da sociedade e também para alinhar as ações de 
patrocínio com benefícios aos clientes de seus produtos e serviços 
 

Quadro 5 - As dez mais do patrocínio cultural e seus objetivos 
Fonte: O autor, baseado nos sites das empresas listadas (2009). 

 

Os dados acima mostram como a Petrobras se estabelece como uma empresa que insere uma 

relação diferente, quando comparada com outras empresas, sejam públicas ou privadas.  No 

caso da Petrobras, e mesmo de outras organizações do mercado, não é possível dissociar as 

relações empresariais que são subjacentes à atividade na área cultural.  

 

A atuação da Petrobras na área cultural pode ser dividida em três fases distintas ao longo da 

sua trajetória desde 1982, quando se iniciou o primeiro patrocínio. O modelo de atuação da 

Petrobras foi se redesenhando ao longo do tempo, como se verá a seguir. Partindo de um 

único patrocínio, no momento inicial, aos poucos, incluiu novos projetos, até ganhar a 

dimensão atual.   
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3.1 PRIMEIRA FASE: UM PERÍODO EXPLORATÓRIO (1982-1994) 

Na década de 1980, em um cenário de globalização no estágio inicial, a Petrobras, na sua 

atividade-fim, mantinha os esforços concentrados na meta de alcançar a produção de 

quinhentos mil barris de petróleo. Essa era a época que o mundo vivia as consequências 

econômicas da crise internacional de petróleo.  No cenário econômico, aquele foi um tempo 

em que a fase de euforia da crescente economia brasileira já havia sido interrompida pela 

elevação brusca do preço internacional do petróleo, alguns anos antes. 

 

Na Petrobras, a década de 1980 foi marcada pela busca do aumento da produção como forma 

de reduzir a dependência do petróleo importado. A descoberta de novos campos no mar, na 

Bacia de Campos, no estado do Rio de Janeiro, sinalizava para novos tempos na companhia, 

deslocando os esforços exploratórios e de produção dos campos terrestres para as atividades 

marítimas.  

 

No plano político, o Brasil vivia a expectativa do fim do regime militar e o retorno à 

democracia. O presidente da época, João Batista Figueiredo, conduzia a distensão das 

restrições à liberdade democrática sob ritmo “lento, gradual e seguro”. A sociedade civil 

organizava-se pela democratização do país em vários segmentos, como sindicatos e circuitos 

intelectuais, e na atividade parlamentar as forças progressistas encaminhavam, no Congresso, 

alternativas de mudanças na legislação para restabelecer a realização de eleições diretas para 

presidente da república. No ano de 1982 ocorreram as primeiras eleições diretas para 

governador na vigência dos governos militares, desde 1964. 

 

Esse era o cenário brasileiro quando a Petrobras ingressou no campo cultural, no ano de 1982, 

iniciando um período no qual inseriu um novo atributo à sua imagem, ao associar-se com esse 

tipo de patrocínio. Os registros da empresa não indicam muitos detalhes sobre esse período de 

inserção no campo cultural, embora aparente ser uma ação de reforço da marca pela 

aproximação com o mundo artístico. Nesse tempo, a relação entre empresas e a cultura no 

Brasil ainda era embrionária. Poucas companhias investiam em marketing cultural, ou na 

associação das suas marcas com produções artísticas. O Banco Nacional e a Shell eram 

exemplos que acumulavam experiências anteriores à década de 1980. Vale destacar que o 

primeiro se destacava como um privilegiado agente de financiamento do cinema brasileiro, 
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associando sua marca às produções de filme. A atuação desse Banco se iniciou ainda na 

década de 1960, com financiamento de alguns filmes do Cinema Novo.  

 

A participação da instituição era baseada em empréstimos aos produtores, em condições mais 

favoráveis que nos bancos concorrentes, o que na época configurava uma ação para a cultura, 

diante das dificuldades encontradas para se conseguir recursos em outros bancos. 

Financiamento de livros e prêmio de literatura também estavam no conjunto de ações do 

Banco Nacional para a cultura, o que era uma atuação inovadora para uma empresa do setor 

financeiro no Brasil (POUSA, 1992). 

 

A Shell brasileira reproduzia aqui no país as diretrizes da sua matriz inglesa, que acumulava 

larga experiência na atuação cultural. Ainda no início da década de 1990 o gerente de 

Comunicação da empresa revelava em seminário, que no Brasil as empresas multinacionais 

tinham mais atuação na área cultural que as empresas nacionais, conforme Madeira (1994). 

Essa constatação revela muito do panorama de relacionamento entre empresas e a produção 

cultural no país. A contemporaneidade e o objeto desta pesquisa demonstram que a situação 

mudou completamente.  A atuação cultural da Shell no Brasil foi se configurando aos poucos 

e já no final da década de 1980, início dos anos 1990, tinha cinco áreas prioritárias do campo 

artístico que eram o cinema, música, dança, artes plásticas e teatro.   

 

Até o ano 1985, a Petrobras nos seus Relatórios Anuais de Atividades tratava exclusivamente 

de temas referentes à sua atuação na área de petróleo. O padrão desses documentos era 

divulgar os investimentos e indicadores sobre o panorama econômico internacional e nacional 

de petróleo, atividades operacionais, dados das empresas subsidiárias e finalizava com os 

indicadores financeiros, com o balanço contábil do ano. Embora já patrocinasse atividades 

artísticas desde 1982, essa atividade não era tratada como tema relevante nos seus Relatórios, 

que são considerados fonte de registro histórico da empresa, pelos quais se pode avaliar as 

transformações ocorridas ao longo da sua trajetória. 

 

A partir do ano de 1986 a Petrobras inseriu um novo capítulo no seu Relatório. Tratava-se de 

uma seção denominada Outras Atividades, na qual constavam itens como pesquisa e tecnologia, 

compras, preservação do meio ambiente, segurança industrial, processamento de dados, 

recursos humanos e concluía com um item inovador, denominado responsabilidade social. 
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Logo na apresentação desse documento de 1986, a empresa estabelece a mudança. Os textos 

que até então tratavam exclusivamente de poços, avanços exploratórios, de produção e outros 

temas afins, trazem naquele ano o registro de uma mudança na cultura da empresa que é a 

iniciativa de relacionamento com a sociedade. Na abertura, há um trecho que trata do tema e 

diz: “a Petrobras procurou aprimorar o relacionamento com o universo à sua volta, 

desenvolvendo o programa de apoio comunitário, aumentando o fluxo de informações com 

sindicatos, acionistas, parlamentares, imprensa e outros segmentos da sociedade” 

(PETROBRAS, 1986, p.5). É oportuno contextualizar o ano de lançamento do documento.  

Esse foi o segundo Relatório Anual de Atividades a ser divulgado no período da 

redemocratização do país, tendo como presidente da república José Sarney e na presidência da 

Petrobras, Osíris Silva.  

 

É nesse contexto histórico que surge pela primeira vez em um importante documento que faz 

referência à cultura como uma atividade de relacionamento da empresa. No item que informa 

as ações caracterizadas como de responsabilidade social, encontra-se registrado: 

Através de um efetivo programa de relações com a comunidade, a Petrobras 
apoiou ou promoveu uma série de programas sociais de natureza cultural e 
educativa, no sentido de orientar e ajudar a comunidade em suas 
necessidades básicas. Dentre eles, destacam-se os programas Hortas 
Escolares e Descubra o Petróleo, orientados para o público estudantil. [...] O 
programa Descubra o Petróleo consistiu no fornecimento de informações 
sobre a Petrobras, em forma de folhetos e mapas, atingindo cerca de dois mil 
professores da rede de ensino, em âmbito nacional, preparando-os para que 
possam desenvolver o tema paralelamente aos currículos escolares 
(PETROBRAS, 1986, p. 24, grifo nosso). 

Nesse texto, percebe-se a junção de educação e cultura como uma só atividade. As 

informações sobre a relação da Petrobras com o meio ambiente, esporte, cultura e educação 

não têm detalhamento que permita, ainda naquele ano, analisar com mais precisão qual o grau 

de importância da participação de cada uma dessas ações abrigadas sob o critério genérico de 

Responsabilidade Social. 

 

Já no Relatório Anual do ano de 1987 desaparece a seção Outras Atividades, e a 

Responsabilidade Social surge como um item específico a integrar as ações da empresa. Os 

dados sobre a cultura já têm um tratamento com mais detalhes sobre a participação da 

Petrobras em algumas iniciativas. De acordo com a publicação, 
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Na área cultural, foi realizada a IX Maratona Escolar, que atingiu 25 cidades, 
nove mil escolas e 350 mil alunos. A Maratona Escolar pretende incentivar a 
leitura da obra de grandes nomes da literatura nacional, representada, em 
1987, por Monteiro Lobato. Na mesma área, receberam o apoio da Petrobras, 
nos termos da Lei Sarney, a Orquestra Pró-Música do Rio de Janeiro e 
diversos projetos de incentivo à cultura como o Projeto Pixinguinha, 
promovido pela Funarte. [...] A Mostra Petrobras de Artistas Novos, 
realizada no hall do edifício-sede da Companhia, promoveu 13 exposições, 
revelando 166 novos artistas plásticos. Foi também promovido o Concurso 
Petrobras de Literatura, que contou com a participação de dois mil 
concorrentes nas categorias poesia, contos, novela e dramaturgia. 
(PETROBRAS, 1987, p.27).  

Em 1989, último ano de mandato do presidente José Sarney, a referência à cultura é genérica 

e percebe-se que o relatório, nesse tópico, enfatiza mais as ações referentes ao meio ambiente, 

sem detalhes para as iniciativas da empresa na área cultural. 

 

Mesmo levando quatro anos para constar em um documento oficial da empresa, a ação de 

patrocínio à cultura da Petrobras se iniciou em 1982, apoiando o Projeto Seis e Meia, que 

apresentava uma programação de shows musicais realizados às 18h30, no Rio de Janeiro.  

 

Esse projeto, que passou a chamar-se Projeto Pixinguinha19, foi criado em 1976 e tornou-se 

referência nacional no meio musical. Com apresentações de segunda a sexta-feira, no Teatro 

João Caetano, o Projeto era voltado para o público em geral, com destaque para os 

trabalhadores que saíam do dos seus empregos, no fim de tarde, funcionando como uma 

importante iniciativa para a formação de plateia, associado a uma programação eclética de 

Música Popular Brasileira. A programação do Projeto reunia apresentações de artistas já 

consagrados pelo público e pelo mercado, acompanhados de outros, em início de carreira. 

Com essa dinâmica, o Projeto Pixinguinha apresentou consagrados músicos brasileiros e 

proporcionou a vários novos artistas tornarem-se conhecidos do grande público. 

 

No ano de 1987, ocorreu o segundo patrocínio da Petrobras a um projeto cultural. Trata-se da 

Orquestra Petrobras Pró-Música, do Rio de Janeiro, criada com o objetivo de levar a música 

erudita às camadas mais pobres da população, sem acesso a esse estilo musical. Essa 

Orquestra tem como política, desde o início, a realização de concertos em teatros ou em áreas 

                                                
19 Ver ALMEIDA, Gabriela. Projeto Pixinguinha: 30 anos de música na estrada. Rio de Janeiro: FGV, 2009, 
Dissertação de mestrado. 
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abertas, sempre com ingressos a preços populares ou entrada franca. A partir do ano de 2005, 

adotou o novo nome, passando a chamar-se Orquestra Petrobras Sinfônica. 

 

Com participação ainda embrionária, quatro anos depois, em 1991, a Petrobras financiou a 

restauração da tela Combate Naval do Riachuelo, de Vitor Meireles, e também a construção 

de uma sala de exposição permanente para as obras desse artista no Museu Histórico Nacional 

do Rio do Janeiro.  

 

Nesses primeiros anos de patrocínio cultural, a Petrobras não divulgava nos meios de 

comunicação as suas ações nessa área. Não havia uma atuação estruturada de marketing 

cultural com a utilização da publicidade, como estratégia para adquirir ganhos para a imagem 

corporativa. Essa tarefa ficava por conta da associação de sua logomarca ou a inserção do 

nome aos projetos, como a Orquestra Petrobras Pró-Música. Para essa fase, o que havia eram 

ações pontuais a projetos, com uma incipiente atuação de marketing cultural. 

 

No ano de 1990, com a posse do presidente Fernando Collor, a cultura foi duramente atingida 

pelas ações de fechamento de órgãos e a extinção do Ministério da Cultura. As ações, tomadas 

logo nos primeiros dias do novo governo, foram caracterizadas como o “desmanche” da 

estrutura estatal de gerenciamento da cultura. De acordo com Isaura Botelho, 

Quando Fernando Collor assumiu a presidência da República, já havia um 
terreno propício ao desmonte da estrutura [cultural]. Collor começou por um 
“enxugamento” sem critério da máquina estatal, demitindo funcionários 
públicos e decretando o fim de instituições, no dia seguinte à sua posse: 
entre estas, toda a estrutura federal de apoio à cultura, que teve também 
grande parte de seus funcionários demitidos. (BOTELHO, 2004, p.35) 

Na Petrobras, o Relatório Anual de Atividades daquele ano retirou o capítulo 

Responsabilidade Social e renomeou como Relacionamento com a Comunidade. O modelo de 

patrocínio cultural continuava de pouca expressão com as ações voltadas para produções do 

Rio de Janeiro, onde se encontra a sede da empresa.  

 

Os documentos da Petrobras nesse ano registram que foram efetuados apoios a projetos 

“culturais e científicos”, sem detalhes dessas ações. Citam também a realização de concertos 

de música erudita e popular, o Projeto Petrobras de apoio ao teatro, a continuidade de 
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patrocínio à orquestra Petrobras Pró-Música e uma temporada de ópera no Teatro Municipal 

do Rio de Janeiro.  

 

Não há marcas evidentes de mudança significativa nos apoios culturais realizados pela 

Petrobras com a posse de Fernando Collor na presidência da República e a consequente troca 

no comando da empresa. Os dois anos do Governo Collor não apresentam alterações 

significativas na atuação da Petrobras no campo cultural, à luz dos dados existentes nos 

documentos da empresa. Nesse período, empresas estrangeiras com sede no Brasil como Shell 

e Coca-Cola e mais o Banco Nacional já possuíam uma boa estrutura de marketing cultural, 

influenciadas pela importância que esse segmento adquiria em outros países (ALMEIDA e 

DA RIN, 1994). 

 

Nos anos de 1993 e 1994 a referência ao patrocínio cultural passa a não integrar as 

informações corporativas dos Relatórios de Atividades da Petrobras. Esses são os anos da 

gestão do presidente Itamar Franco. As questões ambientais têm destaque nos documentos, 

como conseqüência de uma discussão global em torno de temas ligados à natureza, 

preservação de ecossistemas e a noção de sustentabilidade. Nesse contexto, a Petrobras 

retoma a atividade de publicidade da companhia a partir de 1993, após um período de 

ausência dos meios de comunicação. No entanto, a tecnologia e as conquistas exploratórias 

em águas profundas na Bacia de Campos, Rio de Janeiro, associadas às preocupações 

ambientais, dominaram os temas publicitários dessa fase de retorno à mídia. 

  

Embora a atuação cultural desse período não conste no Relatório Anual de Atividades de 

1994, esse ano tem uma realização significativa para o cinema nacional que foi o patrocínio 

da Petrobras ao retorno da produção cinematográfica brasileira, rotulada de retomada. A 

expressão Cinema da Retomada refere-se ao contemporâneo ciclo de cinema surgido nos anos 

90, quando a produção de filmes no Brasil foi reativada, após um período improdutivo com a 

extinção da Embrafilme no governo do presidente Fernando Collor. A criação da Lei do 

Audiovisual, em 1993, fomentou, através de renúncia fiscal, o reinício da atividade da 

produção de cinema no Brasil. O marco dessa retomada é o filme Carlota Joaquina, princesa 

do Brasil (CARLA CAMURATI, 1995), patrocinado pela Petrobras,  não por ser o pioneiro, 

mas pela proeza de ter atingido o número de espectadores superior a um milhão de pessoas, 

simbolizando um reencontro do público brasileiro com o  cinema nacional. O patrocínio da 

Petrobras ao filme também tem um caráter de inovação, pois foi a partir dessa obra 
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cinematográfica que a empresa aproximou-se de forma crescente do financiamento da 

produção de filmes.  

 

O livro Petrobras Memória Cultural, editado pela empresa em 2000, faz um balanço histórico 

da sua atuação no campo da cultura.  Na obra, o levantamento cronológico dos patrocínios 

indica que entre os anos de 1982 e 1994, foram contemplados oito projetos. Por isso, a 

atuação da Petrobras na cultura, naquele período, pode ser caracterizada como sendo de ações 

isoladas, com o patrocínio a poucos projetos, alguns deles de longo prazo.   

 

O número de oito projetos em doze anos é pouco relevante e demonstra que mesmo na 

vigência dos incentivos fiscais à cultura, via Lei Sarney, entre 1986 e 1990, e nos primeiros 

anos da Lei Rouanet, entre 1991 e 1994, a Petrobras não aderiu de forma significativa à 

estratégia do marketing cultural que se desenvolveu no Brasil. Nessa fase, as ações se 

concentraram, basicamente, no Rio de Janeiro, com exceção de um festival de dança em Santa 

Catarina, na cidade de Joinvile.  

 

A inserção da Petrobras na cultura deu-se de forma tímida e regionalizada no entorno da sua 

sede, no Rio de Janeiro. Pela quantidade e localização dos projetos, depreende-se que nesse 

período funcionava o expediente da política de balcão.  

3.2  SEGUNDA FASE  (1995 A 2000)  

A partir de 1995, início do mandato do presidente Fernando Henrique Cardoso e de Francisco 

Weffort no Ministério da Cultura, ocorre um aumento de projetos financiados pela Petrobras. No 

ano de 1995, foram contemplados sete novos projetos nas áreas de música, restauro de 

patrimônio, cinema, dança e arte popular. Em um ano a empresa financiou praticamente o mesmo 

número que financiara nos doze anos anteriores. A partir de então, o número de projetos, as 

manifestações culturais beneficiadas e as verbas investidas foram sempre crescentes. Os dados da 

Petrobras, refentes a este período, não permitem fazer a separação entre recursos próprios e 

incentivados. Somente a partir de 2002 a empresa passou a divulgar separadamente os dois tipos 

de recurso investidos em cultura, como se verá no gráfico-7, capítulo 5. 
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O novo Governo tomou medidas para o setor cultural logo nos primeiros meses de gestão. Em 

maio de 1995 foi efetuada a modificação da Lei Rouanet, inserindo as seguintes alterações: (i) 

aumento de 2% para 5% do percentual de abatimento do imposto de renda de pessoas 

jurídicas para o patrocínio de projetos culturais; (ii) reconhecimento da figura do agente 

cultural na negociação dos projetos, cujos custos poderiam ser incluídos ao orçamento; (iii) 

anulação do calendário para encaminhamento dos projetos, cuja aceitação passou a ocorrer ao 

longo de todo o ano; (iv) redução do prazo oficial para apreciação dos projetos, de noventa 

para sessenta dias (ARRUDA, 2009). As novas possibilidades inseridas na Lei Rouanet 

ampliaram, de forma significativa, as possibilidades de participação das empresas no campo 

cultural. Esse foi um momento crucial das ações do governo de Fernando Henrique Cardoso 

para a cultura. Conforme José Castello, a partir daí, de forma muito mais contundente que nos 

anos anteriores de existência da Lei, ficou criado “não só um mercado de bens culturais, mas 

um mercado de imagens institucionais” (CASTELLO, 2002, p.636)   

  

Juntamente com o aumento da participação das empresas privadas, ocorreu também uma 

maior presença das empresas estatais no financiamento da cultura. Esse aumento teve 

motivações de caráter político. O presidente Fernando Henrique Cardoso recomendou que as 

empresas estatais investissem na área cultural como forma de estimular o capital privado a 

também investir. Assim, a estratégia de financiamento da cultura pela lógica do mercado 

passava, também, pelas empresas estatais. Essas faziam o papel que pode ser considerado 

como o equivalente do investimento público em cultura naquele momento sociohistórico. O 

fomento, a definição de critérios para aprovação dos projetos e outras ações que são típicas do 

Estado, passaram a ser atribuições de instituições como Banco do Brasil, Caixa Econômica, 

Petrobras e outras estatais. De acordo com José Castello, no livro A era FHC, “em 1996, 

foram 614 empresas a participar da política de incentivos fiscais. Em 1997, esse número 

saltou para 1133 empresas” (CASTELLO, 2002, p. 637). 

 

A participação das estatais contribuiu de forma significativa para que se chegasse a esses 

números.  Os dados da Petrobras demonstram exatamente esse crescimento a partir de 1995. 

Fazem parte desse ano de aumento do investimento da Petrobras em cultura, o filme O 

Quatrilho, de Fábio Barreto; a exposição de Auguste Rodin, no Museu de Belas Artes, do Rio 

de Janeiro e na Pinacoteca do Estado, em São Paulo; o início de um patrocínio continuado à 

Companhia de Dança Débora Colker e a exposição Mestre Vitalino, 80 anos de arte popular, 

no Museu de Belas Artes, Rio de Janeiro.  
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No caso da Petrobras, ainda que tenha se verificado um aumento numérico de produções 

acolhidas por uma ainda inicial ação de marketing cultural, é possível constatar que o Rio de 

Janeiro continuava a ser o estado prioritário para os investimentos. Não estão disponíveis os 

dados relativos à quantidade de produções que solicitaram financiamento, mas é visível que 

ainda naquele ano, embora as ações da Petrobras na área cultural apresentassem um 

incremento, o critério permanecia semelhante ao dos anos anteriores.  Percebe-se também 

uma perspectiva de diversificação de linguagens ou manifestações artísticas dentre os projetos 

contemplados. Se antes havia um predomínio para a música e para as artes plásticas, 

sobretudo exposições em museus cariocas, no ano de 1995 insere-se a dança e a arte popular.  

 

Em 1996 foram patrocinados 14 projetos culturais, dobrando a quantidade em relação ao ano 

anterior. O marketing cultural desenvolvido pela empresa seguia em trajetória ascendente do 

ponto de vista de projetos financiados, embora mantivesse os mesmos procedimentos de seleção. 

 

A partir do ano de 1997 o ritmo e o número de empresas com programas de patrocínios 

culturais passam por um processo de desaquecimento, consequência das privatizações 

promovidas pelo governo em vários setores da economia brasileira. Com as privatizações, os 

novos grupos que assumiram o controle das ex-estatais não tiveram o mesmo interesse pela 

cultura nos primeiros anos de gestão dos negócios, conforme Castello (2002).   

 

A Petrobras, em 1997, perdeu a condição de executora do monopólio estatal de petróleo e 

passou a atuar em um cenário de competição com empresas brasileiras e estrangeiras em 

todos os segmentos da cadeia produtiva de petróleo no Brasil. Essa mudança, no entanto, não 

alterou o ritmo da condução do seu marketing cultural. Naquele ano, com 23 novos projetos 

contemplados, verificou-se o maior número de patrocínios concedidos até então, a maioria 

deles na área de artes plásticas.  

 

Até o ano de 1996 o financiamento ao cinema brasileiro ainda era pequeno, com poucos 

títulos exibindo a marca da Petrobras como patrocinadora, algo como um filme de longa 

metragem por ano. Em 1997 ocorreu um aumento da participação do cinema nas verbas 

destinadas à cultura pela empresa. Entre os filmes de longa metragem daquele ano, dois 

obtiveram grande repercussão no mercado nacional: O que é isso companheiro?, de Bruno 

Barreto, e Guerra de Canudos, de Sérgio Rezende. O outro, de menor visibilidade de público 

e crítica foi O Toque do oboé, de Cláudio Mac Dowell. Acrescente-se a esses, o curta-
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metragem À meia-noite com Glauber, de Ivan Cardoso. Com esses três filmes de longa-

metragem em um só ano, mais o curta-metragem e o patrocínio a festivais de cinema, a 

Petrobras a partir de então, ampliou a sua atuação no investimento à produção da 

cinematografia brasileira contemporânea. 

 

Em 1998 a média de projetos culturais com financiamento da Petrobras permaneceu no 

mesmo patamar, sendo 25 patrocinados. Neste ano, chama a atenção o início do atendimento a 

projetos fora do Rio de Janeiro e São Paulo. A região Sul foi contemplada com patrocínio em 

segmentos distintos, como o restauro do Museu de Arte Contemporânea do Paraná-MAC; a 

inauguração do Centreventos Cau Hansen, em Joinvile, Santa Catarina, um dos maiores 

complexos de eventos da América Latina e a realização da 26ª edição do Festival de Cinema 

de Gramado, no Rio Grande do Sul.  

 

Essas foram ações pontuais de descentralização do atendimento aos projetos culturais. Mas 

abriram caminho para inserir a região Sul na geografia das produções beneficiadas pelas 

verbas destinadas à cultura pela Petrobras. É importante ressaltar que nesse período, 

continuava a vigorar o atendimento personalizado às demandas por patrocínio, sem 

transparência no processo de concessão das verbas. 

 

No último ano da década de 1990, não foram incluídas mudanças significativas na estratégia 

de patrocínio cultural empreendida pela Petrobras. A média de novos projetos atendidos se 

manteve em vinte por ano. Uma análise dos projetos patrocinados pela Petrobras, desde o 

início nos anos 1980 até o final da década de 1990, revela que os recursos aplicados pela 

empresa na cultura foram direcionados, em sua maioria, para iniciativas à margem do 

mercado. Não há registros de investimento em espetáculos com artistas consagrados que 

atraem grandes platéias, os chamados eventos de sucesso de público, crítica e visibilidade na 

mídia. Há uma recorrência, ao longo dos anos, de financiamento a exposições e mostras 

diversas. As exceções são o Projeto Pixinguinha, de música, e o cinema, um segmento 

influenciado pela lógica do mercado e da indústria cultural. Pelos projetos culturais 

patrocinados, é possível se inferir o conceito de cultura que, naquele período, a Petrobras 

acolhia. Era a chamada alta cultura, com exposições de criadores consagrados como Auguste 

Rodin, Anita Malfatti, Monet, Di Cavalcanti, Portinari, Salvador Dali, dentre outros, de 

semelhante reconhecimento.  No registro de exposições com jovens artistas, os esforços da 

empresa eram direcionados para a arte consagrada, um modelo de patrocínio que mudou nos 
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anos seguintes. A Petrobras, naquele período, orientava-se por um conceito de cultura que por 

muito tempo predominou nas políticas culturais brasileiras. Um direcionamento muito 

específico, que recaía sobre a cultura de elite ou a cultura erudita.  

 

Sobre o conceito de cultura nas políticas culturais, Albino Rubim chama a atenção que, 

Esclarecer o conceito de cultura imanente à política cultural é um 
procedimento analítico vigoroso para o estudo aprimorado deste campo. A 
amplitude do conceito de cultura utilizado não apenas delineia a extensão do 
objeto das políticas culturais, mas comporta questões a serem enfrentadas 
por tais políticas, como as conexões pretendidas e realizadas entre 
modalidades de cultura, sejam elas: erudita, popular e midiática ou local, 
regional, nacional, macro-regional e global. (RUBIM, 2007a, p.149) 

Um panorama histórico das políticas culturais brasileiras reflete os diferentes modelos ou 

conceitos de cultura que foram utilizados em diferentes épocas. Desde a cultura como 

ornamento, da fase colonial, conforme Coutinho (2005), passando pela priorização do 

patrimônio edificado, uma espécie de cultura de concreto, na era Vargas, até a cultura com 

múltiplas definições e usos, na contemporaneidade, a depender do seu uso.  

 

Algumas empresas que praticam o marketing cultural, por exemplo, sustentam a opção pela 

“cultura jovem”, uma expressão genérica que se traduz em cultura como entretenimento para 

jovens. Essa opção pelo modelo ou conceito de cultura reflete o segmento ou fatia do mercado 

que se deseja atingir como reforço de consumo dos bens e/ou serviços.  

 

O modelo cultural praticado pela Petrobras, na sua primeira fase de patrocínio, nos remete 

para um questionamento possível. Para qual segmento de público, a empresa se dirigia, 

utilizando o patrocínio cultural como forma de comunicação?  Tivemos a oportunidade de 

presenciar grandes filas de pessoas para ver as mostras de Auguste Rodin e Salvador Dali,  no 

Museu Nacional de Belas Artes, no Rio de Janeiro.   

 

Pode-se dizer que naquele momento os recursos da Petrobras para a cultura se destinavam a 

um estilo de arte para contemplação. Artistas consagrados, exibidos em espaços também 

consagrados para as exposições e não havia ainda uma tendência de financiamento para a  

produção cultural da época, ou artistas emergentes, prevalecendo o modelo  da consagração. 

Uma estratégia de visibilidade da marca por meio da aura e prestígio que envolve os autores 

escolhidos para as exposições.  
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Nesse sentido, pode-se buscar enquadrar o modelo de patrocínio cultural da Petrobras de 

acordo com o quadro de objetivos para a seleção de projetos propostos por Reis (2006), pelo 

qual as empresas fazem suas escolhas baseadas em critérios, como: 

 

1. Criar uma comunicação direta com o público; 

2. Atrair manter e treinar funcionários; 

3. Estabelecer relações duradouras com a comunidade; 

4. Reforçar ou aprimorar a imagem corporativa ou da marca; 

5. Manter e incrementar o conhecimento da marca ou da empresa; 

6. Potencializar o composto de comunicação da marca. 

 

Diante dessas possibilidades observadas pela autora, podemos enquadrar a Petrobras nos itens 

4 e 5, levando-se em consideração que na época em questão, final da década de 1990, e 

empresa já existia há 46 anos. Ou seja, para uma empresa que já representava ser a maior do 

país, o investimento em cultura nos moldes empreendidos nessa primeira fase dos patrocínios 

culturais, significava o reforço e manutenção de uma marca que contava com mais de quatro 

décadas de existência. Há ainda, nesta fase, uma destinação de recursos para ações na área de 

restauro do patrimônio edificado, música erudita para grandes públicos como estratégia de 

formação de platéia, e música popular brasileira com ingressos a preços de baixo valor.  

 

Outras empresas que tinham programas de patrocínio à cultura no Brasil nessa mesma fase 

optaram por diferentes tipos de segmentos culturais. O Instituto Cultural Cidade Viva - ICCV, 

do Rio Janeiro, em conjunto com a Universidade Federal Fluminense - UFF, realizou uma 

pesquisa com várias empresas brasileiras que atuavam como patrocinadoras culturais, no 

período entre os anos 1996 e 2001. O resultado indicou que teatro, música e literatura eram os 

segmentos culturais preferidos pela empresas pesquisadas. Todos eles, com fortes vínculos 

com a indústria cultural ou a lógica da venda de ingressos ou produtos. A tabela -2 contém os 

resultados obtidos pela pesquisa:   

 

Com investimentos crescentes e aumento do número de projetos patrocinados, a partir da 

metade de década de 1990, a Petrobras no segmento de distribuição, tornou-se a maior 

patrocinadora de cultura do Brasil, com investimentos de R$ 18, 7 milhões no ano de 1996, 

seguida pela Telesp, ainda estatal, com R$ 13, 2 milhões investidos.  
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No ano 2000, a empresa 

deu um salto no número de 

projetos contemplados, 

passando da média de 20 

por ano, para atingir a 

quantidade de 68 projetos. 

Ressalte-se que naquele 

ano se comemorou os 500 

anos do descobrimento do 

Brasil e essa temática foi 

recorrente em boa parte das exposições, espetáculos, edição de livros e outros segmentos da 

cultura brasileira.  

 

A Petrobras chegava ao final dos anos 1990 com um discurso acerca dos objetivos da sua 

atuação na cultura. Para a empresa, financiar os projetos caracterizava-se como marketing 

cultural, uma atividade relativamente nova no universo empresarial brasileiro da época.  

 

O ano de 2000 marca o fim de um modelo de financiamento cultural de pouca transparência 

na Petrobras. Aquele foi o último período de vigência da “política de balcão” para aprovação 

e concessão de patrocínio a projetos de cultura.  

 

A gerente de Patrocínio da Petrobras, Eliane Costa, confirma o modelo que vigorava naquele 

período. Segundo ela, “na década de 90, começou a se estruturar uma política de patrocínio, 

ainda bem embrionária, mas funcionava muito numa postura de um balcão de patrocínio: você 

recebia projetos [...] e patrocinava ou não” (COSTA, 2004). Outro dirigente da Petrobras 

Distribuidora, Romildo Nascimento Filho, que também trabalhava na área de patrocínios 

culturais reafirma essa postura até o ano 2000 ao revelar que “as pessoas apresentavam 

projetos para a Petrobras e o pessoal dessa área, como o setor de patrocínios e os gerentes, 

decidiam o que ia patrocinar ou não. E, na verdade, não tinha um foco específico. Era bastante 

abrangente, podia atuar em qualquer área” (NASCIMENTO FILHO, 2004).  

 

Uma síntese possível para esse a concepção de cultura no primeiro período ou fase de relação 

da Petrobras com o financiamento cultural foi a opção pelo modelo da cultura consagrada, 

deixando à margem do seu sistema de financiamento à cultura como inovação, cultura popular 

Tabela 2 –  Preferência de patrocínio das empresas por 
segmento cultural (1996-2001) 

 

SEGMENTO 
CULTURAL 

PRFERÊNCIA DE 
PATROCÍNIO (%) 

 

Artes Cênicas 17,62  
Música 16,58  
Literatura 12,44  
Artes Plásticas 11,92  
Produção Audiovisual 11,92  
Patrimônio Cultural 11,39  
Outros 10,88  
Artes Integradas 7,25  

Fonte: Instituto Cultural Cidade Viva - ICCV (2003) 
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e outras manifestações. Naquela opção dos gestores do marketing cultural da Petrobras, havia 

a utilização de um modelo sem riscos para o capital investido. Sucesso de público e retorno de 

mídia, apoiados nos grandes nomes da pintura, escultura e outras linguagens artísticas no 

espaço determinado do Rio de Janeiro e, eventualmente, em São Paulo. A cultura como 

erudição e objeto de contemplação marcaram o início do relacionamento da Petrobras com o 

campo cultural. 

3.3  A SELEÇÃO PÚBLICA E OS EDITAIS A PARTIR DE 2001 

Em 2001 registrou-se um marco importante na relação da Petrobras com o financiamento da 

cultura. Naquele ano foi implantado o processo de seleção pública de projetos, por meio de 

editais. A partir de então, a empresa criou programas segmentados por linguagens artísticas. 

Assim, foram instituídos o Programa Petrobras Cinema, Programa Petrobras Artes Cênicas, e 

o Programa Petrobras Música. Os editais acolhiam manifestações artísticas inseridas no 

binômio entretenimento e visibilidade.  

 

Com os editais públicos, que ainda vigoram, os critérios utilizados pela empresa para 

aprovação dos projetos passaram a ser mais claros e se baseiam nas seguintes premissas: 

• Mérito do projeto; 

• Relação custo-benefício dos valores investidos; 

• Importância dentro do segmento/área que está inscrito; 

• Distribuição geográfica regional dos estados brasileiros; 

• Adequação às linhas de atuação estabelecidas pela Petrobras para sua política de 

cultura. 

 

Essa mudança da empresa para a área do financiamento da cultura caracterizou-se com um 

diferencial em relação ao universo de empresas que também tinham programas voltados para a 

área cultural naquele momento. No livro Perfil de empresas patrocinadoras, (2003), do Instituto 

Cultural Cidade Viva - ICV, o levantamento realizado com 95 empresas que tinham programas 

para a cultura, apenas a Petrobras utilizava os editais como forma de seleção de projetos.  
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No geral, as empresas que responderam à pesquisa do ICV, selecionavam as produções com 

base em critérios, como adequação ao marketing, localização dos projetos ou eventos, 

público-alvo, custos e potencial de geração espontânea de cobertura da mídia. Uma síntese 

das respostas para esse item é que os projetos culturais para serem selecionados deveriam 

estar adequados à política de patrocínios das empresas, e às estratégias de marketing e na 

capacidade de investimento. 

 

As respostas explícitas dessa maneira ratificam as críticas presentes na produção de vários 

autores que analisam o modelo de financiamento da cultura por empresa no Brasil. Um 

modelo pelo qual predomina o plano de marketing e o retorno que os projetos trarão para 

quem financia, deixando o mérito do projeto ou a contribuição cultural para a sociedade como 

questões secundárias. Por esse critério, financiar bibliotecas não interessava às empresas, 

diante da baixa visibilidade que agregam para as suas marcas e imagem. 

 

Diante de exemplos como esses acima, identificados por uma pesquisa metodologicamente 

orientada, reafirmamos o salto positivo que a Petrobras deu ao adotar os editais públicos na 

sua política para a cultura. Nesse cenário, a segmentação das linguagens artísticas instituída 

pela Petrobras propiciou mais dinamismo ao processo de escolha. O cinema é reconhecido 

como uma linguagem que necessita de muitos recursos para ser realizado. Assim, produções 

que requerem investimentos menores não concorriam com o cinema, por exemplo, havendo 

uma perspectiva de equilíbrio entre os segmentos instituídos pela empresa na distribuição das 

verbas para financiamento cultural. 

 

Com esse modelo, a Petrobras direcionou muitos dos seus recursos para financiar a produção 

de filmes por meio do Programa Petrobras Cinema. De 1994 até o ano 2000, a empresa havia 

patrocinado 16 filmes de longa-metragem, o que dá uma média de dois filmes anualmente. A 

partir da adoção dos editais públicos, o número saltou para uma média de quatro filmes de 

longa-metragem a cada ano. O gerente de Comunicação Institucional da Petrobras, Wilson 

Santarosa, em entrevista ao jornal O Dia, do Rio de Janeiro, reconhece que naquele período a 

empresa estava muito voltada para o financiamento do cinema. Em sua opinião, 

Na área cultural, a Petrobras investia muito – e tem investido ainda – em 
cinema. A Petrobras investia a maior parte das suas verbas em cinema. Hoje, 
não. Nós mudamos. No processo de seleção pública, o dinheiro é dividido de 
acordo com a necessidade, lógico que é uma coisa de mercado, mas para 
todos os segmentos da cultura brasileira e com a maior diversidade possível: 
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o Sul é diferente do Norte, que é diferente do Nordeste, que é diferente do 
Sudeste. A gente procura atender todos os segmentos, preservando a cultura 
local. Se não cuidar disso, você muda a realidade de regiões, muda a 
realidade do país, vira todo mundo igual. A preservação da cultura local é 
importante. Então, a gente atende todos os segmentos: cinema, teatro e 
outros. (SANTAROSA, 2009) 

A produção de filmes nacionais no período do governo do presidente Fernando Henrique 

Cardoso teve números expressivos, embora uma avaliação comparativa por ano apresente um 

quadro sinuoso com aumentos e decréscimos, caracterizando uma instabilidade na realização 

de projetos financiados para esse segmento. José Castello apresenta os seguintes dados 

relativos a filmes lançados e produzidos naquele período. 

Os lançamentos de filmes nacionais viveram tendência ascendente: dos 12 
em 1995 subiram para 23, em 1996; pequena queda para 22 em 1997; subida 
para 26 em 1998; pequena queda novamente de 25 em 1999. O número de 
filmes brasileiros produzidos apresentou, também, perfil ascendente, com 
declínio brusco apenas em 2000. Foram 10 em 1995, saltaram para 22 em 
1996, que se repetiram em 1997 e mais uma vez em 1998 mais um salto 
significativo para 33 em 1999, com queda repentina para 23 em 2000 
(CASTELLO, 2003, p. 646). 

Na Petrobras também se verificou essa oscilação no quantitativo de filmes de longa metragem 

patrocinados. Entre os anos de 1994 e 1996 apenas um filme por ano. Entre 1997 e 1999, uma 

média de três ao ano. Em 2000, não há registro de filme patrocinado e em 2001, já na fase dos 

editais, apenas um filme e em 2002, duas produções. Nesse mesmo período, algumas 

produções em curta metragem foram selecionadas e, no mesmo segmento de cinema, várias 

mostras e festivais de filmes obtiveram financiamento.  

 

Sobre os critérios de seleção de projetos culturais pelas empresas, a Revista Marketing 

Cultural (2009) analisou os critérios de escolha das cem maiores empresas que captaram 

recursos das leis federais de incentivo à cultura. De acordo com os dados da Revista, as 

empresas foram classificadas em cinco categorias, baseadas no grau de transparência para os 

critérios de seleção dos projetos, ou informações dos projetos contemplados. As categorias 

foram classificadas em excelente, boa, razoável, ruim e péssima, de acordo com o grau de 

informações disponibilizadas pelas empresas. 

 

A pesquisa foi realizada nos sites das 100 empresas que mais patrocinaram cultura no ano 

de 2008, com base em dados do Ministério da Cultura. Os resultados indicam que apenas 
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5% das empresas atingiram o grau de excelente, um grupo formado por três empresas 

públicas e duas privadas. Nesta categoria estão Petrobras, Banco do Brasil, Banco do 

Nordeste, Porto Seguro e Volvo.  

Para a categoria boa, a pesquisa indicou 7% das empresas entre as quais se encontram 

Arcelor, Banco Itaú, BNDES, Caixa Econômica Federal, Cemig Distribuição, Cemig Geração 

e Eletrobrás. O segmento de empresas razoáveis representou 4% das pesquisadas, 18% foram 

classificadas com ruins e 66% não divulgaram nenhuma informação sobre a destinação das 

verbas aplicadas em cultura, via incentivos do Governo Federal. 

 

Ainda com base nos dados da pesquisa, se fizermos um recorte entre os dez maiores 

patrocinadores de cultura com renúncia fiscal, veremos que 20% estão na categoria excelente, 

ambas públicas (Petrobras e Banco do Brasil), 30% classificadas entre bom e razoável e 50% 

na categoria de nenhuma informação para os produtores culturais e a sociedade em geral.  

 

A pesquisa situa a Petrobras de forma muito bem colocada na questão da transparência. Por 

outro lado, a falta de transparência de algumas empresas é um indicativo da ausência de 

critérios para utilização da verba que tem uma falsa aparência de privada, mas na verdade é 

pública. Essas empresas pouco transparentes geralmente se apresentam como socialmente 

responsáveis por investirem em cultura. No entanto, deixam sem respostas questões como 

quais os projetos foram patrocinados, com que regras foram selecionadas, quem avaliou, quais 

os segmentos ou linguagens são prioridades. Escolhem baseadas unicamente em seus critérios 

privados de marketing e comunicação, apesar do investimento ser de origem pública.   

 

Diante dessa apropriação do bem público com aparência de privado, cria-se uma nebulosidade 

para a compreensão sobre a origem dos recursos investidos em cultura, via leis de incentivo e 

compensação tributária. O Bradesco, por exemplo, trabalha com uma tendência de financiar 

grandes espetáculos, inclusive estrangeiros, com a cobrança de ingressos a preços inacessíveis 

para a maioria da população brasileira. Mas em na sua publicidade o banco afirma que “em 

vez de escolher uma só forma de cultura, o Bradesco apóia o conjunto delas, porque a cultura 

brasileira é completa.” Esse é um exemplo que se enquadra no que Bourdieu classifica de 

efeito simbólico perverso pelo qual, 

O resultado extraordinário é que são sempre os cidadãos que através das 
isenções de impostos, financiam a arte e a ciência e, além disso, sofrem o 
efeito simbólico exercido sobre eles na medida em que este financiamento 



 108

aparece como um efeito da generosidade desinteressada das empresas. Existe 
aí um mecanismo extremamente perverso que faz com que contribuamos para 
pagar nossa própria mistificação. (BOURDIEU; HAACKE, 1995, p. 27)  

Por essa ótica, pode-se perceber que a pesquisa da Revista Marketing Cultural explicita, com 

base em dados, uma tendência apontada por diversos críticos do modelo de atuação do 

mercado na política cultural vigente no Brasil. Para Yakoff Sarkovas:  

Ao transferir para as empresas, capital e responsabilidades do Estado, o 
Ministério da Cultura comete múltiplos equívocos: investe sem a efetiva 
garantia de atender o interesse público; não forma reais investidores e 
patrocinadores privados, pois ninguém aprende nada usando a carteira 
alheia; deforma o mercado de patrocínio, inoculando na cultura empresarial 
a isenção sem contrapartida. As empresas têm motivações próprias para 
investir em ações de interesse público, independentemente de dedução fiscal 
(SARKOVAS, 2003) 

Outros autores como Castello (2002), Olivieri (2004) e Rubim (2007b), também apresentam 

argumentos semelhantes em relação à autonomia que as empresas têm no uso dos recursos 

oriundos das leis de incentivo, promovendo um verdadeiro laissez-faire na política cultural, 

reconfigurando o papel de organizador de uma atividade pública, como a cultura, que deve ter 

toda a sociedade como beneficiária (DÓRIA, 2003).  

 

Diante dessa tendência majoritária no modelo de mecenato vigente no Brasil, a adoção dos 

editais públicos pela Petrobras coloca a empresa em um patamar de diferenciação no 

estabelecimento de critérios para uma política cultural pública. O Banco Itaú, por exemplo, 

trabalha com a maior parte da sua verba de investimento em cultura através do Instituto Itaú 

Cultural.  Para Albino Rubim (2008), em artigo publicado no jornal A Tarde, classifica de 

distorção a existência de fundações e institutos criados pelas empresas, com o objetivo de 

atuação na cultura por meio do que considera um “financiamento cruzado” com recursos 

públicos pelo qual esses recursos bancam as atividades dessas instituições.  

 

A Petrobras, diferentemente de outros investidores em cultura no país, não trabalha com o modelo 

de Centro Cultural ou fundação que lhe dê suporte para sua atividade de financiamento. A relação 

é direta dos proponentes de projetos com a empresa, que conta com um staff de convidados de 

diversas áreas das artes e da cultura para efetuar a triagem e seleção dos projetos.  

A relação híbrida da Petrobras, de empresa pertencente ao Estado e, ao mesmo tempo, com o 

compromisso semelhante a uma empresa privada, de apresentar resultados, inserida num 
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contexto competitivo após a quebra do monopólio estatal do petróleo em 1997, tem a sua 

política cultural frequentemente confundida com a política cultural de governo. Esta é uma 

situação que persiste diante da sua característica de empresa pública com uma atuação 

submetida aos métodos de empresas privadas. 

 

Metodologicamente, podemos fazer uma divisão da atuação da Petrobras na cultura, 

considerando dois momentos em que suas atividades no campo cultural aumentaram em 

relevância para a empresa e, como consequência, também para os produtores artísticos e 

culturais. Assim, para este trabalho, baseado na fundamentação teórica dos autores utilizados 

e nos outros recursos de pesquisa, consideramos que até o ano 2000, a Petrobras trabalhava 

com ações culturais enquadradas como Marketing Cultural, com os procedimentos que esse 

modelo requer. A partir de 2001, com a inserção dos editais públicos e a segmentação por 

áreas e linguagens, a adoção de comissões julgadoras mistas, com público interno e externo à 

companhia, o modelo adotado pela empresa foi se transformando e se configurando na 

construção de uma política cultural pública, com procedimentos e formulações características 

de uma ação estruturada para o campo da cultura. 

 

Não há resposta única para explicar porque a empresa inseriu tais alterações no modelo de 

patrocínio à cultura. No entanto, podem ser listados alguns aspectos como a reestruturação da 

gerência de comunicação com a criação da gerência de patrocínio, o que profissionalizou a 

atividade. O investimento na imagem de empresa socialmente responsável ou empresa cidadã, 

ampliando o relacionamento com o público externo, em especial as comunidades próximas às 

instalações da empresa, em todo o país. Como conseqüência da criação da gerência de 

patrocínio cultural, a estratégia foi estabelecer um modelo diferente das outras empresas que 

também patrocinavam a cultura. Assim, ao invés de patrocinar espetáculos e artistas 

consagrados, como ocorria anteriormente, optou-se pela inclusão de outros tipos de 

manifestações culturais, sem restringir o acesso aos artistas consagrados. 

  

Em artigo que discorre de forma analítica sobre política cultural, Rubim apresenta de forma 

concisa os limites e caracterizações dos atores responsáveis pelas políticas para a cultura. 

Segundo ele, 

A delimitação e caracterização dos atores das políticas culturais é outra 
faceta essencial para o estudo das políticas culturais. Hoje, ao lado do 
tradicional e, por vezes, todo poderoso ator das políticas culturais, o Estado-
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nação, tem-se um conjunto complexo de atores estatais e particulares 
possíveis. A recente discussão sobre as políticas públicas, tomadas como não 
idênticas ou redutíveis às políticas estais, tem enfatizado que, na atualidade, 
elas não podem ser pensadas apenas por sua remissão ao Estado. (RUBIM, 
2007a, p. 150)  

Mesmo adotando o critério acima, chamamos a atenção que nos vários textos produzidos pela 

Petrobras para apresentar suas ações no campo cultural, há uma forma dupla de situar a 

atuação da empresa com a cultura. Alguns textos classificam como política de patrocínio, 

outros como política cultural, como se vê nos exemplos a seguir: 

A política de patrocínio cultural da Petrobras se alinha ao Planejamento 
Estratégico da Companhia, que, ao lado da rentabilidade, ressalta seu 
compromisso com a responsabilidade social e com o crescimento do país. 
[...] O PPC vem fundamentar a atuação da empresa em torno de uma política 
cultural de alcance social e de afirmação da identidade brasileira 
(PETROBRAS, 2008, grifo nosso) 

3.4 GERENCIAMENTO DOS PROGRAMAS CULTURAIS DA PETROBRAS 

Até o ano de 2002, último ano de mandato do presidente Fernando Henrique Cardoso, o 

gerenciamento dos programas culturais da Petrobras ficava sob a responsabilidade de uma 

coordenação que cuidava, ao mesmo tempo, de publicidade e patrocínio. A presença dessas 

duas atividades, em um mesmo setor organizacional da empresa, é indicativo do modelo de 

gestão da cultura que se realizava até então. Uma interpretação possível é a utilização da 

cultura como suporte promocional para as ações publicitárias, com a utilização dos projetos 

financiados para fins meramente mercadológicos, via publicidade nos meios de comunicação.  

 

Ao analisar as relações entre os meios de comunicação, o suporte da publicidade paga e a 

cultura, Marilena Chauí indica uma série de efeitos que ocorrem sob a ação dos meios de 

comunicação, efeitos que a autora classifica como negativos, numa correlação que resulta nas 

seguintes conseqüências. 

1-de expressivas, tornarem-se reprodutivas e repetitivas; 2-de trabalho de 
criação, tornarem-se eventos para consumo; 3-de experimentação do novo, 
tornarem-se consagração do consagrado pela moda e pelo consumo; 4- de 
duradouras, tornarem-se parte do mercado da moda, passageiro, efêmero, 
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sem passado e sem futuro; 5- de formas de conhecimento que desvendam a 
realidade e instituem relações com o verdadeiro, tornarem-se dissimulação, 
ilusão falsificadora, publicidade e propaganda. Visto que a destruição dos 
fatos, acontecimentos e obras segue a lógica do consumo, da futilidade, da 
banalização e simulacro, não espanta que tudo se reduza, ao fim e ao cabo, a 
uma questão pessoal de preferência, gosto, predileção, aversão e 
sentimentos. É isso o mercado cultural (CHAUÍ, 2006, p. 21-22).  

Um panorama histórico da publicidade revela as suas alterações ou adequações aos novos 

modos de comportamento da sociedade e do consumo. O produto ou serviço que no passado 

era o critério de diferenciação,  cedeu lugar ao fabricante, a quem produz. Este, por sua vez, 

necessita de reforços externos para criar uma diferenciação num mercado de produção de bens 

tão semelhantes.  

 

Assim, os logotipos e marcas passaram a ser símbolos que se tornaram ícones ou a escrita de 

uma linguagem internacional.  Nesse cenário, podemos citar a frase publicitária de um 

refrigerante brasileiro que sintetiza o movimento das grandes corporações nos mercados 

locais ou globais ao afirmar que “imagem é tudo”.20 A jornalista canadense Naomi Klein, no 

livro Sem logo: a tirania das marcas em um planeta vendido, analisa os efeitos negativos 

dessa supervalorização da imagem e da marca em várias faces da publicidade na vida 

cotidiana, inclusive na cultura. Para a autora:   

A publicidade e o patrocínio sempre se voltaram para o uso da imagem para 
equiparar produtos e experiências culturais e sociais positivas. O que torna 
diferente o branding dos anos 90 é que ele cada vez mais procura retirar 
dessas associações do reino da representação e transformá-las em uma 
realidade da vida. Embora nem sempre seja a intenção original, o efeito do 
branding avançado é empurrar a cultura que a hospeda para o fundo do palco 
e fazer da marca a estrela. Isso não é patrocinar a cultura, é ser a cultura. E 
por que não devia ser assim? Se as marcas não são produtos, mas conceitos, 
atitudes, valores e experiências, por que também não podem ser cultura? 
Esse projeto tem sido tão bem sucedido que os limites entre os 
patrocinadores corporativos e a cultura patrocinada desapareceram 
completamente. (KLEIN, 2002, p. 53) 

Com base nos fundamentos das autoras citadas acima é que criticamos o modelo de gestão do 

financiamento da cultura que existia na Petrobras até o ano de 2002, numa associação com as 

atividades de publicidade. Quando ainda vigorava esse modelo, a então coordenadora dos 

patrocínios para a cultura Ana Coutinho declarou que “para a Petrobras, patrocinar a cultura é 

um procedimento de marketing. Não é filantropia. Sempre digo que a Petrobras não é 

                                                
20 “Sede não é nada, imagem é tudo”, frase do comercial de refrigerante Sprite. 
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mecenas. Tratamos essa atividade como investimento na comunidade”21. Com esses 

princípios de atuação, entre o marketing e a responsabilidade social, a empresa veiculou uma 

campanha publicitária institucional, cujo lema era “Patrocínios Petrobras, mas pode chamar 

de compromisso”. Nas peças publicitárias, a empresa declarava que “se a Petrobras não fosse 

uma empresa, seria a soma de todas as ações que ela patrocina” (PETROBRAS, 2002).  

 

A partir de 2000, com a reestruturação do setor de comunicação da empresa quando as 

atividades de patrocínio cultural, patrocínio esportivo e responsabilidade social foram 

separadas em gerências distintas. Desde então, a área de patrocínio cultural passou a ter maior 

agilidade nas decisões. A criação de uma estrutura para cuidar dos temas relativos aos temas 

culturais revela a dimensão que a cultura assumiu como atividade estratégica da Petrobras. O 

reflexo mais significativo dessa reforma foi a adoção dos editais públicos para seleção de 

projetos culturais em 2001.  

 

No final ano de 2002, ao se encerrar o mandato do presidente Fernando Henrique Cardoso, a 

Petrobras fechava um ciclo de relacionamento com cultura, iniciado vinte anos antes. As 

transformações ocorridas nessas duas décadas eram visíveis. Partindo de um modelo 

caracterizado como “ações isoladas”, pela própria empresa, a Petrobras adentrava o século 

XXI com a execução de uma política para a cultura movimentando recursos financeiros da 

ordem de R$ 89 milhões, sendo R$ 51 milhões incentivados e R$ 38 milhões próprios.   

3.5 A PETROBRAS NO GOVERNO LULA: OUTRAS CULTURAS  

O ano de 2003 iniciou com perspectivas de mudanças no setor cultural, com a posse do 

presidente Luiz Inácio Lula da Silva e da ascensão do ministro Gilberto Gil como titular do 

Ministério da Cultura. Diversas expectativas foram criadas em todos os segmentos culturais, 

principalmente pelo conceito alargado de cultura presente nos discursos do novo ministro 

situando-a como expressão simbólica, direito e cidadania, e também como agente econômico 

e produtora de desenvolvimento. Uma concepção antropológica, pela qual a cultura seria, 

                                                
21 Depoimento de Ana Coutinho, coordenadora da área de patrocínio da Petrobras em 1999. In: MACHADO NETO, 
Manoel Marcondes. Marketing Cultural: das práticas à teoria. 2. ed. Rio de Janeiro: Ciência Moderna, 2005.  
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Tudo aquilo que, no uso de qualquer coisa, se manifesta para além do mero 
valor de uso. Cultura como aquilo que, em cada objeto que produzimos, 
transcende o meramente técnico. Cultura como usina de símbolos de um 
povo. Cultura como conjunto de signos de cada comunidade e de toda a 
nação. Cultura como o sentido de nossos atos, a soma de nossos gestos, o 
senso de nossos jeitos (GIL, 2003, p.2)  

No planejamento para a gestão do MinC estava a ampliação do acesso aos bens culturais, o 

fortalecimento do ministério como instituição e o diálogo com a sociedade; a criação de uma 

nova organização da pasta com a inserção de novos recursos materiais e humanos; o esforço 

para aumentar o orçamento do MinC para 1% do orçamento da União; políticas setoriais 

fortalecidas e integradas e um novo modelo de financiamento da cultura. O grande desafio do 

novo governo residia na proposta de resgatar o papel do Estado no campo da cultura de forma 

a tornar realidade a idéia de que “formular políticas culturais é fazer cultura”. (GIL, 2003, p.2) 

 

O balanço do primeiro mandato do governo Lula (2003-2006) revela avanços na relação do 

Estado com a cultura. Os dados do período demonstram o início da tendência de distribuição 

de recursos menos concentrado na região Sudeste, sobretudo nos estados do Rio de Janeiro e 

São Paulo. As estatísticas do primeiro mandato se revelaram animadoras, mas eram ainda 

passos iniciais e tímidos de uma prática que se cristalizara como aparentemente imutável nos 

governos anteriores.  

 

Em uma publicação do MinC com o balanço do primeiro mandato, consta que em 2005 os 

valores destinados para financiar instituições e projetos culturais dobraram, em comparação 

com o ano de 2002. Informa também que a adoção de editais assegurou que os recursos 

fossem investidos de acordo com procedimentos mais transparentes e processos de seleção 

pública, graças à sintonia com outros órgãos do Governo e, em especial, com as empresas 

estatais, o que contribuiu, ainda segundo a publicação, para melhoria dos processos de 

investimento no setor.  

 

No aspecto do financiamento da cultura, a prática mostrou que as mudanças não foram na 

medida esperada. Nos dois mandatos do presidente Fernando Henrique, a utilização das leis 

de incentivo transformou-se na concretização da “política cultural”, quando deveria ser parte 

da política para a cultura. No primeiro mandato do presidente Lula, a situação permaneceu. 

(SILVA, 2007; RUBIM, 2008) Os dados mostram uma evolução da utilização dos recursos do 

Estado pelo mercado, com percentuais de 100% em diversos segmentos, o que desestimula a 
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participação privada com seus recursos próprios. Os gráficos, a seguir, demonstram a relação 

de crescimento da renúncia fiscal, via Lei Rouanet entre os anos 2002 e 2005. 

 

 

Gráfico 7 - Evolução da Renúncia Fiscal via Lei Rouanet (em Milhões de R$) 
Fonte: MinC (2006) 

 

Na Petrobras, as mudanças iniciadas com o novo governo em 2003 também tiveram reflexos 

na organização da área de comunicação e no gerenciamento e modelo da sua política cultural. 

Na publicação Cadernos Petrobras que apresenta as atribuições, os novos cenários e as 

mudanças ocorridas na gerência de Comunicação Institucional, a empresa informava que: 

A Comunicação Institucional da Petrobras passou por uma profunda 
reestruturação. As principais novidades dessa mudança são a visão integrada 
da comunicação para toda a companhia, a descentralização das ações de 
comunicação, a abertura e a democratização da política de patrocínios, o 
aumento das verbas destinadas à comunicação e a gestão da marca Petrobras 
como ativo estratégico da empresa (PETROBRAS, 2006, p. 3). 

Para a empresa, naquele momento, o trabalho em sintonia com o MinC e a Secretaria de 

Comunicação Institucional da Presidência da República (SECOM), era uma demonstração de 

que a Petrobras trabalharia com diretrizes estratégicas do governo, procurando estabelecer 

uma diferença com o período anterior, quando se baseava em uma relação econômica e 

financeira via renúncia fiscal.  A gerente de Patrocínio Cultural da Petrobras, Eliane Costa, 

confirma isso ao declarar que os novos programas desenvolvidos pela empresa têm um 

aspecto importante que é o fato de serem mais articulados com a política pública para a 

cultura, estabelecida pelo governo.22 O discurso de alinhamento à política pública de cultura 

pode ser evidenciado em um texto da empresa, onde se consta que   

 

                                                
22 Depoimento de Eliane Costa, Gerente de Patrocínio Cultural  ao Projeto Memória Petrobras (op.cit.) 
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A política de patrocínio cultural da Petrobras se alinha ao Planejamento 
Estratégico da Companhia, que, ao lado da rentabilidade, ressalta seu 
compromisso com a responsabilidade social e com o crescimento do país. A 
Petrobras se empenha em defender e valorizar a cultura brasileira por meio 
de uma política de patrocínios de alcance social, articulada com as políticas 
públicas para o setor e focada na afirmação da identidade brasileira. 
(PETROBRAS, 2007).  

Para a Petrobras, a política cultural está estruturada em programas contínuos, que definem as 

estratégias de atuação da empresa no campo da cultura, segmentada em quatro categorias com 

características distintas de patrocínio, conforme listada abaixo: 

 

• O Programa Petrobras Cultural (PPC); 

• Projeto de Restauro do Patrimônio Edificado; 

• Projetos Culturais de Continuidade;  

• Projetos Culturais de Relacionamento Institucional e Oportunidades de Negócios. 

 

Com esses programas, a Petrobras recobre um extenso território do fazer cultural cultura no 

Brasil, com atuações que se estendem desde a produção e difusão artística em várias 

linguagens, com acolhimento de segmentos tradicionais e, também, de vanguarda, como a 

cultura digital. No capítulo seguinte tratamos de forma mais detalhada sobre cada um desses 

programas, que compõem a estrutura da política cultural da Petrobras.   
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Capítulo 4 

OS PROGRAMAS CULTURAIS DA PETROBRAS 

4.1  PROGRAMA DE SELEÇÃO PÚBLICA 

Para escolher os projetos culturais na modalidade Seleção Pública, a empresa lança editais, 

anualmente, no segundo semestre para contratação no ano seguinte. Por conta desse 

mecanismo, as referências às edições são apresentas com dois anos subsequentes como, 

2005/2006, 2007/2008 e etc. 

 
Os projetos inscritos nas Seleções Públicas são analisados e submetidos a comissões externas 

integradas por especialistas convidados – no âmbito da sociedade civil – diretamente por um 

grupo denominado Conselho Petrobras Cultural.  Esse Conselho é formado por quatro 

integrantes da empresa, sendo dois Gerentes Executivos de Comunicação e dois Gerentes de 

Patrocínio Cultural, representantes da Petrobras holding e da subsidiária Petrobras 

Distribuidora, representantes do Ministério da Cultura, Secretaria de Comunicação da 

Presidência da República – Secom, e mais três consultores externos convidados, 

representantes do segmento de música, cinema e patrimônio.  

 

Para a triagem e seleção dos projetos, a empresa convoca comissões temáticas para cada linha 

de atuação ou linguagem artístico-cultural. Essas comissões são compostas por integrantes 

multidisciplinares, de forma a atender à diversidade dos projetos, com o objetivo de garantir 

um universo ampliado de olhares sobre o conjunto dos concorrentes. A cada ano há uma 

renovação nos integrantes das comissões. No conjunto das ações que integram o Programa 

Petrobras Cultural, a Gerente de Patrocínio, Eliane Costa, revela que sempre busca 

contemplar a diversidade étnica e regional da cultura brasileira, não havendo, no entanto, 

qualquer critério de cotas mínimas por região23.  

 

                                                
23 Depoimento da Gerente de Patrocínio Eliane Costa, ao Projeto Memória Petrobras (op.cit.) 
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Os principais critérios considerados pelas comissões de seleção são a relevância e o mérito 

qualitativo do projeto e sua viabilidade de execução física e financeira. Os editais e o 

regulamento de cada seleção pública anual contém detalhes com os aspectos que são 

priorizados em cada área. Os nomes que compuseram as comissões de seleção em cada edição 

do Programa são divulgados no momento do anúncio dos resultados das seleções públicas, e 

podem ser consultados na seção Edições Anteriores24.  

 

Após o trabalho de análise das comissões de seleção, os projetos pré-selecionados são 

submetidos ao Conselho Petrobras Cultural, que tem a atribuição de deliberar quais serão os 

contemplados. Os não escolhidos podem ser submetidos nas edições seguintes. No final do 

processo de seleção, são divulgados, publicamente, os projetos a serem patrocinados, com o 

objetivo de dar transparência ao processo de seleção pública. 

 
A forma de seleção no Programa Petrobras Cultural segue uma linha de atuação democrática 

para a sua política de cultura. Inicia o processo com editais públicos, que têm ampla 

divulgação em todo o país; delega escolhas para comissões externas, representantes de vários 

setores da sociedade, e, por fim, divide com representantes do Estado, MinC e Secom, as 

decisões de patrocínios culturais. A atuação da Petrobras, dessa forma, constitui-se em um 

elemento de diferenciação comparada com outras empresas patrocinadoras de cultura no 

Brasil. No entanto, por tratar-se de dinheiro público, essa deveria ser a regra e não a exceção, 

para não perpetuar o sistema que vigora no país, com uso inadequado das leis de incentivo e 

renúncia fiscal. 

4.2  CARAVANA PETROBRAS CULTURAL 

No período que antecede as inscrições dos projetos para seleção pública no Programa 

Petrobras Cultural, funcionários da área de patrocínio da empresa percorrem todas as regiões 

do país em um evento denominado Caravana Petrobras Cultural. A Caravana tem por objetivo 

organizar reuniões, palestras e debates com produtores culturais para estimular as inscrições e 

esclarecer todo o processo de seleção. Além dos encontros, a Caravana realiza, também, 

                                                
24 Ver em http://www.petrobras.com.br/pt/meio-ambiente-e-sociedade/valorizando-a-cultura/ 
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oficinas de formatação de projetos culturais, com o objetivo de oferecer capacitação aos 

profissionais da área cultural e o público em geral. Pelo fato da Caravana Petrobras Cultural 

percorrer todos os estados brasileiros, a empresa argumenta ser essa iniciativa uma 

demonstração da estratégia para contemplar a diversidade cultural do país. 

 

Sobre a diversidade brasileira, as práticas da política cultural da Petrobras demonstram uma 

tendência de descentralização de projetos contemplados na Região Sudeste, sobretudo nos 

estados do Rio de Janeiro e São Paulo, para alcançar outros estados. A empresa, porém, não 

estabelece cotas fixas de patrocínio por região. Conforme os critérios de seleção divulgados, 

todos concorrem em igualdade de condições. 

 

A questão da diversidade cultural é um tema recorrente quando se pensa em políticas de 

cultura que sejam estruturadas e abrangentes para toda a sociedade.  A Conferência Universal 

para a Diversidade Cultural da Unesco do ano de 2001, proclama em seu artigo 9 que: “as 

políticas culturais, enquanto assegurem a livre circulação das idéias e das obras, devem criar 

condições propícias para a produção e a difusão de bens e serviços culturais diversificados” 

(UNESCO, 2007). Um país como o Brasil, que conta com uma grande dimensão geográfica e 

uma considerável diversidade cultural, a descentralização como fundamento de uma política 

de cultura é essencial 

 

O ciclo da produção cultural, desde a criação até a distribuição ao público é um processo 

permanente de dificuldades para produtores culturais, principalmente das manifestações à 

margem do mercado. Como a indústria cultural opera, prioritariamente, com o entretenimento 

e o lazer como sinônimos de cultura, as produções e manifestações de cultura que não se 

enquadram nesse perfil, cultural e socialmente excludente, não têm prioridade nem canais 

para cumprirem o ciclo da concepção à fruição. Marilena Chauí em uma reflexão sobre a 

indústria cultural concebe que “tudo que nas obras de arte, pensamento, [e na produção 

cultural em geral], significa trabalho criador e expressivo da sensibilidade, da imaginação, da 

inteligência, da reflexão e da crítica, não tem interesse, não vende” (CHAUI, 2006, p.30, grifo 

nosso). Uma política pública de cultura é o caminho para acolhimento dessas produções 

consideradas marginais, pelo mercado. A noção de pública aqui se aplica com o entendimento 

de pertencente ou comum a todos, com acesso democrático de todos, sem distinção de classe, 

renda, escolaridade, idade, genro etc. Uma demarcação que se opõe ao privado, que no 

sistema capitalista segmenta e segrega, baseado, inicialmente, em classe e renda. Assim, uma 
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política cultural pública, semelhante a outras políticas de alcance e interesse social, como 

saúde e educação, pressupões formulações para alcance de um amplo espectro de pessoas que 

compõe a sociedade. Assim, cremos que só uma política cultural, que se possa caracterizar de 

pública, poderá dar conta do acolhimento de manifestações que se encontram à margem do 

mercado e do interesse privado.  

 

O modelo de política cultural da Petrobras permite trilhar no caminho de acolher essa “outra 

cultura”, que não tem o apelo midiático ou do mercado. Reproduzimos a seguir o depoimento 

da gerente de Patrocínio Cultural da Petrobras, que traz um exemplo de projeto, tipicamente 

“marginal”, mas que foi patrocinado pela empresa. 

Eu acho que essa preocupação com a responsabilidade social, quer dizer, 
esse norte da responsabilidade social, faz com que a Petrobras, por exemplo, 
possa investir em projetos em que não haja, como principal valor, a 
visibilidade do projeto. A gente investe, por exemplo, em projetos ligados ao 
registro de tradições indígenas, do canto de comunidades Timbira, 
comunidades que eram cantadoras e que, com o contato com o homem 
branco, foram perdendo o hábito de cantar. Então, nós recebemos por 
seleção pública um projeto que fazia uma coleta nas tribos Timbira - 
primeiro através de monitores indígenas -, uma identificação dos velhos 
cantadores e registrava isso em gravador. Depois ficamos com várias fitas 
gravadas e esse material foi digitalizado. Foi criada uma base entre as 
aldeias, monitorada por pessoas das aldeias, por jovens das aldeias, e os 
índios vão a esse lugar e ouvem os seus antepassados ou pessoas da mesma 
geração, de outras comunidades da mesma tribo, e essa tribo está voltando a 
cantar. Isso é uma ação que tipicamente não interessa a uma empresa que só 
está preocupada com a questão da rentabilidade ou da visibilidade da marca. 
Não é um caso típico, muito pelo contrário, de exposição da marca 
Petrobras, né? Então a Petrobras pode trabalhar muito mais nessa infra-
estrutura da cultura, trabalhar nos acervos, que é uma coisa importantíssima 
pra cultura brasileira. Hoje a gente tem acervos fundamentais pra cultura que 
estão se deteriorando muito e a Petrobras vem investindo e priorizando esses 
acervos que estão em situação de risco - isso é procurando trabalhar na infra-
estrutura. (COSTA, 2004)  

Outra integrante da área de patrocínio da Petrobras, Taís Wohlmuth, em entrevista ao jornal O 

Dia, do Rio Janeiro, dá mais detalhes sobre os aspectos de escolhas na seleção pública da 

empresa.   

Às vezes você tem um ponto forte [no projeto cultural] e você acha que seu 
projeto é de tal coisa, mas você lê no site que seu projeto se encaixa em 
outro perfil. Vou te dar um exemplo: uma vez eu fui dar uma palestra em 
Recife, e veio uma garota e falou assim para mim: “Meu projeto não tem 
enquadramento”. Eu disse: “E é sobre o quê?” Ela respondeu: “Eu queria 
fazer um encontro das parteiras tradicionais no interior de Pernambuco”. 
“Para quê?”, eu perguntei.  Ela falou: “Para registrar os saberes das práticas 
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delas”. Então eu falei: “Seu projeto não é um encontro, seu projeto é o 
registro das pessoas dessa pratica, o encontro é a metodologia que você 
escolheu para fazer o registro, mas o seu objeto é o registro e você pode se 
inscrever.” Ela se inscreveu, e esse projeto foi selecionado. [...] Depois saiu 
o livro sobre as práticas das parteiras tradicionais de Pernambuco. Se ela 
tivesse se inscrito como encontro, teria caído [ficado de fora da seleção] na 
triagem. Então esse aprendizado é muito importante, e é isso que a gente 
tenta com as caravanas: que as pessoas tenham acesso, olhem para seu 
projeto de uma forma diferente, que olhem sob outro ângulo para conseguir 
entender. E isso é uma coisa que um produtor profissional já tem, mas uma 
pessoa que não é tão profissional na área, está no primeiro projeto ainda, 
precisa fazer esse exercício. (WOHLMUTH, 2009)  

De acordo com a avaliação dos gestores do Programa Petrobras Cultural, instituição da 

Caravana Petrobras Cultural ampliou o universo de participantes à seleção pública do PPC. 

Municípios que antes da Caravana nunca tiveram um represente na seleção, após as oficinas, 

promovidas pelos integrantes da Caravana passaram a ter representação entre os concorrentes 

da seleção pública.  À medida que os resultados foram sendo divulgados no site da Petrobras, 

anualmente, a credibilidade dos produtores foi aumentando, afastando a empresa cada vez 

mais da antiga “política de balcão” que caracterizava a sua atuação do passado. Uma frase de 

Taís Wohlmuth sintetiza bem essa relação que se estabeleceu entre a Petrobras e os 

produtores culturais que buscam viabilidade de financiamento. De acordo com ela, “tem gente 

que nem sabe o endereço da Petrobras, no Rio de Janeiro, e consegue um patrocínio” 

(WOHLMUTH , 2009).  

4.3  PROGRAMA PETROBRAS CULTURAL - PPC 

O Programa Petrobras Cultural (PPC), criado em 2003, unificou os programas segmentados 

que foram implantados em 2001 com a adoção dos editais públicos. O objetivo foi reunir as 

ações de patrocínio, integrando também a atuação cultural da Petrobras Distribuidora, que é 

outra empresa da holding Petrobras, voltada para a venda e distribuição de combustíveis, a 

qual tinha uma gestão própria para cultura até então.  

 

Na apresentação deste Programa, a empresa ressalta “a sintonia com as estratégias do Governo 

Federal em torno de uma política cultural de alcance social e de afirmação da identidade 
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brasileira”. (PETROBRAS, 2006). Esse é um discurso alinhado com o do Ministério da Cultura 

desde a posse do ministro Gilberto Gil, que declarou à época “os patrocínios culturais das 

empresas estatais agora estão em sintonia coma as políticas públicas do setor. Com isso, temos 

mais recursos, gastos de modo mais eficiente e inclusivo” (MINC, 2006, p.19). O gráfico abaixo 

confirma a declaração do então ministro, e mostra o aumento de investimentos das estatais no 

setor cultural nos três primeiros anos de sua gestão, entre 2003 e 2005. 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 8 - Investimentos das estatais via Lei Rouanet em milhões de R$ 

Fonte: MINC (2006) 

 

Ao apresentar o Programa Petrobras Cultural, a empresa lista os seguintes objetivos: 

• “Estimular a realização de projetos de interesse público, não necessariamente na 

evidência do mercado e que contemplem a cultura brasileira em toda a sua diversidade 

étnica e regional”;  

• “Abrir espaço para a criação, estimulando não só o fazer artístico, mas também a 

ampliação das oportunidades de circulação e de fruição dos bens culturais”;  

• “Consolidar o trabalho de resgate, recuperação e organização do acervo material e 

imaterial da cultura brasileira, priorizando aqueles em situação de risco, e buscando 

ampliar a oportunidade de acesso público a esses acervos”;  

• “Contribuir para a formação de públicos, talentos e técnicos para o setor, fomentando 

iniciativas educacionais no âmbito da produção cultural”; 

•  Estimular a reflexão sobre a cultura e o pensamento brasileiros”; 

• “Contribuir para uma melhoria do quadro geral da cultura nacional e para a afirmação 

da cultura como direito social básico do cidadão”25.  

                                                
25 Objetivos disponíveis  em www.petrobras.com.br/cultura. 
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A leitura dos objetivos apresentados pela empresa nos remete aos discursos do ministro Gil e 

às diretrizes por ele estabelecidas para o MinC na sua gestão e, mais recentemente, num 

processo de afinidades e continuidades na gestão do ministro Juca Ferreira. No geral estão 

próximos das estratégias e diretrizes presentes no Plano Nacional de Cultura (PNC)26, no qual 

consta a proteção e valorização da diversidade cultural brasileira, universalização do acesso à 

fruição e produção cultural, bem como, aumento da participação da cultura no 

desenvolvimento econômico. Tanto o documento do MinC, como o da Petrobras, trabalha 

com a perspectiva da cultura em dimensões simbólica, econômica e de cidadania. A estreita 

relação entre os objetivos da empresa e os do MinC é um ponto significativo na concepção e 

gestão de uma política pública para cultura que amplie os horizontes de atuação, distanciando-

se do modelo que coloca em campos opostos uma política cultural estatal, privada e pública, 

no sentido mais alargado.   

 

O conteúdo dos objetivos do PPC não traz termos nem expressões tão comuns no universo do 

relacionamento de empresas com a cultura. A linguagem difere do receituário do marketing 

cultural com metas de “agregar valor” e “promover a fidelização”, manutenção de imagem, 

“marca”, etc. Os objetivos do PPC, lastreados em bases de política pública para a cultura, dão 

a este programa da companhia estatal um importante significado para o conjunto de ações da 

Petrobras na cultura.  

 

Com a implantação do PPC, a política para a cultura desenvolvida pela Petrobras está 

organizada em ações para os vários segmentos da cultura brasileira, atraindo para o processo 

de seleção uma multiplicidade de criadores e produtores culturais, desde um músico, poeta ou 

dançarino que se auto-representa na busca de financiamento para produção do primeiro 

trabalho, até produtoras de cinema, um segmento que requer altos investimentos financeiros e 

logística complexa para a realização de filmes. 

 

As linhas  de atuação do PPC se dividem em três grandes áreas nas quais os projetos devem 

estar enquadrados. Assim, esse Programa inclui a Produção e Difusão, Preservação e 

Memória e ainda Formação e Educação para as Artes. Conforme dados do site que contém 

informações específicas do Programa Petrobras Cultural27, cada uma dessas linhas acolhe 

projetos nos seguintes segmentos: 

                                                
26 Sobre o Plano Nacional de Cultura do MinC  ver em www.cultura.gov.br. 
27  Informações disponíveis em  www.hotsitespetrobras.com.br/ppc 
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4.3.1  Produção e Difusão  

 Artes Cênicas 

Manutenção de grupos e companhias de teatro;  

Manutenção de grupos e companhias de dança; 

Manutenção de Grupos, Companhias de Circo e Trupes Circenses.  

Audiovisual 

Produção de filmes de longa-metragem em 35mm para salas de cinema;  

Produção de filmes em mídia digital: curta e longa-metragem;  

Produção de filmes de curta-metragem em 35 mm para salas de cinema;  

Festivais de Cinema; 

Difusão de filmes de longa-metragem.  

Cultura Digital 

Apoio ao aprimoramento de websites culturais brasileiros já existentes; 

Festivais e eventos de artes eletrônicas e cultura digital.  

Literatura 

Criação literária: ficção e poesia  

Música 

Gravação e circulação de música com disponibilização em CD;  

Gravação e circulação de música com disponibilização na Internet; 

Circulação de shows/concertos de música brasileira;  

Festivais de música.  
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4.3.2 Preservação e Memória 

 Patrimônio Imaterial; 

 Apoio a museus, arquivos e bibliotecas; 

 Memória das Artes. 

4.3.3  Formação e Educação para as Artes 

 Educação para as Artes; 

 Educação para as Artes: materiais e documentação; 

 Produção de Apresentações Culturais Inclusivas. 

 

A relação da Petrobras com as Artes Cênicas no PPC, conforme demonstrado anteriormente, 

tem o caráter de manutenção em médio prazo. Por meio do Programa Petrobras Cultural é 

realizada, a cada edição, uma seleção de grupos e companhias de teatro, dança e circo para 

receberem financiamento à manutenção de suas atividades pelo período de dois anos e 

concluírem com a criação de  um espetáculo inédito. Para o financiamento da produção de 

espetáculos, a empresa adota outro modelo na sua gestão para a cultura, em parceria com a 

Fundação Nacional das Artes (Funarte).   

 

Ao inserir o circo brasileiro no segmento de artes cênicas, a Petrobras promove um avanço, 

comparando-se com outras empresas que deixam essa manifestação artístico-cultural à 

margem dos financiamentos. O MinC mantém um programa de fomento à atividade circense 

brasileira por meio de editais que contemplam equipamentos, aperfeiçoamento de 

performances e pesquisa. De acordo com a área do MinC que cuida desse segmento cultural, o 

circo é segmento que ainda consegue inserir formas ancestrais e contemporâneas de 

expressão, articulando-se com outros setores culturais. A arte circense tem um importante 

significado na cultura brasileira pela sua itinerância e dispersão no território, principalmente 

nas áreas mais isoladas do Brasil (MinC, 2008).  
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O patrocínio da Petrobras ao cinema iniciou em 1994, e hoje este segmento participa do PPC 

na produção de filmes de longa e de curta-metragem, além dos festivais em todas as regiões 

do país. Realizadores consagrados e estreantes já foram contemplados nas seleções públicas 

de produção de longa-metragem e de curta em 35 milímetros ou em mídia digital e de difusão 

apoio ao lançamento de longa-metragem.  Outras ações de difusão também estão abrigadas 

nesse programa, como o Curta Petrobras às Seis, o Cine BR em Movimento e o Porta-Curtas 

Petrobras à Seis.28  

 

A partir de edição 2006/2007, o Programa Petrobras Cultural incluiu na sua seleção pública os 

festivais de cinema. Como a produção cinematográfica tem uma localização geográfica muito 

concentrada nos estados do Rio de Janeiro e São Paulo, a inclusão dos festivais, conforme a 

empresa, ampliou a perspectiva de distribuição regional dos recursos de patrocínio para o 

setor de cinema.  

 

O Programa inaugurou também a seleção pública de projetos voltados à educação para as 

artes e a apresentações culturais inclusivas, o que, naturalmente, abre espaço para o patrocínio 

a filmes, vídeos, DVDs, etc, oriundos de projetos sociais em todo o país. Os pequenos ou 

grandes eventos de exibição, concurso e premiação de filmes são responsáveis por processo 

de inserção das produções cinematográficas nos circuitos.  

 

Embora a Petrobras trabalhe com a perspectiva de democratização e ampliação geográfica da 

distribuição das verbas de patrocínio na sua política para a cultura, não existe unanimidade no 

segmento de produtores culturais de que essa é a forma mais democrática de aplicação dos 

recursos. Um exemplo pode ser visto na divulgação dos resultados da seleção para a produção 

de filmes, edição 2006/2007 do PPC. Os cineastas de São Paulo protestaram e pediram revisão 

da escolha porque tiveram um menor número de filmes contemplados que os do Rio de Janeiro. 

O argumento era que entre os longas-metragens premiados com até R$ 1 milhão, havia 16 

títulos do Rio de Janeiro e apenas três de São Paulo.  A empresa não atendeu à reclamação, sob 

o argumento de que a seleção dos projetos obedece a critérios técnicos das comissões julgadoras 

e estão previamente definidos nos editais públicos. Na oportunidade, a gerente de Patrocínios 

Culturais, Eliane Costa, respondeu com certa dose de ironia à tentativa de embate dos 

                                                
28 O Curta Petrobras às Seis exibe filmes de curta metragem em salas de cinema às 18 horas; o Cine BR em 
Movimento percorre várias regiões do país com exibição em locais públicos com entrada gratuita. Já o Porta-
Curtas Petrobras é um site na Internet com um acervo de curtas metragens disponíveis para acesso e exibição.  
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produtores paulistas. Segundo ela, "este é um programa sério, reconhecido por outras empresas. 

Não estamos num Flamengo x Corinthians." (FOLHA DE SÃO PULO, 2006) 

 

A cultura digital é um segmento que já conquistou lugar na sociedade global diante das 

alternativas e liberdade de expressão que a internet permite. É uma nova forma de relação 

com a cultura que está provocando transformações nos saberes e fazeres e modos de 

sociabilidade em todo o mundo, e no Brasil ganha cada vez mais adeptos e fortalece a sua 

importância na sociedade29. A experiência brasileira tem sido tema de várias pesquisas e se 

tornou uma disciplina que atrai cada vez mais pesquisadores para investigar os modos se 

expressar e as possibilidades existentes no meio digital. A expressão cultura digital tem um 

sentido alargado, pois associa a produção cultural em várias linguagens como literatura, 

música, cinema etc., com o ciberespaço como meio de produção, difusão e fruição de cultura.  

 

Diante das inúmeras formas de criação na internet, o Programa Petrobras Cultural se 

concentra em duas vertentes que são o aprimoramento de sites culturais e festivais de artes 

eletrônicas e cultura digital. Dentro dessas vertentes são acolhidos, também, os 

desdobramentos estéticos possíveis no universo que se expande, o novo território digital como 

espaço de produção, inclusão e desenvolvimento, de forma a dar conta de uma nova cultura na 

sociedade em rede dentro do território tradicional que configura o Brasil.   

 

A análise da experiência brasileira para a cultural digital evidencia uma série de desafios que 

devem ser superados para que se possa apoiar a produção e, por outro lado, ampliar o acesso. 

Os dados do IBGE (2006) indicam que mais de 66% dos brasileiros nunca tiveram acesso à 

internet. O índice decorre de diversos fatores como a oferta de provedores, por exemplo, que 

alcança apenas 45% dos municípios, enquanto os computadores estão disponíveis em menos 

de 20% dos domicílios. As estatísticas podem parecer desanimadoras para o fortalecimento de 

uma cultura digital brasileira, mas uma política cultural pública deve ser ampla o suficiente 

para dar conta não só da produção, mas também do acesso.   

 

A cultura digital no PPC coloca à disposição dos usuários da internet projetos relevantes para 

a cultura brasileira, como o Overmundo30, uma revista eletrônica que destaca toda a força e 

                                                
29 Sobre cultura digital no Brasil ver  SAVAZONI, Rodrigo; COHN,  Sérgio (org.). Cultura Digital.BR. Rio de 
Janeiro, Azougue Editorial, 2009. 
30 Disponível em www.overmundo.com.br 
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diversidade da cultura brasileira; o Canal Contemporâneo31, que procura pensar a arte, a 

mídia, a tecnologia, a educação, a política e o mercado como ferramentas fundamentais na 

estruturação da coletividade e das individualidades; além do projeto Porta Curtas Petrobras às 

Seis, já descrito, que usa internet como fonte de acesso a uma filmografia com milhares de 

títulos sobre os mais variados temas da realidade brasileira.  

 

No segmento literatura, além da criação, o PPC também seleciona festivais de literatura, 

feiras, bienais e exposições. De acordo com dados levantados junto ao MinC pela revista 

Marketing Cultural32, no ano de 2008 dentre todos os projetos patrocinados pela Petrobras, o 

segmento literatura foi o que obteve o maior número de projetos contemplados (74), seguido 

de produção cinematográfica (71) e música popular (57).  Esse resultado é quase uma 

repetição do que ocorrera no ano de 2007, quando os projetos de música ocuparam a primeira 

posição entre os contemplados (101), seguidos de literatura e cinema com 77 cada um.  

 

No geral, das dez maiores empresas patrocinadoras de cultura em 2008, a literatura ocupou 

uma posição de destaque. Para sete dessas dez empresas, a literatura está entre os três 

primeiros segmentos com maior número de projetos contemplados. Isso nos leva a uma 

reflexão sobre a realidade brasileira. A taxa de analfabetismo é expressiva em muitos estados 

e a relação da quantidade de livrarias e bibliotecas por habitantes tem números ainda baixos. 

Diante desse quadro, cabe a seguinte questão: porque as empresas mantêm a preferência pelo 

financiamento da produção bibliográfica, se os dados são desfavoráveis aos livros como 

produto de consumo cultural?  

 

A resposta pode estar na aura de objeto simbólico de culto e reverência que o livro ainda 

mantém, transferindo para as empresas que patrocinam a imagem de intelectualidade que a 

produção bibliográfica representa. Um capital simbólico que ainda resiste, apesar do avanço 

contínuo da produção de texto nas tecnologias digitais. Apesar dessa situação, a produção 

bibliográfica no Brasil se mantém em franca atividade e o desafio das políticas culturais não 

deve estar apenas no fomento à produção de títulos e a renovação de autores. Passa também 

                                                
31 O Canal Contemporâneo se define como um espaço onde se desenvolve uma comunidade digital focada na 
Arte Contemporânea Brasileira para promover sociabilidade,  informação, participação política e senso de 
pertencimento, com o objetivo de provocar transformações no seu contexto. Disponível em: 
<http://www.canalcontemporaneo.art.br> 
32 Ver em Revista Marketing Cultural www.marketing cultural.com.br. Acesso em: 9 jun. 2009. 
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pela ampliação do universo de leitores, uma ação que se constrói conjuntamente com as 

políticas publicas para a educação.  

 

A Petrobras tem um vínculo com projetos musicais desde o início da sua relação com o 

patrocínio cultural, no início da década de 1980, com o Projeto Pixinguinha e a Orquestra 

Petrobras Pró-Música. A música é também um segmento que está entre os preferidos de 

outras empresas que atuam no campo da cultura, sobretudo a música popular, que é um 

elemento de importância significativa na configuração identitária da sociedade brasileira.  

 

Para construir um panorama histórico e sociocultural do país, é necessário reservar um espaço 

privilegiado para tratar da música, desde época colonial, passando pela era do rádio, o 

desenvolvimento da indústria cultural, até o modo contemporâneo de compartilhamento de 

música via internet e o consequente abalo no comércio formal de discos pela ação da chamada 

pirataria. Cada uma dessas fases se deu numa sociedade com modos de vida culturais distintos 

e as músicas de cada tempo refletem isso de alguma forma. 

 

Assim, a música se aplica como representação histórica da sociedade brasileira, servindo 

como referência para a associação entre música e identidade. Para Renato Ortiz, a música 

brasileira “pode ser compreendida como uma expressão cultural cujo valor heurístico revela 

as mudanças estruturais da sociedade brasileira. Nos anos 30, 40 e 50, a busca da identidade 

nacional reflete-se no universo da música”. (ORTIZ, 2009, p.12)  

 

Na era da globalização, o diálogo permanente e a relação de proximidade com a produção 

musical do mundo, a música passa a ser a expressão da diversidade. Ao invés de uma canção 

que cante a unidade, os olhares se voltam para as muitas músicas do Brasil. Nesse contexto, a 

música eletrônica produzida com aparato tecnológico e com uma estética que também faz 

reverência à tecnologia, expressa não uma música genuinamente considerada brasileira, como 

o objetivo do passado, mas a música globalizada, feita no Brasil. 

 

Além das relações sociais que a música permite mapear a partir de transformações estéticas e 

de estilo, ela também tem relevância para o mercado de bens culturais. A produção 

fonográfica e o aparato de comunicação que dela deriva representam um importante setor 

econômico de um consagrado mercado musical.  
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O segmento da música no Programa Petrobras Cultural lança editais para a seleção pública de 

Produção e Difusão, tendo como áreas de interesse a gravação com disponibilização em CD 

ou diretamente na internet e a realização de shows, concertos e festivais. O PPC não faz 

distinção de gêneros, apoiando projetos de música popular, tradicional e erudita, que 

representam a diversidade da produção musical do país. A consulta aos contemplados na 

seleção das últimas edições desse programa33 revela a multiplicidade de estilos e gêneros. A 

relação, além de apresentar nomes de artistas conhecidos da música brasileira, traz também 

artistas emergentes, produtores de música para consumo comercial e outros, com registros de 

obras que remetem à tradição regional, que não têm oportunidades de inserção no mercado da 

indústria fonográfica. Com esse modelo de acolhimento da produção cultural à margem do 

mercado, encontramos outro elemento para caracterizar o modelo de atuação da Petrobras 

como política pública para cultura.  

 

A intervenção de empresas no campo cultural já tem procedimentos consolidados na relação 

capitalista de investimentos e retorno em forma de lucro. Os manuais de marketing cultural 

trazem as fórmulas e receitas para o sucesso de um empreendimento, tanto para os produtores 

culturais que buscam os recursos, como também para as empresas que patrocinam. Em geral, 

o conteúdo desses manuais34 aborda desde a roupa a ser usada no encontro de produtores 

culturais com empresários ou profissionais de marketing, até aspectos mais relevantes, 

referentes às vantagens econômicas e de imagem para o patrocinador.   

 
A Petrobras difere desse modelo convencional da associação entre arte, cultura, mercado e 

visibilidade. Baseado no trabalho conceitual e de classificação apresentado por Teixeira 

Coelho (2004) para políticas culturais quanto aos circuitos de intervenção, pode-se enquadrar 

a política para cultura da empresa como uma política que intervém no mercado cultural 

formal e, ao mesmo tempo, acolhe para financiamento os projetos que se enquadram como 

alheios a esse mercado. Conforme o autor, as políticas para o mercado cultural 

Ocupam-se aos setores de produção, distribuição e consumo da cultura. 
Incluem, por exemplo, medidas de financiamento da produção 
cinematográfica, de apoio à distribuição de livros, de facilitação do acesso 
econômico a espetáculos teatrais ou musicais. Políticas relativas à atuação da 
iniciativa privada no campo da cultura são, por vezes, consideradas como 
modalidades à parte por limitarem-se a definir incentivos fiscais para a 

                                                
33 Para consulta à lista de contemplados nas edições do PPC ver em <www.petrobras.com.br/cultura>. 
34 Ver em  BRASIL, Umbelino. Projeto Cultural. In: RUBIM, Linda (org.) Organização e produção da cultura. 
Salvador:  Edufba, 2005, p. 117-131.  
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cultura, regras de mecenato, limites em que a intervenção privada pode dar-
se, etc., sem determinar diretamente quais modos culturais serão 
beneficiados e em que circunstâncias. Na realidade, por se inspirarem na 
lógica do mercado devem ser consideradas como espécie das políticas de 
mercado em geral. (COELHO, 2004, p. 297) 

 Já as políticas culturais de intervenções fora dos domínios do mercado têm, segundo o autor, 

as seguintes características: 

Dizem respeito aos modos culturais que, em princípio, não se propõem 
entrar no circuito do mercado cultural tal como este é habitualmente 
caracterizado. São modos culturais, em outras palavras, não lubrificados pelo 
interesse econômico tanto na sua produção material quanto nos seus 
objetivos ou na recompensa de seus criadores. Grupos folclóricos, de cultura 
popular, de amadores, constituem objetivo por excelência destas políticas, 
que compreendem ainda os programas voltados para a defesa, conservação e 
difusão do patrimônio histórico. (Idem) 

Utilizando o exemplo do segmento música, no Programa Petrobras Cultural, a empresa inseriu 

após o ano de 2003 uma estratégia singular para dar conta do seu modelo de relacionamento 

com a cultura. Não se deve perder de vista, entretanto, a natureza jurídica da empresa, de 

capital misto com o acionista majoritário representado pelo Estado. Este é um segmento no 

qual há significativos investimentos de outras empresas, pelo fator aglutinador que essa 

linguagem propicia, especialmente em eventos para públicos formados por jovens. A 

expressão “rejuvenescer a marca” é um jargão ao qual as empresas lançam mão para investir 

em uma política de eventos35 com atrações musicais voltadas para a juventude.  

 

A segunda linha do PPC, preservação e memória, traz os subgrupos de atuação patrimônio 

imaterial, apoio a museus arquivos e bibliotecas e memória das artes. A questão do 

patrimônio nas políticas culturais brasileiras tem uma longa tradição, conforme análise no 

capítulo três. A novidade no programa da Petrobras reside na inserção de projetos que tratam 

do patrimônio imaterial, uma categoria relativamente nova, se comparada com o histórico de 

atuação do Estado para o patrimônio material na cultura nacional.  

 

Os dados históricos da trajetória do reconhecimento formal de bens patrimoniais, pelo Estado, 

remonta ao ano de 1937, no Estado Novo, quando foi editado o Decreto-Lei que definiu e 

restringiu o conceito de patrimônio ao conjunto de bens materiais móveis e imóveis 

(MEDEIROS, 2004; OLIVEIRA, 2004). Esse modelo de preservação do patrimônio vigorou 
                                                
35 Ver COELHO (2004) (op.cit.) 
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no Estado brasileiro por mais de seis décadas. Somente no ano 2000, por meio do Decreto 

3551, outras formas de referências patrimoniais passaram a ser reconhecidas. A partir de 

então, os bens culturais de natureza imaterial passaram a integrar o conjunto de patrimônio 

possível de registro e tombamento.  

 

Para definir patrimônio imaterial, recorremos à Convenção para Salvaguarda do Patrimônio 

Imaterial36, da UNESCO - Conferência Geral da Organização das Nações Unidas para a 

Educação, a Ciência e a Cultura, de 2003.  

Entende-se por “patrimônio cultural imaterial” as práticas, representações, 
expressões, conhecimentos e técnicas - junto com os instrumentos, objetos, 
artefatos e lugares culturais que lhes são associados - que as comunidades, os 
grupos e, em alguns casos, os indivíduos reconhecem como parte integrante 
de seu patrimônio cultural (UNESCO, 2007, p.1)   

O documento da UNESCO interpreta a globalização como um processo que pode criar 

condições favoráveis ao processo de aproximação e diálogo entre os povos, mas pode também 

ser um fator de intolerância com graves reflexos para o patrimônio cultural imaterial. Desse 

fato advém a necessidade de se estabelecerem meios e parâmetros para a salvaguarda dos 

bens imateriais nessa nova sociabilidade global.  

 

O patrimônio imaterial é transmitido entre gerações e os registros e ações se voltam para que 

não se percam no tempo os artefatos37, saberes e fazeres de uma sociedade. Mas essas práticas 

não são imutáveis. Há um inevitável processo de recriações, como conseqüência das 

mudanças ocorridas no tempo e no espaço onde se dão, embora não seja viável classificar 

com novidade, ou novas práticas, uma vez que mantêm vínculos com o passado (PELEGRINI 

e FUNARI, 2008). Aluísio Magalhães conseguiu sintetizar de forma singular essa relação de 

passado, tradição e recriação ao afirmar que: 

Pode-se mesmo afirmar que, no processo de evolução de uma cultura, nada 
existe propriamente “novo”. O “novo” é apenas uma forma transformada do 
passado, enriquecida na continuidade do processo, ou novamente revelada, 
de um repertório latente. Na verdade, os elementos são sempre os mesmos; 
apenas a visão pode ser enriquecida por novas incidências de luz nas 
diversas faces do mesmo cristal. (MAGALHÃES, 1997, p.51)   

                                                
36 Disponível em http://unesdoc.unesco.org. Acesso em: abr. 2008 
37 Para Lemos (2004) a noção de artefato no patrimônio histórico refere-se aos bens culturais materiais, 
produzido a partir dos outros elementos que compõem o patrimônio, que são os elementos da natureza e o 
conhecimento, as técnicas, o saber e o saber fazer. 
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A necessidade de preservação deve ser entendida não como forma de “prender” e confinar o 

passado, mas como meio de registro para transmitir a outras gerações as trajetórias do homem 

nos seus diversos modos de vida. Essa perspectiva insere questões fundamentais para 

formulações de políticas culturais, as quais podem ser resumidas em: por que preservar? o que 

preservar? e, como preservar? (LEMOS, 2004). As respostas a essas perguntas devem ser 

encontradas em função do modelo e do conceito de cultura adotado pelos formuladores da 

política para a cultura.  

 

No Programa Petrobras Cultural, os projetos destinados à preservação e memória do 

patrimônio imaterial na edição 2006/2007, selecionou trabalhos com grupos étnicos, oralidade 

regional, festas populares e um expressivo número de projetos voltados para a cultura 

indígena. Numericamente os projetos do segmento patrimônio imaterial somaram treze para 

aquela edição. Seis deles têm como objeto a cultura indígena, o que representa 46% do total. 

A questão acima “o que preservar?” segue na linha de priorizar a diversidade, em sintonia 

com as recomendações da UNESCO na Comissão Mundial da Cultura e Desenvolvimento, de 

forma que o patrimônio material e imaterial são reconhecidos como instrumentos de 

desenvolvimento (CUÉLLAR, 1997). Ainda no PPC, edição 2006/2007, o “como preservar” 

está presente de várias maneiras, nos diversos projetos selecionados. Vai da fotografia ao 

registro em livro, CD ou a preservação do bem cultural em si mesmo. 

 

A Preservação e Memória do PPC é formada, também, por mais duas linhas de atuação que são 

o Apoio a museus, arquivos e bibliotecas e Memória das Artes. O primeiro trabalha na 

perspectiva de preservação dos acervos, como também das instalações físicas. Os projetos 

selecionados têm objetos diversos como preservação de coleções específicas, acervo de 

significado histórico, digitalização de conteúdos e linguagens, modernização dos museus como 

climatização, investimento em aparato de segurança, dentre outros. Os projetos selecionados no 

segmento Memória das Artes apresentam uma diversidade de linguagens artísticas (teatro 

cinema, música, artes plásticas, literatura, etc) e ainda finalidade diversa do que seja preservar. 

Ao analisar os selecionados, em várias edições, encontramos objetivos múltiplos com a 

perspectiva de preservação. A resposta para a pergunta “como preservar?”, para este segmento, 

revela uma grande amplitude, a depender da linguagem, acervo ou instalação.  

 

O segmento formação e educação para as artes, do PPC, em princípio, pode nos remeter a 

antigas funções de educação e cultura que pertenciam ao antigo Ministério de Educação e 
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Cultura (MEC). No entanto, essa linha de financiamento de projetos que foi lançada na edição 

2005/2006, tem uma função importante no papel de estimular a educação para a arte e por meio 

da arte. Ao mesmo tempo que possibilita despertar a função crítica do público-alvo dessas 

ações. Nos objetivos da linha Formação e Educação se incluem a capacitação para funções 

ligadas ao apoio técnico para os espetáculos em especialidades como som, iluminação, figurinos 

e outras. Este segmento do PPC pode ser enquadrado como um exemplo da perspectiva de 

concepção da cultura como cidadania. No livro Cidadania cultural, o direito à cultura, 

Marilena Chauí faz uma associação entre cultura e poder, para definir a política cultural como 

um direito dos cidadãos e, ao mesmo tempo, trabalho de criação. Para a autora: 

A cultura não se reduz ao supérfluo, ao entretenimento, aos padrões do 
mercado, à oficialidade doutrinária (que é ideologia), mas se realiza como 
direito de todos os cidadãos, direito a partir de qual divisão social das classes 
ou a luta de classes possam manifestar-se e ser trabalhada porque, no 
exercício do direito à cultura, os cidadãos, como sujeitos sociais e políticos, 
se diferenciam, entram em conflito, comunicam e trocam suas experiências, 
recusam formas de cultura, criam outras e movem todo o processo cultural 
(CHAUÍ, 2006 p. 138) 

Em sentido semelhante, Albino Rubim também estabelece relação entre cultura, poder 

político e cidadania cultural, ressaltando que: 

A idéia de cidadania cultural, por sua vez, busca articular política e cultura 
de modo satisfatório e não traumático, pois tristes enlaces históricos de 
politização excessiva ou despolitização completa da cultura não podem ser, 
em nenhuma hipótese, olvidados e repetidos. Articular política e cultura 
deve supor o reconhecimento de suas diversidades; de suas singularidades 
dinâmicas; de suas inúmeras interfaces, além da complexidade de tal projeto 
(RUBIM, 2007, p 158). 

Ao defender os princípios da cultura como um direito, Chauí admite que, embora todos os 

cidadãos não sejam artistas, produtores de obras artísticas, no sentido antropológico são 

autores de suas memórias. Assim, uma política cultural abrangente deve possibilitar a esse 

contingente de pessoas, meios e condições para a produção de bens culturais. É com essa 

perspectiva que vemos a realização desse segmento de Formação e Educação, do Programa 

Petrobras Cultural, aplicável a públicos diversos.  

 

Referindo-se ao neoliberalismo, Chauí concentra esforços na construção de uma postura crítica 

a este modelo de Estado e argumenta que “afirmar a cultura como direito é opor-se à política 
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neoliberal, que abandona a garantia dos direitos, transformando-os em serviços vendidos e 

comprados no mercado e, portanto, em privilégios de classe”. (CHAUÍ, 2006, p.138)  

 

Ao vermos que na contemporaneidade a relação com a cultura nas empresas têm como 

estratégia a construção e manutenção de imagens e marcas, elegendo a criação e a fruição 

como suportes publicitários, é relevante a constatação de que a situação não é irreversível, 

como se apresentava na década de 1990, no auge das políticas neoliberais vigentes no Brasil. 

Ao articular cultura, Estado e poder, percebe-se que a cultura também integra um espaço de 

disputa na sociedade, e as políticas para a cultura refletem, com certo grau de fidelidade, o 

conceito de cultura adotado pelos formuladores e executantes da política cultural, sejam eles 

públicos ou privados. 

4.4 PROJETOS CONVIDADOS 

Além dos projetos patrocinados por meio da seleção pública, a Petrobras também possui outra 

forma de seleção denominada de Projetos Convidados. Para essa modalidade a empresa se 

baseia em princípios como a disponibilidade no orçamento, a possibilidade do projeto 

representar boa oportunidade de reforço para imagem, fortalecer o conceito de cultura, gerar 

reconhecimento e valorizar a marca. Além desses, há também interesses concretos, ligados a 

uma parte dos negócios da empresa, relacionados à atividade empresarial mais clássica como 

incrementar os negócios em vários segmentos do ramo que atua.  

 

Nessa modalidade de seleção, por meio de convite, a Petrobras se distancia das características 

da política cultural pública que caracteriza as ações do Programa Petrobras Cultural. A 

decisão dos projetos, segmento ou linguagem artístico-cultural e os locais que serão 

contemplados ficam a critério da área de patrocínio. Mesmo sendo uma empresa de capital 

misto, não devemos ignorar que a Petrobras opera em um sistema econômico onde os lucros 

são os referenciais de eficiência e produtividade. Ainda assim, o lado estatal de empresa 

consegue estabelecer alguns diferenciais na modalidade de Projetos Convidados, como 

veremos a seguir.   
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4.4.1 – Restauro do Patrimônio Edificado 

Para este segmento não há seleção pública. Os imóveis, objeto do restauro, são indicados de 

acordo com os seguintes critérios: 

• Prioridades apontadas pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – 

IPHAN; 

• Sugestões do consultor para o patrimônio que integra o Conselho Petrobras Cultural; 

• Imóveis situados nas regiões das áreas onde a Petrobras tem instalações.  

 
Como já apontado anteriormente, o Brasil tem uma longa tradição como preservacionista do 

patrimônio edificado. Em 1937, na gestão do ministro Gustavo Capanema à frente do 

Ministério da Educação e Saúde, foi criado o IPHAN, inicialmente com o nome de Serviço de 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (SPHAN), cujo texto original do projeto de Lei foi 

concebido por Mário de Andrade. Mas autores como Falcão (1984) e Lemos (2004) são 

unânimes em apontar a existência de discrepâncias entre a proposta de Mario de Andrade, 

considerada mais ousada pelos autores, e o texto final do Decreto-lei n° 25 que organizou o 

SPHAN, tido como mais restritivo. No Decreto-lei, o patrimônio histórico e Artístico 

Nacional é definido como,  

O conjunto de bens móveis e imóveis existentes no país e cuja conservação 
seja de interesse público, quer por sua vinculação a fatos memoráveis da 
historia do Brasil, quer por seu excepcional valor arqueológico ou 
etnográfico, bibliográfico ou artístico 38 

No entendimento de Márcio Souza, criticando a concepção de uma instituição do Estado para 

cuidar do patrimônio,  

O projeto cultural de 1937, além de alijar a cultura do programa de 
desenvolvimento nacional, reduzindo-a a um dos componentes da cena 
política e material de propaganda, introduziu outra mudança sutil. Acabou a 
individualização dos projetos culturais, retirando os artistas do centro do 
programa e, em seu lugar, entronizando a noção de patrimônio histórico. [...] 
Começava a primazia da preservação dos palácios, das sacristias, e dos 
conventos em detrimento da produção contemporânea. Um programa 
dispendioso, avassalador, que só considerava como dignos do passado a ser 
preservado, os sinais da cultura colonial. (SOUZA, 2000, p. 46) 

                                                
38 Decreto-lei n° 25 de janeiro de 1937. Disponível em:  < http://www.planalto.gov.br/ccivil/Decreto-
Lei/Del0025.htm> Acesso em maio 2009 
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Aquele era um tempo de definição e configuração dos estados nacionais, uma doutrina que foi 

assimilada por Getúlio Vargas. O patrimônio cultural constituía importante papel na definição 

da nação, por servir de registro de um passado histórico glamoroso contado a partir dos 

registros de castelos, igrejas e monumentos. Assim se configurou o papel do IPHAN desde a 

sua criação em 1937, quando, segundo Joaquim Falcão, “com raras exceções, o IPHAN 

voltou-se para a exclusiva preservação arquitetônica de prédios-monumentos dos séculos 

XVI, XVII e XVIII” (FALCÃO, 1984, p. 29)  

 

Um histórico do IPHAN apresenta a seguinte trajetória: 

• 30 de novembro de 1937 – O Decreto-lei de n° 25 organiza a “proteção do patrimônio 

histórico e artístico nacional”.  

• 1946 – O Sphan passa a denominar-se Departamento do Patrimônio Histórico e 

Artístico Nacional (Dphan).  

• 1970 – O Dphan se transforma em Iphan.  

• 1979 – O Iphan é dividido em Sphan – órgão normativo - e Fundação Nacional pró-

Memória  (FNpM) – órgão executivo.  

• 1990 – Extinção do Sphan e da FNpM e criação do Instituto Brasileiro do Patrimônio 

Cultural (IBPC).  

• 06 de dezembro de 1994 – A Medida Provisória de n° 752 determina que o Instituto 

Brasileiro do Patrimônio Cultural – IBPC e o Instituto Brasileiro de Arte e Cultura – 

IBA passem a denominar-se, respectivamente, Instituto do Patrimônio Histórico e 

Artístico Nacional (IPHAC) e Fundação de Artes (FUNART).39 

Em artigo que analisa a preservação do patrimônio histórico nacional e a atuação do IPHAN, 

Joaquim Falcão afirma que a criação do órgão de preservação respondia a três desafios de 

naturezas distintas: 

Primeiro, ao desafio político de estimular e canalizar a participação social na 
preservação cultural. Segundo, ao desafio ideológico de identificar e forjar 
um “patrimônio cultural brasileiro” (diferenciado em relação às européias e 
norte-americanas, e ao mesmo tempo representativo da complexidade e 
heterogeneidade da cultura brasileira). Finalmente, ao desafio administrativo 
de cunhar e consolidar uma estrutura estatal burocrático-cultural, nacional e 
eficiente. (FALCÃO, 1984, p. 27, grifo do autor) 

                                                
39 Ver em REVISTA DO MUSEU.  Iphan  comemora  70 anos  de atuação  no Brasil. 17  jan.  2007.  Disponível  
em: < http://www.revistamuseu.com.br> Acesso em 12 mai. 2009 
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Atualmente, o IPHAN obedece a princípios legais e normativos presentes na Constituição 

Federal de 1988 que, no Artigo 216, define o patrimônio cultural a partir de suas formas de 

expressão; de seus modos de criar, fazer e viver; das criações científicas, artísticas e 

tecnológicas; das obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às 

manifestações artístico-culturais; e dos conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, 

paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico. 

 

Assim, baseado na experiência acumulada pelo IPHAN, esse programa de Restauro do 

Patrimônio Edificado da Petrobras não insere inovações ao modelo preservacionista da cultura 

de pedra e cal, que já tem uma longa tradição e remonta aos anos de 1930 na política cultural 

da era Vargas. (MICELI, 1984; SOUZA, 2000; DÓRIA, 2003) 

 

A localização geográfica dos imóveis escolhidos pela Petrobras para o restauro também 

remete a um sentimento passadista. Dos 33 imóveis selecionados na edição 2007/2008, 24% 

estão localizados no Rio de Janeiro e 21% em São Paulo, totalizando 45% do total.  Os 55% 

restantes se distribuem por restauros em outros estados como Minas Gerais (9%),  Bahia, Rio 

Grande do Sul, Pernambuco, Espírito Santo e Goiás com 6% do total, cada um, e Mato 

Grosso, Brasília, Pará, Paraná e Santa Catarina fecham a lista com um percentual de  3% do 

total de imóveis atendidos com obras de restauro. Nesse programa que não atende aos 

critérios de seleção pública, a Petrobras, remonta ao passado dos seus patrocínios, quando se 

limitava a investir apenas nas produções situadas no estados do Rio de Janeiro e São Paulo.  

4.4.2  Projetos de Continuidade 

Essa modalidade de financiamento cultural da Petrobras tem características 

completamente distintas da filosofia dos programas de seleção pública. Conforme 

informações da empresa, os projetos de continuidade são aqueles em que a Petrobras 

trabalha a questão da associação da marca. 

 

Os projetos patrocinados são analisados e, caso sejam aprovados, são renovados anualmente.  

Nesse segmento da política cultural da Petrobras, a empresa trabalha o patrocínio como o 
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princípio de comunicação por associação. Baseado nas teorias da Comunicação 

Organizacional e do Marketing, a empresa busca associar à sua marca as qualidades existentes 

nos segmentos culturais escolhidos para o patrocínio. Atributos como: qualidade, inovação, 

jovialidade, tradição, vanguarda e brasilidade40, são realçados nos projetos culturais como 

estratégia de transferência simbólica para a marca da Petrobras.  

 

O conjunto de projetos culturais acolhidos pela empresa na modalidade continuidade atua 

como uma comunicação dirigida para públicos específicos, que funciona com igual ou maior 

eficiência que os anúncios publicitários (VAZ, 2003). São exemplos desse mecanismo, o 

patrocínio a orquestras sinfônicas, grupos de dança, parques arqueológicos, dentre outros. A 

associação da marca Petrobras com essas iniciativas culturais que têm visibilidade cumpre o 

objetivo de associação entre a marca da empresa e o universo simbólico que permeia o campo 

da cultural.  

 

Nessa estratégia da associação e transferência de certos atributos para a marca, convém uma 

reflexão sobre a categoria brasilidade, apontada pela Petrobras como elemento de relevância 

para o patrocínio, por meio da escolha direta. Este é um tema que também está presente na 

definição da sua política, aplicada à cultura por meio do financiamento. Assim, a empresa 

afirma que trabalha “articulada com as políticas públicas para o setor e focada na afirmação 

da identidade brasileira” (PETROBRAS, 2008).  

 

No ano 2000 em uma publicação que fazia um registro e resgate histórico da sua participação 

na cultura denominada Memória Cultural Petrobras, um dos itens traz um levantamento 

percentual dos conteúdos de “arte brasileira” e “arte estrangeira” que tiveram o patrocínio da 

empresa. Assim, na publicação consta que: 

75 por cento representaram iniciativas ligadas diretamente à arte brasileira; 
12 por cento envolveram exclusivamente arte estrangeira; 9 por cento arte 
brasileira e estrangeira, como as mostras de Cinema, da Bienal de São Paulo 
e da Mostra de Design, dentre outras. 4 por cento dos projetos, embora não 
apresentando arte brasileira, se relacionam com o Brasil em função da 
temática abordada. [...] Entre os projetos direcionados à arte brasileira 
também se inclui a revitalização dos nossos centros culturais [...] e ações que 
envolvem o patrimônio histórico – uma das principais áreas de atuação da 
empresa. Como se vê, tem sido dado um incentivo primordial à arte 
brasileira em suas mais diversas manifestações, observando-se, contudo, que 
esse investimento não se fecha em si mesmo. (PETROBRAS, 2000, p.9)  

                                                
40 Características indicadas pela Petrobras nos seu site de cultura <www.petrobras.com.br/cultura> 



 139

A discussão da categoria identidade encontra amplo espaço nas Ciências Sociais e se estende 

para outros campos do conhecimento, transformando o uso dessa categoria em termo de 

múltiplos sentidos e aplicados a vários usos. Ao trabalhar com o tema cultura há inevitável 

necessidade de se trilhar nas teorias e autores que abordam a questão identitária.  

 

As oposições de nacional e universal, autêntico e alienígena, desde a origem brasileira como 

colônia de Portugal, são apontadas por Coutinho (2005) como marcos históricos para a 

construção de uma identidade brasileira ou uma base do caráter nacional na nossa cultura. A 

estreita relação entre formação econômica e formação cultural no Brasil remete, segundo o 

autor, à inexistência de uma cultura autóctone que oferecesse resistência cultural ao modelo 

que vinha dos portugueses.  

 

A assimilação da cultura do Outro, o colonizador de Portugal, foi uma perspectiva concreta, 

apontada por Coutinho como “imitação” cultural, ou uma forma de integração para 

adentrarmos ao mundo da cultura ocidental com seus valores que se tornaram para nós meta e 

modelo41.   

 

Na obra Síntese da história da cultura brasileira, Sodré (2003) também se detém nos aspectos 

da nossa formação colonial e faz referências ao que chama de “cultura transplantada”. Um 

fenômeno tido como improvável de não se processar diante das condições de ocupação 

política e social que se verificou no Brasil a partir do século XVI. A língua, o ensino e a 

relação de economia mercantil, associados a uma política de dominação e subserviência à 

Coroa portuguesa, reforçaram o transplante cultural de que trata Sodré.  

 

Esse país culturalmente baseado no transplante ou na imitação deveria estar fadado a ser “um 

pedaço perdido de Portugal e da Europa, um conjunto doentio e condenado de raças que, 

misturando-se ao sabor de uma natureza exuberante e de um clima tropical, estariam fadas à 

degeneração e à morte biológica, psicológica e social”, conforme aponta o antropólogo 

Roberto da Matta (2001, p.11)  

 

Esses aspectos da origem referem-se à construção histórica para se entender o significado do 

caráter nacional a partir da experiência de uma formação trazida de fora pelos portugueses.  

                                                
41 Sobre esse tema Nelson Coutinho cita CÂNDIDO, Antonio. Introducion a la literatura de Brasil. Caracas: 
Monte Ávila, 1968. 
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Ao situar a cultura brasileira em tempos mais recentes, os estudiosos que se tornaram 

canônicos na interpretação da nossa cultura, desenvolveram pesquisas com resultados que 

buscam sintetizar o significado do que é “ser brasileiro”, ou o nosso caráter, isto é, o que nos 

define e ao mesmo tempo nos singulariza em comparação com outros povos. Renato Ortiz 

lista os diferentes autores e suas sínteses que buscaram definir a identidade brasileira. 

Segundo ele, 

Existe na história intelectual brasileira uma tradição que em diferentes 
momentos históricos procurou definir a identidade nacional em termos de 
caráter brasileiro. Por exemplo, Sérgio B. de Holanda buscou as raízes do 
brasileiro na “cordialidade”, Paulo Prado na “tristeza”, Cassiano Ricardo na 
“bondade”; outros escritores procuram encontrar a brasilidade em eventos 
sociais como o carnaval ou ainda na índole malandra do ser nacional. 
(ORTIZ, 1994, p. 137). 

Outros componentes também são associados como genuinamente brasileiros e, por esse 

motivo, classificados como constituintes da nossa identidade, como o samba, o futebol, a 

religiosidade e a culinária. Esses constituintes trabalham com a noção de uma identidade 

estável e definida por elementos ou sentimentos como a cordialidade, bondade ou 

malandragem, indicadas nos autores-intérpretes da cultura, citados por Ortiz.  

 

A valorização da memória nacional e da tradição (HALL, 2003), categorias extremamente 

amplas e voltadas ao passado histórico para explicar a identidade brasileira, encontraram 

terreno fértil nos anos 1930, na era Vargas. Além dos órgãos governamentais para cuidar 

desse patrimônio, a própria ideia de valorização histórica floresceu como referência 

identitária.  

 

Dessa forma, a categoria identidade não está claramente definida nos textos que a Petrobras se 

utiliza para divulgar seus programas culturais. Mas pode-se deduzir, pela sua atuação e dos 

projetos acolhidos nos seus programas, que identidade brasileira é algo que pertence ao 

domínio geográfico e social, das manifestações artístico-culturais produzidas no Brasil. 

Assim, na estatística apresentada anteriormente sobre percentuais de “arte brasileira” e “arte 

estrangeira” patrocinadas pela Petrobras, os domínios territoriais do Brasil são as referências 

básicas que a empresa utiliza para a categoria identidade. 

 

A noção de identidade cultural não deve limitada à questões geográficas. Ela se constrói por 

meio de sistemas simbólicos e sociais, conforme Kathryn Woodward (2000).  Assim, o sistema 
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de oposição nacional/estrangeiro utilizado no exemplo da Petrobras para demarcar questões de 

identidade, pode não ser o mais adequado. Ainda conforme Woodward, a identidade na se 

configura como o oposto à diferença, ela depende da diferença para lhe dar sentido. 

 

Stuart Hall, um crítico da concepção da identidade como referência cristalizada e imutável, 

nos traz a idéia de processo em permanente construção. Por isso, o autor adota o termo 

“identidades”, no plural, para reafirmar a noção de multiplicidade, transformação e 

reconstrução. Para Hall, 

A unidade, a homogeneidade interna que o termo “identidade” assume como 
fundacional não é uma forma natural, mas uma forma construída de 
fechamento: toda identidade tem necessidade daquilo que lhe “falta” – 
mesmo que esse outro que lhe falta, seja um outro silenciado e inarticulado. 
(HALL, 2000, p. 110)  

No processo de construção permanente de identidades, Hall coloca perguntas instigantes que 

ampliam o entendimento das estreitas relações entre passado, presente e futuro ao tratarmos 

de identidades. Conforme o autor, devemos formular as questões: “quem nós somos”; “de 

onde viemos”; “quem nós podemos nos tornar”; “como nós temos sido representados” e 

“como essa representação afeta a forma como nós podemos representar a nós próprios”. 

(idem., p.109) As questões colocadas por Stuart Hall soam como advertências das construções 

instáveis que se referem ao tema da identidade nacional, um campo em permanente 

movimento de transformação. 

 

Assim, vistas essas contribuições teóricas acerca da identidade, convém questionar como a 

Petrobras associa a brasilidade dos projetos patrocinados à sua marca, na escolha dos 

patrocínio a projetos culturais, por meio dos programas de escolha direta.   

 

A modalidade de seleção de projetos “Continuidade” nos permite duas possibilidades de 

análise do escopo de toda a política cultural da Petrobras. Por um lado, garante a um conjunto 

de produtores culturais a não interrupção das atividades ou a realização anual de eventos, 

como os festivais de cinema. Esse é o lado positivo que resulta no distensionamento de 

produtores que vivenciam uma insegurança contínua pela perspectiva de um projeto de longa 

duração ser extinto pela falta de recursos materiais.   
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Vejamos o exemplo de uma matéria do jornal Folha de São Paulo sobre um evento de cinema, 

na capital paulista, que já tem 33 anos de existência.  Ao invés de tratar de conteúdos 

relacionados aos filmes, diretores, atores, programação, etc., trazia o seguinte título Incertezas 

sobre patrocínio rondam a Mostra Internacional de Cinema de São Paulo. Ao longo do texto, 

a autora da reportagem, Ana Paula Souza, trata exclusivamente das dificuldades que os 

produtores da Mostra enfrentam a cada ano. A diretora do evento diz que devido à falta de 

verba, anualmente a produção “é uma operação que começa no escuro. No começo deste ano, 

tivemos que apelar para empréstimos pessoais para tocar a produção e eu dizia: vamos fazer 

do tamanho que der. Sem patrocínio, a gente pára." (SOUZA, 2009, p.4) 

 

O outro lado desse modelo de financiamento, via escolha dirigida, é a exclusão de inúmeros 

eventos artístico-culturais que podem ser tão importantes quantos os contemplados. Esse é o 

efeito de políticas culturais geridas por outras instituições e não o Estado. A natureza mista da 

Petrobras funciona como uma zona intermediária nesse processo. Mas com as empresas 

privadas, que têm ação de patrocínio à cultura, essa possibilidade de escolher quem vai 

receber ou não as verbas para as produções culturais, funciona como uma prerrogativa que, 

diante das verbas disponíveis e do modelo de cultura que adotem, trabalhem mais com a 

exclusão que a inclusão cultural, ou dito de forma mais radical, “só na aritmética dos tolos a 

ampliação dos serviços culturais através do mercado pode ser vista como ampliação dos 

serviços públicos” (DÓRIA, 2003, p. 17).   

4.4.3 Projetos de Relacionamento Institucional e Oportunidade de Negócio 

Nesse segmento, os projetos também não são submetidos à seleção pública. A contratação 

ocorre por decisão da Gerência Executiva da Comunicação Institucional, baseada em critérios 

de relacionamento com áreas e públicos considerados prioritários para os negócios da Petrobras. 

 

A aprovação dos projetos obedece a critérios de relações públicas. Baseado nos princípios da 

responsabilidade social empresarial, que prega o relacionamento como todos os públicos 

envolvidos nas atividades das organizações, as ações culturais decorrentes desse 

relacionamento institucional e oportunidade de negócios funcionam como compensações para 
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o estado, município, ou localidades onde a Petrobras já atua ou pretende implantar novos 

empreendimentos.  

 

Falamos até aqui da perspectiva de democratização do financiamento de projetos culturais, da 

demanda de projetos oriundos do segmento de formação, da cultura como suporte para a 

educação e do viés identitário da política cultural de uma empresa estatal. Com essa ação de 

relacionamento institucional, vê-se mais uma forma de utilização da cultura na política 

cultural empreendida por empresas. É o uso como atenuante compensatório de impactos 

diversos que advém da implantação ou ampliação de empreendimentos industriais em grandes 

ou pequenas localidades.  

 

A área ambiental do Governo brasileiro sob a responsabilidade do Instituto Brasileiro do Meio 

Ambiente e Recursos Renováveis – IBAMA, já trabalha há muito tempo com as chamadas 

medidas compensatórias decorrentes da implantação de novas instalações com maior ou 

menor grau de impacto ao meio ambiente. As práticas estabelecidas para compensar possíveis 

danos e/ou impactos têm natureza diversa que pode ser de caráter estritamente ambiental ou 

ações que promovam benefícios sociais.  

 

Com esse viés de patrocínio na sua política cultural, a Petrobras insere a cultura com objetivos 

semelhantes, como estratégia, não de reparar danos, mas de atenuar impactos decorrentes dos 

seus projetos e empreendimentos. Como está explícito no nome desse segmento, o patrocínio 

cultural é utilizado como forma de estreitar relacionamento com os poderes públicos ou com 

as comunidades mais próximas das obras ou das instalações industriais da empresa.  

 

No livro Usos da cultura: políticas de ação cultural, o autor Teixeira Coelho (1984), 

apresenta alguns modelos de utilização de equipamentos culturais nos anos 1980, como casas 

de cultura, com experiências distintas em países como o México, Cuba, Inglaterra e França. 

Ao analisar o modelo inglês, Coelho relata que naquela realidade sociohistórica os centros de 

artes se destinavam a funcionar como atenuante para um grave problema social, vivido pelo 

país que era o desemprego em ritmo crescente. O autor usa, inclusive, a expressão “válvula de 

escape” para acentuar a gravidade da situação socioeconômica e racial que, se não fossem 

encaradas de forma competente, poderiam gerar “tensões na sociedade e problemas para o 

governo”. (COELHO, 2004, p. 48). 
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O exemplo inglês trazido por Teixeira Coelho demonstra como o Estado utilizou a arte e a 

cultura para distensionar locais e segmentos sociais, sobretudo com a numerosa presença de 

jovens. Neste caso, a arte não foi aplicada apenas como ocupação para o tempo livre de 

jovens sem perspectiva no mercado formal de trabalho, no sentido da fruição. Houve, ainda, 

cursos de capacitação em diversas atividades ligadas à arte e o entretenimento, nos segmentos 

de audiovisual, artes cênicas, etc.  

 

Esse caso revela como uma política cultural necessita ser dinâmica e preparada para responder 

à demandas em novos cenários. Ilustra, também, um determinado uso da cultura como 

elemento apaziguador de conflitos sociais, na medida em que conecta indivíduos e grupos 

sociais com novas perspectivas, ampliando do mero “consumo, para uso cultural”, conforme 

sintetiza Coelho (COELHO, 2004, p. 51).  

 

O caso de Londres apresentado pelo autor, ainda que situada nos anos 1980, tem uma força 

de representação muito didática para se pensar em políticas culturais que deem conta das 

necessidades de toda a sociedade. Na obra Consumidores e cidadãos: conflitos 

multiculturais da globalização (2006), que analisa a força do consumo na sociedade 

capitalista de mercado, o autor Nestor Garcia Canclini faz uma distinção perspicaz sobre as 

categorias consumidores e cidadãos no mundo globalizado. Para o autor, questões 

identitárias e de representação passaram a ter respostas na quantidade e qualidade de bens 

consumidos, principalmente os bens simbólicos, constituintes da cultura, produzidos em 

grandes centros onde se encontram as potências da indústria cultural e dos meios de 

comunicação como nos Estados Unidos da América. 

 

A obra de Canclini foi produzida em um período de predomínio do discurso neoliberal, pelo 

qual o mercado assumiria o papel de organizador de toda produção social, fosse material ou 

simbólica. A certa altura do livro, o autor coloca em situação semelhante à Europa e à 

América Latina, do ponto de vista de fragilidades diante de uma hegemonia norte-americana, 

sobretudo na produção e inserção de seus bens culturais. Como resposta àquele cenário, 

Canclini propõe a concepção de políticas culturais que enfrentem tais problemas em uma 

perspectiva que resulte em cidadania, afastando-se do critério “consumo” como elemento 

determinante para a sociedade. Segundo o autor: 

  



 145

As necessidades culturais de grandes cidades requerem políticas 
multissetoriais, adaptadas a cada zona, estrato econômico, grau de 
escolaridade e faixa etária – em suma, à complexa heterogeneidade do que se 
costuma simplificar com “o público”. Talvez as cidades que mencionamos 
[São Paulo, Cidade do México, Buenos Aires], nunca tenham sido 
homogêneas. Talvez o ponto de partida para as políticas urbanas seja não 
pensar a heterogeneidade como problema, mas sim como base para a 
pluralidade democrática (CANCLINI, 2006, p. 109, grifo nosso)  

O raciocínio de Nestor Garcia Canclini se aplica à realidade brasileira, com muita propriedade 

à atuação da Petrobras no território nacional. Os empreendimentos terrestres da empresa 

situam-se, predominantemente, em localidades do interior, onde a presença do Estado no 

campo cultural ainda é frágil. Nesse cenário, a atuação de patrocínio da Petrobras funciona 

como um elemento de incentivo à produção cultural local, reafirmando a declarada “sintonia” 

existente entre a empresa e o Ministério da Cultura. 

Neste sentido, as gerências de comunicação regional da Petrobras exercem um importante 

papel na execução desse segmento de projetos, devido estarem mais próximos das áreas onde 

os patrocínios culturais serão realizados.  A avaliação dos projetos não se baseia em parecer 

de comissões. Ela é feita pelos funcionários da empresa, utilizando critérios específicos para 

esse modelo de financiamento cultural. De acordo com informações da Petrobras, para esse 

segmento são levados em conta 

Ações de interesse público, alinhamento à política de patrocínios, iniciativas 
promissoras, diversidade étnica e regional, área sem oferta de Seleção 
Pública pela empresa na ocasião da contratação, reconhecida expertise em 
uma determinada temática, otimização do benefício fiscal, posicionamento 
da marca Petrobras em praças e/ou junto a públicos estratégicos, interface 
com o negócio da Companhia. (PETROBRAS, 2009)   

O argumento da Petrobras para o modelo de programa cultural, baseado no estreitamento de 

relação com a as comunidades e o poder público das áreas onde desenvolve projetos da sua 

atividade-fim, traz componentes dos paradigmas da responsabilidade social, associada à idéia 

de incentivar ações culturais onde atua. Tal comportamento da empresa explicita a sua 

condição de identidade múltipla, como já acentuado, de empresa estatal, pública, e, ao mesmo 

tempo comprometida com os resultados de forma semelhante ao capital privado. Ou seja, ao 

mesmo tempo em que necessita ampliar os negócios em uma determinada região ou 

localidade, insere a cultura com uma espécie de moeda de troca nas suas relações.  

 



 146

Albino Rubim (2007a) no artigo Políticas culturais: entre o possível e o impossível, apresenta 

um histórico das transformações dos usos e significados da cultura desde a idade moderna até a 

contemporaneidade, na qual temos a politização da cultura, a culturalização da política, a 

mercantilização da cultura e a culturalização da mercadoria. O uso da cultura por empresas 

como compensação, como esse segmento da política cultural da Petrobras, vem somar-se a essa 

lista como uma inovação. Se no passado o atendimento a certos tipos de localidades baseava-se 

na doação de bens concretos, como asfalto, construções e alimentos, esse programa da Petrobras 

insere os bens simbólicos no rol de concessões para grupos sociais determinados.  

 

Seria compreensível que nesse segmento de projetos convidados, a Petrobras incluísse 

predominantemente produções culturais típicas de apelo do mercado, porque a escolha é 

direta, sem intermediação de integrantes da sociedade, externos aos seus quadros, e os 

atributos como marca, reputação e imagem seriam determinantes para a cessão do patrocínio. 

No entanto, a realidade dos projetos contemplados mostra que nesse segmento também há 

projetos de cultura classificados como à margem da indústria cultural e do mercado. 

Tradições de festas populares e outros eventos regionais nos diversos estados brasileiros onde 

a empresa atua, têm sido patrocinados pela Petrobras. Esse dado reforça a percepção de que a 

política cultural da Petrobras reflete o que chamamos de identidade múltipla da empresa. Sua 

estreita ligação com o Estado, o acionista majoritário lhe dá um caráter de pública, no sentido 

amplo do termo, ou o mais usual, de público como sinônimo de governamental, visto 

pertencer à toda sociedade. Ao mesmo tempo é, também, uma empresa de mercado, com o 

acompanhamento criterioso dos investidores privados, atentos aos resultados econômicos e 

financeiros de uma empresa que se insere de forma tão representativa na cultura do país, do 

ponto de vista dos recursos transferidos, do modelo de política empreendido e do número de 

produções culturais contempladas anualmente. A identidade múltipla da Petrobras se reflete 

em sua atuação com uma política cultural composta de vários programas, que, na relação com 

o Estado e sua política pública, caracterizamos de suplementar às ações estatais.   
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4.5  AÇÃO EXTRAORDINÁRIA PETROBRAS–MINISTÉRIO DA CULTURA 

Destacamos aqui um modelo de seleção de projetos na política cultural da Petrobras, que se 

baseia na seleção pública, mas difere do modelo que vigora no Programa Petrobras Cultural 

(PPC). Nessa forma de patrocínio, denominada Ação Extraordinária Petrobras-MinC, a 

empresa, no final de cada ano, destina uma parcela dos seus recursos, decorrentes de 

resultados financeiros do exercício, para o patrocínio cultural.  

 

As áreas de aplicação dos recursos são definidas pelo Ministério da Cultura – MinC, e variam 

a cada ano. Assim, são lançados editais públicos que contemplam vários segmentos da cultura 

de todo o país, além de ações de restauro do patrimônio edificado.  

 

Na cerimônia que anunciou o lançamento de novos editais para a Ação Extraordinária de 

2006, o então ministro Gilberto Gil declarou que “a Petrobras é hoje a maior financiadora de 

cultura do Brasil e graças a ela estamos lançando mais uma primavera de editais para a 

cultura” e que "a quantidade e a qualidade destas realizações são muitas. Elas estão na rua 

neste exato momento, e estarão renovadas – nos equipamentos culturais – a partir de 2007" 

(MINC, 2008) 

 

Este segmento, que vigora desde o ano de 2003, tem elementos indicativos de uma política 

pública para a cultura de forma nova no contexto brasileiro. De acordo com esse modelo, a 

empresa destina recursos financeiros e o Ministério da Cultura, representante do Estado para o 

setor cultural, decide onde a verba será investida de acordo com sua própria política, elegendo 

prioridades.  

 

A Ação Extraordinária Petrobras - Ministério da Cultura diferencia-se do modelo de 

financiamento que resulta no modelo de marketing cultural brasileiro. Neste caso, a empresa 

destina parte dos recursos originados no lucro da sua atividade, para que o Estado determine 

onde e como investir no campo cultural. Ao contrário do modelo das leis de incentivo, cujos 

recursos vêm de fonte pública, para as empresas decidirem a forma de patrocínio, baseada na 

lógica de mercado, uma ação caracterizada como “lógica perversa” para o setor cultural, 

conforme Sarkovas (2005) 
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A relação dos editais lançados pelo MinC para seleção de projetos do ano de 2006, conforme 

lista abaixo,  mostra uma multiplicidade de segmentos da cultura, muitos deles sem vínculos 

com a indústria cultural, o que reforça o caráter de distinção  desse modelo de patrocínio.  

 

• - Editais de Cultura e Pensamento 
• - Edital de Capoeira – II 
• - Edital de Culturas Indígenas – II 
• - Encontro TEIA - II (Cultura e Educação) 
• - Prêmio Cultura Viva II 
• - Edital de Circulação de acervos em museus 
• - Edital com Fórum de Pró-Reitorias de Cultura e Extensão 
• - Edital projetos culturais com foco pessoas idosas 
• - Edital de vídeos (registro de patrimônio) para TVs públicas 
• - Edital Cinemateca de restauro de filmes brasileiros 
• - Inventário físico e exposição acervo Biblioteca Nacional 
• - Segurança do Patrimônio / IPHAN 
• - Laboratório digital CTAV 
• - Galpão da Cinemateca em Itu 
• - Restauros de patrimônio edificados prioritários / MinC/IPHAN 
• - Projeto Pixinguinha / Funarte 
• - Pautas Funarte 
• - Edital de festivais de música brasileira independente 
• - Ação Funarte para bandas, corais e orquestras 
• - Festival de Música Independente do Brasil/Recife 
• - Edital Funarte de Fomento ao Teatro Myriam Muniz 
• - Edital Funarte de Fomento à Dança Klauss Vianna 
• - Edital Funarte de Fomento ao Circo Carequinha 
 

 

Por se tratar de lucros envolvendo a Petrobras, uma empresa que movimenta recursos 

financeiros com significativo impacto na economia brasileira, os valores destinados para este 

segmento da Ação Extraordinária Petrobras - Ministério da Cultura, também são 

representativos. Os dados da empresa mostram que no primeiro ano desse modelo de 

patrocínio da Petrobras foram destinados R$ 4,8 milhões.  Já em 2005 a cifra atingiu R$ 35 

milhões.  O ano de 2006 foi saudado como extremamente positivo para esse modelo de 

financiamento empreendido pela Petrobras em parceria com o MinC. Naquele ano, a empresa 

apresentou lucro de R$ 25,9 bilhões, resultado 9% acima do apurado em 2005, e aumentou de 

forma considerável os recursos em relação ao ano anterior, destinando R$ 90 milhões para 

investimentos em editais públicos (MINC, 2007 e PETROBRAS, 2007).  
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Comparado com a gestão para a cultura nos governos de Fernando Henrique Cardoso (1995 a 

2002) com o ministro Francisco Weffort no MinC, este modelo de participação da Petrobras 

insere uma transformação na aplicação dos recursos das empresas estatais na cultura. Ao 

invés de delegar a competência para as empresas, no governo do presidente Luiz Inácio Lula 

da Silva o capital originado nos lucro de uma empresa é transferido para o governo destinar à 

sua política pública para a cultura.  

Os diversos programas culturais da Petrobras apresentam diferenças na forma de seleção, 

recursos financeiros destinados, públicos preferenciais, além da atuação de entes externos à 

empresa, nas diversas etapas. No conjunto, a articulação desses programas configura um 

modelo de política cultural com a singularidade de certo hibridismo, que contém elementos e 

características encontradas em modelos de políticas para a cultura formuladas e executadas 

por entes públicos e privados, do setor empresarial.  A natureza jurídica, organizacional e 

econômica de empresa de capital misto está refletida, também, na sua atuação como 

patrocinadora no campo da cultura brasileiro. 
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Capítulo 5 

A PETROBRAS E OS NÚMEROS DA CULTURA 

Com o reconhecimento da necessidade de se acompanhar as estatísticas referentes ao campo 

cultural, apresentamos nesse capítulo dados que permitem perceber a evolução do modelo de 

atuação da Petrobras na cultura, a partir de alguns critérios numericamente mensuráveis. A 

discussão sobre indicadores culturais, que permitam medir a dinâmica da atividade, é uma área 

sem muita tradição de pesquisa no Brasil, embora já apresente um interesse crescente como 

objeto de investigação. Os números da cultura podem ser úteis, tanto para a pesquisa acadêmica, 

com o objetivo de ampliar a compreensão de fenômenos típicos do campo, como para os 

formuladores e gestores de políticas culturais estatais ou privadas, como um suporte para 

planejamento, implementação, acompanhamento e avaliações das ações, programas e projetos. 

 

O sistema cultural brasileiro apresentou durante muito tempo uma lacuna das informações e 

indicadores numéricos que permitissem o acompanhamento ao longo dos anos, das ações 

privadas ou do Estado no campo da cultura. As atividades culturais na contemporaneidade 

cresceram em importância, para além do simbólico, e foram inseridas em um campo de 

representação social e econômica com profundas implicações no cotidiano. De uma atividade 

considerada como acessória, com base em uma definição restrita de cultura ao longo de 

muitos anos, a cultura hoje ocupa um importante segmento da sociedade, incluindo-se na 

atividade produtiva com o rótulo expressivo de economia da cultura.  

 

A importância da dimensão econômica da cultura não é necessariamente um campo novo de 

atuação e pesquisa. As cifras da indústria cultural, no mundo, demonstram como os produtos 

da criação e da cultura representam um importante componente nas economias mundiais. De 

acordo com Paula Porta, em artigo que analisa esse segmento do ponto de vista da estratégia 

para o Brasil,  

A produção, a circulação e o consumo de bens e serviços culturais 
começaram a ser percebidos como um segmento de peso na economia das 
nações já no pós-guerra. Mas foi apenas na década de 1970 que se 
aprofundou o interesse pelo setor e a Economia da Cultura passou a 
mobilizar pesquisadores em algumas universidades. Na década de 1990, 
ganha espaço nos órgãos internacionais de cooperação, começando a ser 
entendida como um vetor de desenvolvimento. Progressivamente órgãos 



 151

como BID, PNUD, OEA, UNESCO passam a incluir questões relacionadas à 
Economia da Cultura em seu escopo de ação. (PORTA, 2009) 

No aspecto que trata dos números que são referências para a economia mundial, os 

indicadores revelam percentuais significativos, competindo com outros setores considerados 

economicamente mais tradicionais na formação da indústria e do comércio, inclusive, de 

países classificados como desenvolvidos, como demonstram os dados seguintes:  

O Banco Mundial estima que a Economia da Cultura responda por 7% do 
PIB mundial (2003). Nos EUA a cultura é responsável por 7,7% do PIB, por 
4% da força de trabalho e os produtos culturais são o principal item de 
exportação do país (2001). Na Inglaterra, corresponde a 8,2% do PIB (2004), 
emprega 6,4% da força de trabalho e cresce 8% ao ano desde 1997. (Idem.) 

No Brasil, a tradicional escassez de informações sistematizadas acerca do setor cultural tomou 

uma nova dimensão com a parceria firmada entre o IBGE e o Ministério da Cultura, em 2004. 

O resultado dessa ação conjunta de dois órgãos do Estado produziu uma pesquisa, publicada 

em 2006, com o título de Sistema de Informações e Indicadores Culturais 2003.  No ano 

seguinte, em 2007, a publicação foi atualizada com dados referentes ao período 2000-2005. 

 

O trabalho do IBGE representa um importante salto na atuação do Estado, no mapeamento de 

informações sobre a cultura e suas relações nas dimensões econômicas e sociais. A análise do 

trabalho permite conhecer dados quantitativos e qualitativos sobre a participação de empresas 

(comerciais e industriais) na cultura e seus respectivos impactos na economia. Há também 

análises das relações socioeconômicas com o campo cultural, os gastos familiares e os gastos 

públicos com cultura.   

 

Pelas informações da pesquisa, pode-se perceber que o setor cultural ocupava em 2003, no 

Brasil, 3,7 milhões de pessoas, ou 4,5% do total de trabalhadores. Sua receita líquida foi de 

R$ 156 bilhões, o que representa 7,9% do total da receita de todos os setores da economia 

nacional. Os números indicam, também, que as empresas do setor foram responsáveis por 6% 

do valor adicionado à economia brasileira (IBGE, 2006). 

 

No ano de 2007, outra pesquisa do IBGE foi publicada, referente à atividade cultural nos 5564 

municípios brasileiros, relativa ao ano de 2005. Trata-se da Pesquisa de Informações Básicas 

Municipais.  A análise dos dados desse levantamento revela que os gastos públicos no setor 
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cultural, nas três esferas de governo, representavam aproximadamente 0,2% do total das 

despesas da administração pública, no ano de 2005. E que os municípios, apesar da perda na 

participação, continuavam sendo os principais entes governamentais no que diz respeito ao 

total de gastos públicos com cultura. Uma das explicações parar participação maior dos 

municípios pode ser explicada pela proximidade desta instância com a população e suas 

respectivas demandas culturais (IBGE, 2007).  

 

Estes são dados relevantes que permitem um mapeamento da atuação municipal na cultura. 

Como o MinC tem pouca representação ao longo do território brasileiro, restringindo-se, 

basicamente, à Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro e cidades históricas, esse diagnóstico dos 

equipamentos culturais e outros dados da municipalidade brasileira são de importância 

fundamental para as políticas públicas que têm por objetivo a valorização da diversidade e os 

circuitos à margem do mercado e da indústria cultural. 

  

A relevância da economia da cultura para o MinC pode ser inferida pela criação de um 

programa voltado para esse segmento de atuação. Assim, com o objetivo de conceber e 

implantar projetos voltados ao desenvolvimento e à dinamização dos principais segmentos da 

economia da cultura no país, o Ministério da Cultura criou no ano de 2006 o Programa de 

Desenvolvimento da Economia da Cultura (Prodec). Esse foi mais uma ação de governo que 

demonstra a percepção da importância da dimensão econômica da cultura e não pode ficar à 

margem de uma tendência já consolidada em muitos países. De acordo com dados do MinC, o 

Prodec está estruturado para atuar em linhas de ação caracterizadas como coleta e produção 

de informação, capacitação de pessoal, promoção de negócios e formulação de produtos 

financeiros. Esse Programa insere na gestão publica governamental a importância da cultura 

para além do simbólico e concentra recursos do Estado ao fomento de uma atividade que gera 

desenvolvimento e cidadania.42 Na época do lançamento do Prodec o então ministro da 

Cultura Gilberto Gil declarou que “A dimensão econômica da cultura está sendo incorporada 

por um programa de Estado que - transcende a ação exclusiva do MinC - e tem por finalidade 

promover e regular a ampliação desse campo no Brasil” (GIL, 2007). 

  

Vale acrescentar uma explicação que nos parece importante para este trabalho na dimensão 

econômica da cultura. Ao tratarmos da economia da cultura, estamos na perspectiva de 

                                                
42 Sobre a cultura na dimensão do desenvolvimento, ver CUELLAR (2002) e sobre cultura e cidadania, ver 
CHAUÍ (2006) 
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percepção da produção cultural como um ativo que promove o desenvolvimento social do país 

nas várias etapas que compõem a produção do bem cultural, como a concepção, 

materialização e fruição. Essa percepção é diferente do modelo sintetizado em “Cultura é um 

bom negócio” (MINC, 1995), frase da autoria do ministro Francisco Weffort, que se tornou 

símbolo da sua gestão (1995-2002) e deu título a uma publicação, em forma de cartilha, que 

ensinava empresários e produtores culturais como usar a Lei Rouanet de incentivo à cultura 

para obter maiores benefícios. Assim, estabelecemos as diferenças entre as duas formas do 

Estado se relacionar com a cultura. Uma como forma de promover o desenvolvimento da 

sociedade, a outra, para fortalecer o mercado, por meio da ampliação dos espaços do 

empresariado no financiamento da cultura e seus desdobramentos para os negócios 

empresariais  

5.1 NÚMEROS DOS INVESTIMENTOS EM CULTURA 

Apresentamos a seguir uma série de dados numéricos da política cultural da Petrobras. São 

indicadores quantitativos que nos permitem algumas leituras sobre a atuação da empresa no 

campo cultural e, também, avaliar o significado do rótulo de “maior patrocinadora de cultura 

do Brasil.” que a Petrobras utiliza como um slogan em sua publicidade. 

 

A construção de indicadores e de dados estatísticos que permitam avaliar a realidade  por 

meio de representações é uma ferramenta indispensável para acompanhar a evolução de uma 

política cultural. A Petrobras disponibiliza, publicamente, algumas informações com as quais 

podemos acompanhar a sua participação no financiamento da cultura. No entanto, percebem-

se algumas lacunas de dados ou em determinados anos, o que pode prejudicar uma análise 

mais precisa e detalhada, mas no geral os dados fornecidos permitem uma visão de vários 

parâmetros da sua atuação na cultura.   

 

Iniciamos pela avaliação dos recursos financeiros investidos. Já dissemos anteriormente que a 

Petrobras iniciou sua relação com o campo cultural no ano de 1982, em uma época anterior 

aos mecanismos de incentivo, baseados na renúncia fiscal. No entanto, os dados disponíveis 

não informam sobre os recursos financeiros investidos em cultura entre os anos de 1982 e 
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1994. A falta desses valores, porém, não impede que se perceba o crescimento progressivo 

dos recursos financeiros na sua estratégia de atuação no financiamento cultural.  

 

Pelos dados, é possível associar a atuação da Petrobras com o momento político e da relação 

entre Estado e cultura, no governo do presidente Fernando Henrique Cardoso. Foi na segunda 

metade do primeiro governo deste presidente que os temas da cultura passaram a ter mais 

relevância como estratégia de governo (REIS, 2006) e a atuação do empresariado se 

intensificou, na utilização da renúncia fiscal, via leis de incentivo. Como exemplo dessa 

situação, os dados estatísticos do MinC indicam que em 1995, a captação de recursos na 

modalidade mecenato foi de R$ 12,9 milhões. No ano seguinte, esse valor saltou para R$ 111, 

7 milhões e em 1997 atingiu R$ 207,9 milhões. Conforme José Castello (2002), a atuação do 

governo colocando as estatais como grandes incentivadoras da cultura foi muito importante 

para alavancar os investimentos culturais no país. De acordo com dados da Fundação João 

Pinheiro (2006), a partir de 1995 a União aumentou sua atuação no setor cultural, o que 

alterou a condição que vigorou até então, quando o setor cultural contava quase que 

exclusivamente com a participação de estados e municípios. 

 

Na Petrobras é possível constatar essa realidade observando-se os montantes de recursos 

destinados para projetos de cultura. Os dados de 1997 mostram investimentos de R$ 9 

milhões, um valor ainda pequeno para os padrões mais contemporâneos. Comparando-se com 

os investimentos totais em mecenato naquele ano no Brasil, a participação da Petrobras 

representa 4% de todo empresariado, estatal e privado. Nesse ano, a posição da Petrobras 

holding na lista das dez maiores empresas patrocinadoras de cultura era de oitavo lugar, 

excluindo-se os investimentos da Petrobras Distribuidora. A partir desse ano, os investimentos 

incentivados apresentam um ritmo ascendente. Somente nos anos de 2002 e 2007 verifica-se 

uma redução de investimentos em relação ao ano anterior. 

 

O volume de recursos investidos pela Petrobras cresce numa média de 70% nos anos de 1998 

e 1999, em relação ao marco inicial dos dados, em 1997. Isso reflete no quantitativo de 

projetos culturais que também cresceu, associado ao aumento de produções cinematográficas 

patrocinadas, devido aos custos para realização de filmes. Por essa época, a empresa já era 

identificada com a “patrocinadora de cinema nacional”, em plena efervescência do 



 155

movimento denominado Retomada43 do cinema brasileiro. Em relação ao conjunto de 

empresas, aquele período se configurava da seguinte maneira, conforme José Castello: 

Em 1996, foram 614 empresas a participar da política de incentivos fiscais. 
Em 1997, esse número saltou para 1133 empresas. Em 1998, é verdade, 
houve queda, para 1061, acentuada um pouco mais em 99, quando esse 
número caiu para 1040. O declínio verificado em 1998 foi motivado pelo 
mesmo fator que, antes atuara de modo favorável. Ocorre que, em 1997, 
tomou força o processo de privatizações das estatais; as novas privatizadas 
se desinteressaram da cultura e só viriam a retomar os investimentos a partir 
de 2000, e mesmo assim impulsionadas por novos - e problemáticos - 
estímulos oferecidos pelo Estado. (CASTELLO, 2002, p. 637) 

O contexto das relações entre o mercado e a cultura no Brasil apresentava altos e baixos no 

período. A Petrobras, ao contrário dos números de então, mantinha o crescimento dos 

volumes de verbas investidas, via leis de incentivo, conforme o gráfico número-7 a seguir.  

 

 

Gráfico 9 – Petrobras - Evolução do volume anual de recursos destinados à  
Cultura (R$ Milhões) 
Fonte: Petrobras (2009) 

 

Na transição do final dos anos 1990 para a década seguinte, chama a atenção o aumento de 

recursos para a cultura, verificado no ano 2000 em relação ao ano anterior, quando os valores 

investidos pela Petrobras representaram um crescimento de 206%, passando de R$ 15 milhões 

para R$ 46 milhões. A análise dos dados indica que a trajetória da Petrobras seguia em um 

                                                
43 Sobre o período denominado Cinema da Retomada, ver NAGIB (2002) e ORICHIO (2003) 
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sentido diferente do conjunto de empresas do período, que diminua a participação no campo 

cultural. 

 

É na passagem de 1999 para o ano 2000, também, que o número de projetos patrocinados pela 

empresa salta de 20 para 44. Nos arquivos que concentram a memória de atuação da Petrobras 

na cultura, o ano de 1999 parece encerrar um ciclo, iniciando-se outro a partir de 2000. 

Assim, encontramos dados que se referem ao período 1982 a 1999, e outro conjunto que vai 

de 2000 até o tempo presente. Ressalte-se que nesse último ainda vigorava a escolha dirigida 

dos projetos culturais, sem nenhuma mudança estrutural, apenas quantitativa. 

 

Em 2001, com a adoção da seleção pública por meio de editais, reconfigura-se o modelo de 

atuação da empresa e os valores investidos em cultura continuam em crescimento, embora 

não na mesma proporção que se verificara no ano anterior, ou seja, saltou de R$ 46 milhões 

para R$ 80 milhões, um incremento de 74%.  

 

No período de cinco anos, com captações cada vez maiores dos recursos de incentivos à 

cultura no governo federal, a Petrobras registrou no ano de 2002, pela primeira vez, uma 

queda acentuada no seu ritmo de investimentos em cultura, da ordem de 36%, passando de R$ 

80 milhões para R$ 51 milhões. A explicação pode ser creditada ao ano eleitoral, com 

eleições para cargos do executivo estadual, deputados, senadores e presidente da república. 

Existe uma tradição, no Brasil, que em ano de eleições a chamada máquina governamental, ou 

a estrutura do governo, reduz o ritmo de trabalho para atuar, prioritariamente, em projetos que 

assegurem a continuidade dos partidos no governo. O caráter de empresa mista da Petrobras 

pode ter contribuído para aquele cenário. Talvez esteja nesse fato recorrente a resposta para se 

entender a redução tão expressiva na tendência de crescimento em 2002.   

 

A partir de 2003, já no governo do presidente Luis Inácio Lula da Silva, a Petrobras retoma o 

ritmo de crescimento anual, interrompido no ano anterior. O ano de 2003 é também o da 

implantação do Programa Petrobras Cultural, que transformou o modelo de seleção pública e 

ampliou vários segmentos da produção artístico-cultural do país. A divulgação dos valores 

investidos em cultura de forma separada, em investimento incentivado e investimento total, 

torna mais transparente a estrutura de investimentos da empresa, possibilitando calcular o que 

é investimento próprio e o que é de origem pública, via renúncia fiscal.  
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Essa particularidade da política cultural da Petrobras, de destinar uma parcela dos seus lucros para a 

cultura, permite duas perspectivas de análise. A primeira é considerar um dado positivo que é o fato 

da empresa utilizar recursos próprios para o financiamento de projetos na sua política cultural. O 

usual, no Brasil, é a tendência das empresas utilizarem apenas os recursos incentivados, oriundos da 

renúncia fiscal. Reside nesse comportamento do empresariado brasileiro a fonte das maiores críticas 

ao modelo de financiamento adotado no país, o qual, reiteramos, mantém uma aparência de 

investimento privado, mas na verdade trata-se de recurso público.  

 

A segunda perspectiva de análise refere-se à tendência revelada na curva de investimentos 

próprios, como se vê no gráfico número 8, a seguir. Por meio desses dados, percebe-se que o 

ritmo de investimentos dos recursos próprios da Petrobras, entre os anos de 2002 e 2008, não 

segue o mesmo padrão de crescimento que se observa nos recursos incentivados. Ao 

contrário, há uma alternância entre acréscimo e decréscimo de investimento no qual se 

verificou um retorno para valores semelhantes após seis anos, partindo-se de R$ 38 milhões 

em 2002, para se atingir a cifra de R$ 39 milhões em 2008.   

 
O desempenho dos investimentos próprios em cultura não tem correlação com os lucros da empresa 

no mesmo período. Em 2005, por exemplo, quando se observa uma queda de 15% nos 

investimentos próprios em cultura, o lucro da Petrobras foi 40% superior ao registrado no ano 

anterior. Chama à atenção a redução de investimentos para cultura em 2008, quando a empresa 

registrou um lucro de 58%, comparado com o ano anterior. Assim, vemos como o investimento 

próprio em cultura não apresenta uma relação de causa e efeito com os números do lucro.   

 

 
Gráfico 10 – Petrobras - Investimento com recursos próprios para a cultura (R$ Milhões) 

Fonte: Petrobras (2008) 
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A seleção pública por meio de editais pode ser analisada em dois momentos distintos para a 

compreensão dessa forma de escolhas dos projetos culturais na Petrobras. O primeiro 

momento refere-se ao governo Fernando Henrique, já nos seus dois últimos anos, quando essa 

modalidade foi implantada. Nesse período, os valores destinados ao financiamento 

permaneceram praticamente estáveis com aproximadamente R$ 9 milhões e R$ 10 milhões 

para cada ano. Cabe ressaltar que nesses dois anos os segmentos culturais acolhidos se 

restringiam à música, artes cênicas, artes visuais e cinema. Podemos considerar esse período 

como um modelo de transição entre a política de balcão que vigorava até então, e o modelo 

que viria a seguir. Assim, o número de projetos contemplados era menor e, consequentemente 

o investimento, também, conforme gráfico 11. 

 

 

Gráfico 11 – Petrobras - Evolução das verbas para seleção pública (R$ Milhões) 
Fonte: Petrobras (2009) 

 

A partir do ano de 2003, com a adoção do Programa Petrobras Cultural - PPC, os investimentos 

se quadruplicaram, passando de R$ 10 milhões para R$ 45 milhões. Ocorreu ainda a ampliação 

dos segmentos culturais acolhidos, como também a quantidade de projetos contemplados.  No 

campo dos investimentos, os valores, após atingirem o aumento superior a 300%, 

permaneceram quase iguais até a edição 2006/2007, quando atinge a cifra de R$ 60 milhões. Os 

dados de investimentos em seleção pública indicam um equilíbrio nos valores destinados ao 

PPC, diferentemente dos outros indicadores de financiamento e investimentos apresentados, 

onde se verifica mudanças a cada ano. Em conjunto com outros dados do PPC, pode-se 

perceber que esse Programa demonstra ter atingido uma estabilidade como um importante 

segmento para política cultural da Petrobras. O gráfico-10, a seguir, demonstra a relação de 

estabilidade dos investimentos totais, no modelo de seleção pública e de escolha dirigida. 
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Os números confirmam que não há evidências de redução de recursos do Programa Petrobras 

Cultural nos anos analisados, o que caracteriza uma continuidade do Programa, atributo 

fundamental para uma política de cultura. Teixeira Coelho (2004) utiliza a continuidade nas 

políticas culturais como elemento de distinção das políticas de eventos. Aquelas ações 

isoladas que não se ligam a programas anteriores, nem lançam pontes necessárias para 

programas futuros, configurada como eventos esporádicos, ou desligados entre si.  

 

 

Gráfico 12 – Evolução da verba total do Programa Petrobras Cultural (R$ Milhões) 

Fonte: Petrobras (2008) 

5.2 COMPARATIVO  DO FINANCIAMENTO COM OUTRAS EMPRESAS - FASE DA 

ESCOLHA DIRIGIDA 

A relação das maiores empresas patrocinadoras de cultura ao longo do tempo, via lei de 

incentivo fiscal, mostra que um determinado grupo de organizações ocupa, frequentemente, as 

primeiras posições em valores investidos. Empresas como Vale do Rio Doce, Petrobras, Banco 

Bradesco, Banco do Brasil, Eletrobrás, Banco Itaú e outras, estatais ou privadas do mesmo 

porte, integram uma relação histórica dos 15 maiores investimentos em cultura, em uma série de 

levantamentos que pode ter como ponto de partida o ano de 1994, um marco da descoberta do 
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universo empresarial brasileiro de que investir no campo do simbólico era e é viável 

financeiramente. Como ocorre anualmente uma variação de valores destinados à cultura por 

essas empresas, isso reflete na mobilidade das posições dentro de um sistema classificatório.  

 

Baseada em dados do Ministério da Cultura, com os maiores investidores em cultura, numa 

série iniciada exatamente no ano de 199444, a análise dos dez primeiros lugares confirma uma 

permanência de um grupo de empresas que se situam nesse grupo, com alternância de posição 

a cada ano, baseada no volume de recursos investidos via lei de incentivo. Como já fora 

apontado por José Castello (2002), uma quantidade significativa de empresas estatais 

participava dessa lista em posições de destaque nos primeiros anos do governo Fernando 

Henrique Cardoso. À medida que foram ocorrendo as privatizações, essas empresas foram 

saindo das posições de destaque no volume de recursos investidos. Ou seja, os novos 

proprietários privados não manifestaram o mesmo interesse pela cultura que se verificava 

quando o Estado era o controlador.  

 

Um dado que chama a atenção refere-se aos valores que estão presentes em 1994, que são da 

ordem de centena de milhares de reais. A Petrobras Distribuidora investiu naquele ano R$ 170 mil 

em cultura. O segundo lugar da lista, o Banco Nacional, investiu R$ 92 mil. São valores 

considerados insignificantes para os padrões atuais, na ordem da dezena e centena de milhões de 

reais. No final do governo Itamar Franco, em 1994, as empresas ainda não haviam aderido 

financeiramente de forma significativa às vantagens dos incentivos fiscais como o fizeram a partir 

do ano seguinte, no novo governo, conforme demonstram as tabelas 3 e 4 a seguir. 

 

Tabela 3 –  Maiores Investimentos Incentivados em Cultura-1994 
Incentivador em 1994 Valor Incentivado R$ 

Petrobrás Distribuidora S.A 170.000,00 
Banco Nacional S/A 92.242,63 
Intergráfica S.A Máquinas Impressoras 81.880,00 
Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração - CBMM 42.500,00 
Editora FTD S/A 20.000,00 
Editora Ática S/A; 20.000,00 
Siciliano S.A 20.000,00 
Saraiva S/A. Livreiros Editores 20.000,00 
HSBC Investment Bank Brasil S.A - Banco de Investimento 16.560,00 
Concal Carbureto de Cálcio Ltda. 12.888,44 
Fonte: MinC (2009) 

  

                                                
44 No do MinC, o ano de 1993 contém dados de apenas duas empresas: Souza Cruz com R$ 14,9 mil investidos e 
o Banco Nacional com R$ 6,3 mil. 
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Tabela 4 –  Maiores Investimentos Incentivados em Cultura-1995 
Incentivador em 1995 Valor Incentivado R$ 

Telecomunicações de São Paulo - Telesp 2.050.000,00 
TV Globo Ltda 1.685.224,00 
Petrobrás Distribuidora S.A 1.540.000,00 
Infoglobo Comunicações Ltda 900.000,00 
Knoll Prods. Químicos e Farm, Ltda 700.000,00 
Banco Safra S.A. 614.520,60 
Liquid Carbonic Industrial S/A 500.000,00 
Globo Participações Ltda 500.000,00 
Volkswagen do Brasil Ltda 430.701,00 
Banco Real S.A. 300.000,00 
Fonte: MinC (2009) 

 

Chama a atenção na tabela 5 a seguir, a presença de cinco empresas estatais na lista dos dez 

maiores incentivadores de cultura, sobretudo das empresas de telecomunicações pré-

movimento de privatizações, como já anotado. A Petrobras holding ainda não surge entre os 

maiores. Quem assume esse papel é a Petrobras Distribuidora, que nesse período tinha um 

modelo independente de financiamento à cultura, com forte presença na área de cinema. 

 

Tabela 5 –  Maiores Investimentos Incentivados em Cultura-1996 
Incentivador em 1996 Valor Incentivado R$ 

Telecomunicações de São Paulo - Telesp 11.912.624,12 
Banco Itaú S.A 6.522.038,36 
Companhia Real de Crédito Imobiliário 5.390.849,28 
Souza Cruz S.A 3.949.209,14 
Petrobrás Distribuidora S.A 3.413.165,99 
Telecomunicações de Minas Gerais S/A.-TELEMIG 2.962.118,41 
Telecomunicações Brasileiras S/A -Telebrás 2.756.939,80 
Volkswagen do Brasil Ltda 2.031.351,64 
Banco Real S.A. 1.975.454,09 
Telemar Norte Leste S.A 1.933.606,16 
Fonte: MinC (2009) 

 

No ano de 1997, segundo da gestão Francisco Weffort, no MinC, as empresas estatais 

ocupavam 70% das dez maiores incentivadores, como resultado de uma decisão política do 

então governo que fazia das estatais uma espécie de chamariz para novos investidores 

privados em cultura. Nesse ano, a Petrobras holding (Petróleo Brasileiro S/A) surge pela 

primeira vez na relação dos dez maiores incentivadores, em quarta posição, com R$ 8,7 

milhões investidos em cultura. Esse é ano que marca, também, o aumento numérico de 

projetos patrocinados pela empresa, passando de 14 no ano de 1996 para 23 em 1997, um 

quantitativo pequeno para os padrões atuais, mas com o registro de 64% de crescimento em 

apenas um ano.  
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Outro dado de patrocínio que refletiu na posição da Petrobras, naquele ano, foi o 

financiamento para a realização de três filmes de longa-metragem que, reconhecidamente, 

necessitam de muitos recursos. Até o ano anterior, a ocorrência era de apenas um filme 

patrocinado por ano. Foram produzidos em 1997, com investimentos da Petrobras: O que é 

isso Companheiro? (Bruno Barreto), O Toque do Oboé (Cláudio McDowell) e Guerra de 

Canudos (Sérgio Rezende)45.  O quadro-10, a seguir, registra a entrada da Petrobras S/A na 

relação dos maiores, conforme dados do Ministério da Cultura 

.  

Tabela 6 –  Maiores Investimentos Incentivados em Cultura-1997 

Incentivador  em 1997 Valor Incentivado R$ 
Telecomunicações Brasileiras S/A -Telebrás 12.994.008,17 
Telecomunicações de São Paulo - Telesp 10.900.514,74 
Banco Itaú S.A 8.872.185,73 
Petróleo Brasileiro S. A - Petrobrás 8.724.114,35 
Telecomunicações de Minas Gerais S/A.-TELEMIG 7.401.782,33 
Volkswagen do Brasil Ltda 5.796.652,87 
Empresa Brasileira de Telecomunicações S.A. - Embratel 5.234.726,00 
Centrais Elétricas Brasileiras S/A - ELETROBRÁS 4.979.565,16 
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES 4.971.737,74 
Souza Cruz S.A 4.594.329,98 
Fonte: MinC (2009) 

 

No ano de 1998, a Petrobras assume pela primeira vez a posição de primeira empresa com o 

maior valor em recursos incentivados destinados ao campo da cultura, com R$ 16,1 milhões 

investidos, conforme pode ser visto na tabela 7, a seguir. O quantitativo de projetos 

financiados naquele ano não e indicativo para o crescimento de 85% de recursos em relação 

ao ano anterior. Em 1997, foram selecionados 23 e em 1998, 25 projetos culturais. A relação 

dos contemplados com as verbas revela a mesma quantidade de filmes de longa–metragem, 

três ao todo. No entanto, há patrocínio a restauro do patrimônio, exposições internacionais e 

festivais de cinema que devem ter influenciado no significativo aumento das verbas de 

financiamento verificado naquele ano.  

 

A partir daquele ano, a Petrobras assumiu a liderança anual como maior empresa com 

recursos incentivados destinados à cultura e permaneceu nessa posição até o ano de 2008, 

com participação crescente ao longo dos anos, com pequenos intervalos de destinação de 

recurso menor que o ano anterior, mas sem perder a posição de líder nessa avaliação 

classificatória. Desde então, a Petrobras incorporou à sua publicidade o slogan “a maior 

                                                
45 Ver em:  PETROBRAS. Memória Cultural Petrobras (op.cit.) 
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patrocinadora de cultura do Brasil.” Nos anos seguintes de 1999 e 2000, com o modelo de 

seleção por escolha direta, a Petrobras investiu R$ 14,6 milhões e 46,2 milhões, 

respectivamente, consolidando sua posição de líder nesse ranking, conforme tabelas-8 e 9.  

 

Tabela 7 –  Maiores Investimentos Incentivados em Cultura-1998 

Incentivador em 1998 Valor Incentivado R$ 
Petróleo Brasileiro S. A - Petrobrás 16.111.083,31 
Centrais Elétricas Brasileiras S/A - ELETROBRÁS 12.292.804,12 
Telecomunicações de São Paulo - Telesp 11.769.038,06 
Empresa Brasileira de Telecomunicações S.A. - Embratel 9.653.204,40 
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES 7.785.623,28 
Bradesco Seguros S. A. 5.685.374,90 
Cia Brasileira de Distribuição - CBD 5.517.766,06 
Telecomunicações Brasileiras S/A -Telebrás 5.128.883,47 
Telecomunicações de Minas Gerais S/A. - TELEMIG 4.681.551,61 
Volkswagen do Brasil Ltda 4.673.940,05 
Fonte: MinC (2009) 

 

Tabela 8 –  Maiores Investimentos Incentivados em Cultura-1999 

Incentivador em 1999 Valor Incentivado R$ 
Petróleo Brasileiro S. A - Petrobrás 14.587.830,80 
Centrais Elétricas Brasileiras S/A - ELETROBRÁS 11.195.108,68 
Cia Brasileira de Distribuição - CBD 7.286.064,91 
Volkswagen do Brasil Ltda 7.079.165,23 
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES 5.084.559,03 
Alfastar Participações Ltda 4.750.000,00 
Banco Itaú BBA S.A 4.315.000,00 
UNIBANCO - União de Bancos Brasileiros S.A 4.024.919,93 
Petrobrás Distribuidora S.A 3.958.804,69 
Banco do Brasil S.A - Centro Cultural 3.879.959,81 
Fonte: MinC (2009) 

 

Tabela 9 –  Maiores Investimentos Incentivados em Cultura-2000 
Incentivador em 2000 Valor Incentivado R$ 

Petróleo Brasileiro S. A - Petrobrás 46.173.799,55 
Centrais Elétricas Brasileiras S/A - ELETROBRÁS 10.932.157,99 
Cia Brasileira de Distribuição - CBD 10.873.480,13 
Petrobrás Distribuidora S.A 10.734.938,44 
Banco Itaú S.A 7.605.362,26 
Souza Cruz S.A 5.640.079,80 
Empresa Brasileira de Telecomunicações S.A. - Embratel 4.985.600,00 
Volkswagen do Brasil Ltda 4.945.271,72 
Itaú Seguros S.A 4.610.540,00 
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES 4.523.401,40 
Fonte: MinC (2009) 
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5.2.1  Fase dos Editais de Seleção Pública 

Os dados dos quadros acima se referem ao período que a Petrobras tinha as ações de 

patrocínio baseada exclusivamente na escolha direta ou dirigida, de projetos para o 

financiamento cultural. A partir de 2001, com a adoção dos editais públicos para seleção, a 

Petrobras não apenas consolidou sua posição de líder nos investimentos para a cultura, como 

ampliou a sua participação percentual, que no primeiro ano da mudança passou de R$ 46,2 

milhões para R$ 80,3 milhões, um salto de 74% nos investimentos incentivados, conforme 

gráficos, a seguir. 

 

A partir de 2001 e, em especial após 2003, com a posse do presidente Lula e o ministro 

Gilberto Gil como titular de Ministério da Cultura, a diferença entre a Petrobras e o segundo 

colocado em investimentos se amplia. Em 2006, esse valor alcança o índice mais expressivo, 

com R$ 204,4 milhões. Como efeito comparativo, naquele ano o orçamento total do 

Ministério da Cultura foi de R$ 359,8 milhões, ou seja, a Petrobras, com os recursos 

incentivados representou 57% do orçamento do Ministério.  Na sequência demonstramos 

graficamente a evolução anual da participação da Petrobras no financiamento cultural, 

comparada com outras empresas no Brasil. 

 

  

 

 
Gráfico 13 - Os seis maiores incentivadores de cultura em 2001 
Fonte: Petrobras (2007) 
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Gráfico 14 - Os seis maiores incentivadores de cultura em 2002 
Fonte: Petrobras (2007) 
 

 

 

Gráfico 15 - Os seis maiores incentivadores de cultura em 2003 
Fonte: Petrobras (2007) 

 

 

 

Gráfico 16 - Os seis maiores incentivadores de cultura em 2004 
Fonte: Petrobras (2007) 
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Gráfico 17 - Os seis maiores incentivadores de cultura em 2005 
Fonte: Petrobras (2007) 
 

 

Gráfico 18 - Os seis maiores incentivadores de cultura em 2006 
 Fonte: Petrobras (2007) 
 

 

Gráfico 19 - Os seis maiores incentivadores de cultura em 2007 
Fonte: MinC (2009) 
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Os dados do ano de 2007 demonstram uma queda acentuada de R$ 25 milhões nos 

investimentos da Petrobras em cultura, em comparação com o ano anterior, conforme se 

observa no gráfico-19.  Naquele ano, a empresa obteve um lucro 17% menor em relação ao 

apurado no ano de 2006 e esse fato influenciou de forma significativa no volume de recursos 

para a sua política cultural. Para situar o impacto da redução, pode-se perceber que o valor 

menor que a Petrobras deixou de investir, equivalente a R$ 24,9 milhões, representou uma 

quantia maior que os investimentos do Banco do Brasil em 2006, quando o banco ficou como 

segundo colocado em investimentos culturais, da ordem de R$ 23,9 milhões. No ano de 2007, 

além da Petrobras, outras estatais como Banco do Brasil e Eletrobrás aplicaram menos 

recursos financeiros em cultura comparando-se com o ano anterior, quando ocuparam os três 

primeiros postos da lista. Apenas o BNDES aumentou o volume de patrocínio de R$ 10,7 

milhões para 12,6 milhões. 

 

No ano 2008, os dados relativos a investimentos culturais pelas empresas são esclarecedores da 

intricada relação entre empresas e o financiamento da cultura no Brasil. O ano foi marcado pela 

crise financeira mundial, que causou retração em vários segmentos da economia global no último 

trimestre. Diante desse cenário, várias empresas reduziram a participação no financiamento da 

cultura. Para a realidade brasileira os efeitos da crise foram menores do que se temia, mas foram 

suficientes para que das 20 maiores empresas patrocinadoras de cultura, 10 tivessem destinado 

volume menor que no ano anterior, conforme dados do Ministério da Cultura. 

 
A Petrobras, embora tenha aplicado cerca de R$ 30 milhões a menos do que em 2007, 

permaneceu em primeiro lugar entre as empresas. A segunda colocação continuou com a Vale 

do Rio Doce, que também investiu menos. A redução dos investimentos da Telesp levou a 

empresa da terceira posição em 2007, para a sexta em 2008. Já o Banco do Brasil fez o 

movimento contrário. Aumentou os investimentos e mudou de quarto para terceiro lugar em 

2008, como se vê no gráfico-18.  
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Gráfico 20 - Os seis maiores incentivadores de cultura em 2008 
Fonte: MinC (2009) 

5.3  DISTRIBUIÇÃO REGIONAL DOS PROJETOS  

A cultura brasileira é analisada de forma recorrente com destaque para a diversidade. As 

diversas “culturas” existentes no país configuram um mosaico nada uniforme, de práticas, 

festas, culinárias, crenças etc. Diante desse quadro culturalmente complexo, políticas públicas 

de cultura não têm apresentado soluções visíveis para o atendimento democrático a todas as 

demandas de manifestações e produções. Sem muito esforço, pode-se perceber a presença do 

Estado em atendimento aos pleitos das produções e manifestações urbanas, deixando à 

margem um contingente incontável de pequenas cidades e localidades que, no entanto, 

contribuem com um rico repertório de práticas culturais, favorecendo de forma significativa o 

conjunto que constitui a identidade brasileira.   

 

A publicação Um olhar sobre a cultura brasileira (WEFFORT e SOUZA, 1998) que faz um 

balanço do primeiro período da gestão do ministro Francisco Weffort à frente do MinC (1995-

1998), na apresentação,  o então ministro aborda a questão da diversidade cultural brasileira, 

mas a sua análise se resume a reconhecer a existência de um desequilíbrio entre os grandes 

centros urbanos e o que classifica de “cultura de raiz”. Mas Weffort não avança na questão da 

desigualdade ou indica condições de enfrentamento da histórica falta de atuação do MinC 

para a cultura produzida pelo segmento não urbano brasileiro. Segundo ele, “a cultura 
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brasileira de raiz não apenas sobrevive galhardamente ao desenvolvimento urbano como se 

vale de suas técnicas para crescer” (Idem, p. 22). Em vez de apresentar as ações do MinC para 

os produtores de “cultura de raiz”, o ministro ressalta o potencial do mercado brasileiro 

(urbano) para superar as dificuldades e inventar estratégias criativas para colocar à venda 

produtos como livro, CD etc. 

 

Na gestão seguinte, no ano de 2003, o ministro da cultura Gilberto Gil estabeleceu como 

prioridade o acesso democrático à cultura para toda a sociedade brasileira. No texto que faz 

um balanço da primeira gestão à frente da pasta, são apresentadas ações importantes como os 

Pontos de Cultura. No entanto, ao se verificar as estatísticas de captação de recursos para 

projetos, via lei de incentivo, percebe-se que a tendência de atendimento prioritário aos 

projetos oriundos dos grandes centros urbanos ainda é uma realidade, conforme se vê na 

tabela 10, abaixo.  

 

Em um artigo com o título Os efeitos das leis 

de incentivo, José Álvaro Moisés (1998), 

analisa as consequências da concentração 

regional de projetos contemplados com verbas 

de incentivo na seguinte perspectiva: 

 

 

A experiência brasileira de mecenato privado, contudo não tem apenas 
virtudes. Existem objeções que sugerem uma pauta de problemas reais que 
exigem mudanças ou correção de rumo nos próximos anos. A primeira delas 
refere-se à concentração de recursos que um sistema de mercado, como o 
mecenato privado, acaba produzindo quando opera em uma sociedade de 
estrutura econômica, social e regional tão desigual como a brasileira. [...] O 
efeito dessa tendência de concentração, no caso brasileiro, é que o Sudeste 
do país – particularmente São Paulo e Rio de Janeiro -, converteu-se na 
região privilegiada de captação de recursos para a cultura. O problema 
preocupa o Ministério da Cultura desde 1995 e, embora algumas medidas 
tenham ajudado a atenuar a tendência concentracionista, isso ainda é 
insuficiente. (MOISÉS, 1998, p. 440)  

Ao longo do texto, Moisés apresenta algumas razões para o efeito das distorções na 

distribuição dos recursos, fundamentadas em aspectos que associam concentração de renda e 

desenvolvimento socioeconômico da região Sudeste, como o território privilegiado desse 

modelo de financiamento, definido pelo mercado.  

Tabela 10 – Distribuição regional dos 
projetos contemplados 
pelo MinC em 2008 

 

REGIÃO N° DE PROJETOS 
Norte  106 
Centroeste 367 
Nordeste 640 
Sul 1049 
Sudeste 4565 
Fonte MinC (2009) 
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Outro tipo de argumento que surge para explicar a situação de distorção entre valores investidos 

e número de projetos patrocinados nas regiões brasileiras refere-se à quantidade de projetos 

apresentados e maior concentração de produtores culturais nos estados de São Paulo e Rio de 

Janeiro.  A autora Ana Carla Fonseca Reis (2006) utiliza esse argumento ao analisar a situação. 

O raciocínio desse tipo de argumento recai, geralmente, nos fatores aritméticos dos números 

expressivos da economia e da contribuição da região Sudeste para a economia do país. Mas tais 

argumentos escondem outros fatores como: as distorções presentes nas leis de incentivo; no 

desenvolvimento desigual entre as regiões e, também, nas desigualdades de condições inerentes 

ao campo cultural, como concentração de equipamentos culturais, por exemplo.  

 

Recentemente, por ocasião das discussões de mudanças na Lei Rouanet, no Congresso 

Nacional, o tema voltou ao debate com destaque na mídia. Alguns argumentos apresentavam 

uma grande dose de paixão e de defesa de interesses, sem a devida serenidade com que se 

deve tratar o tema, o que é pouco recomendável para uma proposta de lei que servirá para 

todo o sistema cultural brasileiro e não para privilegiar grupos de produtores, regiões ou 

estados da federação. Nesse período, o ministro da Cultura Juca Ferreira declarou que “temos 

concentração em certas regiões. Mas é falso chamar essa discussão para uma discussão 

puramente territorial. A desigualdade de acesso à cultura é enorme e boa parte da população 

está alijada” (FERREIRA, 2009b). O contra-argumento veio de Mauro Chaves, em artigo no 

jornal O Estado de São Paulo, para quem:  

As entrevistas do ministro da Cultura sobre as distorções propiciadas pela 
Lei Rouanet dão grande ênfase ao volume bem maior de recursos, via 
renúncia fiscal, canalizados para produções culturais do chamado eixo Rio-
São Paulo. Certamente o ministro não leva em conta que consome e produz 
mais projetos culturais uma Região do País que representa 73% do Produto 
Interno Bruto (PIB) nacional e é o maior mercado para os produtores 
culturais de todo o País (CHAVES, 2009, p.2). 

A perspectiva de análise de Mauro Chaves confirma a existência de setores da sociedade que 

defendem a manutenção da distorção hoje em vigor. Ao tratar de cultura, os partidários da 

manutenção do atual modelo, que não veem problema na má distribuição regional demonstram 

perceber a cultura unicamente como espetáculo e entretenimento. Nessa perspectiva, fortalecem 

o argumento da maior concentração de produtores no eixo Rio de Janeiro-São Paulo, aliada à 

maior concentração de equipamentos culturais, como teatro e cinema. Mas a cultura como 

cidadania, ultrapassa os limites do entretenimento, dos mega- espetáculos, dos números 

grandiosos de público e arrecadação. Ela se processa, também, nas festas e nas artes populares, 
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nas manifestações seculares que se mantêm com uma surpreendente resistência diante das 

transformações sociais. O mercado ignora esses segmentos da cultura por não identificar 

potenciais que incorpore valores às suas marcas e imagem empresarial.   

 

A política cultural da Petrobras apresenta uma semelhança na tendência de concentração 

regional, que ocorre no MinC. A empresa reconhece esse fato e informa no seu site que ainda 

não alcançou a democratização da distribuição dos recursos de patrocínio, mas trabalha com a 

perspectiva de diminuir a distorção verificada. Um dado relevante no processo de seleção 

pública da empresa é o número crescente de projetos inscritos. Considerando-se o período 2002 

a 2007, o aumento do número de projetos concorrentes ao financiamento, alcançou uma média 

de 43% ao ano, partindo de 1805 projetos até alcançar 7455. Os dados do MinC, na mesma 

categoria e período pesquisados, apresentam quantitativos mais expressivos anualmente, mas o 

percentual médio de crescimento é de 15% ao ano, inferior, portanto, ao verificado no Programa 

da Petrobras Cultural. Os dados numéricos da empresa mostram a tendência de inversão que 

vem ocorrendo, de forma gradual, ao longo do tempo, desde a implantação dos editais de 

seleção pública dos projetos, conforme demonstrados nos gráficos a seguir. 

 

 
 

Gráfico 21 – Petrobras - Projetos inscritos e contemplados na Seleção Pública (2001-2006) 
Fonte: Petrobras (2009) 
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Gráfico 22 – Petrobras – Percentual dos Projetos Contemplados por Região 
Fonte: Petrobras (2008) 

 
 

 
 
Gráfico 23 – Petrobras - Distribuição geográfica dos projetos contemplados – 2001 
Fonte: Petrobras (2007) 
 

 

 

Gráfico 24 – Petrobras -Distribuição geográfica dos projetos contemplados - 2002 
Fonte: Petrobras (2007) 
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Gráfico 25 – Petrobras - Distribuição geográfica dos projetos contemplados - 2003/2004 
Fonte: Petrobras (2007) 
 
 

 
 
Gráfico 26 – Petrobras - Distribuição geográfica dos projetos contemplados - 2004/2005 
Fonte: Petrobras (2007) 
 
 
 

 
 
Gráfico 27 – Petrobras - Distribuição geográfica dos projetos contemplados - 2005/2006 
Fonte: Petrobras (2007) 
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Gráfico 28 – Petrobras - Distribuição geográfica dos projetos contemplados - 2006/2007 
Fonte: Petrobras (2009) 
 

 

A comparação entre Rio de Janeiro e São Paulo com o restante dos estados brasileiros, 

conforme gráficos acima, a princípio, poderia parecer metodologicamente impreciso por 

utilizar apenas dois estados em confronto com regiões inteiras.  No entanto, a perspectiva de 

descentralização ocorre justamente nesse sentido. À medida que as demandas por patrocínios 

culturais de outros estados foram conquistando a posição de contempladas, ocorreu, como 

consequência, a redução percentual da participação daqueles dois estados. Os números da 

diferença ainda não são muito expressivos, mas a tendência de redução deve ser considerada 

como um elemento positivo.  

 

Os dados acima, expressos graficamente, revelam que a partir da adoção dos editais 

públicos a concentração de projetos contemplados nos estados do Rio de Janeiro e São 

Paulo diminuiu. Outro fator relevante é a seleção baseada nas comissões externas, 

compostas por integrantes de vários estados. Esse fator é indicativo de equilíbrio no 

julgamento, como forma de avaliar o mérito dos projetos concorrentes, com base nos 

critérios e objetivos do Programa Petrobras Cultural.   

 

Os números são expressivos e representam uma situação que todos entendem como 

problemática, desde a intensificação do financiamento por meio da Lei Rouanet, na gestão do 

ministro Francisco Weffort até a atualidade, na gestão do ministro Juca Ferreira. No caso do 

modelo de política cultural da Petrobras, consideramos importante destacar a seleção de 

projetos que não teriam oportunidade de realização em outros modelos de patrocínio 

desenvolvidos por empresas.  
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Uma análise da relação de projetos patrocinados pela Petrobras, sobretudo após a implantação 

da seleção pública, revela essa particularidade. São várias ações que não se encaixam na 

relação de cultura como entretenimento, as quais se constituem em iniciativas que trazem no 

seu objetivo, termos como “resgate”, “registro”, “mapeamento” e outros de igual teor. O 

acesso a projetos como esses, serve, também, como indicativo do conceito de cultura que 

vigora na política cultural da Petrobras.  

 

Por acolher dentro dos seus programas as mais diversas formas de expressão cultural, ainda 

que o entretenimento e o segmento artístico estejam em maior número, pode-se perceber uma 

dimensão alargada do conceito de cultura, presente nos programas da empresa. Um conceito 

que atua em proximidade e sintonia com aquele adotado pelo Ministério da Cultura, colocado 

desde a posse do então ministro Gilberto Gil, em 2003, como cultura no sentido antropológico 

(CERTEAU, 1996 e BOTELHO, 2005), ou seja:  

Cultura como a dimensão simbólica da existência social brasileira. Como 
usina e conjunto de signos de cada comunidade e de toda a nação. Como 
eixo construtor de nossas identidades, construções continuadas que resultam 
dos encontros entre as múltiplas representações do sentir, do pensar e do 
fazer brasileiros (GIL, 2007). 

A adoção desse conceito de cultura na Petrobras pode ser demarcada em 2003, início do PPC. 

Até então, os projetos acolhidos para patrocínio, pela empresa, eram restritos às áreas de 

música, cinema, artes cênicas e artes visuais. Pode-se perceber que eram linguagens artísticas, 

apenas. Com o PPC, novas linguagens artísticas passaram a integrar os editais como também 

outras práticas culturais, ampliando a noção de cultura que vigora no Programa.  

 

Outro aspecto que tem ligação com a distribuição geográfica dos projetos contemplados pela 

Petrobras é a origem dos proponentes ou locais onde serão executados. No modelo 

convencional dos patrocínios de empresa à cultura, há uma estreita relação com área de 

atuação do patrocinador. Na Petrobras, ainda que em menor número, já é possível perceber 

projetos selecionados da região Norte, tradicionalmente a região com o menor número de 

concorrentes e contemplados.  

 

Merece registro a informação que na edição 2006/2007 do Programa Petrobras Cultural, dois 

projetos do estado do Acre foram contemplados. A empresa registrou essa conquista, 

salientando que a Petrobras não tem nenhuma instalação das suas atividades industriais ou 
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administrativas naquele estado, exceto alguns postos de combustíveis da marca BR. Uma 

consulta à lista dos contemplados ao longo dos anos exibe também projetos originados em 

pequenas cidades de estados onde a empresa não tem nenhuma presença no seu segmento de 

exploração, produção ou refino de petróleo. Ao atuar em um cenário assim, a Petrobras, com 

sua política cultural, afasta-se da explicação típica de que a relação entre empresas e 

patrocínio cultural é fundamentada, exclusivamente, nas relações com a marca a imagem, a 

ampliação de mercado e consumidores.  

5.4  A PETROBRAS E OS  SEGMENTOS CULTURAIS 

No modelo de financiamento privado brasileiro, a determinação pelo segmento cultural que 

será patrocinado fica com quem repassa o patrocínio, oriundo dos incentivos fiscais. Assim, a 

maioria das empresas tem um perfil de investimento em determinados segmentos culturais, 

baseadas nas suas estratégias de marketing e da imagem que deseja construir ou manter. 

 

Algumas empresas optam por música para jovens, outras tendem para as artes cênicas, 

literatura, etc. Ao fazer uma opção, os patrocinadores privados deixam à margem outras 

linguagens artísticas e, principalmente expressões culturais que não se encaixam nas 

manifestações artísticas tradicionais. Os manuais existentes com ensinamentos para 

produtores culturais obterem sucesso nos seus empreendimentos alertam para a necessidade 

de se identificar qual o perfil de projeto cultural acolhido por uma empresa quando se busca 

patrocínio. Para esse tipo de publicação, essa é uma regra básica.  

 

Com o objetivo de sistematizar os dados sobre os segmentos culturais preferidos das 

empresas, a revista Marketing Cultural elabora anualmente o perfil das empresas baseado nos 

segmentos mais patrocinados pelas cem maiores patrocinadoras de cultura do ano anterior. 

Assim, é possível perceber as preferências com base no quantitativo de projetos patrocinados 

por cada empresa, individualmente, no conjunto de 23 segmentos culturais que têm amparo na 

Lei Rouanet. O resultado da pesquisa evidencia um diagnóstico com dados segmentados que 

permitem um reconhecimento mais detalhado do destino dado aos recursos, pelas empresas.  
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Os gráficos número 29 e 30, a seguir, sintetizam os dados da pesquisa, baseada em 

informações do Ministério da Cultura. 

 

 

 
Gráfico 29 – Segmentos culturais patrocinados pela Petrobras em 2007 
Fonte: Revista Marketing Cultural (2009) 
 

 

 

Gráfico 30 – Segmentos culturais patrocinados pela Petrobras em 2008 
Fonte: Revista Marketing Cultural (2009) 
 

Com os dados dos dois últimos anos, 2007 e 2008, é possível perceber que a Petrobras 

patrocina projetos em todos os segmentos listados. A existência de pelo menos um projeto em 

cada segmento, conforme gráfico-29 e 30, acima, revela como a empresa acolhe nos seus 

programas, de seleção pública ou escolha direta, manifestações artísticas como também outras 

ações no campo da cultura, como patrimônio, projetos socioculturais, artesanato, etc.  

Mas a representação gráfica indica também que segmentos como livro, cinema e música 

ocupam posição de destaque no quantitativo de projetos. Outros segmentos participam com 

números próximos dos mais expressivos, como teatro, artes integradas, música instrumental e 
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patrimônio. A distribuição mais equitativa desse segundo conjunto de segmentos é um 

elemento de diferenciação de outras empresas que apresentam maior concentração de recurso 

em poucos segmentos, deixando os outros com pequeno ou nenhum atendimento dos seus 

programas. É importante destacar que, na comparação geral, as estatais apresentam uma 

dispersão maior em todos os segmentos, enquanto as empresas privadas apresentam tendência 

de concentração, uma relação direta com os critérios do marketing cultural como diretriz dos 

investimentos em cultura.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A Petrobras, como empresa patrocinadora, completa no ano de 2010, 28 anos de relação com 

o campo cultural. Uma trajetória iniciada em 1982, quando o envolvimento de empresas com 

o universo simbólico da cultura ainda era uma prática embrionária no Brasil. No período 

estudado, a sociedade brasileira presenciou muitas transformações em vários setores como na 

política, economia, comunicação, e em todos os segmentos que conduzem os destinos de um 

país. Na cultura não foi diferente. Considerando o ano de 1982 como referência, a sociedade 

brasileira acompanhou os movimentos que marcam o relaxamento da censura, comparada 

como os anos anteriores, a criação do Ministério da Cultura, os desdobramentos da presença 

desse órgão como formulador de uma política cultural em vários governos, até a introdução e 

alterações das leis de incentivo ao financiamento da cultura, executado por empresas.   

 

Na política, em 1982, o Brasil vivia os últimos anos de mandato do general João Baptista de 

Figueiredo. Comparado com os governos anteriores, dos presidentes-generais eleitos pelo 

voto indireto, o regime militar já apresentava distensões e alguns indícios de liberdade. 

Aquele foi o ano das primeiras eleições diretas para governador após 1964, um marco político 

importante para o restabelecimento da democracia. Apesar desses indícios de relaxamento na 

condução da política, alguns setores internos dos militares no poder trilhavam no sentido 

contrário ao retorno do país a um regime de liberdade.  

 

Em 1982 havia, no campo da cultura, um reflexo do momento político, classificado como 

abertura, principalmente nas produções da indústria cultural. A revista Veja, na sua edição de 

retrospectiva daquele ano, trazia uma possível síntese para a cultura dos espetáculos ao longo 

do ano, ao afirmar que “o Brasil das artes chega ao final de 1982 sem problemas com a 

Censura e com motivos para acreditar que uma geração talentosa vai firmando o pé para fazer 

desta década uma das mais criativas do século”.46   

 

Esse era o panorama da época em que a Petrobras se lançou à atividade de investir recursos 

financeiros em uma produção artística. Durante a pesquisa, constatamos que a Petrobras 

divide a história da sua atuação no patrocínio cultural em duas fases. A primeira situa-se entre 
                                                
46 O ano de bom astral. Revista Veja. São Paulo,  n. 747, 29 dez. 1982. Disponível em: 
<www.veja.com.br/acervodigital> Acesso em: 10 out. 2009  
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os anos de 1995 e 1999, e a outra, do ano 2000 em diante. Na publicação Memória Cultural 

Petrobras (2000), o texto de apresentação informa que,  

Embora este projeto mantenha seu foco no período de 1995-1999, cabe 
ressaltar que a concessão de patrocínio remonta a um período anterior ao 
citado, embora fosse representada por ações isoladas e ainda não vinculadas 
à política de marketing cultural que a empresa passaria a adotar 
posteriormente. (PETROBRAS, 2000, p.9)  

Os dados disponíveis nos levaram a fazer uma divisão em três períodos, considerando, também, 

a atuação da Petrobras na cultura entre os anos de 1982 e 1994 como relevante para estabelecer 

as relações iniciais da empresa com a cultura. Devido ao modelo adotado pela empresa nesse 

primeiro período de patrocínio cultural, chamamos de período exploratório, no sentido de 

experimental, porque como a Petrobras confirma, o modelo era baseado em ações isoladas.  

FASE EXPLORATÓRIA 

No ano de 1982 a Petrobras patrocinou apenas uma produção, o Projeto Seis e Meia, no 

Teatro João Caetano, Rio de Janeiro, considerado o marco inicial das relações da empresa 

com o campo da cultura. Não há indícios de que naquele período a empresa exibia sua marca 

associada aos espetáculos. Os recursos de patrocínio eram destinados à produção, mas não 

havia, ainda, uma contrapartida explícita. A Petrobras reproduzia no Brasil uma prática 

existente em outros países, da atuação de empresas na cultura, mas com um viés mais 

identificado com a filantropia que com o marketing, fazendo uma trajetória semelhante à 

apontada por Naomi Klein em seu livro Sem logo, no qual ele afirma que,  

Quando o patrocino [cultural] decolou como substituto dos fundos públicos 
em meados dos anos 80, muitas empresas que tinham experimentado a 
prática, deixaram de ver o patrocínio como um híbrido de filantropia e 
promoção de imagem, e começaram a tratá-lo mais puramente como 
instrumento de marketing, e um dos mais eficazes. (KLEIN, 2002, p. 58, 
grifo nosso) 

 A autora refere-se à realidade dos patrocínios culturais nos Estados Unidos e no Canadá, mas 

podemos extrapolar sua interpretação para a realidade brasileira do início dos anos 1980. Em 

um ambiente político de construção da redemocratização, as prioridades para a cultura ainda 
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estavam muito mais voltadas para consolidar as liberdades conquistadas e garantir a livre 

expressão por meio da arte e da cultura.  

 

Na Petrobras a atuação na cultura demonstrava ser uma atividade assessória, sem a 

importância que veio a conquistar anos mais tarde. Em 1987, na sua segunda intervenção, a 

empresa patrocinou a Orquestra Petrobras Pró-Música, utilizando os benefícios recém 

promulgados Lei Sarney de incentivo à cultura, Lei 7505. Para muitas empresas a entrada em 

vigor desta lei, representou a possibilidade de trocar imposto a pagar por investimentos em 

projetos de cultura. Esse movimento foi detectado por uma pesquisa realizada pela Fundação 

João Pinheiro (1998). Segundo os dados, com a Lei Sarney, o ingresso de novas empresas 

privadas no investimento cultural se deu de forma crescente e continuada. Por outro lado, a 

participação de empresas públicas deu-se de forma crescente, mas descontínua.  

 

A trajetória da Petrobras naquele período confirma a conclusão da pesquisa. Conforme 

demonstrado no capítulo 3, o quantitativo de ações da empresa na cultura era insignificante. 

Podemos apontar como causas para a desarticulação das estatais com o campo cultural, o 

modelo de desenvolvimento herdado da ditadura militar, pelo qual as empresas eram voltadas, 

exclusivamente, para suas áreas de negócio como energia elétrica, telecomunicações, 

petróleo, etc. Outro motivo seria o pouco tempo de existência do Ministério da Cultura, ainda 

tentando estrutura-se institucionalmente na chamada máquina pública, e a ausência de uma 

tradição, no Brasil, do patrocínio cultural por empresas.  

 

Os segmentos culturais patrocinados pela Petrobras na fase inicial, entre 1982 e 1994, foram 

música, restauro de obra de artes visuais, dança, exposição histórica e um filme, inaugurando 

uma parceria com a área de cinema. Embora ainda não houvesse uma tendência muito clara 

de opção da empresa por um segmento determinado, constatou-se que os projetos musicais 

formam a maioria, sendo três, em um quantitativo de apenas oito patrocínios concedidos. 

Aquele era o período que a indústria fonográfica estava em ascensão com o lançamento 

contínuo de novos artistas e a reafirmação dos consagrados, provocando uma acirrada 

concorrência entre as gravadoras e empresas de rádio. A Petrobras ter iniciado o patrocínio 

pela música popular, no início dos anos 1980, foi um caminho praticamente natural no cenário 

das artes brasileiras ligadas à produção da indústria cultural de então. 
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O MARKETING CULTURAL 

A partir de 1995 a Petrobras aumentou sua a atividade de patrocínio cultural, uma 

consequência do modelo de utilização do incentivo fiscal federal que se intensificou com a 

gestão do ministro da cultura Francisco Weffort, associado à determinação governamental de 

colocar as empresas estatais como principais executoras do sistema de financiamento por 

meio da Lei Rouanet de incentivos fiscais à cultura. A atuação da empresa nesse período já se 

caracteriza como de marketing cultural. Os projetos beneficiados com patrocínio da Petrobras 

eram voltados para público numeroso como um investimento na visibilidade da marca.  

 

Aquele foi também o ano inicial da unificação das logomarcas da empresa, ocorrida em 

dezembro de 1994. A Petrobras holding passou a adotar a logomarca da Petrobras Distribuidora, 

a subsidiária responsável pela comercialização de combustíveis, com o objetivo de unificação 

da identidade visual. A marca anterior era de 1972 e, baseada em pesquisas, a empresa concluiu 

que a marca da sua distribuidora, com as letras BR, era mais conhecida que a outra, formada por 

uma mistura geométrica de hexágono e losango, conforme figura-2, a seguir.  

 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 2 – Logomarcas da Petrobras em 1972 e a partir de 1994 
Fonte: PETROBRAS (2008) 

 

Essas ações da Petrobras demonstram uma transformação no modelo de relacionamento com a 

sociedade, aumentando a capacidade de comunicação. Carmem Carril (2004), no livro A alma 

da marca Petrobras: significado e potencial comunicativo, analisa a marca da empresa com 

base na semiótica, e afirma que a nova marca atendia ao planejamento estratégico da empresa 

de ser visita como integrada. Os elementos da nova representação gráfica são interpretados pela 

autora como uma síntese de valores positivos, com as cores que remetem à brasilidade, 

reforçando os apelos históricos ligados à criação e ao que representa o nome Petrobras para a 

sociedade brasileira, associados às letras BR, como uma sigla da palavra Brasil. 

Logomarca de 1972 Logomarca unificada em 1994Logomarca de 1972 Logomarca unificada em 1994
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Com essa ação, a Petrobras renovou sua marca e se adaptou a uma tendência mundial, pela 

qual as empresas passaram a investir não apenas na comunicação dos bens produzidos, mas, 

também, no nome das organizações que os produzem com a perspectiva de estabelecer 

diferenciação.  

 

Nesse processo, a imagem das empresas passou a desempenhar um papel fundamental no 

universo dos negócios e a marca das empresas transformou-se numa síntese de todo o 

universo da produção. Essa mudança de foco, que colocou a valorização da marca como um 

objetivo estratégico das organizações, pode ser exemplificada no ensinamento radical dos 

teóricos da administração, que pregavam em meado dos anos 1980 que as empresas, para 

obterem sucesso, deveriam produzir principalmente marcas e não produtos, conforme Klein 

(2002). Anualmente, organizações especializadas divulgam o resultado sobre o valor da marca 

das empresas. Chama a atenção o fato de algumas empresas globais apresentarem a marca 

com uma valorização que supera o valor de mercado da própria empresa.   

 

No caso da Petrobras a opção no momento de mudança da marca revela um exemplo bastante 

significativo. Como a marca dos seus produtos, os combustíveis BR, era mais conhecida do 

público, a fusão de marcas, desenvolvida como um projeto de modernização da imagem, 

optou pela marca da subsidiária BR Distribuidora para representar toda a empresa. No 

levantamento das cem marcas mais valiosas da América Latina, no ano de 2008, a Petrobras 

ocupou a sétima posição, com sua marca avaliada em R$ 5, 4 bilhões.47 A Interbrand, empresa 

responsável pelo levantamento, argumenta em seu relatório que a atuação da Petrobras no 

campo da cultura é uma das razões para o bom desempenho da sua marca.  

 

A ampliação do processo de comunicação da Petrobras inseriu, também, um maior 

investimento nas ações ligadas à cultura. Comparada com os anos anteriores, pode-se dizer 

que a empresa efetivamente reconfigurou sua atuação no patrocínio cultural a partir de 1995, 

quando o discurso do governo decretava que aquele tipo de patrocínio era um bom negócio.  

 

Em uma cartilha oficial, produzida pelo Ministério da Cultura, em meado dos anos 1990, 

pode-se encontra os seguintes ensinamentos,  

                                                
47 Conforme levantamento da empresa especializada Interbrand. Dados disponíveis em:  
< http://www.interbrand.com/images/studies/O_Poder_das_Marcas_na_Am%C3%A9rica_Latina_2008.pdf> 
Acesso em set. 2009.  
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O marketing cultural oferece a mais rica gama de opções, no universo 
simbólico, de valores que o empresário pode agregar à imagem de seu 
empreendimento ou à marca de seu produto, a depender da estratégia 
estabelecida. [...] Na aldeia global, a demanda pelos bens culturais 
acompanha o ritmo inédito de crescimento do turismo internacional. Nunca 
os museus foram tão visitados, as obras de arte valorizadas e não há paralelo 
para os lucros que obtêm hoje os entretenimentos culturais com o show 
business. (MINC, 1995, p. 9-10)   

Se na publicação oficial do MinC, encontramos termos expressões como lucro, business e 

agregar valor, que são típicas do campo dos negócios empresariais e do marketing, é de se 

esperar que em produções não oficiais, os mecanismos de obtenção de vantagens estejam muito 

mais explícitos, numa clara alusão ao processo de submissão da cultura à lógica do mercado, 

numa utilização típica do que Rubim (2007a) classifica de mercantilização da cultura.   

 

A partir de então, no período 1995 a 2000, a atuação da Petrobras seguiu em um movimento 

crescente, marcando presença em diversos segmentos da produção simbólica brasileira. 

Apesar do quantitativo de projetos acolhidos apresentar números crescentes, tornando-a uma 

empresa de destaque entre os dez maiores patrocinadores do Brasil, os projetos selecionados 

indicavam objetivos muito estreitos com a reafirmação da marca, já unificada pelo símbolo 

BR, e a construção da imagem de uma empresa socialmente responsável.  

 

Nesse segundo período da divisão que propomos, entre os anos de 1995 a 2000, baseada no 

modelo de atuação da Petrobras na cultura brasileira, foram selecionados 133 projetos para 

patrocínio.  As características e segmentos dos projetos patrocinados naquela fase 

representam um modelo de visibilidade enquadrado nos ensinamentos do marketing cultural. 

Os dados demonstram uma preferência da empresa pelas exposições, conforme a tabela 1, 

abaixo. O percentual de projetos nesse segmento, 38%, é quatro vezes maior que o segmento 

representado por filmes de longa metragem, com 9% do total.  

 

A partir da relação dos projetos patrocinados pela Patrobras nesse período, pode-se perceber a 

concepção de cultura que vigorava. Como já assinalamos, as exposições dessa fase ocorriam 

predominantemente nos estados do Rio de Janeiro e São Paulo. A estratégia de aumentar a 

visibilidade da marca vigorava com elemento relevante nas concessões de patrocínio. Ao 

analisar os artistas escolhidos para as exposições encontramos, basicamente, nomes 

consagrados no mercado artístico nacional e internacional, principalmente da pintura e da 

escultura, restringindo o acesso a novos artistas (vide a relação dos projetos no anexo 2). O 
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desequilíbrio na distribuição das verbas evidencia um modelo que em nada difere a Petrobras, 

uma empresa estatal, das empresas privadas naquele período. O receituário do reforço da 

imagem, a partir do patrocino cultural, é perceptível. 

 

Tabela 11 –Segmentos patrocinados entre 1995 e 2000 

SEGMENTO Nº DE PROJETOS PERCENTUAL 
Exposições diversas 50 38% 
Filme-longa metragem 12 9% 
Literatura 12 9% 
Patrimônio 11 8% 
Mostra de filmes 10 8% 
Teatro 9 7% 
Arte educação 8 6% 
dança 5 4% 
Festival de cinema 5 4% 
artes visuais 5 4% 
musica 3 2% 
Monumento 2 2% 
filme-curta metragem 1 1% 
TOTAL 133 100% 

Fonte: Petrobras (2008) 
 

Uma das características da Petrobras é a sua dispersão por vários estados brasileiros, em todas 

as regiões, com segmentos distintos de atuação, desde a exploração em terra e no mar, 

passando pelo refino, petroquímica, termelétrica e distribuição de combustível. A exploração 

e produção de petróleo nos campos terrestres ocorrem, geralmente, em pequenas cidades do 

interior, sobretudo do Nordeste.  

 

No período em foco, não há registro que a empresa desenvolvia nenhuma ação cultural nesses 

municípios ou localidades interioranas. Esses são locais que têm uma cultura popular e 

historicamente transmitida por várias gerações. É também o território que foi apontado como 

a expressão cultural da nossa identidade48, na obra de diversos autores, em fases distintas do 

pensamento intelectual brasileiro. No entanto, a Petrobras direcionava os recursos de 

patrocínio para segmentos culturais e linguagens artísticas urbanas, em museus e teatros de 

cidades como Rio de Janeiro e São Paulo. Mesmo as capitais de outros estados, onde a 

empresa tem instalações e unidades de negócio, não aparecem no mapeamento geográfico da 

distribuição dos patrocínios daquele período.  

                                                
48 Ver em LIMA, Nísia Trindade. Um Sertão chamado Brasil: intelectuais e representação geográfica da 
identidade nacional. Rio de Janeiro: Revan, Iuperj, UCAM, 1999.  



 186

Como grandes centros de negócios, as capitais do Rio de Janeiro e São Paulo abrigam a maioria 

das sedes das empresas que têm seus negócios baseados na produção da indústria cultural. As 

grandes empresas de comunicação também estão situadas nessas duas capitais de onde fazem a 

cobertura jornalística dos eventos de cultura e entretenimento para o resto do país. Essa rede de 

construção de visibilidade é considerada fundamental para o marketing cultural enquanto 

estratégia de comunicação empresarial ou como gerador de negócios da cultura.  

 

O modo de escolha dos projetos culturais da Petrobras entre 1995 e 2000 era igual ao das 

empresas privadas.  Sem tornar público os critérios de seleção, a empresa funcionava sem a 

transparência que é necessária para a democratização de acesso aos recursos públicos para a 

cultura, disponibilizados por meio de isenção fiscal. Esse sistema de seleção é questionável 

pelo fato das empresas, estatais ou privadas, terem o controle absoluto das dimensões do 

espaço e tempo, isto é, quando e onde os recursos para a cultura serão aplicados, embora 

utilizem dinheiro do Estado, vias leis de incentivo. Dessa forma, o modelo se configura em 

ação de marketing cultural privado com a utilização do dinheiro público, originado na 

renúncia fiscal. 

 

No caso da Petrobras, uma empresa cujo acionista que tem prioridade nas decisões é o 

Estado, atuar do mesmo modo que o setor privado caracterizava-se, no período em foco, 

como uma distorção do sistema de financiamento à cultura, via Lei Rouanet. Não é demais 

ressaltar as circunstâncias sociohistóricas e políticas do alinhamento do governo de então ao 

neoliberalismo, uma doutrina pela qual o Estado deve ser coadjuvante da vida pública, 

enquanto o mercado desempenha papel de relevância em diversos setores. Na cultura, o 

alinhamento do neoliberalismo ao marketing cultural encontrou um campo promissor para 

aperfeiçoar o discurso e a prática de uma ação empresarial com recursos do Estado no 

financiamento da produção cultural.  

A POLÍTICA CULTURAL 

A partir do ano de 2001, um novo quadro começou a se configurar na relação da Petrobras com 

a cultura.  A introdução da seleção por meio de editais públicos realinhou o modelo de atuação 
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da empresa no patrocínio cultural brasileiro. As áreas acolhidas para financiamento ainda eram 

restritas, mas os critérios passaram a ser mais claros. Na concepção de cultura como cidadania e 

acesso democrático aos recursos para sua realização, encontramos nesse modelo da Petrobras 

uma nova perspectiva de administrar os recursos públicos e investi-los de forma transparente, 

diferente da forma como outras empresas faziam e fazem suas escolhas.  

 

Naquele ano o Brasil ainda era governado pelo presidente Fernando Henrique Cardoso, com o 

Francisco Weffort como ministro da cultura. Como já demonstrado ao longo do trabalho, 

naquela gestão vigorava o modelo de política para a cultura baseado no financiamento via leis 

de incentivo, pelo qual o mercado, representado pelas empresas, tinham o domínio das ações 

baseado na lógica do marketing cultural. Nesse contexto, chega a parecer extemporâneo a 

adoção de editais para seleção pública, pela Petrobras, em um momento que termos como 

cultura e negócio constituíam as bases do patrocínio empresarial.  

 

Na busca de uma resposta para essa mudança nos rumos da empresa, encontramos alguns 

elementos que contribuem para construir uma explicação. Como conseqüência do 

crescimento de verbas investidas e projetos contemplados, a seleção por meio da chamada 

política de balcão começava a causar incômodo entre os produtores não contemplados. Vale 

ressaltar que no período entre 1995 e 1999 a média do volume de recursos investido pela 

Petrobras em cultura foi da ordem de R$ 13,2 milhões. No ano 2000 passou para R$ 46 

milhões e em 2001 atingiu R$ 80,3 milhões. A busca por esses recursos crescentes gerou 

insatisfações de alguns produtores. O descontentamento causava uma situação que ia em 

sentido contrário dos objetivos da empresa de associar patrocínio cultural e ganho de imagem. 

Assim, era necessário encontrar uma forma de seleção que fosse mais transparente. 

 

Outra explicação situa-se nos domínios da responsabilidade social. Naquele período, a área de 

Comunicação da empresa passou por uma reestruturação e criou uma gerência para tratar de 

questões relacionadas à responsabilidade social. A adoção dos editais também se respaldava 

na estratégia se mostrar à sociedade como uma empresa socialmente responsável, ou empresa 

cidadã, com um modelo de seleção de projetos culturais inovador para a época, comparado 

com o que existia nas empresas estatais ou privadas.  

 

Em outra perspectiva, um ex-integrante da gestão do patrocínio, naquele período, argumenta 

que a criação de uma gerência para cuidar exclusivamente do relacionamento com o campo 
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cultural contribuiu para a profissionalização do setor na Petrobras, resultando na adoção dos 

editais. A partir daquele momento, foram implantadas novas formas de selecionar, conceder e 

fiscalizar a aplicação dos recursos destinados à cultura. Sem perder de vista o patrocínio 

cultural como investimento em imagem, a Petrobras transformou a sua inserção no campo 

cultural, passando de uma atividade acessória para estratégica, pensada como uma política de 

longo prazo. Mesmo com segmentos culturais limitados para concorrer ao patrocínio nos 

primeiros editais, a mudança foi um passo significativo para a empresa deixar os 

procedimentos do marketing cultural e estabelecer as bases para uma política cultural 

formulada e colocada em prática por uma empresa.  

 

No ano de 2003 ocorreu um aperfeiçoamento do modelo de seleção pública. A partir de então, 

a Petrobras passou a submeter os projetos culturais ao julgamento de comissões externas 

multidisciplinares, formadas por profissionais com atividades vinculadas aos diversos 

segmentos culturais que são acolhidos pela empresa. Desde então, com a entrada em vigor do 

Programa Petrobras Cultural, uma nova dimensão foi dada ao modelo de atuação da empresa 

na cultura. Houve crescimento do volume de recursos investidos entre incentivados e 

próprios, ampliação dos segmentos culturais que participam da seleção, e verificou-se uma 

tendência de descentralização dos produtores contemplados, inserindo projetos de todas as 

partes do país, inclusive onde a Petrobras não desenvolve seus negócios.  

 

Consideramos essas mudanças ocorridas, como um marco que ratifica a hipótese desta 

pesquisa, da transformação do modelo de participação da Petrobras na cultura brasileira, 

deixando de atuar conforme os métodos do marketing cultural, para estabelecer uma política 

cultural de continuidade. Baseado no modelo analítico de Albino Rubim (2007a), sobre a 

abrangência das políticas culturais, encontramos elementos no modelo que a Petrobras 

empreende sua atuação na cultura que, no conjunto, se configuram como uma política cultural.  

 

Tomemos como ponto de partida a adoção dos editais públicos. Conceber e divulgar as regras 

pelos quais todos os concorrentes às verbas de patrocínios estão sujeitos é um elemento que 

coloca em condições de igualdade todos os candidatos e seus projetos culturais, baseado em 

critérios que levam em consideração a importância ou mérito dos projetos, adequados à 

concepção de cultura adotada pela Petrobras.  
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Deslocar a avaliação do autor ou proponente para o projeto e seu conteúdo é uma decisão que 

despersonaliza as relações entre patrocinado e patrocinador. Essa era uma prática que 

vigorava no passado, na Petrobras, e ainda vigora em muitas empresas que praticam a 

chamada política de balcão, na qual a representação social ou pessoal do produtor, junto às 

empresas, consiste em elemento definidor para a concessão de patrocínio. 

 

Objetivos e metas. Os editais explicitam os objetivos e metas da política cultural, e por meio 

da analise desses documentos é possível compreender as diretrizes que orientam o modo de 

intervenção dos formuladores das políticas para a cultura. No caso da Petrobras, em especial 

nos editais do Programa Petrobras Cultural – PPC, a divisão em três linhas de ação, como 

Produção e difusão; Preservação e memória e Formação e educação para as artes, explicita 

que a empresa não utiliza o patrocínio exclusivamente para ganho de imagem e/ou reforço da 

sua marca.  

 

É inegável que o patrocínio cultural é, também, uma ação de comunicação institucional. Mas 

uma análise dos projetos patrocinados pela empresa na fase após 2003, com o PPC, 

demonstra que a política cultural da Petrobras não está estruturada apenas com esse objetivo 

(vide Anexo 3).  O segmento de patrimônio, por exemplo, é composto por projetos de 

restauro de grandes monumentos históricos e, ao mesmo tempo, por outros que não se 

encaixam nesse critério. Esse segmento se desenvolve em sintonia com IPHAN, numa ação 

entre empresa e Estado, que se configura como suplementar. 

 

Debate e crivo públicos. Ainda conforme o modelo analítico de Rubim (2007a) uma política 

cultural pública requer uma atuação participativa de todos os atores envolvidos com as 

questões da cultura, ainda que estes se encontrem em relações hierárquicas ou de 

representação social desiguais, como os representantes do Estado e das várias instâncias da 

sociedade. Mas o autor adverte que as ações práticas necessitam ir além do debate. É 

necessária, também, a apreciação das propostas dos formuladores, pela sociedade, e o 

acolhimento de objetivos que nascem dos anseios de outros representantes fora do Estado. É o 

que o autor caracteriza de “debate e crivo públicos” (p. 151), como elemento norteador de 

uma política cultural pública. 

 

As comissões de seleção que participam do processo de escolha dos projetos do Programa 

Petrobras Cultural representam instâncias externas à Petrobras, formadas por representantes 
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de diversas áreas da cultura. As decisões tomadas pelas comissões são acatadas pela empresa, 

sem que haja interferência. Anualmente, durante a divulgação dos resultados da seleção 

pública do PPC, é divulgado o nome dos integrantes das comissões para cada segmento do 

Programa.  Essas comissões representam um elemento de grande importância e diferenciação 

na configuração da política cultural da Petrobras. Anualmente as comissões são renovadas e 

muitos setores da sociedade e da cultura estão representados pelos integrantes, numa 

composição que busca a diversidade como forma de equilíbrio no processo de seleção dos 

projetos culturais.  

 

O Programa Petrobras Cultural tem características no seu modo de funcionamento que se 

distanciam dos procedimentos do marketing cultural. Mesmo levando-se em conta o caráter 

híbrido da Petrobras, entre o pertencimento ao grupo de empresas estatais e, ao mesmo 

tempo, com atuação no mercado, semelhante às empresas privadas, a sua inserção na cultura 

pode ser classificada como uma política cultural pública no sentido ampliado da classificação, 

ainda que parte dos recursos financeiros investidos seja do Estado, via renúncia fiscal. 

 

A definição de cultura. Os projetos culturais selecionados pela Petrobras vão além da 

concepção da cultura como espetáculo e entretenimento. Dentro do segmento produção e 

difusão encontraremos projetos que se encaixam nessas características. Mas chama a atenção 

a presença de linguagens e manifestações de natureza diversa que só têm amparo nas políticas 

públicas do Estado. O circo e suas tradicionais formas de expressão e comunicação com os 

públicos pode ser um exemplo citado. Embora haja no MinC área setorial para esse segmento, 

a prática mostra que há uma tendência de pouca renovação de artistas circenses, o que é um 

sinal de alerta para a manutenção e continuidade dessa manifestação artística. Na Petrobras, o 

circo está entre as artes contempladas nos editais, como um sinal da abrangência do 

significado de cultura empreendido por uma empresa.  

 

Vimos como a Petrobras trabalha com um conceito de cultura que extrapola a lógica do 

mercado, acolhendo segmentos culturais diversos, aí incluído o importante programa de 

formação, voltado para públicos, plateias, técnicos para o setor cultural e o fomento para 

iniciativas culturais diversas. Com o PPC, a Petrobras patrocina segmentos da produção 

cultural que, em geral, não são acolhidos por outras empresas. Muitos destes projetos são 

voltados para grupos que estão, social e culturalmente, à margem das estruturas do consumo 

típico das lógicas do mercado. Portanto, a relação direta entre patrocínio e ampliação do 
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público consumidor, tão presente no marketing cultural, não se aplica à Petrobras de uma 

forma simples, como estão presentes nas análises que admitem a cultura como um bom 

negócio para aumentar lucros e participação no mercado. 

 

Formulações. Outro aspecto do modelo proposto pelo autor, que também está presente na 

política da Petrobras para a cultura, refere-se às formulações que a empresa desenvolve, 

baseadas em três grandes áreas, configuradas como: 1-seleção pública, com uma quantidade 

abrangente de programas e segmentos; 2-a escolha direta, que atende à necessidade da 

empresa de estabelecer uma política de relacionamento com estados e municípios onde atua; e 

3-o programa de restauro do patrimônio edificado, desenvolvido de forma articulada com o 

IPHAN, responsável por essa importante e tradicional atividade nas políticas culturais 

estatais. Chama a atenção, nesse caso, a sintonia da Petrobras com o IPHAN na definição das 

prioridades para esse segmento, que tem uma longa tradição de atuação das políticas estatais 

para a cultura. Portanto, as formulações presentes na política cultural da Petrobras se 

assentam na escolha submetida ao crivo das comissões externas; na sua escolha livre, com 

base em interesses empresariais e, finalmente, a escolha e definição delegada ao Estado para 

intervenções em patrimônio edificado.  

 

Recursos. Os recursos acionados pela Petrobras para empreender sua atuação na cultura são 

múltiplos. O lado mais visível são os recursos financeiros. Baseado em renúncia fiscal e em 

investimento de capital próprio, as cifras envolvidas, anualmente, nos diversos programas da 

empresa são relevantes, dentro do conjunto de empresas que atuam na cultura brasileira. No 

item recurso pessoal, vimos como a empresa mantém uma gerência exclusiva para cuidar do 

patrocínio cultural. A execução dessa atividade está no processo organizacional da empresa, 

na área de comunicação, executada por funcionários, próprios e terceirizados, com dedicação 

exclusiva à área de cultura. Para uma empresa, cuja atividade-fim é a energia, o petróleo e 

seus derivados, a criação e manutenção dessa equipe indica a dimensão que a cultura adquiriu 

como atividade estratégica. Outro importante recurso na definição de uma política cultural 

são os meios legais. Na Petrobras a Lei Rouanet de financiamento à cultura é norteadora das 

ações de patrocínio. Outros recursos legais, específicos da área cultural, como os que tratam 

do patrimônio, também são acionados como instrumentos para execução da política para a 

cultura. A atuação conjunta da Petrobras com o IPHAN nessa área é uma garantia de que as 

intervenções de preservação e restauro serão executas dentro da conformidade legal. 
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É importante ressaltar que a política cultural da Petrobras ainda apresenta pontos de melhoria 

para adequar-se aos objetivos de formular e executar uma política com acesso mais 

democrático à cultura. Nesse sentido, ainda são necessários ajustes estruturais para ampliar 

geograficamente a destinação dos recursos e contemplar produções culturais em todo o Brasil, 

de maneira mais equilibrada, sem as distorções que ainda se verifica com uma concentração 

desigual de proponentes contemplados nos estados do Rio de Janeiro e São Paulo. Ainda que 

os números demonstrem uma tendência de redução na concentração nesses estados, estamos 

longe de configurar uma distribuição que possa ser considerada democrática. 

 

A consolidação da atividade cultural no Brasil, um segmento da sociedade que tem uma 

contribuição de 6,8% das empresas formais à economia, conforme IBGE (2007), colocou em 

cena a presença empresarial, inicialmente como coadjuvante do Estado. Mas ao longo dos 

anos, tomou proporções de ator principal no financiamento da cultura. No período estudado, 

verificou-se que a Petrobras ocupou espaços no financiamento cultural, configurando-se 

como uma referência. Essa referência se confirmou ao longo da pesquisa, em análises 

quantitativas e qualitativas da atuação da empresa, que mantém uma crescente continuidade 

desde 2003, sem variações visíveis que comprometam a sua trajetória até então. 

 

A análise qualitativa do modelo de atuação da Petrobras na cultura também mostrou aspectos 

relevantes. Dentre eles, destaca-se a sua gestão empreendida por uma gerência exclusiva, 

denominada de Gerência de Patrocínio, que hierarquicamente se desdobra em Gerência de 

Patrocino Cultural. É um segmento no organograma, dentro de uma empresa de petróleo, 

responsável pela formulação, gestão e acompanhamento de todos os projetos que estão em 

andamento. O fato de estar vinculado à área de comunicação da empresa, e não na de 

marketing, é um indício da concepção do modelo de patrocínio que vigora na Petrobras, em 

especial após o ano de 2003.  

 

As análises produzidas sobre o marketing cultural, desenvolvido pelas empresas que têm 

contato direto com o mercado consumidor de bens ou serviços, atribuem uma relação de 

causa e efeito na concessão do patrocínio cultural. Nesse ponto, podemos destacar aspectos 

como ganho de imagem e o retorno financeiro, aumento nas vendas e, consequentemente, nos 

lucros. Esse é um raciocínio que, em geral, é construído com argumentos baseados nas 

premissas do campo econômico dos negócios empresariais. Nesse modelo, os projetos 
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culturais são escolhidos pelas empresas, baseados nessa lógica que consideramos 

extremamente simplificada. 

 

Durante a pesquisa, ao analisar os projetos patrocinados pela Petrobras, em especial na 

divisão que chamamos de terceira fase, alguns deles chamavam a atenção por não se 

encaixarem na lógica descrita acima. A Petrobras é considerada uma empresa de commodities 

que não realiza apenas venda direta ao consumidor, portanto não estaria inserida na equação 

simplista cujos termos são: patrocínio; ganho de imagem; aumento do lucro. Isso posto, 

surgia o seguinte questionamento. Sendo a Petrobras uma empresa regida pela lógica 

capitalista, qual a vantagem de investir em um projeto de cultura que não tem visibilidade 

midiática, cujo objetivo é, por exemplo, fazer o registro de uma prática ancestral, ligada à 

cultura local, em um município ou estado onde empresa não mantém nenhuma atividade do 

seu negócio? Como correlacionar o patrocínio de projetos com tais características ao modelo 

padrão do patrocínio efetuado por empresas?  A resposta pode estar no depoimento da gerente 

de patrocínio da Petrobras, Eliane Costa, em uma publicação comemorativa dos 55 anos da 

empresa, no ano de 2008, encartada em uma revista semanal. Conforme a gerente,  

A ação da Petrobras na cultura vai além da busca do retorno institucional e 
do benefício fiscal: é um instrumento de inclusão social, de construção de 
cidadania. [...] Mais do que ostentar que é a maior patrocinadora de cultura 
do Brasil, a empresa quer desenvolver uma ação consistente e qualificada, 
que congrega ações de incentivo, não só à produção, mas também à difusão, 
à formação de público, de arte-educadores e à reflexão sobre a cultura 
brasileira49 

Essa perspectiva de se pensar a cultura como desenvolvimento e cidadania, e executar por 

meio de uma política cultural abrangente, empreendida por uma empresa estatal como a 

Petrobras, pode se configurar com uma síntese para a expressão política cultural, pela qual é 

possível formular e colocar em prática as ações que pertencem ao domínio da política, tendo a 

cultura como a base de referência para executar as transformações necessárias na construção 

do crescimento de uma sociedade. Assim, se reformar remete à volta para a forma original, 

transformar, ao contrário, indica transpor a forma original para conceber uma nova forma. 

Afinal, a concepção do novo é um estado permanente dos domínios da cultura.  

 

                                                
49 REVISTA ISTO É. O apoio vai aonde a arte está. São Paulo: Editora Três, v. 4, nov. 2008, Suplemento. 
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Dessa forma, os caminhos percorridos ao longo desse trabalho nos leva a concluir que, em 

uma articulação com a política cultural empreendida pelo governo, a política cultural da 

Petrobras se configura como uma ação suplementar da atuação do Estado no campo da 

cultura, não no sentido de preencher espaços para suprir o que falta, mas como algo que 

acrescenta ao todo, com o objetivo de ampliação em uma perspectiva qualitativa e 

quantitativa. 
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ANEXO 1  - PETROBRAS PROJETOS CULTURAIS PATROCINADOS50 (1982 A 1994) 

Projeto Patrocinado em 1982 
 
Início do patrocínio ao projeto Seis e meia: Teatro João Caetano, Rio de Janeiro.  
 
Projeto Patrocinado em 1987 
 
Estréia da Orquestra Petrobras Pró-Música, em maio. 
 
Projeto Patrocinado em 1991 
 
Início do trabalho de restauração da tela Combate Naval do Riachuelo, de Vítor Meireles: 
acervo do Museu Histórico Nacional-MHN, Rio de Janeiro. 
 
Projeto Patrocinado em 1992 
 
Início do patrocínio ao projeto Música no IBAM: Instituto Brasileiro de Administração 
Municipal-IBAM, Rio de Janeiro. 
 
Projetos Patrocinados em 1993 
 
Término do trabalho de restauração da tela Combate Naval do Riachuelo, de Vítor Meireles, e 
criação da sala permanente para a exposição da obra: Museu Histórico Nacional-MHN, Rio 
de Janeiro. 
 
 Realização do Festival de Dança de Joinville (SC): décima-primeira, décima-segunda e 
décima-quarta a décima-sétima edições (respectivamente em julho de 1993, julho de 1994 e 
de 1996 a 1999). 
 
Projeto Patrocinado em 1994 
 
Realização do longa-metragem Carlota Joaquina, Princesa do Brazil, de Carla Camurati: Rio 
de Janeiro. 
  

                                                
50 PETROBRAS. Valorizando a cultura. Disponível em:   
< http://www.petrobras.com.br/pt/meio-ambiente-e-sociedade/valorizando-a-cultura/> Acesso em: 15 out. 2009 
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ANEXO 2 - PETROBRAS PROJETOS CULTURAIS PATROCINADOS51 (1995 A 2000) 

Projetos Patrocinados em 1995 
 
Restauração dos painéis de Emeric Marcier da Capela do Hospital Imaculada Conceição: 
Mauá (SP).  
 
Início da Coleção Brasil holandês, fauna e flora do século XVII: Theatrum rerum naturalium 
brasiliae e Libri principis. 
 
Início do patrocínio ao projeto Música popular na educação musical - Flautistas da Pró-Arte: 
Rio de Janeiro.  
  
 Realização do longa-metragem O quatrilho, de Fábio Barreto: Rio de Janeiro.  
 
Exposição Auguste Rodin: Museu Nacional de Belas Artes-MNBA, Rio de Janeiro,  
de 18 de abril a 28 de maio; Pinacoteca do Estado de São Paulo, São Paulo, de 7 de junho a 13 
de julho. 
  
Início do patrocínio à Companhia de Dança Deborah Colker: Velox - de outubro de 1995 a 
maio de 1996; Mix - de novembro a dezembro de 1996; Rota - de julho de 1997 a abril de 
1998; Casa - a partir de setembro de 1999. 
  
Exposição Mestre Vitalino, 80 anos de arte popular: Museu Nacional de Belas Artes-MNBA, 
Rio de Janeiro, de 30 de novembro de 1995 a 29 de janeiro de 1996. 
 
 
 
Projetos Patrocinados em 1996 
 
Exposição Brazil through european eyes: Christie's, Londres, de 4 a 26 de janeiro.  
 
Exposição Anita Malfatti e seu tempo: Centro Cultural Banco do Brasil-CCBB, Rio de 
Janeiro, de 14 de março a 12 de maio de 1996; Museu de Arte Moderna de São Paulo-MAM, 
São Paulo, de 21 de maio a 19 de junho. 
  
Exposição A vanguarda no Uruguai: Barradas e Torres-García: Centro Cultural Banco do 
Brasil-CCBB, Rio de Janeiro, de 30 de maio a 21 de julho; Museu de Arte Moderna de São 
Paulo-MAM, São Paulo, de 1 a 30 de agosto. 
  
Realização da mostra Ver Ciência: segunda edição - Estação Ciência da Universidade de São 
Paulo-USP, São Paulo, de 8 a 12 de julho de 1996; terceira edição - Centro Cultural Banco do 
Brasil-CCBB, Rio de Janeiro, de 22 a 27 de abril de 1997; quarta edição - Centro Cultural 
Banco do Brasil-CCBB, Rio de Janeiro, de 6 a 18 de outubro de 1998, e Estação Ciência da 

                                                
51 PETROBRAS. Valorizando a cultura. Disponível em:   
< http://www.petrobras.com.br/pt/meio-ambiente-e-sociedade/valorizando-a-cultura/> Acesso em: 15 out. 2009 
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Universidade de São Paulo-USP, São Paulo, de 3 a 7 de novembro de 1998; quinta edição - 
Centro Cultural Banco do Brasil-CCBB, Rio de Janeiro, de 10 a 22 de agosto de 1999. 
  
Realização do Rio-Cine Festival: Rio de Janeiro (décima-segunda edição - de 22 a 29 de julho 
de 1996; décima-terceira edição - de 24 a 31 de julho de 1997; décima-quarta edição - de 23 a 
30 de julho de 1998). 
  
 Realização do Festival Internacional de Artes Cênicas-FIAC: São Paulo (sexta edição - 17 de 
agosto a 8 de setembro de 1996; sétima edição - 15 de julho a 10 de agosto de 1998; oitava 
edição - 27 de outubro a 8 de novembro de 1999). 
 
Realização do longa-metragem Tieta do Agreste, de Carlos Diegues: Rio de Janeiro. 
Lançamento nacional em 18 de agosto. 
Realização da Mostra Internacional do Filme - Mostra-Rio (Rio de Janeiro: oitava edição - de 
19 a 30 de setembro de 1996; nona edição - de 18 a 29 de setembro de 1997; décima edição - 
de 17 de setembro a 1 de outubro de 1998) e do Festival de Cinema do Rio - Festival do Rio 
99 (Rio de Janeiro, de 16 a 30 de setembro de 1999). 
  
Exposição Arte italiana em coleções brasileiras, 1250-1950: Museu de Arte de São Paulo-
MASP, São Paulo, de 13 de novembro de 1996 a 26 de janeiro de 1997. 
  
Inauguração da exposição permanente Na velocidade do Protos: Museu Histórico Nacional-
MHN, Rio de Janeiro, em 27 de novembro. 
  
Inauguração da exposição permanente A ventura republicana: Museu da República, Rio de 
Janeiro, em 9 de dezembro. 
  
Reedição do livro As quatro Coroas de D. Pedro I, de Sérgio Corrêa da Costa: Editora Paz e 
Terra, São Paulo. 
  
Restauração do Palácio Gustavo Capanema (antigo prédio do Ministério da Educação e 
Cultura-MEC): Rio de Janeiro, de 1996 a 1998. 
  
Construção do Centro Cultural Mangueira / Petrobras: Rio de Janeiro, de 1996 a 1998. 
 
 
 
Projetos Patrocinados em 1997 
  
Exposição A coleção do Imperador: Centro Cultural Banco do Brasil-CCBB, Rio de Janeiro, 
de 30 de janeiro a 23 de março; Pinacoteca do Estado de São Paulo, São Paulo, de 20 de abril 
a 25 de maio. Itinerância para o Museu Nacional de Belas Artes de Buenos Aires. 
  
 Realização dos projetos Espaço Unibanco de Cinema e Escola no Cinema: Estação Botafogo 
e Espaço Unibanco de Cinema (Rio de Janeiro) e Espaço Unibanco de Cinema (São Paulo), 
de 30 de janeiro de 1997 a 31 de dezembro de 1998. 
  
 Realização da Mostra Vera Cruz: Centro Cultural Banco do Brasil-CCBB, Rio de Janeiro, de 
14 de fevereiro a 2 de março; Sala Cinemateca, São Paulo, de 3 a 9 de março. 
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 Exposição Louise Bourgeois: Centro Cultural Banco do Brasil-CCBB, Rio de Janeiro, de 27 
de fevereiro a 6 de abril. 
  
 Restauração do Museu Nacional da Quinta da Boa Vista: Rio de Janeiro (obras de reforma 
iniciadas em 9 de abril de 1997, com previsão de encerramento em 2000). 
  
Exposição Monet, o mestre do impressionismo: Museu Nacional de Belas Artes-MNBA, Rio 
de Janeiro, de 12 de março a 18 de maio; Museu de Arte de São Paulo-MASP, São Paulo, de 
27 de maio a 10 de agosto. 
 
Exposição A cor do invisível - Vida e poesia de Mário Quintana: Centro Cultural Banco do 
Brasil-CCBB, Rio de Janeiro, de 10 de abril a 29 de junho; Museu Brasileiro da Escultura-
MuBE, São Paulo, de 11 de julho a 10 de agosto. 
  
Realização do longa-metragem O que é isso, companheiro?, de Bruno Barreto: Rio de Janeiro. 
Lançamento nacional em maio. 
  
Exposição Retratos - Arpad Szenes e Vieira da Silva: Museu da Chácara do Céu, Rio de 
Janeiro, de 13 de junho a 4 de agosto; Museu Lasar Segall, São Paulo, de 15 de agosto a 14 de 
setembro. 
  
Exposição Gary Hill - O lugar do outro: Centro Cultural Banco do Brasil-CCBB, Rio de 
Janeiro, de 1 de julho a 21 de setembro; Museu de Arte Moderna de São Paulo-MAM, São 
Paulo, de 3 de outubro a 2 de novembro. 
  
Exposição Intervalos de filmagem - Fotografias de Walter Carvalho: Centro Cultural Banco 
do Brasil-CCBB, Rio de Janeiro, de 2 de julho a 3 de agosto. 
  
 Realização do Animamundi - Festival Internacional de Animação do Brasil:  
quinta edição (Centro Cultural Banco do Brasil-CCBB, Rio de Janeiro: de 7 a 17 de agosto de 
1997);  
 
sexta edição (Centro Cultural Banco do Brasil-CCBB, Rio de Janeiro: de 31 de julho a 9 de 
agosto de 1998; Espaço Cultural dos Correios, Rio de Janeiro: de 1 a 9 de agosto de 1998; 
Museu da Imagem e do Som-MIS, São Paulo: de 12 a 16 de agosto de 1998); sétima edição 
(Centro Cultural Banco do Brasil-CCBB, Rio de Janeiro: de 9 a 18 de julho de 1999; Espaço 
Cultural dos Correios, Rio de Janeiro: de 9 a 18 de julho de 1999; Museu da Imagem e do 
Som-MIS, São Paulo: de 21 a 25 de julho de 1999). 
  
Projeto Di Cavalcanti, 100 anos incluindo as seguintes exposições: 
As mulheres de Di - Centro Cultural Banco do Brasil-CCBB, Rio de Janeiro,  
de 7 de setembro a 14 de dezembro; 
Di, meu Brasil brasileiro - Museu de Arte Moderna-MAM, Rio de Janeiro, de 7 de setembro a 
15 outubro; 
Di Cavalcanti, 100 anos - Museu de Arte Brasileira da Fundação Armando Álvares Penteado-
FAAP, São Paulo, de 22 de janeiro a 1 de março de 1998. 
  
Exposição D. Quixote - Cervantes, Portinari, Drummond: Fundación Centro de Estudos 
Brasileiros (Galeria Portinari), Buenos Aires, de 18 de setembro a 24 de outubro. 
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 Exposição Xul Solar, Jorge Luís Borges - Língua e imagem: Centro Cultural Banco do 
Brasil-CCBB, Rio de Janeiro, de 2 de outubro de 1997 a 11 de janeiro de 1998; Fundação 
Memorial da América Latina, São Paulo, de 23 de janeiro a 1 de março de 1998. 
  
Realização do longa-metragem Guerra de Canudos, de Sergio Rezende: Rio de Janeiro. 
Lançamento nacional em 3 de outubro. 
 
Exposição Portinari, retrospectiva: Museu de Arte de São Paulo-MASP, São Paulo, em 
outubro. 
  
Realização da Mostra Curta Cinema: Centro Cultural Banco do Brasil-CCBB, Rio de Janeiro 
(sétima edição - de 14 a 23 de novembro de 1997; oitava edição - de 19 a 29 de novembro de 
1998; nona edição - de 18 a 28 de novembro de 1999). 
  
Exposição Iphan, 60 anos: Paço Imperial, Rio de Janeiro, de 18 de novembro de 1997 a 15 de 
fevereiro de 1998. 
  
Exposição O Brasil de Portinari: itinerância por todos os Estados brasileiros, de 1997 a 2000. 
  
Realização do curta-metragem À meia-noite com Gláuber, de Ivan Cardoso: Rio de Janeiro. 
  
Realização do longa-metragem O toque do oboé, de Cláudio MacDowell: Rio de Janeiro. 
  
Revitalização do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro - MAM-RJ, e realização das 
exposições Exemplos modernos e Instantes do mundo.  
 
 
 
Projetos Patrocinados em 1998 
 
Realização de Encontro com o cinema brasileiro: Centro Cultural Banco do Brasil-CCBB, Rio 
de Janeiro, de janeiro de 1998 a dezembro de 1999. 
  
Restauração do Museu de Arte Contemporânea do Paraná-MAC: de janeiro de 1998 a abril de 
1999. 
  
Exposição Teoria dos valores: Museu de Arte Moderna de São Paulo-MAM, São Paulo, de 8 
de janeiro a 8 de fevereiro; Fundação Casa França-Brasil, Rio de Janeiro, de 14 de outubro a 
22 de novembro.  
  
Exposição Siron Franco - Pinturas dos 70 aos 90: Centro Cultural Banco do Brasil-CCBB, 
Rio de Janeiro, de 15 de janeiro a 1 de março; Pinacoteca do Estado de São Paulo, São Paulo, 
de 13 de março a 3 de maio. 
 
Criação do site do Museu Virtual de Arte Brasileira-MVAB: disponível via Internet a partir 
de 6 de março no endereço www.museuvirtual.com.br.  
  
Realização da Mostra Internacional de Design - Método e industrialismo: Centro Cultural 
Banco do Brasil-CCBB, Rio de Janeiro, de 12 de março a 10 de maio; Centro Cultural São 
Paulo, São Paulo, de 4 de junho a 5 de julho. 
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Exposição Dalí monumental: Museu Nacional de Belas Artes-MNBA, Rio de Janeiro, de 24 
de março a 24 de maio; Museu de Arte de São Paulo-MASP, São Paulo, de 2 de junho a 2 de 
agosto. 
  
Realização da Mostra Petrobras de Realidade Virtual: Centro Cultural Cândido Mendes, Rio 
de Janeiro (primeira edição - de 1 a 6 de junho de 1998; segunda edição - de 7 a 12 de junho 
de 1999). 
  
 Inauguração do Centreventos Cau Hansen: Joinville (SC), em 26 de junho. 
  
Realização do projeto Peter Greenaway - 100 objetos: Centro Cultural Banco do Brasil-
CCBB, Rio de Janeiro, de 1 de julho a 20 de setembro; SESC-Vila Mariana, São Paulo, 15 de 
julho a 19 de agosto; Espaço Cultural dos Correios, Rio de Janeiro, de 6 a 9 de agosto. 
  
Realização do longa-metragem Menino Maluquinho 2 - a aventura, de Fabrízia Pinto e 
Fernando Meirelles: Rio de Janeiro. Lançamento nacional em 9 de julho. 
  
Realização do Festival de Gramado: Gramado-RS (vigésima-sexta edição - de 8 a 15 de 
agosto de 1998; vigésima-sétima edição - de 9 a 14 de agosto de 1999). 
  
 Patrocínio da Sala Francis Bacon na XXIV Bienal de São Paulo: Parque Ibirapuera (Pavilhão 
Ciccillo Matarazzo), São Paulo, de 4 de outubro a 13 de dezembro. 
  
Exposição Franz Weissmann, uma retrospectiva: Centro Cultural Banco do Brasil-CCBB e 
Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro-MAM, ambas as instituições no Rio de Janeiro, de 
9 outubro a 6 dezembro; Museu de Arte Moderna de São Paulo-MAM, São Paulo, de 15 
janeiro a 14 março de 1999. 
  
Exposição O Rio jamais visto: Centro Cultural Banco do Brasil-CCBB, Rio de Janeiro, de 29 
de outubro de 1998 a 3 de janeiro de 1999. 
Restauração do Palco do Theatro Municipal do Rio de Janeiro: de novembro a dezembro. 
  
Exposição A imagem do som de Caetano Veloso: Paço Imperial, Rio de Janeiro, de 19 de 
novembro de 1998 a 28 de fevereiro de 1999. 
  
Exposição Caixa de folia - o Brasil de Mário de Andrade: Museu da República, Rio de 
Janeiro, de 3 de dezembro de 1998 a 31 de janeiro de 1999; SESC-Belenzinho, São Paulo, em 
março de 1999. 
  
Exposição Lygia Clark: Paço Imperial, Rio de Janeiro, de 8 de dezembro de 1998 a 28 de 
fevereiro de 1999; Museu de Arte Moderna de São Paulo-MAM, São Paulo, de 1 de junho a 
1de agosto de 1999. 
  
Exposição Niemeyer, 90 anos: Parque Ibirapuera (Pavilhão Manoel da Nóbrega), São Paulo, 
de 17 de dezembro de 1998 a 25 de janeiro de 1999; Riocentro (Pavilhão de Congressos), Rio 
de Janeiro, de 28 de maio a 20 de junho de 1999. 
 
Lançamento do livro D. Quixote - Cervantes, Portinari, Drummond: Centro Cultural Banco do 
Brasil-CCBB, Rio de Janeiro, em 18 de dezembro. 
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Realização do longa-metragem Traição, de Arthur Fontes, José Henrique Fonseca e Cláudio 
Torres: Rio de Janeiro. Lançamento nacional em 25 de dezembro. 
  
 Reedição do livro Expedição Langsdorff ao Brasil, 1821-1829: Livroarte Editora, Rio de 
Janeiro. 
  
Edição do livro Argentina Brasil - Centenário de 2 visitas, de Rosendo Fraga e Luiz Felipe de 
Seixas Corrêa: Editorial Centro de Estudios Unión para la Nueva Mayoría, Santiago do Chile. 
  
Realização do longa-metragem Policarpo Quaresma, herói do Brasil, de Paulo Thiago: Rio de 
Janeiro. 
  
 
 
Projetos Patrocinados em 1999 
 
Realização, em três etapas, da mostra Evidência: Parte 1 - Centro Cultural Banco do Brasil-
CCBB, Rio de Janeiro, de janeiro a abril; Parte 2 - Centro Cultural Banco do Brasil-CCBB, 
Rio de Janeiro, e Museu da Imagem e do Som-MIS (Sala Sony), São Paulo, de maio a 
setembro; Parte 3 - Centro Cultural Banco do Brasil-CCBB, Rio de Janeiro, e Museu da 
Imagem e do Som-MIS (Sala Sony), São Paulo, de setembro a dezembro. 
  
Exposição Arthur Omar - Antropologia da face gloriosa: Centro Cultural Banco do Brasil-
CCBB, Rio de Janeiro, de 22 de janeiro a 25 de abril. 
 
Exposição Modos de olhar: Museu de Arte Moderna de São Paulo-MAM, São Paulo, de 25 de 
março a 16 de maio; Centro Cultural Banco do Brasil-CCBB, Rio de Janeiro, de 1 de junho a 
25 de julho. 
  
Realização do longa-metragem Orfeu, de Carlos Diegues: Rio de Janeiro. Lançamento 
nacional em 19 de abril. 
  
Restauração do Pano de Boca do Theatro Municipal: Rio de Janeiro, de janeiro a abril. 
Exibição em 24 de abril.  
  
Exposição Jenny Holzer - Proteja-me do que eu quero: Centro Cultural Banco do Brasil-
CCBB, Rio de Janeiro, de 6 de maio a 4 de julho; SESC-Vila Mariana, São Paulo, de 1 a 30 
de setembro; Centro Cultural Recoleta, Buenos Aires, de 1 a 30 de novembro. 
 
Realização do longa-metragem Outras estórias, de Pedro Bial: Rio de Janeiro. Lançamento 
nacional em 10 de maio. 
 
Exposição Acervo Mam, uma seleção: Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro-MAM, Rio 
de Janeiro, de 10 de junho a 4 de julho. 
Temporada nacional da ópera O escravo (Lo schiavo): São Paulo, Rio de Janeiro, Belo 
Horizonte, Brasília, Belém, São Luís do Maranhão e Salvador (julho a agosto). 
  
Exposição Flávio de Carvalho, 100 anos de um revolucionário romântico: Centro Cultural 
Banco do Brasil-CCBB, Rio de Janeiro, de 5 de agosto a 26 de setembro; Museu de Arte 
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Brasileira da Fundação Armando Álvares Penteado-FAAP, São Paulo, de 20 de outubro a 29 
de novembro. 
 Exposição México: arte moderna e contemporânea - Coleção Gelman: Paço Imperial, Rio de 
Janeiro, de 17 de agosto a 19 de setembro. 
  
Exposição Hélio Oiticica - DesenHOs, Dibujos: Fundación Centro de Estudos Brasileiros 
(Galeria Portinari), Buenos Aires, de 30 de setembro a 26 de novembro. 
  
Projeto Dançando para não dançar: Rio de Janeiro, a partir de outubro de 1999. 
  
Realização da mostra Plano geral - Nelson Pereira dos Santos: Centro Cultural Banco do 
Brasil-CCBB, Rio de Janeiro, de 14 a 24 de outubro. 
  
Exposição Brésil baroque, entre ciel et terre: Musée de Beaux-Arts de la Ville de Paris (Petit 
Palais), Paris, de 4 de novembro de 1999 a 6 de fevereiro de 2000. 
 
Realização do longa-metragem Castelo Rá-tim-bum - o filme, de Cao Hamburguer: São 
Paulo. Lançamento nacional em dezembro. 
  
Exposição A imagem do som de Chico Buarque: Paço Imperial, Rio de Janeiro, de 2 de 
dezembro de 1999 a 5 de março de 2000. 
  
Exposição Panorama del arte del Brasil en el siglo XX - Colección Gilberto 
Chateaubriand/MAM-RJ: Museu Nacional de Belas Artes, Buenos Aires, de 7 de dezembro 
de 1999 a 15 de fevereiro de 2000. 
  
Início do patrocínio ao projeto Mini-concertos didáticos do Museu Villa-Lobos no Rio de 
Janeiro.  
 
O Memória Cultural Petrobras foi elaborado para reunir os projetos culturais patrocinados 
pela Companhia. A cada ano ele incorpora os projetos finalizados no ano anterior.  
 
O conteúdo deste minisite ratifica e demonstra o compromisso da ação de patrocínios da 
Petrobras de contribuir para a valorização da cultura brasileira em toda a sua diversidade 
étnica e regional e em suas mais variadas formas de expressão, da erudita à popular, da 
histórica à contemporânea.  
 
O minisite promove duas formas de visualização dos projetos. Pode-se escolher as áreas 
desejadas no menu lateral à esquerda. Na parte superior à direita, clicando no link Cronologia, 
os projetos são apresentados de acordo com o ano de realização. Projetos anteriores ao ano 
2000 estão reunidos no módulo 1995-2000 do Memória Cultural Petrobras.  
 
Os projetos culturais que estão em andamento podem ser consultados na seção Cultura & 
Esporte do site da Petrobras. No final de cada ano, todos os projetos finalizados são 
incorporados ao minisite Memória Cultural Petrobras. 
Porta Curtas Petrobras  
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Projetos Patrocinados em 2000 
 
3º Festival de Dança e Cultura Indígena: o objetivo deste livro é mostrar a visão de cinco 
fotógrafos sobre as três edições do festival.  
  
3ª Mostra Petrobras de Realidade Virtual: exposição de imagens gráficas 3D geradas em 
tempo real por um computador e aplicações da realidade virtual na indústria do petróleo.  
  
Anima Mundi (RJ/SP): trata-se da 8ª edição do festival, patrocinado pela Petrobras desde 
1997.  
  
A paisagem carioca: exposição de 1170 imagens do Rio de Janeiro, utilizando recursos 
multimídia, som ambiente, instalações cenográficas – incluindo reconstituição de cenários – 
além de obras originais. 
 
 
Athos Bulcão – Obra Completa: a publicação teve como ponto alto as obras do artista 
integradas à arquitetura, realizadas principalmente em colaboração com Oscar Niemeyer e 
João Filgueiras Lima.  
  
A Viagem de Thomas Ender ao Brasil: constitui na edição de três volumes da iconografia 
completa da viagem do pintor que integrou a Missão Austríaca.  
  
Brasil 500 anos: Uma história de amor: musical sobre os 500 anos do Brasil, apresentados sob 
a ótica de um imigrante.  
  
Brasil Holandês – coleção 7: o objetivo foi resgatar parcela significativa da memória nacional 
referente ao período de 1637 a 1644. 
 
 
Brasil Pensa – fase VI: foi a continuação de um evento sobre as mais recentes descobertas em 
Ciência e Tecnologia.  
  
Centro de Referência da História Republicana Brasileira: o objetivo é a difusão de 
informações sobre a trajetória republicana brasileira entre os anos de 1889 a 1961.  
  
Coleção de Guias da Arquitetura do Rio de Janeiro: trazem roteiros e a identificação de obras 
selecionadas, tratando o assunto de maneira interessante para estudiosos e o grande público.  
  
Curta Petrobras às Seis: o objetivo do projeto foi criar um canal de exibição permanente dos 
filmes curtas-metragens junto ao grande circuito de exibição.  
 
 
Dicionário Histórico-Biográfico Brasileiro: consiste na reunião de 4.500 verbetes biográficos 
e temáticos, divididos em quatro volumes, relacionados à História do Brasil no período de 
1930 a 1983.  
  
Era uma vez o Morro do Castelo: o livro conta a impressionante trajetória do primeiro núcleo 
urbano do Rio de Janeiro e seu desmonte, ocorrido no começo do século XX.  
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Escola de Teatro Bolshoi no Brasil: aulas técnicas e cursos de dança ministrados por 
professores do Teatro Bolshoi, em Joinville.  
 Exposição Antônio Dias – O País inventado: exposição resultante de quase 40 anos de 
trabalho do artista plástico.  
 
Exposição Êxodos – Sebastião Salgado: considerado o fotógrafo brasileiro mais conhecido no 
exterior, Salgado começou a idealizar “Êxodos” em 1993, quando ainda terminava seu projeto 
anterior.  
  
Exposição Fulvio Pennacchi – “Desvendando Pennacchi”: a exposição teve como principal 
objetivo trazer as obras emprestadas por colecionadores particulares.  
  
Exposição Geometria da Terra: as peças em cerâmica foram o destaque da exposição de 
Márcia Limani, que assinou também a curadoria e coordenação da mostra.  
  
Exposição Pancetti - O Marinheiro só: exposição que reuniu cerca de 150 obras do pintor 
brasileiro Pancetti, divididas em quatro núcleos e apresentadas na ordem cronológica das 
vivências do artista.  
  
Exposição Sigmund Freud: Conflito & Cultura/ Brasil Psicanálise & Modernismo: A primeira 
exposição é documental, de caráter histórico-biográfico. A segunda mostra como as idéias de 
Freud repercutiram no Brasil por meio de seus artistas, psicanalistas e intelectuais, a partir dos 
anos 20 e 30.  
  
Festival de Dança de Joinville (SC): considerado o mais importante evento de dança da 
América Latina e um dos principais do mundo. Esta edição teve duração de 11 dias.  
  
Festival Internacional de Curtas-Metragens de São Paulo (SP): promoveu o intercâmbio entre 
a produção latino-americana e a internacional de curtas.  
  
Fundação Octávio Gouvêa de Bulhões: concurso de monografias sobre o tema “Mercosul – 
Medidas para a facilitação do Processo de Implementação”.  
  
Gramado CineVideo - Festival de Vídeo Brasileiro (RS): o objetivo é promover e divulgar as 
produções culturais, audiovisuais e cinematográficas, dos países de língua latina.  
  
Grupo Corpo: criado em 1975, é um dos mais importantes veículos de divulgação da dança no 
país. São mais de mil apresentações no Brasil e turnês internacionais por 22 países.  
  
Histórias das lutas do povo brasileiro: espetáculo teatral e musical, de autoria de 
Gianfrancesco Guarnieri e Renato Teixeira, sobre as lutas do povo brasileiro ao longo de 500 
anos de existência.  
  
Inventário do Órgão de Mariana: estudo do órgão da Sé de Mariana, em detalhes, seus 
elementos característicos, facilitando uma futura restauração.  
  
 Mãe Gentil: espetáculo sobre a identidade brasileira e as mais difundidas noções de 
“brasilidade”.  
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Mais Perto: peça do dramaturgo inglês Patrick Marber com direção de Hector Babenco. No 
elenco estão Renata Sorrah, José Mayer, Marco Ricca e Gutta Stresser.  
 Mestres Artesãos: trata-se da edição de um livro baseado na proposta do Projeto de Apoio ao 
Artesanato da Comunidade Solidária, que consiste na valorização do trabalho artesanal.  
  
Monumento à Liberdade de Imprensa (DF): monumento construído em Brasília, numa área de 
mil metros quadrados, contígua ao Memorial JK.  
  
Mostra Curta Cinema - Festival Internacional de Curtas do Rio de Janeiro: exibe no Rio de 
Janeiro os melhores filmes brasileiros no formato curta-metragem.  
Mostra Internacional de Cinema de São Paulo (SP): o Brasil exibiu nove longas e 20 curtas-
metragens na mostra.  
  
Mostra Ver Ciência 2000: o projeto, criado em 1994, reuniu os melhores programas e séries 
de divulgação científica, veiculados pela televisão no Brasil e no exterior.  
  
Museu de Arqueologia de Xingó (MAX): manutenção e desenvolvimento das unidades e 
atividades do Museu de Arqueologia de Xingó.  
  
O jardim das cerejeiras: última peça escrita por Tchekhov que gira em torno de um grande 
cerejal, pertencente a um clã de aristocratas decadentes.  
  
Omelete Man – Carlinhos Brown: três shows do cantor baiano Carlinhos Brown, em 
Salvador, São Paulo e Pará.  
  
Only you: peça de autoria de Consuelo de Castro, dirigida por Marco Ricca, sobre a ditadura 
militar brasileira.  
  
Para Encontrar o Azul Eu Uso Pássaros, Manoel de Barros: reedição do livro que fala sobre o 
Pantanal.  
  
Porto Alegre em Cena (RS): apresentações teatrais em áreas públicas e a preços populares. 
Reconhecido como um dos mais importantes eventos culturais no Brasil e exterior.  
  
Restauração do Vapor Blumenau: pretende resgatar o patrimônio histórico e cultural de 
Blumenau, através da restauração do Vapor e de sua navegabilidade.  
  
Retrospectiva Cildo Meirelles: exposição da obra do artista plástico com o objetivo de melhor 
compreender a arte deste século no Brasil e no exterior.  
  
Salão da Bahia: O Salão da Bahia começou no ano de 1994 com a proposta de ser um espaço 
para os artistas de todo o país trazerem as novas tendências das artes plásticas brasileiras. 
Atualmente, o evento é uma referência e está no calendário das grandes exposições nacionais.   
  
 
Exposição Sigmund Freud: Conflito & Cultura/ Brasil Psicanálise & Modernismo: A primeira 
exposição é documental, de caráter histórico-biográfico. A segunda mostra como as idéias de 
Freud repercutiram no Brasil por meio de seus artistas, psicanalistas e intelectuais, a partir dos 
anos 20 e 30.  
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Festival de Dança de Joinville (SC): considerado o mais importante evento de dança da 
América Latina e um dos principais do mundo. Esta edição teve duração de 11 dias.  
 Festival Internacional de Curtas-Metragens de São Paulo (SP): promoveu o intercâmbio entre 
a produção latino-americana e a internacional de curtas 
 
 
Fundação Octávio Gouvêa de Bulhões: concurso de monografias sobre o tema “Mercosul – 
Medidas para a facilitação do Processo de Implementação”.  
  
Gramado CineVideo - Festival de Vídeo Brasileiro (RS): o objetivo é promover e divulgar as 
produções culturais, audiovisuais e cinematográficas, dos países de língua latina.  
  
Grupo Corpo: criado em 1975, é um dos mais importantes veículos de divulgação da dança no 
país. São mais de mil apresentações no Brasil e turnês internacionais por 22 países.  
  
Histórias das lutas do povo brasileiro: espetáculo teatral e musical, de autoria de 
Gianfrancesco Guarnieri e Renato Teixeira, sobre as lutas do povo brasileiro ao longo de 500 
anos de existência.  
 
Inventário do Órgão de Mariana: estudo do órgão da Sé de Mariana, em detalhes, seus 
elementos característicos, facilitando uma futura restauração.  
  
 Mãe Gentil: espetáculo sobre a identidade brasileira e as mais difundidas noções de 
“brasilidade”.  
  
Mais Perto: peça do dramaturgo inglês Patrick Marber com direção de Hector Babenco. No 
elenco estão Renata Sorrah, José Mayer, Marco Ricca e Gutta Stresser.  
  
 Mestres Artesãos: trata-se da edição de um livro baseado na proposta do Projeto de Apoio ao 
Artesanato da Comunidade Solidária, que consiste na valorização do trabalho artesanal.  
  
Monumento à Liberdade de Imprensa (DF): monumento construído em Brasília, numa área de 
mil metros quadrados, contígua ao Memorial JK.  
  
 Mostra Curta Cinema - Festival Internacional de Curtas do Rio de Janeiro: exibe no Rio de 
Janeiro os melhores filmes brasileiros no formato curta-metragem.  
  
Mostra Internacional de Cinema de São Paulo (SP): o Brasil exibiu nove longas e 20 curtas-
metragens na mostra.  
  
 Mostra Ver Ciência 2000: o projeto, criado em 1994, reuniu os melhores programas e séries 
de divulgação científica, veiculados pela televisão no Brasil e no exterior.  
  
Museu de Arqueologia de Xingó (MAX): manutenção e desenvolvimento das unidades e 
atividades do Museu de Arqueologia de Xingó.  
  
O jardim das cerejeiras: última peça escrita por Tchekhov que gira em torno de um grande 
cerejal, pertencente a um clã de aristocratas decadentes.  
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Omelete Man – Carlinhos Brown: três shows do cantor baiano Carlinhos Brown, em 
Salvador, São Paulo e Pará.  
  
Only you: peça de autoria de Consuelo de Castro, dirigida por Marco Ricca, sobre a ditadura 
militar brasileira.   
Para Encontrar o Azul Eu Uso Pássaros, Manoel de Barros: reedição do livro que fala sobre o 
Pantanal.  
  
Porto Alegre em Cena (RS): apresentações teatrais em áreas públicas e a preços populares. 
Reconhecido como um dos mais importantes eventos culturais no Brasil e exterior.  
  
Restauração do Vapor Blumenau: pretende resgatar o patrimônio histórico e cultural de 
Blumenau, através da restauração do Vapor e de sua navegabilidade.  
  
Retrospectiva Cildo Meirelles: exposição da obra do artista plástico com o objetivo de melhor 
compreender a arte deste século no Brasil e no exterior.  
  
Salão da Bahia: O Salão da Bahia começou no ano de 1994 com a proposta de ser um espaço 
para os artistas de todo o país trazerem as novas tendências das artes plásticas brasileiras. 
Atualmente, o evento é uma referência e está no calendário das grandes exposições nacionais 
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ANEXO 3 - PETROBRAS PROJETOS CULTURAIS  PATROCINADOS52 (2001 A 2008) 

Projetos Patrocinados em 2001 
   
A Máquina: Espaço-cenário onde atores e público fazem parte de uma mesma máquina, que 
move a ação e rege a encenação. Em um palco circular e giratório, quatro atores interpretam 
um mesmo personagem.  
  
Alta Sociedade: Espetáculo que conta a história de um casal aristocrata e intelectual 
(Fernanda Montenegro e Ítalo Rossi) que perde toda sua fortuna e tenta recuperar prestígio.  
  
 Anima Mundi (RJ/SP): Patrocínio complementar ao projeto Anima Mundi 2001, único 
festival de cinema de animação na América Latina e que é patrocinado pela Petrobras desde 
de 1997.  
  
 Balé da Cidade de São Paulo: Projeto de criação de um novo balé para a Companhia 2 do 
Balé da Cidade de São Paulo, diferenciado pela experiência, maturidade e proposta artística.  
 
Bibi Ferreira vive Amália Rodrigues: Peça teatral em homenagem à fadista Amália 
Rodrigues. Compreendeu várias ações: exposição, documentário, livro de arte, CD e 
espetáculo itinerante.  
  
 Cambaio: Espetáculo de dramaturgia, dança e interpretação, com músicas de Edu Lobo e 
letras de Chico Buarque. Foram desenvolvidos ainda um livro, o CD da trilha e um 
documentário.  
  
 Centro de Referência da História Republicana Brasileira: o objetivo é a difusão de 
informações sobre a trajetória republicana brasileira entre os anos de 1889 a 1961.  
  
 Curta Petrobras às Seis: o objetivo do projeto foi criar um canal de exibição permanente dos 
filmes curtas-metragens junto ao grande circuito de exibição. 
 
Descaminhos: O espetáculo, encenado pelo grupo “Contadores de Estórias”, aborda o auge do 
período do ouro em Paraty e retrata a ambientação, cenários, figurinos e utensílios da época.  
  
 Grupo Galpão: Apresentação dos espetáculos do grupo ao longo do ano, retomada das 
atividades do Cine Horto e exposição de fotografias e figurinos no Rio de Janeiro.  
  
 Festival do Cinema Brasileiro de Paris: O festival visa contribuir para a intensificação do 
intercâmbio cultural entre Brasil e França.  
  
 Festival Internacional de Curtas-Metragens de São Paulo (SP): Produção de filmes de curtas 
metragens e intercâmbio entre a produção latino-americana e internacional.  
  

                                                
52 PETROBRAS. Valorizando a cultura. Disponível em:   
< http://www.petrobras.com.br/pt/meio-ambiente-e-sociedade/valorizando-a-cultura/> Acesso em: 15 out. 2009 
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 Mãe Gentil: O projeto tem por objetivo oferecer emprego a jovens carentes. A viagem com o 
espetáculo permitiu às crianças do Complexo da Maré um conhecimento maior do país. 
 
Mais-que-Imperfeito: Peça de Marcelo Rubens Paiva, interpretada por Ingra Liberato, Tato 
Gabus, Clara Garcia e Antonio Gonzalez, que aborda problemas comuns de relacionamento 
no mundo moderno.  
  
 Mostra Curta Cinema - Festival Internacional de Curtas do Rio de Janeiro: Mostra 
cinematográfica de curtas nacionais e estrangeiros. Com a programação e a realização de 
workshops, se tornou o principal evento carioca consagrado no formato.  
  
 Mostra Ver Ciência 2001: Mostra anual dos melhores programas e séries de divulgação 
científica veiculados pela televisão no Brasil e no exterior.  
  
 O Caçador de Rolinhas: Espetáculo conta uma história policial intrigante, envolvendo quatro 
personagens: um diretor de teatro, uma mulher de reputação duvidosa, um político e seu 
irmão criminoso. 
 
Orquestra Sinfônica Turmalina: Cinco concertos da Série OSB Turmalina. O projeto foi 
realizado pela Orquestra Sinfônica Brasileira e João Carlos R. M. Alvim Corrêa.  
  
Ouro Negro: Lançamento de um CD contendo 28 composições de Moacir Santos, com o 
objetivo de resgatar e homenagear o trabalho musical do artista.  
  
Porto Alegre em Cena (RS): Apresentações teatrais nacionais e internacionais a preços 
populares, sendo 40 espetáculos em 14 teatros de Porto Alegre.  
  
Um Porto para Elizabeth Bishop: Monólogo de autoria de Martha Góes, sobre a poetisa 
americana Elizabeth Bishop, que viveu no Brasil por 15 anos, nas décadas de 50 e 60. 
 
 
Um Rito de Passagem: Ritual cerimonial dos povos indígenas transportado para um ambiente 
urbano, como contraponto aos eventos que comemoraram os 500 anos do Brasil.  
  
Uma Rede para Iemanjá: Comédia musical sobre a história de dois personagens: o pai de Juca 
(Tony Tornado) e Jacira (Julia Drumond). Desiludidos, eles espelham seus desejos um no 
outro.  
  
Vassah, a Dama de Ferro: Texto clássico sobre a Rússia de 1908, que estava entre a tentativa 
revolucionária fracassada de 1905 e a triunfante Revolução Comunista de 1917.  
 
 
 
Projetos Patrocinados em 2002 
 
 II Aquisições Essenciais: Pelo segundo ano consecutivo, o Museu de Arte Moderna 
apresentou o projeto de aquisição de obras de arte contemporânea brasileiras para sua coleção.  
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 III Prêmio Cultural Sérgio Motta: O objetivo do projeto foi difundir, estimular e premiar 
trabalhos e procedimentos artísticos e culturais que utilizem as novas mídias e os meios 
tecnológicos.  
  
 A Recente Trajetória da Arte Brasileira - Exposição O Espaço Futuro: Retrospecto das artes 
da segunda metade do século XX no Brasil, destacando a institucionalização da arte e a visão 
voltada ao futuro. 
 
 
 A Visita da Velha Senhora: A peça é uma comédia trágica em três atos, sob a direção de 
Celso Nunes e estrelada por Tônia Carrero que, em 2002, completou 52 anos de carreira e 80 
de idade.  
  
 Anima Mundi (RJ/SP): Único festival do gênero na América Latina, o Anima Mundi 
apresenta filmes e vídeos que promovem o encontro de processos ancestrais de animação com 
tecnologias de última geração.  
  As Malibrans: Espetáculo multimídia com diferentes elementos musicais e teatrais, de 
autoria de Jocy de Oliveira, primeira mulher a compor e dirigir suas óperas e apresentá-las no 
Brasil e no exterior.  
  
 Artur Barrio - O Arqueólogo dos Sonhos: Edição de um livro, com tiragem de 2 mil 
exemplares, sobre a obra de Artur Barrio, um dos grandes representantes da arte 
contemporânea brasileira.  
  
 Cena Contemporânea - Programação da Casa da Ribeira (RN): Intercâmbio entre grupos de 
teatro nacionais, em que grupo convidado participa de duas apresentações de palco na Casa da 
Ribeira.  
 Centro de Referência da História Republicana Brasileira: o objetivo é a difusão de 
informações sobre a trajetória republicana brasileira entre os anos de 1889 a 1961.  
  
Centro de Referência da História Republicana Brasileira: o objetivo é a difusão de 
informações sobre a trajetória republicana brasileira entre os anos de 1889 a 1961.  
  
  
 Circuito Centro da Terra de Artes Cênicas (SP): Programação do Teatro do Centro da Terra, 
que foi composta por espetáculos de doze grupos de artes cênicas de sete estados do Brasil.  
  
 Clube do choro: Caindo no Choro: Grandes nomes da MPB apresentaram versões pessoais 
para clássicos consagrados do gênero, além de obras que reproduzem sua influência.  
  
 Coleção Intérpretes do Brasil: A coleção englobou dez dos principais livros da ciência social 
brasileira, referências importantes para estudantes, professores e interessados na cultura do 
país.  
  
 Concertos do Theatro Municipal do RJ - Temporada 2002: Os maiores nomes da música 
foram convidados a se apresentar com a Orquestra Sinfônica do Theatro Municipal.  
  
 Concretismo Paulista - Ciclo de Exposições: Quatro exposições sobre o Concretismo 
Paulista, em homenagem aos 50 anos da exposição do Grupo Ruptura e da publicação da 
revista Noigrandes.  
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 Conjunto Arquitetônico do Arquivo Nacional: Nesta fase, o projeto cuidou da restauração e 
reforma interna dos blocos A, B e C do Conjunto Arquitetônico do Arquivo Nacional.  
  
 Curta Petrobras às Seis 2002: Versão ampliada do Curta Petrobras às Seis, realizado em 
2001. Nesta nova fase, o projeto foi apresentado em dez cidades, com 24 programas e entrada 
gratuita.  
  
 Dança nas Escolas: Trata-se de apresentações públicas e gratuitas da Companhia Jovem de 
Ballet, no Rio de Janeiro, formada por um grupo de 22 bailarinos, entre 14 e 20 anos de idade.  
  
 David Machado - Álbum Duplo – CD: Visando resgatar a importância do trabalho do 
maestro David Machado, o projeto consistiu na organização de um álbum duplo de CDs.  
  
 Dorotéia Minha: Espetáculo teatral inspirado nas cartas do dramaturgo Nelson Rodrigues 
para a atriz Leonor Bruno. A atriz Beth Goulart, foi responsável pelo texto, trilha sonora e 
direção.  
  
 Festival do Cinema Brasileiro de Paris: O festival visa contribuir para a intensificação do 
intercâmbio cultural entre Brasil e França.  
  
 Festival Internacional de Curtas-Metragens de São Paulo (SP): Exibição de filmes que 
contribuíram para o desenvolvimento da linguagem, formato e forma de produção do curta 
metragem.  
  
 Fotografia Contemporânea Paraense - Panorama 80/90: Exposição coletiva de fotógrafos 
contemporâneos paraenses, publicação de livro e cd-rom, site do projeto, entre outras 
atividades.  
  
 Natural do Maranhão: Trata-se do livro de autoria do fotógrafo Christian Knepper sobre o 
Estado do Maranhão, com apresentação do poeta e escritor Ferreira Gullar.  
  
 No Retrovisor: Com texto de Marcelo Rubens Paiva, a peça baseia-se na relação de dois 
amigos, Ney e Marcos, muito próximos na adolescência, que se separam depois que um deles 
fica cego.  
  
 O Grande Circo Místico – Songbook: Produção de 10 mil CDs e 3 mil Songbooks da nova 
trilha sonora instrumental do Grande Circo Místico, composta por Edu Lobo.  
  
 O Melhor dos Concertos MPBR – DVD: Com o objetivo de registrar encontros musicais de 
importantes artistas brasileiros, o projeto consistiu na captação em vídeo digital e edição para 
produção de um DVD.  
  
 O Patrimônio Construído: Publicação de uma obra com reproduções fotográficas, que 
apresentam os 100 prédios mais belos e representativos dentre os já preservados pelo 
Patrimônio Histórico Nacional.  
  
 Ópera Madame Buttterfly: Espetáculo lírico inspirado na peça de mesmo nome, de John 
Luther Long e David Belasco. Dias 21, 23 e 25 de outubro, no Teatro Nacional Cláudio 
Santoro, em Brasília.  
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  Pano de Roda - Circuito de circo e teatro: Circulação artística de teatro e circo dos grupos 
Parlapatões, La Mínima e Pia Fraus, por vinte cidades das regiões Centro-Oeste, Sul e Sudeste 
do país.  
  
 Parque Escultórico de São Sebastião: Coleção do panorama contemporâneo da escultura 
brasileira na forma de um museu a céu aberto, além da elaboração de um catálogo e o 
lançamento de um livro.  
  
 Porta Curtas Petrobras: Voltado para a Internet, o projeto foi uma das ações de exibição de 
curtas metragens do Programa Petrobras Cinema, com a disponibilização de 100 filmes.  
  
 Projeto In Situ / Instituto Cine Cultural: O projeto teve por objetivo implantar uma 
programação contínua de realizações na área de artes visuais no Instituto Cine Cultural, em 
São Paulo.  
  
 South American Way: Espetáculo musical sobre a vida de Carmem Miranda, que mistura 
dramaturgia, pesquisa de época, canto, dança e tem a participação de 15 atores.  
  
 Um Diálogo entre Norte e Sul - As artes cênicas aproximando o Brasil: Circuito de teatro 
com seis grupos gaúchos que têm como prioridade a investigação cênica e a pesquisa de uma 
linguagem própria.  
  
 Unha e Carne: Comédia romântica que fala da amizade entre duas mulheres, interpretadas 
pelas atrizes Lilia Cabral e Angela Vieira. A autoria do espetáculo é de Chico Azevedo e a 
direção de Ticiana Studart.  
  
 Ver Ciência 2002: Mostra anual dos melhores programas e séries de divulgação científica 
veiculados pela televisão de broadcasting no Brasil e no exterior nos dois últimos anos que 
antecedem à mostra.  
 
 
 
Projetos Patrocinados em 2003 
 
 III Encontro de Culturas Tradicionais da Chapada dos Veadeiros: Foram apresentadas 
músicas e danças de raiz de comunidades remanescentes de Goiás, Tocantins e de outros 
estados brasileiros.  
  
 IV Bienal Internacional do Livro de Pernambuco: O evento é um dos maiores encontros de 
livreiros, editores e distribuidores de livros do país, atraindo mais de 150 mil pessoas.  
  
 X Festival Mundial do Minuto: O festival reuniu diferentes grupos de produtores de imagens 
em movimento, tais como cineastas, curtametragistas, animadores, fotógrafos e artistas 
gráficos.  
  
 XIV Festival Internacional de Música Colonial Brasileira e Música Antiga de Juiz de Fora: A 
14ª edição do festival apresentou o espírito de renovação das orquestras. Foi gravado ainda 
um CD 
 



 225

10º Jornada Nacional de Literatura: O evento busca promover uma movimentação cultural 
com a ampliação de bibliotecas em toda a região norte do Rio Grande do Sul.  
  
 A genealogia da obra de Iberê Camargo - Documentos, Pesquisa e Arte: O objetivo foi 
identificar e catalogar a obra do artista, que ainda não é suficientemente conhecida e acessível 
ao público interessado.  
  
 A Morte de um Caixeiro Viajante: A peça de Arthur Miller é um clássico da dramaturgia 
americana. Escrita em 1948 e produzida em 1949, a peça ganhou o Prêmio Pullitzer.  
  
 Acervo da Música Brasileira: Foram produzidos nove CDs, gravados por alguns dos 
melhores profissionais de música erudita do país, acompanhados de livros de partituras 
históricas.  
  
 Alaya Arte do Movimento Cia de Dança: Criada em 1989 por Lenora Lobo, a companhia é 
composta por atores/bailarinos diretamente voltados para a pesquisa em dança.  
  
 Almas Gêmeas: Levou novamente à cena a obra da cronista Martha Medeiros.  
  
 Amelia Toledo - As Naturezas do Artifício: Produção do livro que apresenta um estudo da 
obra e uma entrevista com a artista plástica Amelia Toledo, além de textos críticos.  
  
 Anima Mundi (RJ/SP): O evento apresentou uma seleção de curtas, longas-metragens, 
seriados e comerciais realizados em diversos estilos visuais, linguagens narrativas e técnicas 
de animação.  
  
 Arquivo Musical Timbira: Através de pesquisa, registro fonográfico e classificação dos 
repertórios rituais dos grupos indígenas Timbira, o projeto buscou proporcionar o intercâmbio 
entre as aldeias.  
  
 Areal: Desenvolveu a produção de trabalhos dos artistas participantes, a promoção de debates 
e a publicação de quatro novos volumes da série Documento Areal.  
  
 Ars Combinatória/Cento e Doze Dominós - Síntese e Antítese: O artista pernambucano José 
Patrício apresentou 10 obras com mais de 97 mil peças de dominó.  
  
 As Artimanhas de Scapino: Peça escrita por Molière, em 1671, e traduzida para o português 
por Carlos Drummond de Andrade.  
  
 Astro por um Dia: O espetáculo aborda a situação das artes cênicas perante o imenso poder 
da televisão.  
  
 Bienal de Música Brasileira Contemporânea: Realização de concertos com obras compostas 
nos séculos XX e XXI por autores brasileiros, em uma visão retrospectiva de sua produção 
musical.  
  
 Bagaceira, a Dança dos Orixás: O espetáculo foi o segundo de uma trilogia da Cia. Vatá 
acerca do universo das manifestações tradicionais, tendo como foco o "corpo no ritual".  
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 Caboré - A Ópera da Moça Feia : A montagem e encenação do espetáculo do paraibano 
Tarcisio Pereira valorizou vários aspectos da cultura brasileira, especialmente a literatura de 
cordel.  
  
 Carlos Fajardo / Poética da Distância: Reuniu um conjunto significativo de trabalhos do 
artista realizados a partir dos anos 60.  
  
 Cia Municipal de Dança de Caxias do Sul (RS): Estreou em 1998, sendo a única companhia 
oficial do Rio Grande do Sul.  
  
 Cia Oito Nova Dança (SP): Recebeu, em 2000, o prêmio auxílio montagem para projetos 
inéditos da Secretaria Estadual de Cultura Governo do Estado de São Paulo.  
  
 Cine Ceará - Festival Nacional de Cinema e Vídeo (CE): O Cine Ceará reuniu, durante sete 
dias, cineastas, produtores, atores e atrizes, técnicos e estudantes para discutir os rumos do 
cinema nacional.  
  
 Circuito 1,2,3 (RS): Projeto de circulação de trabalhos de dança contemporânea em formato 
solo, duo e trio de sete importantes grupos de São Paulo, Rio Grande do Sul e Minas Gerais.  
  
 Clube do choro: Tributo a Garoto: O projeto "Clube do choro: Tributo a Garoto" promoveu 
diversos shows no Clube do Choro de Brasília em homenagem ao violonista e compositor 
Aníbal Augusto Sardinha, o Garoto.  
  
 Conservação e Restauro do Patrimônio Azulejar da Igreja de Nossa Senhora da Glória do 
Outeiro: Conservação e restauração dos painéis de azulejos da sacristia, do coro e da nave da 
Igreja.  
  
 Curta-se - Festival Luso-Brasileiro de Curtas-Metragens de Sergipe (SE): Ações na área de 
difusão, memória, produção, exibição e distribuição de filmes luso-brasileiros no formato 
curta-metragem, que estimulam a reflexão sobre o cinema brasileiro.  
  
 Curta Petrobras às 6: O projeto visa apoiar o cinema nacional através do incentivo à 
produção, exibição e distribuição de curtas-metragens. Todas as sessões começam às 18h, 
com entrada franca.  
  
 Dança das Marés : Realização de espetáculos de dança e teatro criados por Ivaldo Bertazzo 
com a experiência dos projetos dos anos anteriores.  
  
 Editoração dos Inventários do Acervo Particular do Presidente Juscelino Kubitschek: O 
projeto editou e publicou o acervo textual e iconográfico referente à trajetória pessoal e 
política do ex-presidente Juscelino Kubitschek.  
  
 Espaço de Instalações Permanentes do Museu do Açude: Grandes nomes da arte 
contemporânea foram relacionados à exuberância dos 150 mil metros quadrados de Mata 
Atlântica que compõem o museu.  
  
 Eu e Você: Para documentação do trabalho, Lambrecht projetou uma seqüência em que as 
reproduções dos desenhos são alternadas com fotografias de mãos dos participantes durante as 
impressões de sangue.  
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  Exposição Comemorativa aos 90 Anos de Tomie Ohtake: Grande exposição sobre a 
espiritualidade na arte brasileira.  
  
 Exposição da artista plástica Mazeredo: Exposição permanente da maior Via Sacra 
bidimensional do mundo.  
  
 Falam as Partes do Todo? - Cia de Dança Dani Lima: Cruzamento de duas formas de 
expressão artística - dança e artes plásticas.  
  
 Festival de Brasília do Cinema Brasileiro (DF): O festival apresentou o melhor do cinema 
nacional que foi visto em telas brasileiras e festivais internacionais nas temporadas seguintes.  
  
 Festival do Cinema Brasileiro de Paris: O festival visa contribuir para a intensificação do 
intercâmbio cultural entre Brasil e França.  
  
 Festival de Cinema, Vídeo e Cine de Curitiba (PR): O festival promoveu a revelação de 
novos talentos e reuniu profissionais experientes do cinema brasileiro, com a exibição de 
vários filmes.  
  
 Festival de Dança de Joinville (SC): Maior evento de dança da América Latina. Reúne cerca 
de quatro mil participantes e tem duração de 11 dias.  
  
 Festival de Dança do Recife (PE): Reuniu 28 grupos de dança, sendo 17 companhias locais e 
11 convidadas, proporcionando um grande intercâmbio cultural.  
  
 Festival de Inverno – Fórum das Artes: Apresentação de trabalhos das áreas de literatura, 
música, artes cênicas, artes plásticas, audiovisual, entre outros.  
  
 Festival de Música de Câmera de Curitiba e Jazz (PR): O festival reuniu música 
contemporânea, música clássica, blues, voz, MBP e jazz.  
  
 Festival Guarnicê de Cinema (MA): A programação do festival incluiu mostras para longas, 
curtas e médias metragens, mostra de vídeo, de cinema infantil, oficinas de vídeos e de 
animação, entre outros.  
  
 Festival Internacional de Curtas- Metragens de São Paulo (SP): Filmes que dificilmente 
chegariam ao mercado brasileiro foram exibidos, dando oportunidade a novos cineastas 
brasileiros.  
  
 Festival Mix Brasil de Cinema e Vídeo da Diversidade Sexual (DF/RJ/SP): Foram 
apresentadas cerca de 150 produções, vindas de 24 países, em cinema e vídeo com temas 
relacionados à diversidade sexual.  
  
 Festival Mundial de Circo do Brasil: Leva à região Nordeste a oportunidade de participação e 
acesso a uma programação intensa de espetáculos, exposições, cursos e oficinas.  
  
 FID - Extensão Brasil Petrobras : Criado em 1996, vem contribuindo, ao longo dos últimos 
cinco anos, para a difusão, reflexão e formação de novos públicos e grupos de dança 
contemporânea.  
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 FILO – Festival Internacional de Londrina : Realizado anualmente desde de 1968 e é o mais 
antigo festival do continente.  
  
 Flicts: Busca estimular a formação de platéia e incrementar o crescente movimento de 
produção de espetáculos infantis.  
  
 Florianópolis Audiovisual Mercosul (SC): Mostras de curtas e longas-metragens e vídeos, 
através da exibição pública e gratuita de produtos audiovisuais inéditos no estado.  
  
 Folias Guanabaras: É uma alquimia multimídia que reúne bailarinos da Maré, Elza Soares, 
Rosi Campos, Seu Jorge, orquestra de cordas Retratos do Nordeste e DJ Dolores.  
  
 Gala Antares - 10 Anos: A Série Antares Dança trouxe ao país as melhores e mais 
importantes companhias de dança contemporânea e clássica do cenário internacional.  
  
 Getúlio - Presidente do Brasil: A exposição fez parte de uma série de atividades do projeto 
Getúlio Vargas - 50 Anos Depois.  
  
 Gilsamara Moura: A coreógrafa é mestre em Comunicação e Semiótica, bailarina, coreógrafa 
e atriz; dirige o Grupo Gestus e o Centro de Dança.  
  
 Goiânia em Cena (GO): Em 2003, o festival evoluiu de uma mostra teatral para uma visão 
diversificada sobre as linguagens da cena, valorizando a participação do teatro, da dança, do 
circo e da ópera.  
  
 Goiânia Mostra Curtas (GO): Com o objetivo de estimular a produção local e consolidar 
Goiânia como uma aliada na difusão do curta metragem brasileiro, foram exibidas as 
melhores produções neste formato.  
  
 Grande Circo Místico - Balé Teatro Guaíra : Remontagem do espetáculo, criado em 1982 por 
Chico Buarque e Edu Lobo.  
  
 Grupo Cena 11 Cia de Dança: Cia. de dança que apresentou no FID – Extensão Brasil, em 
2002 o espetáculo Violência.  
  
 Igreja da Nossa Senhora da Abadia (Goiás-GO): Consiste em ações que vão desde a 
conservação arquitetônica até a revisão das instalações de segurança, prevenção e combate a 
incêndio da Igreja.  
  
 Jardim Cultural - Festival de Arte e Cultura do Agreste 2003: A programação artístico-
cultural contempla diversas áreas, como artes plásticas, teatro, dança, circo, fotografia, 
literatura e música.  
  
 Joaquim Maria - Turnê : Terceira coreografia da trilogia da Companhia de Dança de Márcia 
Milhazes.  
  
 Luciana Gontijo e Margô Assis (MG): Bailarina, coreógrafa e atriz; dirige o Grupo Gestus e 
o Centro de Dança, ambos em Araraquara/SP.  
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 Mãe Gentil: Musical em torno de idéias sobre a identidade cultural brasileira. Traz à cena 
desde os poetas parnasianos até pensadores como Gilberto Freyre e Sérgio Buarque de 
Hollanda.  
  
 Márcia Milhazes Dança Contemporânea (RJ): Apresentou o espetáculo Joaquim Maria 
durante o FID Extensão Brasil.  
  
 Marta Soares (SP): Dançarina e coreógrafa independente que no Circuito 1,2,3 apresentou o 
espetáculo Lês Poupées, de 1997.  
  
 Marujá - Espetáculo de Dança : Viabilizou a pesquisa e a criação do espetáculo Trapiche, da 
Cia Oito Nova Dança, fundamentado nas manifestações sócio-culturais da Ilha do Cardoso.  
  
 Mostra do Audiovisual Paulista (SP): A mostra apresenta curtas-metragens, documentários, 
filmes em super-8, programas e séries para televisão, videoclipes, filmes publicitários, 
vinhetas, entre outros formatos.  
  
 Mostra Curta Cinema - Festival Internacional de Curtas do Rio de Janeiro (RJ): A mostra 
teve caráter estritamente cultural, visando exibir filmes que contribuam para o 
desenvolvimento do curta quanto à linguagem, formato específico e forma de produção.  
  
 Mozarteum Brasileiro - Orquestra Filarmônica da Rádio de Hannover – NDR: Patrocínio da 
apresentação da Orquestra Filarmônica da Rádio de Hannover na Sala Cecília Meirelles, no 
Rio de Janeiro.  
 Museu do Oratório: O objetivo do projeto foi levar a outras cidades mineiras dez exposições 
itinerantes, as relíquias do Museu do Oratório, instalado em Ouro Preto (MG), na Casa do 
Noviciado do Carmo.  
  
 Musicanoar (SP): O grupo, fundado em 1993, busca o crescimento e a consolidação de um 
trabalho artístico que incorpora uma pesquisa na linguagem contemporânea da dança.  
  
 Novas Diretrizes em Tempos de Paz : Contemplado na segunda seleção do Programa 
Petrobras Artes Cênicas, o espetáculo ganhou dois Prêmios APCA 2002.  
  
 O Olhar Viajante de Pierre Fatumbi Verger: Trata-se de uma exposição itinerante em 
comemoração aos cem anos de nascimento do artista.  
  
 O Século XIX nos Documentos Históricos Latino-Americanos: O livro relata a História da 
América Latina no século decisivo das lutas pela Independência, ilustrado com documentos 
originais e imagens.  
  
 Onegin: Balé em estilo neoclássico que não reproduz alguns dos movimentos mais comuns 
no clássico.  
  
 Parque Nacional da Serra de Capivara: Manutenção do parque, serviços de conservação e 
consolidação de paredes com pinturas de sítios arqueológicos, eliminação de infiltrações, 
entre outros.  
  
 PercPan: O Festival Mundial de Percussão promoveu o intercâmbio de profissionais 
brasileiros e estrangeiros que utilizam a percussão como meio de expressão artística.  
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  Portal da Misericórdia: Conjunto de ações destinadas à restauração e revitalização do 
complexo arquitetônico em torno da Santa Casa de Misericórdia da Bahia.  
  
 Quasar Cia de Dança : Visa colaborar para a capacitação profissional de dança e para a 
formação de público através de atividades de caráter sócio-educativo nos locais onde se 
apresenta.  
  
 RECINE - Mostra de Cinema de Arquivo: Debate de temas ligados à preservação de imagens 
e exibição de alguns dos filmes mais importantes da história do cinema brasileiro.  
  
 Salão da Bahia: Reuniu obras de diversas técnicas, de 30 artistas selecionados de Norte a Sul 
do país.  
  
 SP 450 – Paris: Realização de eventos em São Paulo e Paris relativos à comemoração dos 
450 anos da capital paulista.  
  
 Submundo - Turnê 2003: Explora os limites do teatro de bonecos com uma linguagem 
moderna e consistente dedicada a adultos.  
  
 Tu i Tam (Lá e Cá): Edição de um livro sobre o ensaio fotográfico Tu i Tam, realizado por 
João Urban ao longo de mais de vinte anos.  
  
 Universo Intelectual de Mário Pedrosa: Preservação do acervo documental de Mário Pedrosa 
-15 mil documentos e 8 mil livros -, que estava sob a guarda da família.  
  
 Vaga em Campo de Rejeito: Traz a experiência compartilhada por Maria Helena Bernardes e 
um grupo de moradores de Arroio dos Ratos, no Rio Grande do Sul.  
  
 Vera Sala (SP): Apresentou no FID Extensão Brasil, em 2002, o solo Corpos Ilhados, através 
do qual dá continuidade à pesquisa corporal desenvolvida nos últimos anos.  
  
 Verve Cia de Dança: Criada em 1995 pelo artista plástico e designer Fernando Nunes, a cia. 
utiliza a fusão de diversas linguagens, como teatro, cinema mudo e artes plásticas para 
compor seus espetáculos.  
  
 WLAP (SP): Companhia independente, não subsidiada, criada em São Paulo, em 1997, por 
Luiz de Abreu e Patrícia Werneck.  
  
 
 
Projetos Patrocinados em 2004 
 
II Encontro Internacional de Capoeira - Ginga Mundo: O evento foi o maior voltado para a 
capoeira já realizado no Brasil. Reuniu estudiosos, mestres e praticantes do mundo inteiro.  
  
 III Curta-SE: Ações na área de difusão, memória, produção, exibição e distribuição de filmes 
luso-brasileiros no formato curta-metragem, que estimulam a reflexão sobre o cinema 
brasileiro.  
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 III Edição da Jornada África – Brasil: Exposições, palestras, oficinas, apresentações e 
mostras de cinema, dança, música e fotografia que estimulam a discussão.  
  
 IV Bienal Internacional do Livro de Pernambuco: O evento é um dos maiores encontros de 
livreiros, editores e distribuidores de livros do país, atraindo mais de 150 mil pessoas.  
  
 IV Encontro de Culturas Tradicionais da Chapada dos Veadeiros: Oficinas de teatro, circo, 
mamulengo, debates sobre cultura, meio-ambiente e assuntos relacionados às questões 
socioculturais.   
  
 IX Encontro de Jongueiros: Realização do Encontro de Jongueiros, que reuniu os praticantes 
do Jongo para apresentação coletiva e troca de experiências.   
  
 X Festival Mundial do Minuto: O festival reuniu diferentes grupos de produtores de imagens 
em movimento, tais como cineastas, curtametragistas, animadores, fotógrafos e artistas 
gráficos.  
  
 XI Congresso Brasileiro de Folclore: O evento visou aprofundar estudos relativos à 
preservação dos bens da cultura imaterial e analisar a metodologia da pesquisa em folclore.   
  
 XV Festival Internacional de Música Colonial Brasileira e Música Antiga de Juiz de Fora: 
Cursos práticos e teóricos, oficinas, seminários, atividades práticas de conjunto e cursos 
gratuitos de musicalização.  
  
 XXXI Jornada Internacional de Cinema da Bahia: O evento reuniu trabalhos em vídeo e 
cinema de todo o mundo. Apenas as produções ibero-americanas e da África lusófona 
concorreram aos prêmios.  
  
 1º Festival de Belém do Cinema Brasileiro: Exibição de filmes nacionais produzidos nos 
últimos anos, com o objetivo de colocar o estado do Pará no circuito nacional de festivais de 
cinema.  
  
 5º Festival Música nas Montanhas: O projeto contou com 40 apresentações musicais, oficinas 
e palestras voltadas à música erudita e instrumental.  
  
 6º Salão do Livro FNLIJ para Crianças e Jovens: Para o 6º Salão do Livro FNLIJ para 
Crianças e Jovens foram montados 49 estandes nos 800 m2 do Galpão das Artes do Museu de 
Arte Moderna do Rio de Janeiro.   
  
 11º Porto Alegre em Cena: Um dos maiores e mais importantes festivais de artes cênicas da 
América do Sul, que durou 16 dias e contou com 46 espetáculos, seminários e debates.  
  
 11º Vitória Cine e Vídeo: O 11º Vitória Cine e Vídeo exibiu mostras nacionais competitivas 
de curtas, médias-metragens e vídeos; mostras especiais, entre outros.  
  
 13º Festival Internacional de Curtas-Metragens de São Paulo: Filmes que dificilmente 
chegariam ao mercado brasileiro foram exibidos, dando oportunidade a novos cineastas 
brasileiros.  
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 14º Cine Ceará - Festival Nacional de Cinema e Vídeo: O evento reuniu cineastas, 
produtores, atores, técnicos e estudantes para assistir e discutir cinema.  
  
 22º Festival de Dança de Joinville: Principal concurso de estudantes de dança da América 
Latina, o festival contou com diversas atrações, como apresentações especiais de companhias 
de renome.  
  
 26ª Bienal de São Paulo: Na 26ª edição do evento, 55 países de todos os continentes 
trouxeram ao Brasil o que havia de melhor e mais relevante em suas produções atuais.  
  
 27º Festival Guarnicê de Cinema: A 27ª edição do festival contou com diversas atrações, 
como a mostra competitiva para filmes em Super-8, 16mm e 35mm, para curtas e médias-
metragens, entre outros.  
  
 32º Festival de Gramado - Cinema Brasileiro e Latino: O Festival de Gramado levou ao 
grande público uma significativa mostra da produção brasileira e latina de cinema.  
  
 34º Festival da Canção de Boa Esperança – MG: O evento valorizou os novos talentos da 
música popular brasileira, premiando composições inéditas apresentadas ao público durante 
os três dias de festival.  
  
 37º Festival de Brasília do Cinema Brasileiro: O Festival de Brasília do Cinema Brasileiro 
exibiu mostras competitivas de filmes 35 mm e 16 mm, além de encontros, workshops, 
debates, seminários, entre outros.  
  
 39º Festival Música Nova: O Festival buscou estimular a produção da música erudita 
contemporânea e a formação de público para o gênero.  
  
 A Congada da Lapa: O objetivo do projeto foi proporcionar as condições materiais e 
artísticas para que a Congada da Lapa voltasse a ser realizada de forma estruturada, 
estimulando o turismo cultural no município.  
  A genealogia da obra de Iberê Camargo - Documentos, Pesquisa e Arte: O objetivo foi 
identificar e catalogar a obra do artista, que ainda não é suficientemente conhecida e acessível 
ao público interessado.  
  
 Acervo da Música Brasileira: Foram produzidos nove CDs, gravados por alguns dos 
melhores profissionais de música erudita do país, acompanhados de livros de partituras 
históricas.  
  
 Alagoas de Corpo & Alma: O objetivo era levar ao Rio de Janeiro a música, a gastronomia, a 
dança, as artes plásticas, o artesanato, o teatro, a poesia, a literatura e muito mais da cultura 
alagoana.  
  
 Alaya Arte do Movimento Cia de Dança: Criada em 1989 por Lenora Lobo, a companhia é 
composta por atores/bailarinos diretamente voltados para a pesquisa em dança.  
  
 Anima Mundi 2004: O evento apresentou uma seleção de curtas, longas-metragens, seriados 
e comerciais realizados em diversos estilos visuais, linguagens narrativas e técnicas de 
animação.  
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 Aquiry, a Luta de um Povo: O musical dramático, com orquestra sinfônica, solistas, coro e 
balé, trata do processo revolucionário liderado por Plácido de Castro no Acre.  
  
 Arte e metafísica – 90 anos de Tomie Ohtake: Produção e edição do livro comemorativo dos 
90 anos de Tomie Ohtake.  
  
 Ary, O Brasileiro: Em setembro de 2003, dois meses antes do centenário de nascimento do 
autor de "Aquarela do Brasil", reestreou no Rio de Janeiro o musical "Ary, o Brasileiro".  
  
 As Artimanhas de Scapino: Peça escrita por Molière, em 1671, e traduzida para o português 
por Carlos Drummond de Andrade.  
  
 Arte de Portas Abertas: Foram 48 ateliês com trabalhos de cerca de 80 artistas e uma extensa 
programação de eventos que proporcionaram ao público um fim de semana repleto de arte.  
  
 Ballet do Teatro Scala de Milão: Apresentações dos espetáculos de dança do Ballet Scala di 
Milano, que viajou com seus principais astros, cenários, corpo de baile e figurinos em turnê 
sul-americana.  
  
 Café Cultural: Programação variada, com o objetivo de facilitar o acesso da comunidade ao 
amplo acervo de obras, documentos e eventos culturais. Incentiva ainda a formação de platéia 
e de profissionais.  
  
 Calendário da Pedra: O espetáculo, de Denise Stoklos, contou a história de um personagem 
que discute buscas humanas que remetem ao reconhecimento do amor como significado 
primordial da vida.  
  
 Canta Meu Boi: O objetivo do projeto foi resgatar, registrar em CD e divulgar o acervo 
musical do Boi-de-Reis - um dos autos populares mais expressivos do Nordeste brasileiro - do 
Mestre Manoel Marinheiro.  
  
 Carlos Zílio: Trabalhos sobre papel: Exposição dos trabalhos artísticos de Carlos Zílio a 
partir de 1992, que utilizou como suporte o papel e reuniu cerca de setenta obras de variados 
formatos.  
  
 Casa da Gávea: A Petrobras apoiou o funcionamento da Casa da Gávea, centro cultural que 
abriga um teatro, um cyber café, uma biblioteca e um foyer.  
  
 Catálogo Raisonné Candido Portinari - Obra Completa: Produção de 2 mil exemplares, em 
Português e Inglês, do catálogo com a obra completa de Candido Portinari.  
  
 Centenário Ary Barroso: O projeto promoveu um grande espetáculo comemorativo dos 100 
anos de Ary Barroso. O evento contou com a participação de Elza Soares.  
  
 Centro de Cidadania Barbosa Lima Sobrinho - Projeto de Restauração e Adaptação - Fase I: 
A primeira fase do projeto constou na elaboração dos projetos arquitetônicos e técnicos.  
  
 Cia Municipal de Dança de Caxias do Sul (RS): Estreou em 1998, sendo a única companhia 
oficial do Rio Grande do Sul.  
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 Ciclo Magda Tagliaferro: Foram realizados cinco concertos de piano com master classes de 
música erudita e instrumental.  
  
 Circuito Brasil de Cinema: Evento inédito, que buscou difundir a produção cinematográfica 
nacional pelos quatro cantos do país a preços populares.  
  
 Circuito Norte da Mostra de Dramaturgia Contemporânea: Trata-se de oito montagens de 
textos contemporâneos da dramaturgia brasileira e estrangeira.  
  
 Cisne Negro Cia. de Dança: Realização de mais de 80 apresentações por todo o Brasil e 
também no exterior da Cisne Negro Cia. de Dança, considerada uma das melhores 
companhias contemporâneas do país.  
  
 Clube do choro: O Brasil Brasileiro de Ary Barroso: Em homenagem aos 40 anos da morte 
do compositor Ary Barroso, foram realizados 120 espetáculos musicais autorais.  
  
 Concertos Carmo de Música Erudita - 2ª Edição: O projeto promoveu concertos de música 
erudita na Igreja do Carmo, em Campinas, São Paulo.  
  
 Concertos do Theatro Municipal do Rio de Janeiro - Temporada 2004: O Theatro Municipal 
do Rio de Janeiro comemorou 95 anos em 2004 e, para marcar a data, promoveu uma série de 
espetáculos.  
  
 Congresso Internacional do Medo: O medo e o pânico na sociedade contemporânea foram os 
temas centrais do congresso, abordados sob perspectivas da filosofia política e da psicologia 
de massas.  
  
 Construção da Reserva Técnica Unificada e de Rampa de Acesso à Estação do Metrô 
Vergueiro: Revitalização arquitetônica do Centro Cultural São Paulo.  
  
 Curta Petrobras às Seis: o objetivo do projeto foi criar um canal de exibição permanente dos 
filmes curtas-metragens junto ao grande circuito de exibição.  
  
 Dança Comunidade: SAMWAAD - Rua do Encontro: O projeto envolveu professores de 
lingüística, percussão, fisioterapia e origami, num espetáculo que uniu extremos culturais pela 
sutileza da dança.  
  
 Dança das Marés : Realização de espetáculos de dança e teatro criados por Ivaldo Bertazzo 
com a experiência dos projetos dos anos anteriores.  
  
 DNA - Nossa Comédia: O espetáculo, de Tiago Santiago e Leila Oda, abordou temas atuais 
da biotecnologia e discutiu a polêmica questão dos produtos geneticamente modificados.  
  
 É Tudo Verdade 2004 - 9º Festival Internacional de Documentários: Criado em 1996 pelo 
crítico Amir Labaki, o festival contribui para formar um olhar mais atento sobre a produção 
documental brasileira.  
  
 Edição da Integral das Canções de Alberto Nepomuceno: Edição e publicação integral das 
canções para voz e piano do compositor cearense Alberto Nepomuceno (1864-1920).  
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 Edição de CDs de Música Brasileira: O objetivo do projeto foi registrar a obra de 
compositores e intérpretes brasileiros de música erudita e contemporânea.   
  
 Edição do Livreto Mário Lago: Produção de um fac-similar de "O povo escreve a história nas 
paredes" e edição de um livreto com textos situando o trabalho de Mario Lago no contexto 
político e histórico.   
  
 Encontro com Maximiano Campos: O projeto Encontro com Maximiano Campos promoveu 
o acesso a obras de grande valor literário, além de ter proporcionado maior conhecimento do 
autor.  
  
 Energia de um sonho: O projeto, que integra as ações comemorativas do cinqüentenário da 
Petrobras, foi constituído por duas ações: Exposição itinerante e ação de capacitação.  
  
 Epopéia Paulista na Estação da Luz: Grandes nomes da arte contemporânea foram 
relacionados à exuberância dos 150 mil metros quadrados de Mata Atlântica que compõem o 
museu.  
  
 Estação Cultura 2004: Realização de 18 apresentações musicais, 10 bailes vespertinos para a 
terceira idade e três exposições de artes plásticas e fotografia na Estação Cultura.  
  
 Exposição da artista plástica Mazeredo: Exposição permanente da maior Via Sacra 
bidimensional do mundo. Entre as instalações está a Nova Via Sacra do Rio de Janeiro.  
  
 Festival de Dança do Recife (PE): Reuniu 28 grupos de dança, sendo 17 companhias locais e 
11 convidadas, proporcionando um grande intercâmbio cultural.  
  Festival de Inverno – Fórum das Artes: Apresentação de trabalhos nas áreas de literatura, 
música, artes cênicas, artes plásticas, audiovisual, entre outros.  
  
 Festival do Cinema Brasileiro de Paris: O festival visa contribuir para a intensificação do 
intercâmbio cultural entre Brasil e França.  
  
 Festival do Rio 2004: Exibição de mais de 300 filmes brasileiros e estrangeiros, por mais de 
30 salas de cinema em todas as regiões da cidade do Rio de Janeiro.   
  
 Festival Internacional de Curtas-Metragens de São Paulo: Maior evento dedicado ao filme de 
curta duração na América Latina, o Festival foi também um ponto de encontro para o 
intercâmbio de experiências.  
  
 Festival Internacional de Teatro Palco & Rua de Belo Horizonte (FIT-BH): Espetáculos com 
encenações grandiosas, técnicas inovadoras e linguagens teatrais diferentes.  
  
 Festival Internacional Serra da Capivara – Interartes: O Festival Internacional Serra da 
Capivara contou com oficinas de artes, dança e música, espetáculos musicais, conferências e 
debates.   
  
 FILO – Festival Internacional de Londrina : O festival reuniu 100 mil pessoas e promoveu a 
realização de cerca de 90 espetáculos, além de cursos, palestras e workshops.  
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 Fronteiras Culturais no Cone Sul: Com o objetivo de valorizar o patrimônio cultural do Cone 
Sul, o evento trouxe pesquisadores de várias nacionalidades para expor as peculiaridades e as 
diversidades da região.  
  
 Goiânia em Cena 2004: A terceira edição do Goiânia em Cena reuniu nove grupos nacionais 
e dois internacionais e contemplou as três linguagens cênicas: teatro, dança e circo.   
  
 Grupo Cena 11 Cia de Dança: Cia. de dança que apresentou no FID – Extensão Brasil, em 
2002 o espetáculo Violência.  
  
 Grupo Corpo: Com patrocínio exclusivo da Petrobras desde 2001, o Grupo Corpo apresenta 
uma relação próxima entre a música e a dança, característica constante nas coreografias de 
Paulo Pederneiras.  
  
 Grupo Galpão: Apresentações dos seguintes espetáculos: "Romeu e Julieta", "A Rua da 
Amargura", "Um Molière Imaginário", "Partido" e "Um Trem Chamado Desejo".  
  
 Heranças: Publicação de um livro, realização de palestras, exposição e espetáculos, a 
gravação de CDs e um documentário para TV sobre a história do samba.  
  
 Hutuz 2004: Evento que festeja os maiores expoentes do hip hop brasileiro.  
  
 Igreja de Nossa Senhora da Barroquinha: Execução dos serviços de recuperação estrutural e 
de reconstrução do imóvel, transformando-o em um espaço destinado a atividades artísticas.  
  
 Inverno Cultural da Universidade Federal de São João del Rei: O evento romoveu oficinas, 
exposições, shows e seminários nas mais variadas linguagens da cultura e da arte.  
  
 Jalapão - Tocantins - Sertão das águas: Produção de um livro que apresenta os principais 
aspectos da história, cultura e natureza do Jalapão, uma região no extremo leste do estado de 
Tocantins.  
  
 Jovem Guarda pra Sempre: Realização de dois shows com a participação de artistas deste 
importante movimento da MPB.  
  
 K2 - Dois homens. Uma montanha: História de dois alpinistas que sofrem um acidente 
durante a escalada da K2, a segunda maior montanha do planeta, situada na Cordilheira do 
Himalaia.  
  
 Lo Schiavo: Montagem da ópera Lo Schiavo, de Carlos Gomes, com direção musical e 
regência de Cláudio Cruz; e execução da Orquestra Sinfônica Municipal de Campinas.  
  
 Luciana Gontijo e Margô Assis (MG): Bailarina, coreógrafa e atriz; dirige o Grupo Gestus e 
o Centro de Dança, ambos em Araraquara/SP.  
  
 Lunário Perpétuo: O espetáculo marcou os 30 anos de carreira de Antonio Nóbrega e levou a 
várias cidades brasileiras o sucesso já registrado em DVD.  
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 Mãe Gentil: Musical em torno de idéias sobre a identidade cultural brasileira. Traz à cena 
desde os poetas parnasianos até pensadores como Gilberto Freyre e Sérgio Buarque de 
Hollanda.  
  
 Márcia Milhazes Dança Contemporânea (RJ): Apresentou o espetáculo Joaquim Maria 
durante o FID Extensão Brasil.  
  
 Marta Soares (SP): Dançarina e coreógrafa independente que no Circuito 1,2,3 apresentou o 
espetáculo Lês Poupées, de 1997.  
  
 Marujá - Espetáculo de Dança : Viabilizou a pesquisa e a criação do espetáculo Trapiche, da 
Cia Oito Nova Dança, fundamentado nas manifestações sócio-culturais da Ilha do Cardoso.  
  
 Merce Cunningham Dance Company: Apresentações nas cidades do Rio de Janeiro, São 
Paulo e Porto Alegre, únicas da companhia na América do Sul durante a turnê comemorativa 
de seus 50 anos.  
  
 Missa dos Quilombos: O tema central do espetáculo foi a exclusão social na sociedade 
contemporânea. Entre os destaques da montagem estiveram um texto de Betinho e uma carta 
das Mães Sem Terra.  
  
 Mostra Curta Cinema - Festival Internacional de Curtas do Rio de Janeiro (RJ): A mostra 
teve caráter estritamente cultural, visando exibir filmes que contribuam para o 
desenvolvimento do curta quanto à linguagem, formato específico e forma de produção.  
  
 Museu da Música: Restauração e revitalização do prédio principal da Escola de Música no 
Rio de Janeiro, onde vai funcionar o Museu da Música - Museu Instrumental Delgado de 
Carvalho.   
  
 Museu de Artes e Ofícios: Restauração da Estação Central e criação do museu com foco no 
resgate conjunto da história do trabalho, da produção cotidiana popular brasileira nos últimos 
três séculos.   
  
 Música no Tempo de Gregório de Mattos: Concertos e gravações realizadas pelo Grupo 
Banza, e da publicação de uma antologia de partituras impressa.  
  
 Música Brasileira e o Cinema Nacional - 100 Anos de Cinema no Brasil: Produção de quatro 
CDs com a trilha sonora da história do cinema nacional entre 1896 e 1996, dividido em suas 
respectivas fases e ciclos.  
  
 Musicanoar (SP): O grupo, fundado em 1993, busca o crescimento e a consolidação de um 
trabalho artístico que incorpora uma pesquisa na linguagem contemporânea da dança.  
  
 O Amante: Produção e encenação do espetáculo teatral O Amante, com texto de Harold 
Pinter. A peça tem como tema a falta de comunicação e a alienação entre a aparência e a vida 
privada obsessiva de um casal.  
  
 O Século XIX nos Documentos Históricos Latino-Americanos: O livro relata a História da 
América Latina no século decisivo das lutas pela Independência, ilustrado com documentos 
originais e imagens.  
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  Onegin 2004: O balé é um clássico do coreógrafo sul-africano John Cranko, em montagem 
dirigida pela inglesa Jane Bourne. A Orquestra Sinfônica do Theatro Municipal interpretou 
partitura de Tchaikovsky.  
  
 Paço Alfândega – Restauro: O projeto promoveu o restauro do Edifício Paço Alfândega, no 
Centro Histórico da Cidade de Recife, em Pernambuco.   
  
 PercPan Brasil 2004: O Festival Mundial de Percussão promoveu o intercâmbio de 
profissionais brasileiros e estrangeiros que utilizam a percussão como meio de expressão 
artística.  
  
 Petrobras 50 Anos de Brasil: O livro enfatizou a estreita relação da Petrobras com a história 
do Brasil nos últimos 50 anos, seu papel de transformação e seu lugar central na própria 
identidade nacional.  
  
 Postais do Brasil: Produção, impressão e distribuição de 2,5 milhões de cartões postais 
ilustrados com fotografias de pontos turísticos representativos da cultura brasileira.  
  
 Preservação e Informatização do Acervo da Discoteca Oneyda Alvarenga do Centro Cultural 
São Paulo: O projeto buscou preservar uma significativa parte da cultura musical brasileira.  
  
 Projeto Pixinguinha 2004: O projeto promoveu o resgate da memória musical brasileira por 
meio da realização de 155 espetáculos por todas as capitais federais e em mais doze cidades.  
 Quasar Cia de Dança : Visa colaborar para a capacitação profissional de dança e para a 
formação de público através de atividades de caráter sócio-educativo nos locais onde se 
apresenta.  
  
 RECINE 2004 - Mostra de Cinema de Arquivo: Mostra competitiva para filmes e vídeos 
realizados a partir de imagens em movimento provenientes de acervos.  
  
 Recuperação da Catedral de Petrópolis: Restauração da Catedral de Petrópolis. Foram 
realizadas obras de impermeabilização, serralheria, marcenaria, revisão do telhado, entre 
outras.   
  
 Reforma do Instituto dos Missionários Sacramentinos de Nossa Senhora: Reforma de parte 
do Seminário Apostólico Nossa Senhora do Santíssimo Sacramento.  
  
 Registro Sonoro de Músicas Tradicionais de Pernambuco e da Paraíba: Registro de 
repertórios musicais tradicionais, que foram percorridos pela Missão de Pesquisas Folclóricas 
de 1938.  
  
 Restauração do Forro da Paróquia Nossa Senhora da Candelária de Itu: Restauração do forro 
da Capela mor, que estava em estado precário de conservação.  
  
 Restauração do Palacete de Bolonha e Criação do Memorial dos Povos: Restauração 
completa do Palacete de Bolonha, com inclusão de um grande anexo no terreno ao lado.  
  
 Restauração do Solar da Baronesa: Obras: Levantamento cadastral, diagnóstico, 
documentação fotográfica; projeto de restauração arquitetônica; projeto de instalações 
hidráulicas, entre outros.  
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  Restauração e Agenciamento da Igreja Nossa Senhora do Rosário e São Benedito e entorno: 
Restauração da Igreja e agenciamento de seus anexos, parte fundamental do Centro Histórico 
de Cuiabá.   
  
 Restauro da Catedral Metropolitana de Campinas - Fase 1: A primeira fase do processo de 
restauro promoveu a reabilitação da cobertura, do forro, dos vitrais e da infra-estrutura elétrica 
e hidráulica.   
  
 Restauro do Palácio dos Azulejos: O projeto deu continuidade às obras de restauração do 
Palácio dos Azulejos. Recuperou pisos, forros e esquadrias de madeira, ornamentos de 
fachada e pintura mural.  
  
 Restauro e Intervenção do Museu Dom Diogo de Souza: Restauração do edifício do Museu e 
manutenção do acervo. Também foi recuperada a memória do edifício.  
  
 Retratos Modernos: Publicação de um livro em edição bilíngüe com as mais importantes 
coleções de fotografias de acervos públicos do país.  
  
 Revitalização do Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade Federal do Paraná: 
Restauro do Colégio Jesuítas, redesenho do Projeto Museológico, exposições das áreas do 
acervo do MAE.  
  
 Riocenacontemporânea: O Festival Internacional de Teatro do Rio de Janeiro constou de 
palestras, oficinas e ciclos de leituras.  
  
 Rito de Passagem - Canto e Dança Ritual Indígena III: O projeto transportou os tradicionais 
rituais indígenas dos pátios de cerimônias das aldeias para o espaço urbano.  
  
 Saberes da construção: casas de colono e casas de trabalhadores em assentamentos rurais 
fluminenses: O projeto fez o inventário, a preservação e a divulgação dos saberes artesanais 
de construção de casas utilizadas pelo colonato da cafeicultura fluminense.  
  
 Seminário Nacional para as Culturas Populares: Por meio de discussões com a sociedade 
civil, o seminário buscou valorizar e estimular as expressões das culturas populares onde elas 
acontecem.  
  
 Seminário Propriedade Intelectual e Patrimônio Cultural: Proteção do Conhecimento e das 
Expressões Culturais Tradicionais: Abordou experiências de proteção em âmbito nacional e 
internacional.  
  
 Sinfonia Sacopenapã: Um Tributo à Lagoa Rodrigo de Freitas: O projeto promoveu a 
apresentação da sinfonia Sacopenapã, composta por Edmundo Costa em parceria com 
diversos compositores.  
  
 Sonhando de Olhos Abertos: A exposição reuniu duzentas de pinturas, desenhos e obras 
sobre papel assinadas por vinte artistas dadaístas e surrealistas.  
  
 Teatro São João – Lapa: Realização as obras necessárias para o pleno funcionamento do 
Theatro São João, localizado na Lapa, cidade histórica próxima a Curitiba, no Paraná.   
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 UDI em Cena - Edição 2004: Festival de teatro e dança, além de apresentações e oficinas 
gratuitas, que colaboraram para a formação de público de teatro e dança na cidade.  
  
 Um Sopro de Brasil: Evento que reuniu os vários timbres de sopro existentes no Brasil. Mais 
de 250 músicos subiram ao palco do Sesc Pinheiros-SP.  
  
 Ver Ciência: A mostra exibiu uma seleção dos melhores programas dedicados à ciência e 
tecnologia, veiculados pela televisão no Brasil e no exterior.  
  
 Verve Cia de Dança: Criada em 1995 pelo artista plástico e designer Fernando Nunes, a cia. 
utiliza a fusão de diversas linguagens, como teatro, cinema mudo e artes plásticas para 
compor seus espetáculos.  
  
 WLAP (SP): A companhia apresentou no FID Extensão Brasil, em 2002, o espetáculo KIT.  
  
 Zé Menezes – Autoral: Trata-se da gravação do primeiro CD autoral de Zé Menezes e da 
realização de três concertos de lançamento nas cidades de Brasília, Rio de Janeiro e Fortaleza.  
 
 
 
Projetos Patrocinados em 2005 
 
I Mostra Pan-Africana de Arte Contemporânea - A mostra ampliou a difusão da produção 
artística e intelectual da África contemporânea e de afro-descendentes.   
  
 I Festival Internacional de Inverno de Brasília Em 2005, o Ministério da Cultura -criou o 
Conselho Brasília Capital da Cultura, com o objetivo de estabelecer diretrizes para 
transformar a cidade em uma Capital Cultural até 2010. Como contribuição, a Sociedade 
Brasília Cultural realizou 1º Festival Internacional de Inverno de Brasília.  
  
 II Festival Latino Americano de Música Instrumental O projeto objetiva o intercâmbio entre 
estilos musicais distintos e a aproximação cultural com os países da região.  
  
 II Festival Música na Ibiapaba O projeto promoveu oficinas, palestras, debates e minicursos, 
que buscaram formar, desenvolver e aperfeiçoar profissionais no campo da música popular.  
  
 III Intercâmbio de Linguagens Contribuir para conscientização das pessoas quanto à 
importância da inclusão da criança no pensamento artístico nacional é o objetivo do projeto.  
  
 IV Encontrarte - Encontro de Artes Cênicas da Baixada Fluminense (RJ) O projeto objetiva 
resgatar a identidade e a auto-estima dos moradores da região, além de fomentar o surgimento 
e a manutenção de grupos teatrais locais, a formação de mão-de-obra dentro da comunidade e 
a formação de platéia.  
  
 V Encontro de Culturas Tradicionais da Chapada dos Veadeiros Oficinas de teatro, circo, 
mamulengo, debates sobre cultura, meio-ambiente e assuntos relacionados às questões 
socioculturais.   
  
 V Encontro Internacional de Performance O encontro tem como objetivo a observação de 
performances nativas contemporâneas na América do Sul e do Norte.  
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  VI Mercado Cultural Um dos principais espaços para discussão de políticas públicas e 
privadas para a cultura no Brasil, o Mercado Cultural foi uma iniciativa que abriu espaço a 
talentos.  
  
 X Encontro de Jongueiros Realização do Encontro de Jongueiros, que reuniu os praticantes 
do Jongo para apresentação coletiva e troca de experiências.  
  
 X Festival de Dança do Recife (PE) A formação de novas platéias, estimular a produção local 
por meio do intercâmbio com grupos de todo o mundo e a transformação sa arte em um 
instrumento de desenvolvimento econômico são objetivos do Festival.  
  
XVI Feira Nacional de Artesanato: A feira contou com a presença de artesãos brasileiros e do 
Mercosul, representantes de comunidades índiginas e artistas.  
  
 XVI Festival Internacional de Música Colonial Brasileira e Música Antiga de Juiz de Fora 
(MG) O projeto teve como objetivo a celebração da cultura afro-brasileira e estreitamento dos 
laços entre o Brasil e a África, mantendo acesa a chama da essência africana no país.  
  
 3º Ciclo Multicultural Judaico- Brasileiro (SP) O Ciclo representa um marco da integração da 
cultura judaica à comunidade brasileira e promove a integração de todos os níveis sociais.  
  
 6º Festival de Inverno de Bonito O Festival é o momento simbólico mais importante de Mato 
Grosso do Sul na afirmação da vocação do estado para o turismo ecológico.  
  
11º Festival Internacional de Teatro Palco & Rua de Belo Horizonte - FIT-BH o evento tem o 
objetivo de promover o intercâmbio cultural e traçar um painel das diversas experiências 
teatrais já realizadas no Brasil e no mundo.  
  
 12º Porto Alegre em Cena O projeto sempre se destacou pelo ineditismo e ousadia de sua 
programação e inestimável contribuição às artes cênicas gaúchas. Procura levar ao evento 
alguns dos grupos mais importantes dentro do teatro, música e dança, não só do Brasil, mas de 
todo o mundo.  
  
 14º Panorama Rio Dança Festival abre espaço para o novo, para a experimentação e a 
pesquisa de linguagens em dança contemporânea. Além de espetáculos com os mais 
instigantes nomes da dança atual, desenvolve projetos de formação.  
  
 23º Festival de Dança de Joinville O Festival é uma referência nacional e internacional para 
quem vivencia a dança. Com o tempo, o evento abriu espaço para mostras, cursos, oficinas 
outras atividades, proporcionando um rico intercâmbio entre os participantes de todo o Brasil 
e do exterior.  
  
 96 anos do Theatro Municipal do Rio de Janeiro Para celebrar seu aniversário, o Theatro 
abriu suas portas para um dia inteiro de programação. O evento já virou tradição e foi uma 
oportunidade para muitos que não conheciam o local.  
  
 A Banda do Corpo de Bombeiros: Memória Musical do Rio de Janeiro O objetivo do projeto 
foi viabilizar a existência de um arquivo para o desenvolvimento de pesquisas no campo da 
memória musical.  
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 Abdias Nascimento 90 anos - Memória Viva e Itinerância A exposição construiu uma janela 
para boa parte da história do Brasil e dos afrodescendentes no século XX.  
  
 Afrescos de Pompéia - A Beleza Revelada Para que o público pudesse ver o precioso acervo, 
foi organizada a exposição, no Rio de Janeiro.  
  
 Alberto Santos-Dumont - Bresil, Bresilis 2005 A exposição reuniu 120 fotografias, 
animações, maquetes e objetos pessoais do aviador brasileiro.  
  
 Amazônia Brasil A exposição transportou para Paris, no Ano do Brasil na França, o 
fascinante e complexo universo de conhecimentos sobre a região amazônica.  
  
 A Obra de Câmara para Sopros de Heitor Villa-Lobos O projeto lançou um CD duplo, 
gravado pelo Quinteto Villa-Lobos, em que foi apresentada a obra completa para instrumento 
de sopro do artista Heitor Villa-Lobos.  
  
 Aquisição de Piano Steinway para a realização de eventos culturais na cidade de Londrina A 
intenção do projeto foi levar boa música à comunidade artística da cidade e ao grande público.  
  
 Armazém Cia de Teatro O espaço desenvolveu oficinas de interpretação, iniciação teatral e 
potencialidades da voz e ciclo de leituras de autores contemporâneos.  
  
 Bossa Nova e Outras Bossas: a Arte e o Design das Capas dos LPs O objetivo do projeto foi 
contar a história da Bossa Nova através de capas de Lp's editados nos anos 50, 60 e 70.  
  
 Brasiliana - Catálogo Digital Radamés Gnattali Foi criado um catálogo digital multimídia 
com a obra completa do compositor e a transcrição e editoração eletrônica de parte de sua 
obra em partituras digitais.  
  
 Brasil, Herança Africana A exposição, montada em Paris, na França, e o livro associado ao 
projeto, mostraram o parentesco entre as artes da África e as produções afro-brasileiras.  
  
 Cachuera de Música Com o objetivo de formar um público eclético, disposto a ouvir todos os 
estilos, sem distinção, o projeto levou ao palco artistas de diferentes vertentes sócio-culturais 
do cenário musical.  
  
 Cena Contemporânea - Festival Internacional de Teatro de Brasília Com a exibição de uma 
intensa programação de espetáculos, oficinas, debates e seminários, o projeto promoveu o 
desenvolvimento das artes cênicas em Brasília.  
  
 Centro Petrobras de Referência da Música Brasileira O projeto reuniu o maior acervo, no 
Brasil, de fonogramas da era mecânica e das primeiras gravações elétricas, além de resgatar 
choros em grande parte desconhecidos até hoje.  
  
 Cia dos Comuns O objetivo do grupo foi mostrar as visões de mundo das comunidades 
negras a partir de narrativas da herança cultural africana.  
  
 Cisne Negro Cia. de Dança A companhia procurou formar novas platéias capazes de apreciar 
inovações e beleza através da originalidade e da tradição.  
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 Clube do Choro: Villa-Lobos e seus Amigos do Choro Foram apresentados vários shows no 
Clube do Choro de Brasília em homenagem ao violonista e compositor Aníbal Augusto 
Sardinha, o Garoto.  
  
 Companhia Cazumbá de Teatro e Dança O projeto tinha como objetivo registrar, conservar e 
difundir os valores culturais do Maranhão.  
  
 Companhia de Dança Deborah Colker Através da diversidade e da inovação, a companhia 
montou espetáculos que primaram pela integração de artifícios contemporâneos, como 
vitalidade, força, destreza e vigor rítmico.  
  
 Curta Petrobras às Seis: o objetivo do projeto foi criar um canal de exibição permanente dos 
filmes curtas-metragens junto ao grande circuito de exibição.  
  
 Dança Comunidade O projeto ensinou os jovens a ver nossa cultura de forma diferente e a 
aprender linguagens diferentes.  
  
 EDISCA O projeto promoveu o desenvolvimento humano de crianças e adolescentes 
oriundas de comunidades em situação de risco social em Fortaleza.  
  
 Encontro Com a Espanha - Espanha Dança, Toca e Mostra A mostra itinerante apresentou 
uma retrospectiva do gênio espanhol.  
  
 Escola de Choro Raphael Rabello A escola nasceu do sonho do músico e jornalista Henrique 
Filho de criar uma instituição nos mesmos moldes das lendárias escolas norte-americanas de 
Jazz, responsáveis pela preservação, renovação e difusão do gênero.  
  
 Escola Nacional de Circo O projeto estabeleceu um espaço aberto à reflexão e à 
experimentação da milenar tradição circense, através do ensino das artes do circo, o 
intercâmbio com diversas escolas, centros de formação e companhias de todo o mundo.  
  
 Escola Portátil de Música O projeto promove a formação de músicos profissionais, através do 
ensino de disciplinas como arranjo, composição e história do choro. Além disso, durante o 
período letivo, os melhores alunos são capacitados para trabalhar como monitores  
  
 Estação Primeira de Mangueira - Carnaval 2005 O enredo da Estação Primeira de Mangueira 
para o desfile do carnaval de 2005 do Rio de Janeiro foi a Energia é o nosso Grande Desafio.  
  
 Estética da Periferia - Inclusão Cultural e Cidadania O projeto discutiu a cultura da periferia e 
a articulação entre os novos agentes desta produção e o consumo artístico.  
  
 European 2005 Tour O projeto promoveu a excursão do músico Neguinho da Beija-Flor e sua 
banda pela Europa.  
  
 Expedições e Crônicas das Origens - Santa Catarina na era dos descobrimentos geográficos 
1501-1600: O projeto promoveu uma edição composta por três livros.  
  
 Exposição Carmem Miranda para Sempre O evento lembrou os 50 anos da morte da atriz e 
da representatividade de um Brasil de ritmo, cor e sensualidade.  
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 Festival África-Brasil Foi gravado um cd duplo da Orquestra Barroca do Festival como 
forma de resgate e divulgação do acervo musical brasileiro.  
  
 Festival do Cinema Brasileiro de Paris: O festival visa contribuir para a intensificação do 
intercâmbio cultural entre Brasil e França.  
  
 Festival de Circo do Brasil O objetivo do projeto era despertar na população o interesse pela 
cultura circense e fomentar a formação e a criação de mão-de-obra para as artes circenses por 
meio de projetos sociais e culturais.  
  
 Festival de Inverno – Fórum das Artes Apresentação de trabalhos nas áreas de literatura, 
música, artes cênicas, artes plásticas, audiovisual, entre outros.  
  
 Festival de Teatro de Curitiba - 14º Edição Nascido de uma conversa informal, o festival se 
tornou um dos mais importantes eventos de teatro da atualidade  
  
 Festival Denise Stocklos O projeto priorizou a utilização mínima de recursos materiais e o 
máximo dos próprios meios do ator, buscando uma reflexão sobre o ''outro'' e sobre o sentido 
de coletividade.  
  
 Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental: O Festival nasceu para inserir a cidade 
no circuito nacional de festivais de cinema.  
  
 Festival Internacional de Teatro de São José do Rio Preto (SP) O Festival apresentou 
espetáculos de grande valor artístico, estético e de reflexão crítica, com foco nas diversas e 
novas tendências das artes cênicas  
  
 Festival Nacional do Choro O evento prestou homenagem a Radamés Gnattali, maestro, 
compositor, arranjador e instrumentista cujo centenário se comemora no dia 27 de janeiro de 
2006.  
  
 FILO 2005 - Festival Internacional de Londrina O projeto facilitou o acesso de um público 
cada vez maior aos produtos culturais e a promoção do intercâmbio das técnicas e das 
tendências culturais contemporâneas entre artistas locais, nacionais e internacionais.  
  
 Flautistas da Pro Arte Apresentado há 14 anos, o projeto é formado por cerca de cinqüenta 
crianças e adolescentes, entre sete e vinte anos, que tocam vários instrumentos e a cada ano 
apresentam um repertório baseado em um grande mestre da música popular brasileira.  
  
 Fluxo de Arte Belém Contemporâneo O objetivo do projeto foi instalar um intercâmbio de 
artes visuais entre Brasil e Inglaterra no formato de uma residência de arte, a primeira do 
Brasil.  
  
 Fórum Nacional de Museus (BA): O Fórum promoveu discussões sobre a Política Nacional 
de Museus, a implantação do Sistema Brasileiro de Museus, entre outros.  
  
 Francisco Mignone - A integral para violino e piano Foram gravados dois CDs e as partituras 
para violino e piano do compositor Francisco Mignone foram digitalizadas.  
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 Giramundo Teatro de Bonecos A companhia, que já produziu 30 montagens desde 1970, 
encena espetáculos dedicados ao teatro de bonecos resgatando obras e autores consagrados.  
 Goiânia em Cena (GO) O projeto objetiva o contato com as diversas formas de manifestação 
artística, estimulando o intercâmbio de experiências e o desenvolvimento de idéias.  
  
 Grupo Corpo O grupo, que já se apresentou em várias partes do Brasil e do mundo, busca na 
dança a definição de uma identidade vinculada a idéia de cultura nacional.  
  
 Grupo de Teatro Armatrux A busca pela criação de diferentes maneiras de dialogar com o 
público e a formação de novos artistas são objetivos do Grupo, que se apresenta em 
logradouros públicos.  
  
 Grupo Galpão Reinventar a vida por meio da arte e incentivar a vivência do teatro como 
alegria, transformação, crescimento e reflexão sobre o ser humano é o objetivo do Grupo 
Corpo.  
  
 Hutuz 2005 O projeto procura inserir jovens de comunidades de baixa renda do Rio de 
Janeiro no processo de produção cultural e capacitação, com a realização de oficinas de dj, 
graffiti, break, rap e aulas de cidadania para uma melhor compreensão da cultura hip hop.  
  
 Integração de Atores do Nordeste O projeto busca o aperfeiçoamento de atores e o 
desenvolvimento de linguagens contemporâneas para um teatro com identidade nordestina.  
  
 Janelas para o Mundo O projeto realizou uma série de publicações, resultado de encontros de 
crianças, jovens e idosos de diferentes regiões do Brasil que, pela Internet, mantiveram 
contato com pessoas de outros países.  
  
 Livro Tirando de Letra e Música - de Billy Blanco O livro reuniu diversas letras de músicas 
compostas ao longo da carreira do artista.  
  
 Macbeth Considerada uma das óperas mais difíceis de ser cantada, a obra foi encenada no 
palco do Theatro Municipal, sob a regência do maestro Sílvio Barbato e o Coro e a Orquestra 
do Theatro Municipal.  
  
 Madrinha do Samba Artistas como Zeca Pagodinho, Dona Ivone Lara e Arlindo Cruz 
participaram do projeto que deu origem ao primeiro DVD de Beth Carvalho.  
  
 Marco André em Beat Iú O artista Marco André se apresentou em várias regiões do país, 
levando suas composições produzidas na Amazônia.  
  
 Martha Graham Dance Company Fundada há 8 décadas pela bailarina e coreógrafa Martha 
Graham, a companhia é a mais antiga companhia de dança contemporânea do mundo  
  
 Missa dos Quilombos Encenada pela Companhia Ensaio Aberto, a peça é uma espécie de 
festa religiosa, que mistura experiências sacras e profanas vividas por vítimas de diversos 
tipos de opressão.  
  
 Moacir Santos O projeto promoveu a gravação do disco Choros & Alegrias e a edição de três 
songbooks com a obra completa do Maestro Moacir Santos.  
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 Nós Mulheres da Mangueira Foram gravados um CD e um DVD da cantora Rosemary em 
homenagem às mulheres que fizeram história na Estação Primeira de Mangueira, uma das 
mais tradicionais escolas de samba do Rio de Janeiro.  
  
 O Elogio da Bobagem O livro de Alice Viveiros de Castro procurou resgatar a história dos 
palhaços brasileiros e destacar o valor da arte circense na cultura nacional.  
  
 O Mastodonte Brasileiro A exposição foi o resultado de quatro anos de pesquisas 
paleontológicas na Serra da Bodoquena, em Mato Grosso do Sul.  
  
 Orquestra Petrobras Sinfônica O projeto procura difundir a música erudita e popular em 
todos os segmentos sociais, se apresentando tanto em salas próprias para execução de 
orquestras sinfônicas quanto em espaços e locais abertos.  
  
 Pagode do Trem 2005 O Pagode, em que sambistas partiram num trem da Central para a zona 
norte, nesse ano homenageou alguns bairros do subúrbio carioca além das localidades que 
cercam a linha férrea da Central do Brasil.  
  
 Paraná de Madeira - O livro reuniu ensaios fotográficos realizados por Carlos Alberto Xavier 
de Miranda e um ensaio escrito, fruto de ampla pesquisa da arquiteta Maria Cristina Wolf de 
Carvalho.  
  
 Passe Livre para Criar - Música de muitos Brasis O Projeto revelou, difundiu e fortaleceu a 
música nacional, valorizando as diferentes manifestações de diversas regiões do país.  
  
 Pé-com-pé O projeto produziu um CD duplo encartado em um livro infantil com canções 
resultantes de pesquisa sobre diversos ritmos brasileiros.  
  
 PercPan 2005 O Projeto trata a percussão como uma linguagem universal de comunicação e 
integração entre os povos.  
  
 Prêmio Rival Petrobras de Música 2005 O prêmio homenageia, a cada ano, um artista que 
tenha desempenhado papel de destaque no cenário musical brasileiro, mas cuja obra, ainda 
que amplamente conhecida,não seja creditada ao seu nome.  
  
 Projeto Candongueiro Criar mecanismos para preservar, promover e difundir a autêntica 
música popular brasileira de raiz, dar apoio a jovens músicos, compositores de Samba sem 
estrutura para gravar CDs e divulgar as gravações para o público são objetivos do projeto.  
  
 Projeto Pixinguinha 2005 Foram realizados espetáculos por todas as capitais estaduais e em 
mais doze cidades do Brasil com o objetivo de resgatar a memória musical brasileira.  
  
 Quasar O projeto visa a manutenção da Quasar Cia de Dança.  
  
 Riocenacontemporânea 2005 O projeto promove o intercâmbio com produtores de festivais 
de todo o mundo e oferece apoio às produções amadoras, principalmente com a Mostra 
Universidades.  
  Ritmos Brasileiros O objetivo do projeto é a abordagem da diversidade cultural brasileira, 
por meio da música.  
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 Rock Me - Foram realizados shows mensais de rock, que culmiminaram com a produção um 
CD e um DVD e uma revista-guia do evento.  
  
 Sacopenapã - Reflexo Urbano do Rio de Janeiro Foi publicado um livro com CD encartado, 
que teve como tema a lagoa Rodrigo de Freitas, que na linguagem indígena, chama-se 
Sacopenapã.  
  
 Salão do Livro FNLIJ para Crianças e Jovens: Para o Salão do Livro FNLIJ para Crianças e 
Jovens foram montados 49 estandes nos 800 m2 do Galpão das Artes do Museu de Arte 
Moderna do Rio de Janeiro.   
  
 Sinfônica Jovem - Unicamp O objetivo do projeto é incentivar a formação de um público 
para a música clássica e proporcionar mais oportunidades aos jovens que desejam ingressar 
neste segmento.  
  
 Solistas Interarte - Música de Câmara Brasil Grupo que desenvolve novos conceitos em 
apresentações de música instrumental.  
  
 Som da Rua O projeto tem o objetivo de localizar músicos populares em lugares comuns.  
  
 Sons Brasileiros - Associação do Movimento dos Compositores da Baixada Fluminense 
Atuando na Baixada Fluminense, o projeto promove atividades de integração comunitária e de 
acompanhamento escolar, melhorando a qualidade de vida e mostrando que a Baixada 
também produz manifestações positivas.  
  
 Stockinger - Bronzes A Pinacoteca do Estado de São Paulo, como parte da programação 
comemorativa dos seus 100 anos de atividades, apresentou a exposição do artista plástico 
Francisco Stockinger.  
  
 Teatro de Anônimo Formado há 20 anos, o grupo teatral tem o objetivo de afirmar e legitimar 
o artista como um produtor de idéias e sentimentos, além de promover ações sociais nos 
distintos seguimentos sociais.  
  
 Teatro Oficina Responsável pela formação de centenas de atores ao longo de sua existência, 
o grupo ultrapassa os limites estéticos, passando por várias formas de interpretação, gestão e 
arquitetura.  
  
 Teatro para Todos Revitalização, renovação e criação de vínculos com espectadores do teatro 
são objetivos do projeto.  
  
 Teatro Rival BR Fundado há 71 anos, o teatro é uma espécie de panorama artístico e cultural 
do Rio de Janeiro, onde se apresentam nomes consagrados da música brasileira e são 
encenadas peças grandes peças teatrais.  
  
 Temporada Luciane Menezes 2005 Fundadora da Cia Brasil Mestiço, tem o objetivo de 
integrar comunidades através de ritmos bem brasileiros.  
  
 Tradição, Identidade e Resistência - os 90 anos de Abdias Nascimento Instituto de Pesquisa e 
Estudos Afro-brasileiros realizou um evento que incluiu a exposição da obra e do acervo de 
Abdias Nascimento.  
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  Tribo de Atuadores Ói Nóis Aqui Traveiz O grupo é marcado pela diferença, na 
independência em relação ao mercado e por encenações marcadas pela ousadia e liberdade 
criativa.  
  
 Viagem ao Brasil de Alexandre Rodrigues Ferreira O projeto editou uma publicação e 
manuscritos e iconografias das coleções de mamíferos e objetos etnográficos da viagem de 
Alexandre Rodrigues Ferreira.  
  
 Viola Instrumental - Songbook Foi produzido um songbook de viola instrumental com um 
CD encartado, Viola Instrumental Brasileira, com o objetivo de divulgar temas característicos 
da viola, que hoje se encontram mais restritos aos violeiros tradicionais.  
 
  
 Vozes em Quatro Movimentos O objetivo do projeto é formar novos grupos de canto coral e 
capacitar instrumentistas de bandas das cidades de Natal, Mossoró, Assu, Macau e Caicó.  
  
 Xangô da Mangueira - Recordações de um velho batuqueiro Foram editados um livro , com 
um CD encartado sobre a vida e a obra do compositor  
  
 
 
Projetos Patrocinados em 2006 
 
 A Imagem do Som de Dorival Caymmi A exposição de artes plásticas apresentou obras 
inéditas especialmente criadas por artistas visuais selecionados, que interpretaram 80 músicas 
do compositor Dorival Caymmi.  
  
 Acervo Antônio Carlos Jobim O acervo está disponível para público e pesquisadores. Foram 
digitalizados cerca de 25 mil documentos textuais, 150 horas de documentos audiovisuais e 3 
mil fotos.  
  
 Another Evening: I Bow Down O espetáculo da companhia Bill T. Jones / Arnie Zane Dance 
Company, uma das mais premiadas do século XX, percorreu três capitais brasileiras: Rio de 
Janeiro, Brasília a São Paulo.   
  
 Arquivo Cultural O projeto foi uma iniciativa para valorizar a memória da história do Rio de 
Janeiro a partir da música popular.  
  
 Brasiliana - Conservação e Instalação do Acervo Curt Lange O projeto realizou o tratamento 
técnico de todo o material reunido sobre o musicólogo teuto-uruguaio, Francisco Curt Lange 
(1903-1997).  
  
 Cartilha Rítmica para piano de Almeida Prado Um dos mais importantes compositores de 
música erudita do país na atualidade, Almeida Prado teve sua cartilha didática, até então 
disponível como manuscrito, publicada em formato de livro-CD.   
  
 Choro carioca, música do Brasil O projeto deu continuidade ao trabalho iniciado em 2001 por 
meio do projeto "Princípios do Choro", que registrou a obra de 50 compositores cariocas 
nascidos entre 1840 e 1880.  
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 Circuito Instrumental Universitário Petrobras O projeto é de circulação nacional de música 
instrumental em ambientes universitários.  
  
 Coexistence A exposição de arte gigante e itinerante reuniu 45 outdoors de 3 x 5 m criados 
por artistas de várias partes do mundo.  
  
 Clube do Choro 2006 - 100 anos de Radamés Gnatalli O Clube do Choro de Brasília trouxe a 
público toda a valiosa contribuição musical do maestro.  
  
 Concha Musical O objetivo do projeto foi promover a circulação, divulgação, discussão e 
incremento da produção musical maranhense no interior do estado.  
  
 DeAnima Ballet Contemporâneo Sob a direção artística de Richard Cragun, um dos maiores 
ícones masculinos do ballet mundial do século XX, a companhia conta com um corpo estável 
de 12 bailarinos.  
  
 Diálogos com a natureza: Frans Krajcberg A exposição, que fez parte da programação oficial 
do Ano do Brasil na França, apresentou cerca de 30 esculturas e conjuntos escultóricos 
monumentais de Frans Krajcberg.  
  
 Encontro Mundial das Artes Cênicas- ECUM 2006 Tendo como tema central de suas 
atividades "O Teatro em Tempos de Guerra", o ECUM colocou em pauta a realização teatral 
em áreas e situações limite de risco, conflito e exclusão.  
  
 Exposição Carmem Miranda para Sempre A mostra é a mais completa já realizada sobre a 
atriz Carmem Miranda.  
  
 Exposição Roy Lichtenstein - Vida Animada A exposição foi composta por cerca de 78 
desenhos e colagens de autoria do artista, selecionados a partir de um universo de mais de 6 
mil desenhos.  
  
 Festival Denise Stocklos O evento celebrou os 35 anos de carreira da atriz Denise Stoklos 
com apresentações de todas as peças de seu repertório.  
 Grupo Corpo - 30 anos. Uma família brasileira O documentário traça o delicado retrato de 
uma família comprometida em conjugar entretenimento com investigação artística, fincada 
nas suas raízes, mas buscando uma linguagem universal.  
  
 Grupo Galpão - 20 anos de Estrada Foram mais de vinte horas gravadas em vídeo digital e 
película de várias turnês e de apresentações.  
  
 Martha Graham Dance Company Fundada em 1926 pela bailarina e coreógrafa Martha 
Graham, é a mais antiga companhia de dança contemporânea do mundo.  
  
 Os Onze - Futebol e Arte, a Copa da Cultura O projeto fez parte da Copa da Cultura, e levou 
à Alemanha, país anfitrião da Copa do Mundo de 2006, uma exposição de obras de artes 
plásticas de onze dos mais renomados artistas brasileiros.  
  
 Paralela 2006 A exposição de arte contemporânea reuniu trabalhos de 145 dos mais 
destacados artistas do Brasil.  
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 Pauta Funarte da Música Brasileira O objetivo do projeto Pauta Funarte de Música Brasileira 
foi desenvolver um trabalho de formação de platéias, divulgar artistas jovens e consagrados 
da MPB e promover a democratização das salas Funarte.  
  
 Projeto Aquarius O projeto inovou ao trazer para o Rio de Janeiro a Oitava Sinfonia, de 
Gustav Mahler e a "Sinfonia dos Mil”.  
  
 Revista Bixiga Oficina do Samba O projeto realizou pesquisa de repertório pelo samba do 
Bixiga, além da realização de oficinas de canto, percussão, cordas e piano.  
  
 Sant'Ana - Coleção Ângela Gutierrez A exposição foi composta por mais de 260 imagens de 
variados estilos, formas e materiais e atenta para questões históricas e culturais que formam o 
pensamento e a fé do povo brasileiro.  
  
 Site Oficial de Radamés Gnatalli O site é uma homenagem aos 100 anos que completaria em 
2006.  
  
 Theatro Municipal do Rio de Janeiro (RJ) Em 2006, a Petrobras patrocinou o aniversário do 
Theatro, a ópera "Idomeneo" e a ópera "I Capuleti e I Montecchi".  
  
 Timão de Atenas A companhia Teatro do Promíscuo apresenta uma das obras mais 
controversas de Shakespeare, que narra a trajetória de um grande mecenas ateniense.  
 
 
 
Projetos Patrocinados em 2007 
 
A cauda do dinossauro: O filme é baseado num texto do Angeli, publicado na revista 
“Chiclete com Banana” na década de 80.  
  
A Imagem do Som do Samba: Em sua oitava edição, o projeto fez homenagem ao samba por 
meio de uma exposição, um catálogo-livro com 180 páginas e um site.  
  
 Acervo Hermínio Bello de Carvalho: É um site que reúne parte do acervo pessoal do poeta, 
compositor e produtor carioca. São 50 anos da história da música popular brasileira 
condensados em acervo digital, de livre acesso.  
  
 Acervo Lucio Costa: Recuperação, Organização, Digitalização e Disponibilização ao 
Público: O resgate desse acervo e sua disponibilização significam o acesso de um grande 
público a uma grande quantidade de informações de fonte primária.  
  
 Antônia, o Filme: Na Vila Brasilândia, periferia de São Paulo, quatro jovens mulheres negras 
batalham pelo sonho de viver de sua música.  
  
 Arquivo do Rock Brasileiro: O projeto multimídia resgatou as origens do rock brasileiro, 
enfatizando o período de sua formação, com gravações raras digitalizadas e biografias que 
puderam ser acessadas através de computadores.  
  
 Arte em Toda Parte (PE) O evento já faz parte do calendário cultural de Pernambuco e tem 
como meta mostrar as peculiaridades e as riquezas da cidade.  
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  Assim Vivemos - 3º Festival Internacional de Filmes sobre Deficiência O resgate desse 
acervo e sua disponibilização significam o acesso de um grande público a uma grande 
quantidade de informações de fonte primária.  
  
 Batismo de Sangue: São Paulo, fim dos anos 60. O convento dos frades dominicanos torna-se 
uma trincheira de resistência à ditadura militar que governa o Brasil.  
  
 Bienal de Artes Visuais do Mercosul: Na Bienal, 67 artistas oriundos de 23 países expuseram 
suas obras em seis mostras.  
  
 Bienal de Artes Visuais (SP): O evento mostrou ao público a produção artística 
contemporânea discutida e analisada em seminários desde janeiro de 2006.  
  
 Biblioteca Barbosa Rodrigues: O projeto recuperou 93 obras raras do acervo da BBR e 
preservou um patrimônio de grande valor para a memória científica do país na área de 
botânica.  
  
 Bienal Internacional do Livro do Rio de Janeiro: A XIII Bienal Internacional do Livro do Rio 
de Janeiro reuniu 950 expositores e o número recorde de 320 autores, sendo 21 estrangeiros.  
  
 Bombadeira: O filme fala do universo das travestis que transformam o corpo através das 
profissionais conhecidas como bombadeiras.  
  
 Caixa Dois: Um banqueiro decide usar sua secretária como laranja, mas erra ao depositar o 
dinheiro em sua conta.  
  
 Canecão Petrobras O patrocínio contribuiu amplamente para a formação de novas platéias, na 
medida em que possibilitou o acesso a espetáculos de qualidade por preços populares.  
  
 Caravana da Imagem O projeto nasceu da vontade em difundir a produção audiovisual 
brasileira e estimular a produção de conteúdos audiovisuais que expressem a riqueza cultural 
do interior do estado do Pará.   
  
 CD + DVD do Capitão Júlio Antônio Filho: Trata-se do registro visual e de áudio dos ternos 
de Reinado de moçambique, vilão e catopé e dois ternos de folia de reis, compostos em sua 
grande maioria por afro-descendentes da comunidade.  
  
 Centro de Literatura Alemã - Deutschliteraturzentrum: O patrocínio viabilizou a organização 
das obras, contratação de profissionais, desenvolvimento de procedimentos técnicos e de 
medidas de conservação adequadas, entre outras ações.   
  
 Cine Fest Petrobras Brasil Cineastas, atores e diretores de todo o Brasil marcaram presença 
em Nova York para mostrar o que há de mais novo nas produções nacionais.  
  
 Cinema Nacional Legendado Trata-se da distribuição gratuita de 100 kits, cada um composto 
por 60 filmes nacionais com legenda oculta (CC), para instituições e associações em todo o 
país.  
  
 Cinema no Rio O projeto rompeu espaços e atravessou cidades à margem do Rio São 
Francisco, exibindo filmes em praça pública, com a montagem de uma tela inflável.  
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  Circular Brasil 2007: O projeto levou shows de Música Popular Brasileira Instrumental às 
cidades de Campinas, São Paulo, Curitiba, Belo Horizonte, Porto Alegre e Recife.  
  
 Cisne Negro Cia. de Dança A Cia é considerada uma das melhores companhias 
contemporâneas do país. Dentro de sua filosofia encontram-se a originalidade, a tradição e a 
preocupação de formar novas plateias.  
  
 Clube do choro 30 anos: O projeto fez uma retrospectiva desse percurso vitorioso, 
envolvendo o público, os músicos e a obra imortal dos homenageados num mutirão em favor 
da cultura.  
  
 Coletânea de Estudos e Registros do Folclore Capixaba 1944 – 1982: A obra, que consiste 
em dois volumes com um total de 1.176 páginas, reúne 251 ensaios e artigos do folclorista 
Guilherme Santos Neves.  
  
 Companhia Cazumbá de Teatro e Dança A companhia resgata as manifestações folclóricas 
do Maranhão, buscando não só cultivar a tradição, mas também fazendo uma releitura deste 
folclore.  
  
 Conexão Sul - Encontro de Artistas Contemporâneos de Dança da Região Sul O evento reúne 
artistas, produtores, diretores, coreógrafos e interessados em assunto ligados a produções 
contemporâneas.  
  
 Criei, tive como!: Todas as artes digitais, produzidas com o software livre, fizeram parte do 
Criei, Tive Como! - Segundo Festival Multimídia de Cultura Livre do Brasil.  
  
 Cultura e Pensamento: O projeto teve por objetivo estimular e apoiar a organização e difusão 
de debates públicos, discussões críticas e conteúdos artísticos em torno de temas de 
fundamental relevância na era contemporânea.  
  
 DeAnima Ballet Contemporâneo: Sob a direção artística de Richard Cragun, um dos maiores 
ícones masculinos do ballet mundial do século XX, a companhia conta com um corpo estável 
de 12 bailarinos.  
  
 Dell'Arte Concertos Internacionais A Série pretendeu, com a realização de grandes eventos 
de música clássica, contribuir para a dinamização da vida cultural do Rio de Janeiro.   
  
 Diálogos com a natureza: Frans Krajcberg A exposição, que fez parte da programação oficial 
do Ano do Brasil na França, apresentou cerca de 30 esculturas e conjuntos escultóricos 
monumentais de Frans Krajcberg.  
  
 DVD Darcy Ribeiro Dirigido por Fernando Barbosa Lima, o vídeo tem 75 minutos divididos 
em: Vida e Obra, Depoimentos e Fundação.  
  
 Ecocine - Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental O Ecocine aliou a 
preservação da natureza à da cultura. A 4ª edição foi realizada na Costa do Sauípe, Bahia.  
  
 Edital Petrobras de Festivais de Música Lançado em 14 de maio de 2007, a iniciativa faz 
parte dos esforços para dinamizar a cadeia produtiva da música, atuando nos canais de 
circulação e distribuição.  
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  Espaço Café Cultural O Café Cultural estabeleceu como pilares o fácil acesso da 
comunidade ao amplo acervo de obras, documentos e eventos culturais que realiza.  
  
 Esse Monte de Mulher Palhaça - II Festival Internacional de Comicidade Feminina É o único 
festival internacional de comicidade feminina realizado no Brasil e o terceiro no mundo.  
  
 Estômago Raimundo Nonato foi para a cidade grande na esperança de ter uma vida melhor. 
Contratado como faxineiro em um bar, logo ele descobre que possui um talento nato para a 
cozinha.  
  
 Feira Música Brasil A Feira Música Brasil é o principal evento da música no Brasil e a maior 
feira de negócios do setor.  
  
 Feira de Música Independente: O projeto teve como objetivo promover um fórum de 
negócios e de intercâmbio de experiências entre músicos independentes dos mais variados 
níveis.  
  
 Femina - Festival Internacional de Cinema Feminino O Femina é um festival competitivo 
para filmes e vídeos dirigidos por mulheres.  
  
 Festival Folclórico de Parintins O Festival Folclórico de Parintins é uma das maiores 
manifestações brasileiras do gênero.  
  
 Festival Internacional de Cinema Infantil O objetivo é proporcionar momentos de 
convivência familiar nas salas de cinema e de integração entre professores e alunos.  
  
 Festival Internacional de Música Colonial Brasileira e Música Antiga O festival apura a 
influência exercida pela Música Antiga Européia no desenvolvimento da Música Colonial 
Brasileira.  
  
 Festival Internacional da Novadança (GO) O Festival proporciona comunicação e 
intercâmbio, formação de opinião e aperfeiçoamento para dançarinos, coreógrafos, diretores e 
profissionais de dança brasileiros e estrangeiros.  
  
 Festival Nacional do Teatro Infantil de Blumenau (SC) O festival tem o objetivo de levar 
espetáculos de teatro infantil às escolas, clubes, hospital, praças e salas de teatro.  
  
 Festival Porão do Rock O festival apresenta as novas bandas independentes para o cenário do 
rock nacional.   
  
 Fluxus - Festival Internacional de Cinema na Internet O Fluxus é um evento interativo 
exclusivo para produções audiovisuais veiculadas na Internet.   
  
 FILE RIO - Festival Internacional de Linguagem Eletrônica: O maior festival de arte e 
tecnologia do Brasil insere o país no contexto mundial das novas mídias.  
  
 Garoto Cósmico: O filme de animação fala de liberdade, vivência e experimentação.  
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 Giramundo Teatro de Bonecos O Grupo Giramundo é uma das poucas companhias brasileiras 
dedicadas ao teatro de bonecos. Já produziu 30 montagens desde 1970, resgatando obras e 
autores consagrados.  
  
 Goiânia em Cena (GO): O Festival Internacional de Artes Cênicas de Goiânia teve 
programação variada, composta por espetáculos, oficinas, debates, seminários, encontro com 
diretores e lançamentos.  
  
 Grupo Cena 11 Cia de Dança O Grupo Cena 11 Cia de Dança, de Florianópolis (SC), 
realizou seis produções, desenvolveu uma técnica particular e instaurou projetos de pesquisa e 
formação.  
  
 Gravações inéditas de Pierre Verger são lançadas no Terreiro de Oxumarê: O projeto propôs 
a reintegração e publicação de gravações realizadas em 1958 por Pierre Fatumbi Verger.  
  
 Grupo Anima: A turnê é reflexo das estreitas afinidades entre a música do povo brasileiro e o 
legado da música da Idade Média e da Renascença Ibéricas.  
  
 Grupo de Teatro Armatrux A busca para criar diferentes maneiras de dialogar com o público 
leva o grupo a variar os espaços onde realiza seus trabalhos: a rua, o teatro convencional e 
espaços alternativos.  
  
 Instituto Tomie Ohtake O Instituto Tomie Ohtake tem como proposta apresentar as novas 
tendências da arte nacional e internacional.  
  
 Inesquecível O filme conta a história de dois amigos de infância que, sem saber, se 
apaixonam pela mesma mulher, Laura.  
  
 Jornada Nacional de Cineclubes A Jornada Nacional de Cineclubes visa criar novas platéias e 
reinserir o movimento cineclubista brasileiro no cenário nacional e internacional.  
  
 Juízo O filme acompanha a trajetória de jovens com menos de 18 anos diante da lei.  
  
 Kátia B O álbum "Espacial" fotografou o mais alto vôo artístico da cantora, que segue fiel à 
química refinada entre a MPB - samba, bossa nova e pop - e a música eletrônica.   
  
 Made in Brasil O projeto reuniu, conservou e restaurou os vídeos da artista Letícia Parente, 
visando sua preservação.  
  
 Maré, nossa história de amor Analídia é filha de um dos chefes do tráfico. Jonathan é irmão 
do chefe da facção rival.  
  
 Memorial O espetáculo relatou, de forma bastante humorada, o reencontro de dois amigos: 
um homem e uma mulher.  
  
 Memorial da Cultura Popular por Liêdo Maranhão O projeto criou instrumentos de acesso 
público ao acervo de memória popular, reunido pelo pesquisador Liêdo Maranhão.   
  
 Mestre Bimba - A Capoeira Iluminada O filme conta, através de depoimentos de seus antigos 
alunos e de imagens inéditas em cinema, a história de Manuel dos Reis Machado.   
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  Meteoro Nos anos 60 o governo do presidente Juscelino Kubitschek construiu Brasília, a 
nova capital do país.  
  
 MIMO - Mostra Internacional de Música de Olinda A Mostra Internacional de Música em 
Olinda é o encontro da mais requintada música de concerto com a música popular no Brasil, 
sob a inspiração da arte Barroca.  
  
 Modernização do Museu de Catas Altas da Noruega (MG): O projeto modernizou o Museu e 
Arquivo Histórico de Catas Altas da Noruega, em Minas Gerais.  
  
 Mostra Cinema e Direitos Humanos da América do Sul O objetivo da mostra é promover 
junto ao público a ampliação e a divulgação do debate acerca dos direitos humanos.  
  
 Mostra Miseráveis - A Estética da Dor A exposição da artista gaúcha Arminda Lopes fez 
uma crítica social ao trabalhar com personagens urbanos que são freqüentemente ignorados 
pela sociedade.  
  
 Museu da Música de Mariana: O projeto recuperou o acervo de mais de dois séculos de 
música sacra manuscrita do Museu da Música de Mariana.  
  
 Música em Cena: A proposta do evento foi promover a importância da música no universo da 
produção cinematográfica.  
  
 Nederlands Dans Theater 2: Unanimidade entre os críticos de todo o mundo, a companhia 
escolheu o Brasil como ponto de partida de sua turnê sul-americana.  
 Nove de Frevereiro - Centenário do Frevo Este é o nome do novo CD que o músico, 
dançarino e ator Antonio Nóbrega lançou em homenagem ao centenário do frevo, com 
apresentações em São Paulo e Rio de Janeiro.  
  
 Prêmio Funarte Carequinha de Estímulo ao Circo O Prêmio fez parte da Ação Extraordinária 
Petrobras-MinC 2006, que destinou parte expressiva dos resultados financeiros obtidos pela 
Petrobras a diversos segmentos culturais.  
  
 Quasar Cia de Dança Desenvolvendo uma proposta estética de muitas faces, a companhia 
vem colaborando para que plateias do Brasil e do mundo reflitam sobre a contemporaneidade 
como uma linguagem global.  
  
  
 O Cheiro do Ralo: Ambientado em São Paulo, o filme narra a história de Lourenço, dono de 
uma loja que compra objetos usados de pessoas que passam por dificuldades financeiras.  
  
 O Diabo a 4: Recém chegados do interior, a bela amazonense Rita de Cássia e o menino 
Waldick Soares passam a viver em Copacabana, Rio de Janeiro.  
  
 O Fim do Sem Fim: Documentário sobre o desaparecimento de certos ofícios e profissões no 
Brasil.  
  
 Onde andará Dulce Veiga: Um jornalista resolve descobrir o paradeiro de Dulce Veiga sem 
saber o quanto terá que descobrir sobre si mesmo antes que possa encontrá-la.  
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 O Quinze: O ano é 1915. Em pleno sertão central do Ceará, a vida de homens e mulheres se 
cruza durante um período de seca devastador.  
  
 Ópera “O Cientista”: A ópera contou a história do sanitarista Oswaldo Cruz nos primeiros 
anos do século 20 no Rio de Janeiro e de sua importância para a saúde pública brasileira.  
  
 Os 12 Trabalhos: Um jovem recém-saído da Febem arruma emprego como motoboy em São 
Paulo. Mas, em seu período de experiência, ele precisa realizar 12 trabalhos pela cidade.  
  
 Os Caminhos de Gonzaga: A exposição itinerante teve por objetivo preservar e divulgar a 
cultura regional nordestina mediante a realização de uma exposição iconográfica do cantor, 
compositor e sanfoneiro Luiz Gonzaga.  
  
 Oscar Niemeyer, A Vida é um Sopro: É um documentário de longa-metragem, que fala sobre 
a vida e a obra do único mestre da arquitetura moderna ainda em atividade.  
  
 Os Inéditos de Jacob do Bandolim - Volume II: O CD apresenta 14 peças: choros, maxixes e 
valsas, compostas pelo mestre do bandolim brasileiro há mais de quatro décadas.  
  
 Paraíba Cine Senhor: O projeto percorreu quatro cidades paraibanas de abril a junho de 2008, 
promovendo oficinas de realização na área de audiovisual e exibição de filmes.  
  
 Passageiro. Segredos de Adulto: Após a morte de seu pai, o banqueiro Mauro, tudo muda na 
vida do jovem Antônio.  
  
 Perc Pan - Panorama Percussivo Mundial: Incentivador da universalização da música e do 
desenvolvimento sócio-cultural do Brasil, o Perc Pan promoveu trabalhos junto a associações 
e grupos que utilizam a percussão como meio de expressão artística e participação social de 
jovens.  
  
 Poesia Concreta – O Projeto Verbivocovisual: Um amplo panorama da obra de cinco autores 
foi apresentado em uma exposição, que integrou o projeto “Poesia Concreta – O Projeto 
Verbivocovisual”.  
  
 Porto Musical - Convenção Internacional de Música e Tecnologia: A convenção 
internacional de música e tecnologia tem como público-alvo os brasileiros interessados no 
mercado internacional, e estrangeiros atentos à movimentação musical brasileira.  
  
 Programa Goiás Festeiro: O projeto de documentação audiovisual e oficinas de sensibilização 
promoveu a diversidade das manifestações culturais das cidades do ciclo do ouro do Estado 
de Goiás.  
  
 Projeto Pixinguinha: O Projeto Pixinguinha fez parte da Ação Extraordinária Petrobras-MinC 
2006, que destinou parte expressiva dos resultados financeiros obtidos pela Petrobras a 
diversos segmentos culturais.  
  
 Quintetos de Sopro Brasileiros: Trata-se da gravação de um CD duplo, com as primeiras 
obras brasileiras para esta formação, escritas entre 1926 e 1978.  
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 Rebeca Matta - Rosa Sônica : Na contramão de outras cantoras nacionais que utilizaram a 
eletrônica como suporte para a MPB, ou o pop/rock, ela inseriu no CD essências de rock, pop 
e MPB num ambiente essencialmente eletrônico.  
  
 Restauro e Revitalização do Complexo Arquitetônico do Convento de Santo Antonio: Trata-
se da restauração da igreja e de parte do convento do complexo, além da construção do Museu 
de Arte Sacra da Ordem Terceira de São Francisco e a instalação do Museu Franciscano.  
  
 Rio Internacional Cello Encounter: Ao todo, foram 44 concertos abertos ao público, que 
reuniram mais de 500 músicos e um público estimado em 22 mil pessoas.  
  
 Rubens Barbot Teatro e Dança: O projeto teve por objetivo o resgate e a organização do 
trabalho pioneiro da Rubens Barbot Companhia de Dança no Brasil.  
  
 Salão Carioca de Humor: O Salão Carioca de Humor é o maior evento de desenho e artes 
gráficas da América Latina e um dos maiores de humor no mundo.  
  
 Selo Rádio MEC: O Selo Rádio MEC divulga as várias correntes da produção musical 
brasileira e já reuniu em seu elenco grandes nomes da MPB, da música erudita e da música 
instrumental brasileira.  
  
 Semana Nacional de Museus: O evento teve atividades direcionadas a intensificar as relações 
dos museus com a sociedade, como a comunicação, a educação e o resgate da memória.  
  
 Série de Concertos MPB Jazz: A série chegou ao quarto ano com uma história de sucessos e 
emoções ao juntar o som sinfônico com as várias vertentes da música popular brasileira e do 
jazz.  
  
 Sobreviventes - Os Filhos da Guerra de Canudos: O documentário conta a história dos 
descendentes de pessoas que conseguiram sobreviver ou escapar de alguma forma ao 
massacre de Canudos.  
  
 Tangolomango: Quatorze grupos foram selecionados para participar do 6º Festival de 
Diversidade Cultural, que aconteceu em Fortaleza, Recife e Rio de Janeiro.   
  
 Teatro de Anônimo O grupo de teatro, fundado em 1986 por artistas do subúrbio carioca, se 
dedica à pesquisa do teatro popular circense.  
  
 Teatro de Bonecos Dadá O projeto, selecionado pelo Programa Petrobras Cultural 
2005/2006, comemorou o aniversário do Grupo de Teatro de Bonecos Dadá, criado em 
Curitiba em 1964.  
  
 Teatro Municipal Dr. Alderico Vieira Perdigão: Trata-se da etapa conclusiva da reforma e 
restauro do teatro.   
  
 Teia: A Teia, maior encontro da diversidade cultural no Brasil, reúne os Pontos de Cultura 
participantes do Programa Nacional de Cultura, Educação e Cidadania - Cultura Viva.   
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 Tempo Glauber, revitalizando a Cultura Trata-se da recuperação do acervo do cineasta 
Glauber Rocha, que inclui clássicos do cinema nacional, peças de teatro, poesias, desenhos e 
até um diário com histórias ainda desconhecidas.  
  
 Terreirão do Samba: O Terreirão do Samba foi um espaço aberto para músicos de talento do 
cenário carioca - desde os bambas mais renomados do samba, passando pelos novos artistas 
que surgem da MPB.  
  
 Tropicália: O site oficial do movimento tropicalista, que desde o ano 2000 serve de referência 
no assunto, mudou de cara.  
  
 Sérgio Cabral - A Cara do Rio: Jornalista, escritor, músico, vascaíno, sambista e boêmio, ele 
é tema de uma justa homenagem: o documentário ‘Sérgio Cabral – A Cara do Rio’, de 
Fernando Barbosa Lima e Rozane Braga.  
  
 Siron Franco: O artista plástico goiano Siron Franco inaugurou exposição individual de novas 
pinturas.  
  
 Um barco para o sonho O espetáculo mescla humor e ternura e conta uma história que reforça 
a máxima: nunca é tarde para o amor.  
  
 Um Piano Pela Estrada - Nos Caminhos da Fronteira: O objetivo do projeto foi percorrer as 
cidades e estados da nossa fronteira, do extremo sul ao extremo ocidente do Brasil.  
  
 Valsa Para Bruno Stein Baseado na obra homônima de Charles Kiefer, o filme conta a 
história de Bruno Stein, que vive com sua família em um local isolado.   
  
 Ver Ciência A mostra traz programas internacionais (legendados ou narrados em português) e 
nacionais, produzidos por emissoras de 20 países, em sua maioria inéditos no Brasil.   
 
 
 
Projetos Patrocinados em 2008 
 
A busca de Lucrécio em Alexandria: Um fotógrafo se dirige à rodoviária de São Paulo e 
registra uma família recém chegada de Alexandria (RN): uma mulher, cinco filhas e um filho. 
A foto foi publicada e todos seguiram suas vidas.  
  
 A Tal Guerreira: O curta trata das incorporações sagradas e profanas em torno de Clara 
Nunes, uma das cantoras de samba e MPB mais populares nas décadas de 70 e 80.  
  
 Bonecos Gigantes de Brasópolis O grupo mineiro foi criado com o objetivo de resgatar a 
figura do folião, através da confecção dos bonecos gigantes e de desfiles pelas ruas da cidade.  
  
 Circuito Itinerante de Difusão - Revelando os Brasis - Ano II: O projeto contou com 
apresentação pública e a circulação dos vídeos.  
  
 Cisne Negro Cia. de Dança A Cia é considerada uma das melhores companhias 
contemporâneas do país. Dentro de sua filosofia encontram-se a originalidade, a tradição e a 
preocupação de formar novas platéias.  
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  Companhia do Latão A Cia realizou turnê de divulgação do material pedagógico do Projeto 
Companhia do Latão 10 anos, que percorreu sete capitais.  
  
 Demo Sul: Além das 24 atrações, a oitava edição do festival promoveu a intertextualidade 
entre as diversas formas de manifestação artística somada à idéia da conscientização 
ambiental.  
  
 Espaço Café Cultural O Café Cultural estabeleceu como pilares o fácil acesso da comunidade 
ao amplo acervo de obras, documentos e eventos culturais que realiza.  
  
 Festival Calango: O festival Calango carrega em seu “DNA” a vocação de estímulo à 
circulação de bandas independentes, ou seja, aquelas sem vínculos a grandes ou médias 
gravadoras.  
  
 Festival de Teatro de Curitiba Criado em 1992, o Festival de Teatro de Curitiba é 
considerado o maior evento das artes cênicas do país.  
  
 Festival Estação Viola - Mostra da Música Internacional de Viola: O festival chegou à sua 
quarta edição fazendo o público que utiliza o metrô dar um tempo em seu dia-a-dia corrido, 
para ouvir música de boa qualidade.  
  
 Festival Música Nova: Fiel à premissa de apresentar anualmente um recorte da produção de 
música contemporânea no Brasil e no exterior, o festival chegou à sua 43ª edição reunindo 16 
atrações em três cidades: São Paulo, Santos e Campinas.  
  
 Giramundo Teatro de Bonecos O Grupo Giramundo é uma das poucas companhias brasileiras 
dedicadas ao teatro de bonecos. Já produziu 30 montagens desde 1970, resgatando obras e 
autores consagrados.  
  
 Grito Rock ABC: O evento tem como objetivo o intercâmbio de bandas e produtores de 
conteúdo, contribuindo para o desenvolvimento da cadeia produtiva da musica independente 
brasileira.  
  
 Grupo de Teatro Armatrux A busca para criar diferentes maneiras de dialogar com o público 
leva o grupo a variar os espaços onde realiza seus trabalhos: a rua, o teatro convencional e 
espaços alternativos.  
  
 Humaitá pra Peixe: Referência em descobrir e lançar novos talentos do cenário musical 
brasileiro, o festival cresceu e aconteceu durante todo o primeiro mês de 2008. No total, 
foram 28 dias de festival, com apresentação de 27 bandas.  
  
 João: Com depoimentos e imagens de arquivos, o filme visita os principais fatos que 
marcaram a vida do comentarista esportivo João Saldanha.  
  
 Música Alimento da Alma - MADA: O festival, que comemorou 10 anos em 2008, tem como 
foco mostrar ao público e à imprensa nacional os artistas, a música contemporânea e a 
produção das bandas e a cena independente brasileira.  
  
 Orquestra dos Meninos: Janeiro de 1995. Um integrante de 13 anos da Orquestra Sinfônica 
do Agreste da pequena cidade de São Caetano é seqüestrado.  
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  O Signo da Cidade: Enquanto astros e estrelas se movem pelo céu de São Paulo, atirando sua 
mágica ao acaso, homens e mulheres perguntam o que será de seus sonhos e desejos.  
  
 Pequenas Histórias: Na varanda de uma fazenda, uma senhora conta histórias inspiradas em 
personagens e lendas do imaginário brasileiro, que têm como elementos centrais o humor e a 
magia.   
  
 Quasar Cia de Dança Desenvolvendo uma proposta estética de muitas faces, a companhia 
vem colaborando para que plateias do Brasil e do mundo reflitam sobre a contemporaneidade 
como uma linguagem global.  
  
 Sassaricando – e o Rio inventou a Marchinha Há inúmeras maneiras de se registrar a história 
do Rio de Janeiro. O jornalista Sérgio Cabral e a historiadora Rosa Maria Araújo escolheram 
a mais carioca delas: através das marchinhas de carnaval.   
  
 Teia: A Teia, maior encontro da diversidade cultural no Brasil, reúne os Pontos de Cultura 
participantes do Programa Nacional de Cultura, Educação e Cidadania - Cultura Viva.   
  
 TO 255 - Estrada das Vidas: Entre o tempo cíclico do sertão e o conturbado ritmo das cidades 
sempre há uma estrada que leva o progresso aos confins do Brasil. 


