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RESUMO 

Esta dissertação procura analisar qual a contribuição das Organizações Sociais para o 

acesso a direitos culturais, a partir da experiência das Bibliotecas Parque do Estado do 

Rio de Janeiro, em especial a de Manguinhos e a da Rocinha. Ciente de que as formas de 

cooperação para a efetivação de direitos culturais são múltiplas e que precisam ser 

pensadas a partir da inter-relação de vários atores e aspectos, todas invariavelmente 

necessitam desaguar em molduras de gestão viabilizadoras do acesso à cultura. A 

pesquisa adota o método do estudo de caso, valendo-se de pesquisas bibliográfica, 

documental e de campo. Apresenta o cenário de construção dos direitos culturais, em 

larga expansão no Brasil, e destaca que, para materializá-los, torna-se necessário estudar, 

avaliar e adotar modelos organizacionais alternativos aos tradicionais que caracterizam a 

administração pública direta e indireta. Aborda o campo da gestão e dos direitos culturais 

no contexto das três principais reformas do aparelho do Estado Republicano, ocorridas 

nas décadas de 30, 60 e 90, com ênfase na última, que incorpora a teoria da Nova Gestão 

Pública, base desta dissertação. Focaliza a Organização Social como modelo opcional à 

gestão de instituições ou programas culturais, a partir da realidade existente, das 

motivações, das vantagens e das perspectivas e aduz uma narrativa acerca do processo de 

concepção da legislação do estado do Rio de Janeiro. Verifica como surgiram esses 

equipamentos culturais e como se deu a formação da rede de Bibliotecas Parque. 

Descreve o processo de implantação das Organizações Sociais de Cultura no estado e 

apresenta o gestor das bibliotecas e sua relação com a secretaria de Cultura. Conclui que 

há necessidade de aperfeiçoamento de mecanismos de gestão, a fim de que o modelo 

possa, de fato, oferecer contribuição para o acesso a direitos culturais. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Direitos Culturais; Gestão Cultural; Organização Social; 

Biblioteca Parque. 
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ABSTRACT 

This dissertation seeks to analyze the contribution of Social Organizations to cultural 

rights access, based on the experience of Libraries Park of the State of Rio de Janeiro, 

especially those located in Manguinhos and Rocinha. Aware that forms of cooperation to 

the realization of cultural rights are manifold and need to be designed from the 

interrelation of various players and aspects, all invariably need to flow into management 

frames that enable the access to culture. The research adopts the case study method, 

making use of bibliographic, documentary and field research. These findings introduce 

the construction scenario of cultural rights to a large expansion in Brazil, and highlight 

that to materialize them, it is necessary to study, evaluate and adopt alternative rather than 

traditional organizational characterizing the direct and indirect public administration. 

This document addresses the field of management and cultural rights in the context of the 

three major reforms of the Republican State apparatus, which occurred in the 30, 60 and 

90, with emphasis on the latter, which incorporates the theory of New Public 

Management, the basis of this thesis. Focus is on the OS as an optional model for the 

management of cultural facilities, from the existing reality, motivations, strengths and 

perspectives and adds a narrative about the design process of the laws of the State of Rio 

de Janeiro. The research checks how these cultural facilities emerged and how the 

network formation of Park Libraries occurred. It describes the process of implementation 

of the Culture Social Organizations in the state and has the manager of libraries and their 

relationship with the Secretariat of Culture. It concludes that there is need to improve 

management mechanisms, so that the model can, in fact, provide contribution to access 

to cultural rights. 

 

KEYWORDS: Cultural rights; Cultural management; Social organization; Park library.  
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APRESENTAÇÃO 

 

Desde 2000, quando ocupei o cargo de Gerente de Projetos no Programa “Gestão 

Pública Empreendedora”, da Secretaria de Gestão do Ministério do Planejamento, 

Orçamento e Gestão, passei a estudar o assunto objeto desta dissertação. Fazia parte de 

uma equipe que coordenava projetos de melhoria da gestão abrangendo diversos órgãos 

e entidades federais, com fundamento no Plano Diretor de Reforma do Aparelho do 

Estado (PDRAE), de 1995. 

Depois, assumi o cargo de Diretor de Planejamento, Administração e Finanças na 

Associação de Comunicação Educativa Roquette Pinto (ACERP), uma Organização 

Social “Federal” que mantinha Contrato de Gestão com a Secretaria de Comunicação de 

Governo da Presidência da República, para fazer a gestão da TVE do Rio de Janeiro e do 

Maranhão e de canais de rádio no Rio de Janeiro (Rádio MEC) e em Brasília. Foi um 

casamento perfeito entre a teoria e a prática. 

Em 2007, tive a honra de ser convidado por Carlos Guimarães, então 

Subsecretário de Estado de Cultura para, entre as minhas atribuições de Subsecretário, 

das quais me desliguei em janeiro de 2015, gerenciar o Projeto de Modernização da 

Gestão dos Equipamentos Culturais do Estado do Rio de Janeiro, considerado prioritário 

pelo Governo Sérgio Cabral. Começamos pela elaboração do Projeto de Lei, que mais 

tarde viria a se transformar na Lei 5.498/09. Mas essa história voltará à tona, um pouco 

mais detalhada, ao longo desta dissertação. 

De antemão, é importante deixar claro para o leitor que, apesar do absoluto 

envolvimento com o referido projeto, não há nenhum compromisso, interesse ou 

motivação em fazer apologia do modelo ou do caso ora estudado. O estímulo e a intenção 

de aprofundar estudos e pesquisas no tema decorreram, basicamente, da conjunção de três 

fatores: a forte conexão profissional, o espaço que o assunto vem ganhando na sociedade, 

e, principalmente, a escassez de investigações no campo da gestão cultural. 

Antes de finalizar, gostaria de fazer uma observação, mesmo que se apresente 

como óbvia para o leitor: não há modelo corporativo que funcione, por mais incrível que 

possa parecer sob o viés da teoria, se não houver competência instalada no comando da 

organização. O manuseio adequado das ferramentas de gestão é determinante para o 

sucesso institucional. E a responsabilidade dos gestores ganha sérias proporções quando 

o que está em jogo é o interesse público. 
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INTRODUÇÃO 

 

A necessária convergência entre os direitos dos cidadãos e os deveres do Estado 

consiste em um dos maiores desafios de qualquer sociedade. Em muitas situações, acessar 

um direito pode exigir um grande grau de envolvimento do Estado no papel de cumpridor 

dos deveres. Ou seja, aquele só será alcançado se os agentes públicos responsáveis por 

sua viabilização atuarem a contento. E o resultado é que, quando as instituições públicas 

conseguem desempenhar com eficiência e qualidade as respectivas funções, assistimos à 

concretização da tão almejada cidadania. 

 No Brasil, a construção dos direitos culturais apresenta significativo avanço na 

abordagem do tema, cuja expansão dos preceitos constitucionais é a maior evidência. O 

ambiente de redemocratização, que teve como ponto alto a promulgação da Constituição 

de 1988, deu início a uma revolução no tratamento da cultura como área estratégica, fato 

jamais verificado na história republicana, especialmente quando comparados os 

respectivos textos constitucionais. As Emendas Constitucionais já aprovadas e outras que 

estão em tramitação dão conta desse complexo cenário. Em decorrência, leis em profusão, 

editadas pelas três esferas de governo, vêm agitando os debates no âmbito dos Poderes 

Executivo, Legislativo e Judiciário, gerando um copioso e importante espaço para o 

desenvolvimento da matéria.   

Mas alguns dos deveres do Estado frente ao leque de direitos consagrados na 

ordem jurídica ainda carecem de ações mais efetivas. As estruturas institucionais e os 

recursos orçamentários e financeiros destinados às políticas culturais teimam em ser 

inadequados ou insuficientes diante dos anseios sociais, inibindo os cidadãos, de um 

modo geral, de participar da vida cultural. 

Ainda que se tenha ciência de que as formas de contribuição para a efetivação de 

direitos culturais são múltiplas e que precisam ser pensadas a partir da inter-relação de 

vários atores e aspectos, todas invariavelmente necessitam desaguar em molduras de 

gestão viabilizadoras do acesso à cultura. Alinhando-se ao tema desta pesquisa, a questão 

que ora se invoca diz respeito aos mecanismos de gestão de instituições e programas 

culturais e a sua relação com os crescentes direitos. Nessa esteira, é importante ressaltar 

a necessidade de os dirigentes de entidades públicas estarem preparados para as várias 

demandas sociais resultantes do recente quadro legal, independentemente da conjuntura 

gerencial em que operam. 
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Desde a última Reforma do Aparelho do Estado, ocorrida na segunda metade da 

década de 90, a gestão pública passou a contar com mais um formato institucional para o 

exercício dos deveres estatais, também voltado para a prestação dos serviços públicos de 

cultura. Ovacionadas por uns e execradas por outros, as Organizações Sociais (OSs) de 

Cultura são uma realidade e se espalham pelo país. Se ainda havia impasses quanto à 

legitimidade desse modelo, ante a contestação jurídica que sofreu, o Supremo Tribunal 

Federal (STF), em julgamento que caminhou por mais de uma década e meia, agora 

deixou límpido o horizonte quanto à constitucionalidade de sua aplicação, com ressalvas 

pontuais. 

Essa decisão, no entanto, certamente está longe de pacificar as contradições e 

conflitos que existem entre adeptos e críticos dessa configuração institucional. Mas a 

discussão é necessária. Isso porque há uma certa tendência a enxergar a cultura como uma 

área peculiar e, desse modo, merecedora de um tratamento mais específico no que diz 

respeito aos modos de gestão, principalmente quando confrontada com as práticas que 

caracterizam a administração pública direta e indireta. Mas conectar o status de 

ineficiência da máquina estatal à burocracia clássica, ou aplaudir a teoria do 

gerencialismo como a precursora da competência estatal, constitui postura de utilidade 

duvidosa nesse processo de edificação de uma saída própria para a gestão cultural.     

 Como há poucos estudos versando sobre a validade do modelo de OSs, apesar de 

já ter sido implantando em vários estados, notadamente em São Paulo, parece pertinente 

a investigação dos casos em curso, até para que se forme um melhor juízo sobre essa 

proposta, capaz de orientar um traçado que conduza a um padrão gerencial adequado às 

especificidades da atividade cultural. 

 A intenção do presente trabalho percorre essa linha e o caso do estado do Rio de 

Janeiro é o foco, sendo que o principal objetivo é analisar qual a contribuição das 

Organizações Sociais para o acesso a direitos culturais, a partir da experiência das 

Bibliotecas Parque. Inobstante a pesquisa realizada não possa ser vista pela lente da 

generalização, certamente os resultados encontrados têm condições de oferecer sinais 

empíricos para as reflexões correlatas. 

  A par dessas considerações, a decisão do governo do estado de editar a Lei nº 

5.498, de 07/07/09, engendrada pela Secretaria de Estado de Cultura (SEC), retrata o 

propósito de mudança do paradigma da gestão das instituições estaduais de cultura do Rio 

de Janeiro à luz do citado modelo, que se coaduna com a finalidade de realização dos 

direitos culturais, isto é, de colaborar e propiciar melhores condições de acesso à cultura. 
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Com a renovação do modelo jurídico-institucional, aposta-se, assim, na alternativa aos 

modelos de gestão tradicionais da administração pública. 

 Esta dissertação, além da introdução (que reúne a apresentação da situação-

problema, os objetivos gerais e específicos, a relevância do estudo e as questões 

metodológicas) e das considerações finais, está estruturada com três capítulos. O Capítulo 

1 faz uma abordagem sobre o processo de construção de direitos culturais no Brasil. 

Apresenta que o direito, genericamente, está conectado à cultura local, mas que também 

sofre a influência de tratados internacionais, como a Declaração Universal de Direitos 

Humanos da Organização das Nações Unidas, uma das fontes inspiradoras dos direitos 

culturais constitucionais brasileiros. Indica o marco evolutivo da cultura nas 

Constituições republicanas e destaca também que, para se concretizar os direitos 

culturais, em larga expansão no Brasil, mas relacionados, mais especificamente, ao acesso 

à cultura, torna-se necessário estudar, avaliar e adotar modelos organizacionais 

alternativos aos tradicionais. A gestão de instituições culturais, nesse passo, deve cumprir 

papel relevante no que concerne à efetivação de tais direitos. 

No Capítulo 2 serão estudados aspectos institucionais relacionados à gestão 

cultural no contexto das três principais reformas do aparelho do Estado Republicano, 

ocorridas nas décadas de 30, 60 e 90, com ênfase na última, que incorpora a teoria da 

Nova Gestão Pública (NGP), base desta dissertação. Abordar-se-á a OS como modelo 

opcional à gestão de equipamentos culturais, a partir da realidade existente, das 

motivações, vantagens e perspectivas. Finalmente, serão aduzidas a narrativa acerca do 

processo de concepção da legislação do Rio de Janeiro, inclusive o debate político-

institucional, marco que propiciou a implantação do modelo de OS no estado, e algumas 

reflexões atinentes ao papel das associações de amigos, que funcionam de forma paralela 

à estrutura estatal e às OSs. 

No Capítulo 3, passar-se-á ao estudo de caso envolvendo a gestão das Bibliotecas 

Parque, constituindo-se na parte fundamental do trabalho. Primeiro, serão verificados 

como surgiram esses equipamentos culturais, que representam uma mescla de políticas 

cultural e urbana, e que têm no Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) do 

Governo Federal sua principal alavanca, e nas bibliotecas colombianas, a inspiração 

maior. Depois, o leitor poderá entender como se deu a formação da rede de bibliotecas 

parque e fazer uma “visita” a esses espaços. Na sequência, tratar-se-á do processo de 

implantação das OSs de cultura no estado, com ênfase nas bibliotecas. Também será feita 

a apresentação do gestor das bibliotecas, o Instituto de Desenvolvimento e Gestão (IDG), 
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regada a uma breve análise do seu modelo de governança. Questões relacionadas ao 

contrato de gestão celebrado entre a SEC e o IDG terão espaço garantido no curso da 

análise. Continuando, serão expostos os dados quantitativos colhidos na pesquisa de 

campo com os usuários, e as respectivas interpretações. Na parte final, serão tratados os 

resultados da pesquisa, com a apresentação das conclusões. 

 

A situação-problema 

 

Em 2007, a SEC fazia a gestão, além de programas e projetos culturais e artísticos, 

de diversos equipamentos culturais, cobrindo variados segmentos. Estruturava-se com 04 

fundações públicas: Fundação Museu da Imagem e do Som (FMIS), Fundação Theatro 

Municipal (FTM), Fundação Anita Mantuano de Artes do Estado do Rio de Janeiro 

(FUNARJ) e Fundação Casa França-Brasil (FCFB). Totalizavam 23 instituições culturais 

sob sua administração direta ou indireta, conforme pode ser visualizado no Quadro 01. E 

foi com foco nesse universo que o governo deu início aos movimentos de modernização 

jurídico-institucional da gestão cultural no estado. 

 

 

Quadro 01: Instituições culturais integrantes da estrutura da Secretaria de 

Estado de Cultura do Rio de Janeiro 

 

Equipamentos vinculados à administração direta (SEC) 

1 - Biblioteca Parque de Manguinhos 

Situada no Complexo de Manguinhos, é a primeira biblioteca parque do país. Em seus 

2,3 mil metros quadrados pode-se acessar as estantes de livros e a internet, ver filmes, 

ouvir músicas, participar de atividades culturais ou solicitar o empréstimo de livros e 

filmes, entre os mais de 27 mil títulos. A Biblioteca Parque de Manguinhos é um espaço 

cultural e de convivência, com ampla acessibilidade, que oferece à população salas de 

estudo e leitura, espaços para reuniões, serviços para portadores de necessidades 

especiais, catálogo bibliográfico on-line, espaço infantil, jardim de leitura e, em breve, 

cafeteria e um cineteatro com 200 lugares. Inaugurada em abril de 2010. 

2 - Biblioteca Parque de Niterói 

Uma das mais importantes bibliotecas do estado, com acervo de mais de 70 mil obras, 

incluindo uma imensa coleção dedicada à história do Rio. 

3 - Biblioteca Parque Estadual  

Um centro de atividades culturais, informação e lazer que democratiza o acesso ao 

conhecimento, fomenta a leitura e promove a educação.  

4 - Biblioteca Parque da Rocinha 

Situada na Rocinha, é a terceira biblioteca parque do país. Com 1,6 mil metros 

quadrados, possui cinco pisos, DVDteca, cineteatro, sala multiuso para cursos, estúdios 

http://www.cultura.rj.gov.br/espaco/biblioteca-parque-de-manguinhos
http://www.cultura.rj.gov.br/espaco/biblioteca-parque-de-niteroi
http://www.cultura.rj.gov.br/espaco/biblioteca-parque-estadual-bpe
http://www.cultura.rj.gov.br/espaco/c4-biblioteca-parque-da-rocinha
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de gravação e edição audiovisual, setor de leitura e internet comunitária, cozinha-escola 

e café literário. A C4 - Biblioteca Parque da Rocinha é um espaço cultural e de 

convivência, que oferece à população salas de estudo e leitura, espaços para reuniões, 

serviços para portadores de necessidades especiais. Inaugurada em junho de 2012. 

5 - Escola de Artes Visuais do Parque Lage 

A EAV é referência nacional no ensino das artes, localizada em um parque nacional de 

mata atlântica, em uma casa de estilo eclético, construída em 1920. 

Equipamentos sob a gestão da FUNARJ 

6 - Casa da Marquesa de Santos/ Museu da Moda Brasileira 

Atualmente fechada para obras, a Casa da Marquesa de Santos está sendo restaurada. 

7 - Casa de Cultura Laura Alvim 

Um centro cultural completo à beira-mar, em Ipanema, com cinemas, teatros, galeria 

de arte e museu. A casa onde morou Laura Alvim tornou-se em 1986 um importante 

polo de cultura do Rio de Janeiro. 

8 - Casa de Euclides da Cunha 

Um centro cultural, único em sua região, dedicado ao autor de Os Sertões. Possui em 

sua biblioteca mais de 3 mil obras. 

9 - Casa Oliveira Vianna 

Um agradável centro de pesquisa com acervo de 12 mil exemplares, incluindo fontes 

importantes nos campos da Sociologia, da Antropologia, da História e do Direito. Este 

espaço pertence à Fundação Anita Mantuano de Artes do Rio de Janeiro, vinculada à 

Secretaria de Estado de Cultura. Aberta a pesquisadores e interessados em visitar a 

casa, sob agendamento pelo telefone ou pelo e-mail. 

10 - Escola de Música Villa-Lobos 

Um centro de referência no ensino de música, presente em cinco municípios do Estado 

do Rio. 

11 - Museu Antonio Parreiras 

O Museu Antonio Parreiras (MAP), em Niterói, é o primeiro espaço brasileiro dedicado 

a um artista: o paisagista Antonio Parreiras (1860-1937). Abriga a coleção Antonio 

Parreiras, coleção de arte brasileira dos séculos XIX e XX e coleção de arte estrangeira 

dos séculos XVI, XVII, XIX e XX. 

12 - Museu Carmen Miranda 

Um museu dedicado à Pequena Notável, uma das mais famosas cantoras brasileiras e 

símbolo internacional do país. Localizado em um prédio circular, no Parque do 

Flamengo, o museu possui um acervo de mais de 3 mil itens. Fechado temporariamente. 

13 - Museu do Ingá 

O museu é dedicado à história política e artística fluminense, com um acervo de mais 

de 4 mil peças, incluindo obras de Tarsila do Amaral e Lucílio de Albuquerque, além 

de documentos e informações dos 43 governadores do estado. 

14 - Sala Cecília Meireles 

 É uma das casas de concerto mais tradicionais do Brasil. No coração da Lapa, centro 

da cidade, a sala se tornou, ao longo de 44 anos, importante espaço de formação e 

difusão da música de concerto no Rio de Janeiro. 

15 - Teatro Armando Gonzaga 

Um teatro na zona norte do Rio que estimula a expressão artística da comunidade e 

oferece cursos em várias áreas. 

16 - Teatro Arthur Azevedo 

Um teatro em Campo Grande que oferece espetáculos e cursos para a população da 

zona oeste do Rio.  

http://www.cultura.rj.gov.br/espaco/escola-de-artes-visuais-do-parque-lage
http://www.cultura.rj.gov.br/espaco/casa-da-marquesa-de-santos-museu-da-moda-brasileira
http://www.cultura.rj.gov.br/espaco/casa-de-cultura-laura-alvim
http://www.cultura.rj.gov.br/espaco/casa-de-euclides-da-cunha
http://www.cultura.rj.gov.br/espaco/casa-oliveira-vianna
http://www.cultura.rj.gov.br/espaco/escola-de-musica-villa-lobos
http://www.cultura.rj.gov.br/espaco/museu-antonio-parreiras
http://www.cultura.rj.gov.br/espaco/museu-carmen-miranda
http://www.cultura.rj.gov.br/espaco/museu-do-inga
http://www.cultura.rj.gov.br/espaco/sala-cecilia-meireles
http://www.cultura.rj.gov.br/espaco/teatro-armando-gonzaga
http://www.cultura.rj.gov.br/espaco/teatro-arthur-azevedo


23 
 

17 - Teatro Glaucio Gil 

Localizado em Copacabana, o Glaucio Gill é um núcleo de experimentação referência 

para atores e companhias iniciantes, além de um teatro de muita história. 

18 - Teatro João Caetano 

É a sala de espetáculos mais antiga do Rio de Janeiro. Sua versatilidade para gêneros 

variados o torna também um dos teatros mais conhecidos do país.  

19 - Teatro Villa-Lobos 

Um teatro de grande porte com confortável plateia localizado no principal acesso de 

Copacabana.  

Equipamentos sob a gestão da FTM 

20 - Theatro Municipal do Rio de Janeiro 

A principal casa de espetáculos do país, localizada no Rio, recebe os maiores artistas 

nacionais e internacionais da dança, da música e da ópera.  

21 - Escola de Dança, Artes e Técnicas do Theatro Municipal Maria Olenewa 

A mais tradicional escola de balé clássico do país oferece profissionalização em dança, 

com rigor técnico e reconhecimento do MEC. 

Equipamento sob a gestão da FMIS 

22 - Museu da Imagem e do Som (MIS) 

O primeiro museu dedicado à imagem e ao som no país possui, entre as suas duas sedes, 

um rico acervo de quase 1 km linear de documentos, uma discoteca contendo mais de 

40 mil itens, e traduz as principais vocações da cidade: fotografia, música, cinema, 

televisão e rádio.  

Equipamento sob a gestão da FCFB 

23 - Casa França-Brasil 

Fundado em 1990, o centro cultural localiza-se em um prédio projetado pelo arquiteto 

oficial da Missão Francesa, Grandjean de Montigny, e já abrigou a Praça do Comércio 

e a Alfândega. A Casa hoje é um pólo de difusão de cultura e referência em arte 

contemporânea. 
  Fonte: Elaborado pelo autor1.  

 

 

De acordo com as informações constantes do Processo Administrativo SEC nº 

E18/001.302/08, datado de 17/04/08, que trata do “Projeto de Lei - Organizações 

Sociais”, foram utilizados vários argumentos, relatados às folhas 03 a 08 - Exposição de 

Motivos para o Legislativo -, para justificar a implantação das OSs de cultura no estado. 

Um deles assenta na noção de que “cultura é um setor que apresenta muitas 

especificidades em relação aos demais serviços sociais que são prestados pelo Estado”. 

Outro: “é diferenciado porque congrega propósitos interdisciplinares que se relacionam 

com outros temas e áreas que têm organização própria tanto no mercado como na própria 

Administração Pública”. 

                                                             
1 Informações disponíveis em: http://www.cultura.rj.gov.br/busca-espacos? Acesso em 25/07/15. 

http://www.cultura.rj.gov.br/espaco/teatro-glaucio-gill
http://www.cultura.rj.gov.br/espaco/teatro-joao-caetano
http://www.cultura.rj.gov.br/espaco/teatro-villa-lobos
http://www.cultura.rj.gov.br/espaco/theatro-municipal-do-rio-de-janeiro
http://www.cultura.rj.gov.br/espaco/escola-de-danca-artes-e-tecnicas-do-theatro-municipal-maria-olenewa
http://www.cultura.rj.gov.br/espaco/museu-da-imagem-e-do-som-mis
http://www.cultura.rj.gov.br/espaco/casa-franca-brasil
http://www.cultura.rj.gov.br/busca-espacos
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A narrativa governamental continua nos autos, nas citadas folhas, afirmando que 

“as organizações culturais necessitam de flexibilidade administrativa” para que possam 

desenvolver uma política cultural capaz de “chegar aos seus beneficiários finais - a 

população -, em maior quantidade e com melhor qualidade e o uso racional dos recursos 

disponíveis para tal”. Parte-se do pressuposto, em resumo, que a burocracia estatal 

clássica não oferecia contribuições para esses objetivos. 

A retórica tem sequência. Para sustentar com números a proposição que ora se 

encaminhava, esclarece que “foram realizados diagnósticos e levantamentos de 

informações junto aos Órgãos da Secretaria de Cultura, Fundações vinculadas e todos os 

equipamentos culturais sob sua responsabilidade”. O Quadro 02 condensa os dados 

explicitados ao longo da explanação oficial.  

 

Quadro 02 - Diagnóstico dos Equipamentos Culturais do Estado - 2008 

 

Instalações Físicas 

93% das unidades necessitavam de reforma. 

74% estavam em condições precárias. 

30% possuiam espaço físico deficiente para as atividades desenvolvidas. 

70% necessitavam de renovação de equipamentos e mobiliário. 

Acervos 

92% das unidades que possuem acervo precisavam de melhorias no 

acondicionamento 

38% do acervo encontrava-se deteriorado ou em processo de deterioração. 

Recursos Humanos 

81% apresentavam a carência de pessoal como situação invibializadora 

das atividades. 

74% das unidades tinham necessidade de capacitação dos funcionários. 

85% tinham necessidade de contratação de pessoal especializado. 

74% das unidades tinham salários defasados em relação aos praticados no mercado. 

22% necessitavam de horários mais flexíveis para a boa realização das atividades. 

Gestão 

93% das unidades careciam de diretrizes e metas claramente estabelecidas. 

89% das unidades acusavam dificuldade de gerenciamento e falta de agilidade devido 

a ritos burocráticos do Estado, incompatíveis com a atividade. 

67% tinham dificuldade de cumprir seu papel junto à população. 

 

Apresentada a conjuntura, o Governo do Estado, no mesmo documento, fez 

destacar que o projeto de lei que se buscava era “relevante para modernização das 

estruturas executivas existentes na Secretaria de Cultura, suas entidades vinculadas e 

equipamentos culturais”. Era, portanto, a tradução da crença para a reversão do combalido 

quadro institucional.  
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Nesse contexto, a presente pesquisa desenvolveu-se a partir da seguinte situação-

problema: Qual a contribuição das Organizações Sociais para o acesso a direitos culturais? 

 

Objetivos geral e específicos 

 

A pesquisa foi realizada tendo como objetivo geral analisar qual a contribuição 

das Organizações Sociais para o acesso a direitos culturais, a partir da experiência das 

Bibliotecas Parque do Estado do Rio de Janeiro. 

Já em relação aos objetivos específicos: 

 Identificar, em referenciais teóricos, o processo de construção de direitos culturais 

no Brasil e de realização desses direitos; 

 Verificar, em referenciais teóricos, com foco nas principais reformas 

administrativas brasileiras, especialmente a que inseriu as Organizações Sociais 

na ordem jurídica, os formatos organizacionais para a gestão de instituições 

culturais; 

 Examinar como se deu o processo de concepção da Lei Estadual/RJ nº 5.498, de 

07 de julho de 2009, e suas principais características; 

 Analisar o surgimento das Bibliotecas Parque no Estado do Rio de Janeiro; 

 Examinar a governança do Instituto de Desenvolvimento e Gestão - IDG -, a 

Organização Social que administra as Bibliotecas Parque, por força do Contrato 

de Gestão que celebrou com a Secretaria de Estado de Cultura; e 

 Verificar a percepção dos usuários das bibliotecas quanto aos serviços prestados 

pelo IDG, com ênfase no acesso a direitos culturais. 

 

Relevância do Estudo 

 

O que instigou o autor, objetivamente, a entrar nesse campo de análise e pesquisa 

reside na constatação de que há muito poucos estudos voltados à investigação do processo 

de transformação de entidades culturais brasileiras, reguladas pelo direito público, em 

organizações sociais de cultura, geridas sob a égide do direito privado, ativado pelo 

ordenamento jurídico em debate. 

A propósito, Elizabeth Ponte (2012:142) alerta para a carência de estudos 

inclinados para essa área, observando que 
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apesar de passados mais de dez anos desde a primeira experiência de 

publicização na área cultural no Brasil, nenhum estudo foi ainda realizado para 

avaliar sua implementação e para refletir sobre os impactos dessa 

transformação na gestão pública cultural. É preciso conhecer esse fenômeno 

que, como dito anteriormente, vive uma atual “expansão silenciosa”. Conhecer 

e discutir são as únicas formas de quebrar esse silêncio. 

 

De fato, o recorte empírico não é espesso no cenário nacional, e isso, de certa 

forma, explica a tímida produção acadêmica, mormente em relação à verificação dos fatos 

institucionais envolvendo as mudanças das práticas de gestão relacionadas a direitos 

culturais. 

Integrantes de um campo específico do Terceiro Setor, e muito pouco explorado, 

as OSs demandam estudos e pesquisas urgentes por, no mínimo, três razões. A uma, 

porque o STF decidiu, há menos de um ano, pela constitucionalidade do modelo, o que 

ensejará novas percepções dos dirigentes públicos e agentes privados no tocante à sua 

aplicabilidade. A duas, por conta da significativa expansão dos direitos culturais, 

verificada a partir da Constituição de 1988. A três, porque essas organizações 

movimentam bilhões de reais em várias localidades da federação, substituindo o papel do 

Estado na gestão de serviços públicos de cultura. 

 Focando no objeto deste estudo, essa linha de debate, portanto, coloca-nos diante 

de alguns questionamentos: por que se optou pela mudança do paradigma de gestão das 

Instituições Culturais do Estado do Rio de Janeiro? Como ocorreu o processo de discussão 

na sociedade e nos Poderes Executivo e Legislativo, que culminou com a edição da lei 

estadual de Organizações Sociais de Cultura? O que favoreceu a mudança e o que a 

contrariou? Quais fatores críticos de sucesso foram enfrentados na implantação? Como 

os usuários das bibliotecas objeto do estudo percebem os serviços prestados pela 

Organização Social (OS) contratada? Que caminhos devem ser perfilhados pelos 

dirigentes do Poder Público e da Organização Social com o propósito de garantir a 

efetivação dos direitos culturais, ampliando o acesso à cultura? 

Intenciona-se que as informações teóricas e práticas resultantes desse estudo, que, 

por sua natureza, não servem à generalização, possam, ao menos, oferecer uma pequena 

contribuição àqueles que pesquisam o assunto, bem como para autoridades 

governamentais que pensam em alternativas a formas de gestão de entidades culturais, 

hoje sob a estrutura da administração direta e indireta, ou seja, o regime da burocracia 

clássica. 
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METODOLOGIA 

 

Tendo sido apresentados os objetivos gerais e específicos do estudo, bem como a 

definição do problema, resta descrever a metodologia utilizada. O método científico é 

entendido como o conjunto de operações ou processos mentais que devem ser 

empregados na investigação, ou ainda, é uma linha de raciocínio estruturado, empregada 

durante o processo de pesquisa, em que os métodos oferecem bases lógicas a toda 

investigação (GIL, 2007). 

Como sugerem Cervo, Bervian e da Silva (2007), método é a ordem que se deve 

impor aos diferentes processos necessários para atingir um certo fim ou um resultado 

desejado. Concretiza-se por meio do conjunto das diversas etapas ou passos que devem 

ser seguidos para a realização da pesquisa e que configuram as técnicas. Os objetos de 

investigação determinam o tipo de método a ser empregado.  

 

 Abordagem Metodológica 

 

Baseada em Creswell (2007), a abordagem da pesquisa foi definida como “mista”, 

a qual se vale de ambos os métodos: qualitativo e quantitativo. Conforme o autor 

(2007:22), vários desenvolvimentos na última década levaram a uma reavaliação da 

dicotomia desses métodos, fazendo com que surgisse a pesquisa de métodos mistos. 

Segundo o mesmo autor (2007:35), essa técnica emprega estratégias de investigação que 

envolvem coleta de dados simultânea ou sequencial para melhor entender os problemas 

de pesquisa. De acordo com Fonseca (2002:20), a utilização conjunta das pesquisas 

qualitativa e quantitativa permite recolher mais informações do que se poderia conseguir 

isoladamente. Ou seja, o uso dessas duas abordagens, na pesquisa de um mesmo 

problema, pode ensejar um resultado mais consistente. 

Na vertente qualitativa, a proposta do trabalho tinha por base a aplicação de três 

técnicas: a pesquisa bibliográfica, a pesquisa documental e as entrevistas 

semiestruturadas. Quanto à face quantitativa, adotou-se a pesquisa de campo com os 

usuários das bibliotecas. 

Em respeito à linha metodológica originalmente estabelecida, o autor fez contato 

com dirigentes da SEC, especificamente para a consecução de entrevistas 

semiestruturadas com dirigentes do IDG e da SEC, incluindo a secretária de Cultura. Os 
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diálogos tinham o propósito de colher percepções sobre a aplicação das diretrizes teóricas 

da NGP, mas também verificar a relação destas com o acesso a direito culturais. 

 A primeira tentativa foi efetivada, por email, em 01/04/15, dirigido à 

Superintendente da Leitura e do Conhecimento. Após troca de e-mails, a titular dessa 

unidade organizacional informou, em 17/09/15, que, por recomendação interna, os dados 

deveriam ser pesquisados diretamente no site do IDG. O autor, então, contatou 

diretamente a secretária de Cultura, por email, em 03/11/15, consultando-a sobre a 

possibilidade de ter, pessoalmente, uma conversa, com o propósito de abordar algumas 

questões envolvendo as Bibliotecas Parque. Foi explicado que a entrevista teria cerca de 

dez questões, que demandariam algo em torno de quarenta minutos, e que esse material 

deveria fazer parte da dissertação que estava sendo desenvolvida sobre o tema. Também 

para a secretária foi informado que o objetivo era conversar, ainda, com algumas pessoas 

da SEC dedicadas ao assunto estudado, e que, para tanto, sua prévia autorização seria 

necessária. 

 Sem retorno, foi reiterada, por email, em 17/11/15, a aludida consulta. No dia 

18/11/15, a secretária apresentou resposta, comunicando que o autor se ativesse aos dados 

divulgados nos sites da SEC e do IDG. Diante dessa posição, e por não fazer sentido ouvir 

representantes de uma só instituição (IDG), dado o caráter de mutualidade que identifica 

o contrato de gestão, a pesquisa de campo ficou adstrita ao levantamento da percepção 

dos usuários, feita por meio da aplicação de questionário.  

 

 Estudo de Caso 

 

Conforme Godoy (1995:25), o estudo de caso se caracteriza como um tipo de 

pesquisa cujo objeto é uma unidade que se analisa profundamente. Visa ao exame 

detalhado de um ambiente. Tem por objetivo proporcionar vivência da realidade por meio 

da discussão, análise e tentativa de solução de um problema extraído da vida real. 

Um estudo de caso pode ser caracterizado como um estudo de uma entidade bem 

definida, como uma instituição. Visa conhecer em profundidade o como e o porquê de 

uma determinada situação que se supõe ser única em muitos aspectos, procurando 

descobrir o que há nela de mais essencial e característico. O pesquisador não pretende 

intervir sobre o objeto a ser estudado (FONSECA, 2002:34). 

De acordo com Yin (1989), um processo de “mudança organizacional”, como o 

que ora se busca examinar, enseja o método do Estudo de Caso. Na mesma esteira, 
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Bonoma (1985:203) ressalta que o “estudo de caso é uma descrição de uma situação 

gerencial”. Nos termos de Vergara (2004:47), um enfoque descritivo “não tem 

compromisso em explicar os fenômenos que descreve, embora sirva de base para tal 

explicação”, sendo oportuno salientar, ainda, que esse tipo de investigação carrega uma 

preocupação prática (GIL, 2007). 

Os estudos de caso descritivos buscam tão somente apresentar uma situação 

detalhada de um fenômeno para facilitar a sua compreensão, visto que inexiste a tentativa 

de testar ou construir modelos teóricos. A rigor, esses estudos constituem um passo inicial 

ou uma base de dados para pesquisas comparativas subsequentes e construção de teorias2. 

As conclusões do presente estudo, que analisa a gestão das Bibliotecas Parque por 

uma OS, embora não se prestem à generalização, podem oferecer contribuição à 

compreensão do fenômeno em foco, servindo para orientar situações organizacionais 

análogas. 

Quanto aos meios, a pesquisa baseou-se em três áreas de investigação: pesquisa 

bibliográfica, pesquisa documental e pesquisa de campo, mediante aplicação de 

questionários aos usuários das Bibliotecas Parque. 

 

 Universo e Amostra da Pesquisa Quantitativa 

 

Com a finalidade de realizar a pesquisa de campo, no período compreendido entre 

15/11/15 a 15/12/15, o autor formalizou pedido de autorização, por email, em 03/11/15, 

ao Presidente do Conselho de Administração e ao Diretor Executivo do IDG, que 

permitiram o feito. Deve-se dizer que o plano inicial considerava os usuários das quatro 

bibliotecas sob a gestão do IDG. 

Surpreendentemente, no entanto, e justamente nesse espaço de tempo, duas 

bibliotecas foram fechadas, a Biblioteca Parque Estadual (BPE) e a Biblioteca Parque de 

Niterói (BPN), e as outras duas, Biblioteca Parque de Manguinhos (BPM) e Biblioteca 

Parque da Rocinha (BPR), tiveram redução no horário de atendimento, dando causa ao 

redimensionamento das unidades de pesquisa e análise, agora restritas às bibliotecas de 

Manguinhos e da Rocinha. Sobre os incidentes, o site do IDG estampava:  

 

Informamos que, a partir de 25/11, a Biblioteca Parque Estadual e a Biblioteca 

Pública de Niterói terão seus serviços suspensos temporariamente por falta de 

repasses de verba do Governo do Estado. Nos próximos dias, as BPs de 

                                                             
2 Disponível em: http://www.ergonomia.ufpr.br/Tipos%20de%20Pesquisa.pdf. Acesso em 10/08/2015.  

http://www.ergonomia.ufpr.br/Tipos%20de%20Pesquisa.pdf
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Manguinhos e da Rocinha funcionarão de 3ª a 6ª, das 12h às 18h. Esperamos 

retomar as atividades em breve, assim que a situação for regularizada3. 

 

Trabalhando com as duas bibliotecas mantidas abertas, partiu-se para estabelecer 

a amostra. O número de usuários estimado (meta) no contrato de gestão, assinado entre o 

Governo do Estado e a Organização Social - IDG, totaliza 165.000, sendo 75.000, na 

BPR, e 90.000, na BPM, para o exercício de 2014. Com o objetivo de fixar um número 

adequado de entrevistados para a amostra, foi realizado um cálculo onde se levou em 

conta: i) universo = 165.000 visitantes; ii) margem de erro = 8%; iii) nível de confiança 

= 85%; e iv) distribuição de resposta = 50%.  

Foi utilizada, para cálculo do tamanho da amostra, a ferramenta disponível no site 

http://www.raosoft.com/samplesize.html (acesso em 23/10/15). Assim, obteve-se o 

quantitativo amostral mínimo de 81 questionários. 

Considerando que o número estimado de visitantes é de 75.000 para a primeira 

(BPR) e de 90.000 para a segunda (BPM), e considerando que 81 é o tamanho mínimo 

para a amostra, foram fixados 45 questionários, a serem aplicados na BPR, e 55, na BPM. 

Esses números têm respaldo no seguinte raciocínio: do universo de 165.000 usuários 

(BPR+BPM), temos que a BPR responde por 45% e a BPM, 55%, o que explica, 

justamente, a proporção de questionários definida para a amostra desta pesquisa, que 

alcançou 100 entrevistados.  

 

 Coleta de dados 

 

Conforme apresentado anteriormente, foram realizadas pesquisa bibliográfica, 

pesquisa documental e pesquisa de campo, mediante aplicação de questionários aos 

usuários das Bibliotecas Parque de Manguinhos e da Rocinha. Várias foram as fontes de 

estudos e pesquisas: 

 

a) Pesquisa bibliográfica: 

 

Segundo Silva e Menezes (2005:38), “pesquisa bibliográfica é aquela baseada na 

análise da literatura já publicada em forma de livros, revistas, publicações avulsas, 

imprensa escrita e até eletronicamente, disponibilizada na Internet”. As autoras ressaltam 

                                                             
3 Disponível em: http://www.idg.org.br/. Acesso em 25/11/2015. 

http://www.raosoft.com/samplesize.html
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ainda que a pesquisa bibliográfica ajuda a obter informações sobre a situação atual do 

tema, conhecer publicações existentes sobre o tema e os aspectos que já foram abordados, 

verificar as opiniões similares e diferentes a respeito do tema ou de aspectos relacionados 

ao tema ou ao problema de pesquisa. 

Dessa forma, foi objeto de consulta, preservada a qualidade dos textos, um 

abrangente leque de artigos, dissertações, teses, livros, revistas especializadas, jornais, 

seminários e conferências que versam sobre o repertório temático em voga. 

 

b) Pesquisa documental: 

 

Consoante Alfredo Oliveira (2007), os documentos são registros escritos que 

proporcionam informações em prol da compreensão dos fatos e relações, ou seja, 

possibilitam conhecer o período histórico e social das ações e reconstruir os fatos e seus 

antecedentes, pois se constituem em manifestações registradas de aspectos da vida social 

de determinado grupo. 

Assim, foram consultados planos de governo do estado do Rio de Janeiro, em 

especial o estratégico, do período de elaboração do projeto de lei das organizações sociais 

de cultura, documentos oficiais, relatórios institucionais, o estatuto do IDG4, diários 

oficiais, o contrato de gestão de 2014 celebrado entre o IDG e a SEC e alguns processos 

administrativos relacionados ao objeto de estudo, especificamente da secretaria, cujas 

cópias, em formato digital, encontravam-se em poder do autor. 

 

c) Pesquisa de Campo - Quantitativa: 

 

Esse trabalho teve início com a elaboração do questionário, sendo válido dizer que 

o processo de concepção prestigiou, inclusive, referências de questionários 

disponibilizados por bibliotecas da mesma espécie, multifuncionais, em especial as 

                                                             
4 A análise do estatuto empreendida neste trabalho teve como principal objetivo apenas levantar alguns 

aspectos de governança que não são comuns em outras OSs, normalmente dedicadas a contrato(s) de gestão 

celebrado(s) com uma única esfera de governo. O IDG não só faz a gestão em mais de uma esfera como 

também atua em mais de uma unidade da federação, o que o faz possuir um modelo estratégico diferenciado. 
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colombianas5, de Medellín e Bogotá, e a Biblioteca de São Paulo6, sempre buscando, 

evidentemente, responder à pergunta central da presente pesquisa.  

O questionário foi validado a partir de um pré-teste realizado por especialistas 

representativos, que avaliaram as questões e as opções de respostas. Isso permitiu a 

formatação final do instrumento de pesquisa - Anexo I, que acabou por ter 23 questões 

fechadas e uma semiestruturada. 

O instrumento foi aplicado, presencialmente, de forma individualizada, no interior 

das duas bibliotecas, por Thiago da Cruz Alves, Bacharel em Ciências Sociais pelo 

Instituto de Filosofia e Ciências Sociais (IFCS) da Universidade Federal do Rio de 

Janeiro. Inicialmente, na Rocinha, nos dias 01 e 02/12/15, no período da tarde. Em 

seguida, em Manguinhos, nos dias 04 e 10/12/15, nos dois períodos, manhã e tarde. Foram 

selecionados usuários aleatoriamente, e o preenchimento levava de 3 a 5 minutos.  

 Ao serem abordados, os entrevistados foram informados sobre o caráter voluntário 

e anônimo da participação, sendo que as perguntas só foram apresentadas após seu 

consentimento em respondê-las. A coleta de dados por meio de questionários, segundo 

Gil (2002:115), pode ser definida como a técnica em que o pesquisador concebe questões 

previamente elaboradas e anota as respostas. No total, 100 questionários foram 

respondidos, conforme detalhado no tópico anterior. 

 

 Tratamento dos Dados 

  

As pesquisas empreendidas procuraram analisar qual a contribuição da OS, no 

caso, o IDG, para o acesso a direitos culturais. Além dos dados que emergiram das 

pesquisas bibliográfica e documental, que contribuíram para o objetivo deste trabalho, foi 

criada uma categorização para análise da pesquisa de campo. 

    A estruturação das categorias teve por base a compreensão da então Secretária 

Municipal de Cultura, Marilena Chauí, acerca dos direitos culturais, exposta no discurso 

de posse, em janeiro de 1989. Chauí os definia como: 

 

o direito de produzir cultura, seja pela apropriação dos meios culturais 

existentes, seja pela invenção de novos significados culturais; o direito de 

participar das decisões quanto ao fazer cultural; o direito de usufruir os bens 

da cultura, criando locais e condições de acesso aos bens culturais para a 

                                                             
5 Disponível em: 

http://www.reddebibliotecas.org.co/search/node/encuesta%20de%20satisfacci%C3%B3n. Acesso em 

29/09/15. 
6 Disponível em: http://bsp.org.br/2013/10/15/formulario-de-avaliacao/. Acesso em 29/09/15. 

http://www.reddebibliotecas.org.co/search/node/encuesta%20de%20satisfacci%C3%B3n
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população; o direito de estar informado sobre os serviços culturais e sobre a 

possibilidade de deles participar ou deles usufruir; o direito à formação cultural 

e artística pública e gratuita nas Escolas e Oficinas de Cultura do Município; o 

direito à experimentação e à invenção do novo nas artes e nas humanidades; o 

direito a espaços para reflexão, debate e crítica; o direito à informação e à 

comunicação sobre tudo quanto se faça nesta Secretaria (Chauí. Discurso de 

posse, 1989). 

 

 Com essa fundamentação, que reflete os vigentes ditames constitucionais, 

verificou-se como a gestão do IDG impacta na percepção dos usuários, no contexto do 

acesso a direitos culturais. Para esse fim, portanto, perfilhou-se a moldura proposta pela 

citada autora, só que devidamente ajustada às necessidades desta pesquisa. O Quadro 03 

relaciona as categorias de direitos culturais aos itens do questionário aplicado. 

 

Quadro 03: Categorias de Direitos Culturais x Questionário 

Categorias de Direitos Culturais Itens do Questionário 

A. Informação e comunicação institucional 4, 5 e 6 

B. Fruição dos bens culturais 7, 9 e 15 

C. Condições de acesso aos bens culturais 8, 14, 18 e 20 

D. Informação quanto aos serviços culturais 10 

E. Participação de atividades culturais 11 

F. Apropriação dos meios culturais existentes 12, 16 e 17 

G. Formação cultural e artística 13 

H. Participação do fazer cultural 19 

 

 

É válido esclarecer que os dados coletados foram organizados por meio do Excel 

da Microsoft Office, servindo de base para as estatísticas descritivas e os gráficos e 

tabelas. 

Ressalte-se, conforme Minayo (2001), que o produto final da análise de uma 

pesquisa deve ser sempre visto como de “forma provisória e aproximativa”. Diz o autor 

que, “em se tratando de ciência, as afirmações podem superar conclusões prévias a elas e 

podem ser superadas por outras afirmações futuras”. Na verdade, essa é a trajetória da 
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ciência. Como afirma Kuhn (1991), o conhecimento científico não cresce de modo 

cumulativo e contínuo; ele é descontínuo e opera em saltos qualitativos. 

 

 Limitações  

 

 A inviabilização das entrevistas semiestruturadas com os dirigentes da SEC e do 

IDG, conquanto tenha afetado um braço da pesquisa qualitativa, não retirou o caráter de 

abordagem mista originalmente prevista. Porém, esse empecilho, aliado à falta de acesso 

a informações no âmbito da SEC, certamente traz algum prejuízo à análise do tema e, via 

de consequência, ao presente estudo, na medida em que deixa de se conhecer números 

relacionados ao caso, bem como a percepção dos dirigentes de ambas as instituições, 

todos importantes a uma melhor compreensão do fenômeno. 

 Outro aspecto diz respeito à restrição do universo pesquisado, ou seja, da 

subtração das unidades que seriam investigadas nesse estudo, decorrente do fechamento 

de duas importantes bibliotecas (BPE e BPN), ocorrido no exato período em que seria 

realizada a pesquisa de campo com os usuários. Por serem bibliotecas que, além das 

multifuncionalidades que as caracterizam, possuem funções de “memória”, a pesquisa 

poderia ter recebido influência diversa, com impacto nos resultados alcançados.   

 Por fim, torna-se relevante mencionar a questão temporal: o contrato de gestão ora 

estudado completou somente 2 anos, em 31/12/15. Tal fato que também pode ser 

entendido como uma limitação enseja cautela no processo analítico e nas correspondentes 

ilações. 
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CAPÍTULO 1 – CULTURA: A CONSTRUÇÃO DOS DIREITOS 

 

À medida que novas identidades se afirmam como resultado dos processos sociais, 

redefinindo contornos de grupos preexistentes, novas pautas de direitos tornam-se objeto 

de reivindicação. É fundamental frisar o quanto a luta por direitos no campo político-

formal é decisiva para a democratização de uma sociedade, pois, embora possa haver 

recuos no acesso a direitos, é sempre mais difícil alterar uma norma já consagrada 

legalmente, sobretudo quando ela tiver sido aprendida por segmentos da população 

(GOMES, 2007:8-9). 

No Brasil, a construção dos direitos culturais denota expressivo avanço na 

abordagem do tema, cuja expansão dos preceitos constitucionais é sua maior evidência. 

O ambiente de redemocratização, que teve como ponto alto a promulgação da 

Constituição de 1988, deu início a uma pequena revolução no tratamento da cultura como 

área estratégica, fato jamais verificado na história republicana, especialmente no que toca 

às edições dos textos constitucionais. As Emendas já aprovadas e outras que estão em 

tramitação dão conta desse complexo cenário. Mas o que explica esse fenômeno? 

 

1.1 Direito como reflexo cultural 

 

A constituição do ordenamento jurídico de uma determinada sociedade, 

considerando o contexto de suas transformações e adaptações às novas ordens sociais, 

está intimamente conectada, em sentido bem amplo, ao cenário cultural que a caracteriza 

e a inspira.  Significa dizer que a dinâmica de construção do direito carrega elementos 

que são indissociáveis desse processo, como os costumes e as tradições, mas também o 

ambiente político que a orienta.  

O direito, em vez de ser um simples apêndice técnico acrescentado a uma 

sociedade moralmente (ou imoralmente) pronta, é, juntamente com um grupo imenso de 

outras realidades culturais - desde os símbolos da fé, até os meios de produção - uma parte 

ativa dessa sociedade (GEERTZ, 1997:328-9). A contextualização cultural [...] é um 

aspecto crítico da análise jurídica, e também da análise política, estética, histórica ou 

sociológica (GEERTZ, 1997:271). 

Em uma palavra, o direito é construtivo; em outra, constitutivo; em uma terceira, 

formacional. Uma perspectiva, seja qual for sua origem, segundo a qual a adjudicação 



36 
 

passa a ser uma forma voluntária de disciplinar desejos, ou uma devida sistematização de 

deveres, ou uma harmonização de comportamentos - ou que ela consiste em uma 

articulação de valores coletivos tacitamente residentes em precedentes, estatutos e 

constituições - contribui para uma definição de um estilo de vida social (diríamos, uma 

cultura?) [...] (GEERTZ, 1997:329). 

Há algum tempo o direito aparece como um produto social, e sabe-se que os 

valores, os textos e as normas jurídicas estão diretamente relacionados com os ritmos do 

processo social (LARA, 2006). Existem várias formas e métodos de se avaliar a evolução 

do Direito no Brasil, mas adotando o critério de Wolkmer (2006) pode-se enunciar que 

ela ocorre em dois grandes e distintos momentos: o primeiro quando inexistentes os 

elementos formadores do Estado Brasileiro, sendo este uma colônia de Portugal, com 

todas as leis importadas da metrópole lusitana, e o segundo que ocorre a partir da 

libertação da soberania de Portugal, culminando em autonomia jurídica e política do 

Brasil que passa a produzir suas próprias leis. 

Convém sublinhar que serviços como educação, saúde, saneamento básico, 

seguridade social e cultura passam a ser contemplados por políticas de Estado apenas 

quando esses se constituem enquanto direitos, os ditos direitos sociais ou de terceira 

geração. Este grupo de direitos surge como “novas exigências de novos reconhecimentos 

e novas proteções na passagem da consideração do homem abstrato para aquela do 

homem em suas diversas fases da vida e em seus diversos estágios” (BOBBIO, 1992:06). 

 A cidadania, nesse contexto, refere-se ao título de direitos que cada cidadão 

possui, considerado como “um status concedido àqueles que são membros integrais de 

uma comunidade. Todos aqueles que possuem status são iguais com respeito aos direitos 

e obrigações pertinentes ao status.” (MARSHALL, 1967:76). 

 Na sequência dessa abordagem, importa salientar que a questão dos direitos 

humanos fundamentais, na concepção atual, surge como produto da fusão de várias 

fontes, desde tradições arraigadas nas diversas civilizações até a conjugação dos 

pensamentos filosófico-jurídicos, e das ideias advindas do cristianismo e do direito 

natural. Assim, a noção de direitos fundamentais é mais antiga que o surgimento da ideia 

de constitucionalismo, que tão somente consagrou a necessidade de insculpir um rol 

mínimo de direitos humanos em um documento escrito, derivado diretamente da soberana 

vontade popular” (MORAES, 2011:2-3).  



37 
 

A lição de Norberto Bobbio (apud, SARLET, 2006:36) é irrepreensível, a dizer 

que a própria positivação em normas de direito internacional já mostrou, de maneira 

inconteste, que os direitos humanos se desprenderam da ideia de um direito natural. 

 

1.2 Os direitos humanos fundamentais 

 

Testa Júnior (2009) salienta que é tradicional na doutrina a abordagem segundo a 

qual, e conforme dogma em Thomas Paine7, os direitos humanos fundamentais são a 

conjugação dos direitos naturais (do homem, meramente por sua existência) e dos direitos 

civis (conjunto de direitos do homem, membro da sociedade). Esta construção de 

vinculação entre as expressões, todavia, comporta ponderações à luz dos pensamentos 

jusnaturalista e positivistas.  Não há como negar diante da história que os direitos 

humanos positivados radicam em seu conteúdo uma série de direitos naturais do homem. 

Essas ideias compreendem o processo de positivação dos direitos humanos fundamentais. 

Na sessão, datada de 1946, do Conselho Econômico e Social das Nações Unidas, 

ficou decidido que a Comissão de Direitos Humanos deveria realizar trabalhos com vistas 

à elaboração de uma declaração de direitos humanos, para deixar claro o sentido da 

expressão direitos humanos e liberdades fundamentais estampada na Carta de 19458. 

Nesse passo, direitos à dignidade, à liberdade, à igualdade, ao respeito e à tolerância 

tornar-se-iam básicos para a elaboração desse documento. 

A Declaração Universal de Direitos Humanos, aprovada em 19489, da qual o 

Brasil é signatário, fruto do trabalho da aludida Comissão, é, portanto, o resultado de uma 

necessidade de humanização da vida social, cujas dimensões extrapolam as necessidades 

de reparação das afrontas do passado e das indignações da modernidade. Juridicamente, 

tal declaração não tem o valor de lei. É uma resolução adotada pela Assembleia Geral da 

ONU e acatada como norma internacional. Para Norberto Bobbio, “[...] é algo mais do 

que um sistema doutrinário, porém, algo menos do que um sistema de normas jurídicas”. 

No mundo inteiro, diferentes países elaboraram suas constituições incorporando, 

literalmente, alguns de seus artigos (GUIMARÃES, 2010). 

                                                             
7 Thomas Paine foi um pensador britânico que participou ao longo de sua vida das intensas transformações 

que marcaram a passagem do mundo moderno ao contemporâneo. 
8A íntegra do Pacto encontra-se em http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/ONU-

Organiza%C3%A7%C3%A3o-das-Na%C3%A7%C3%B5es-Unidas/carta-geral-das-nacoes-unidas.html. 

Acesso em 10/11/2015. 
9Para conhecer a Declaração, acessar http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001394/139423por.pdf. 

Acesso em 07/11/2015. 

http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/ONU-Organiza%C3%A7%C3%A3o-das-Na%C3%A7%C3%B5es-Unidas/carta-geral-das-nacoes-unidas.html
http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/ONU-Organiza%C3%A7%C3%A3o-das-Na%C3%A7%C3%B5es-Unidas/carta-geral-das-nacoes-unidas.html
http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001394/139423por.pdf
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Cabe registrar que, complementarmente, o Pacto Internacional sobre Direitos 

Civis e Políticos10 e o Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e 

Culturais11, ambos adotados pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 1966, vieram 

a detalhar o conteúdo da Declaração Universal de 1948. 

 Os direitos humanos fundamentais são uma consequência da história, na medida 

em que e de acordo Norberto Bobbio (2004:7) “nascem em certas circunstâncias, 

caracterizados por lutas em defesa de novas liberdades contra velhos poderes, e nascidos 

de modo gradual, não todos de uma vez e nem de uma vez por todas”. Em outras palavras, 

são de caráter evolucional e inexaurível. O atributo da inexaurabilidade permite que novos 

direitos sejam incorporados ao catálogo existente, e assim, é possível expandir o rol dos 

direitos humanos fundamentais por conta de sua abertura. Ou seja, trata-se de lista 

meramente exemplificativa, não exaustiva. O atributo da positivação destes direitos 

indispensáveis à dignidade humana, conforme José Joaquim Gomes Canotilho (Apud 

TESTA JÚNIOR, 2009), “(...) significa a incorporação na ordem jurídica positiva dos 

direitos considerados ‘naturais’ e ‘inalienáveis’ do indivíduo. Sem esta positivação 

jurídica, os direitos do homem são esperanças, aspirações, ideias, impulsos, ou, até, por 

vezes, mera retórica política (...)”.  

Portanto, conforme Pagliarini (2014), não foi por causa da natureza que os homens 

nasceram com os Direitos Humanos Fundamentais X, Y e Z. Tais direitos foram sendo 

conquistados e sedimentaram-se nas culturas pelo costume (normativo-jurídico), pela 

principiologia (normativo-jurídica) e pela norma escrita – Constituição, lei, tratado 

internacional, etc.  

No Brasil, porém, a construção da agenda de direitos humanos como expressão de 

compromisso público é recente. Mesmo que tenha participado ativamente da constituição 

das Organizações das Nações Unidas (ONU) e da Organização dos Estados Americanos 

(OEA) e das cartas de direitos humanos por elas promulgadas, não se pode esquecer que, 

enquanto as Nações Unidas definiam os desdobramentos de sua Carta nos quais os 

direitos humanos figuram como conteúdo central através dos Pactos, o Brasil vivia a 

ditadura militar. Tanto é que somente veio a ratificá-los vinte e seis anos depois. 

Entretanto, a proclamação dos direitos humanos em instrumentos normativos, legais, 

                                                             
10 A íntegra do Pacto encontra-se em http://bioeticaediplomacia.org/wp-content/uploads/2013/10/Pacto-

Internacional-sobre-Direitos-Civis-e-Pol%C3%ADticos.pdf. Acesso em 31/10/2015. 
11 A íntegra do Pacto encontra-se em http://www.dhnet.org.br/direitos/sip/onu/doc/pacto1.htm. Acesso em 

25/11/2015. 

http://bioeticaediplomacia.org/wp-content/uploads/2013/10/Pacto-Internacional-sobre-Direitos-Civis-e-Pol%C3%ADticos.pdf
http://bioeticaediplomacia.org/wp-content/uploads/2013/10/Pacto-Internacional-sobre-Direitos-Civis-e-Pol%C3%ADticos.pdf
http://www.dhnet.org.br/direitos/sip/onu/doc/pacto1.htm
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jurídicos e políticos significa um avanço importante na geração de condições para a 

efetivação desses direitos (CARBONARI, 2007). 

Corolário de toda essa construção, tem-se que o progresso das reflexões acerca 

dos direitos humanos acabou por consagrar um ramo específico, que vem merecendo 

especial atenção dos países e dos organismos internacionais, tanto nas áreas de estudo 

como na formulação e implementação de políticas: os Direitos Culturais. 

 

1.3 Em foco, os direitos culturais 

 

Consoante preconiza Yvonne Donders (2011), há dificuldade em determinar a 

abrangência dos direitos culturais, principalmente pela complexidade do conceito de 

“cultura”. Essa ampla noção de cultura tem uma dimensão objetiva e subjetiva. A 

dimensão objetiva está refletida nas características visíveis, como língua, religião e 

costumes, ao passo que a dimensão subjetiva está refletida nas atitudes compartilhadas, 

nos modos de pensar, sentir e agir.  

Yvonne Donders (Apud KAUARK, 2013) observa que os direitos culturais se 

aproximam “de outros direitos humanos que têm a ver com a cultura, por exemplo, o 

direito das minorias, à educação ou ainda às liberdades fundamentais, como de 

pensamento, expressão, autodeterminação, associação, religião, etc.”, o que denota mais 

uma dificuldade no processo de conceituação. 

Outro fator complicador, como ensina Yvonne Donders (2011), é a dimensão 

individual e coletiva da cultura. As culturas são desenvolvidas e moldadas pelas 

comunidades, das quais os indivíduos participam e com as quais se identificam, 

construindo sua identidade cultural pessoal. A questão é como essa dimensão coletiva 

pode ser convertida em termos jurídicos, já que a maioria das disposições das leis 

internacionais dos direitos humanos apresenta um caráter individual. 

Parte integrante dos direitos humanos, os direitos culturais estão especificamente 

indicados no artigo 27 da Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948) e no artigo 

15 do Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (1966), ambos 

referenciados no artigo 5ª da Declaração Universal sobre a Diversidade Cultural da 

UNESCO (2002)12. De maneira mais abrangente, os direitos culturais versam sobre a 

                                                             
12A íntegra da Declaração encontra-se em http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001271/127160por.pdf. 

Acesso em 25/10/2015. 

http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001271/127160por.pdf
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liberdade do indivíduo em participar da vida cultural. Veja-se, em resumo, o que rezam 

os artigos em comento: 

 

Artigo 27. 1. Todo ser humano tem o direito de participar livremente da vida 

cultural da comunidade, de fruir as artes e de participar do processo científico 

e de seus benefícios. 2. Todo ser humano tem direito à proteção dos interesses 

morais e materiais decorrentes de qualquer produção científica, literária ou 

artística da qual seja autor. 

Artigo 15. 1. Os Estados-partes no presente Pacto reconhecem a cada indivíduo 

o direito de: a)Participar da vida cultural [...] 4. Os Estados-partes no presente 

Pacto reconhecem os benefícios que derivam do fomento e do 

desenvolvimento da cooperação e das relações internacionais no domínio da 

ciência e da cultura.  

 

Como se vê, trata-se de uma concepção mais universal e individualista dos 

direitos, não sendo aplicável à comunidade cultural específica. Teixeira Coelho (2011: 

10) ressalta que “o direito cultural é individual quanto a seu sujeito e coletivo em seu 

objeto”. De todo modo, convém ressaltar que incluir os direitos culturais no seio dos 

direitos fundamentais implica situá-los na categoria mais alta de garantias da qual um 

direito subjetivo pode usufruir (PIETRO DE PEDRO, 2011:45). 

Em muitos aspectos, como argumenta Shaheed (2011), os direitos culturais são 

fundamentais ao reconhecimento da dignidade humana e o respeito a ela, uma vez que 

protegem o desenvolvimento e a expressão de várias visões de mundo – individuais e 

coletivas – e abrangem liberdades importantes relativas às questões de identidade. Com 

base em normas e princípios existentes na lei internacional dos direitos humanos, os 

direitos culturais permitem uma compreensão mais rica do princípio da universalidade 

dos direitos humanos, levando em conta a diversidade cultural. 

Pressupõem os direitos culturais a especificação, se não de um rol, ao menos de 

categorias de direitos relacionados com a cultura, compreendida com base em núcleos 

concretos formadores de sua substância, como as artes, a memória coletiva e o fluxo dos 

saberes (CUNHA FILHO, 2004). 

 Em adição, José Afonso da Silva (1993:280) assevera que tais direitos 

compreendem: “a) o direito à criação cultural, compreendidas as criações científicas, 

artísticas e tecnológicas; b) direito de acesso às fontes da cultura nacional; c) direito de 

difusão da cultura; d) liberdade de formas de expressão cultural; e) liberdade de 

manifestações culturais; f) direito-dever estatal de formação do patrimônio cultural 

brasileiro e de proteção dos bens de cultura”. 

Dada a relevância que o tema cultura vem adquirindo nos últimos anos, em 26 de 

março de 2009, o Conselho dos Direitos Humanos das Nações Unidas, composto de 
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representantes de 47 Estados, adotou a resolução que estabelece o mandato de um 

especialista independente sobre direitos culturais13. Essa medida, sem dúvida, consagra 

os direitos culturais e coroa seu reconhecimento como direitos humanos “reais”. Sua 

missão consiste em ajudar os Estados a melhor promovê-los e protegê-los. 

A decisão do Conselho de Direitos Humanos de nomear uma especialista 

independente para o campo dos direitos culturais deixa patente a intenção dos países no 

sentido da materialização desses direitos, que, em um passado não muito distante, não 

possuíam visibilidade ou atenção por parte das autoridades. 

Para Farida Shaeed, atual especialista independente no campo dos direitos 

culturais do Conselho de Direitos Humanos da ONU, 

 

os direitos culturais constituem uma área de desafio justamente porque estão 

ligados a uma vasta gama de questões que variam da criatividade e expressão 

artísticas em diversas formas materiais e não materiais a questões de língua, 

informação e comunicação; educação; identidades múltiplas de indivíduos no 

contexto de comunidades diversas múltiplas e inconstantes; desenvolvimento 

de visões de mundo específicas e a busca de modos específicos de vida; 

participação na vida cultural, acesso e contribuição a ela; bem como práticas 

culturais e acesso ao patrimônio cultural tangível e intangível. (SHAHEED 

apud COELHO, 2011:20). 

 

 

Os direitos culturais são realmente centrais à vida contemporânea, e essa 

centralidade apresenta uma enorme complexidade, levanta uma fila de questões de 

respostas nada fáceis e evidentes. Se tenho direito a participar da vida cultural, e, uma vez 

que a todo direito deve corresponder um dever, quem ou o que está obrigado a me fornecer 

essa vida cultural? O outro igual a mim certamente não, a sociedade como um todo 

tampouco. Regimes totalitários dizem que é o Estado que deve fornecer essa vida. Mas o 

espírito da Declaração dos Direitos está longe de respaldar essa interpretação: cabe ao 

Estado preservar a vida cultural que existe, não criar uma, produzir uma. O Estado 

contemporâneo não produz cultura, apenas cria as condições para que a cultura aconteça 

(COELHO, 2011:6-14). 

                                                             
13 O mandato do especialista independente no campo dos direitos culturais foi estabelecido por um período 

de três anos. A doutora Farida Shaheed, do Paquistão, foi nomeada pelo Conselho como primeira titular do 

mandato. Suas atribuições são as seguintes: identificar as melhores práticas no campo da promoção e da 

proteção dos direitos culturais em nível local, nacional e internacional; identificar possíveis obstáculos à 

promoção e à proteção dos direitos culturais e fazer propostas e recomendações ao Conselho de possíveis 

ações a esse respeito; cooperar com os Estados na promoção de medidas em nível local, nacional e 

internacional, a fim de promover e proteger os direitos culturais e apresentar propostas concretas para 

melhorar a cooperação no âmbito sub-regional, regional e internacional; – estudar a relação entre os direitos 

culturais e a diversidade cultural em estreita cooperação com os Estados e outros atores pertinentes, em 

especial com a Unesco, a fim de melhorar cada vez mais a promoção dos direitos culturais. 
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Fato é que os direitos culturais enquanto direitos fundamentais estão presentes em 

todas as suas diferentes dimensões (CUNHA FILHO, 2000). Um desses direitos é o de 

acesso à cultura que, de acordo com o caput do artigo 215 da Constituição Federal do 

Brasil, é dever do Estado garantir. Essa obrigação relaciona-se com a materialização do 

princípio da universalidade, pois a cultura é meio pelo qual se interrelacionam as 

múltiplas manifestações e expressões da criatividade de todos os seres humanos, portanto 

há necessidade de apoiá-la, incentivá-la, preservá-la, valorizá-la e protegê-la. 

Na prática, contudo, os chamados direitos culturais têm recebido menos atenção 

e, consequentemente, são menos desenvolvidos em termos de conceituação legal do que 

os direitos civis, políticos, econômicos e sociais (MEYER-BISCH, 2011). Não obstante, 

pode-se encontrar na vigente Constituição Brasileira conteúdo versando sobre cultura, 

jamais visto em todas as constituições republicanas somadas. E isso, lógico, é fruto de um 

movimento global que influencia, mas, principalmente, dos novos anseios da sociedade 

brasileira, que, valendo-se de um ambiente democrático, vem conseguindo fazer a 

inserção de vários dispositivos na Carta Magna Pátria, tornando a cultura um tema assíduo 

no processo de construção dos direitos culturais constitucionais. 

 

1.4 No topo da ordem jurídica 

 

Miranda (2003) observa que a “Constituição reflecte a formação, as crenças, as 

atitudes mentais, a geografia e as condições económicas de uma sociedade e, 

simultaneamente, imprime-lhe carácter, funciona como princípio de organização, dispõe 

sobre os direitos e os deveres de indivíduos e de grupos e rege os seus comportamentos, 

racionaliza as suas posições recíprocas e garante a vida colectiva como um todo, pode ser 

agente, ora de conservação, ora de transformação”14. 

Testa Júnior (2009) defende que a história dos direitos humanos fundamentais nas 

oito constituições brasileiras, promulgadas ou outorgadas, refletiu em cada qual e ao seu 

tempo, o momento evolucional desses direitos no mundo. A cronologia do 

constitucionalismo pátrio, ademais, mostra que as rupturas e os renascimentos da ordem 

                                                             
14 Essa citação corresponde às notas tomadas por Jorge Miranda, com vistas à arguição da lição de síntese 

do Doutor Vasco Pereira da Silva, nas provas para obtenção do título de agregado realizadas na 

Universidade de Lisboa em 31 de maio e 1 de junho de 2006. Disponível em 

http://www.fd.ulisboa.pt/portals/0/docs/institutos/icj/luscommune/mirandajorge.pdf. Acesso em 

18/12/2014. 

http://www.fd.ulisboa.pt/portals/0/docs/institutos/icj/luscommune/mirandajorge.pdf
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jurídico-constitucional sempre ocorreram com uma alteração substancial na estrutura do 

poder político brasileiro. 

Mas a Constituição Brasileira de 1988, sob a base da social-democracia, e em 

consonância com as insistentes demandas sociais e políticas da época, é a que vai resgatar 

os até então represados direitos individuais, sociais, humanos e políticos, e, por 

conseguinte, revitalizar, com todas as forças, a cidadania, em oposição à desordem 

constitucional implantada na ditadura de 64. 

Guimarães (2010) diz que é possível verificar, concretamente, a influência 

acumulada de documentos anteriores, principalmente da Declaração Universal de 

Direitos Humanos de 1948, considerada sua principal fonte de inspiração, sendo possível 

afirmar que a Constituição avançou em relação a uma série de questões marcadas pela 

contemporaneidade dos 40 anos que separou os dois documentos. 

O art. 5º da Carta Magna, em especial, dá conta de todas essas influências, 

expressando a garantia do direito à vida, à liberdade, à igualdade, entre outros. Não à toa 

a Carta ficou conhecida como a “constituição cidadã”. 

Analisando a Constituição de 1988, Sousa Junior15, salienta que: 

  

o batismo da Constituição feito pelo presidente da constituinte, Ulysses 

Guimarães, de Constituição Cidadã, ganha mais relevo quando se contrasta 

com o batismo da primeira Constituição brasileira após a Independência, em 

1824, cujo apelido era Constituição da Mandioca. Isso significa um percurso 

de construção da República e da Cidadania do nosso país. Por que Constituição 

da Mandioca? Porque ela era censitária e, portanto, concedia uma cidadania a 

proprietários, “homens de bem”, sendo fortemente excludente, pois colocava 

à margem o reconhecimento do protagonismo social, sobretudo dos 

trabalhadores, à medida que estávamos em um regime escravocrata. Na 

Constituição de 1891, já na época republicana, as mulheres, os analfabetos, os 

jovens, os clérigos, os praças, todos eram postos à margem de um processo 

político que envolvesse o exercício ativo centrado na concepção de exercício 

do sufrágio.  
 

O “percurso de construção” acima referenciado explica o fato de, conforme 

(Costa, 2012), a cultura, anteriormente objeto exclusivo das ciências sociais, como a 

sociologia e a antropologia, merecer, agora, um destaque por parte do Direito. No 

constitucionalismo brasileiro, a expressão “direitos culturais” é oriunda da Constituição 

vigente. E a definição do que seja cultura para o Direito nunca foi tão premente diante da 

autonomia da referida categoria16. 

                                                             
15 Entrevista concedida, em 2013, pelo ex-reitor da UnB, José Geraldo de Souza Junior. Disponível em: 

http://www.ihu.unisinos.br/entrevistas/526174-a-constituicao-e-a-construcao-de-direitos-entrevista-

especial-com-jose-geraldo-de-sousa-junior. Acesso em 18/12/2014. 
16 Dissertação sob a orientação do Prof. Doutor Francisco Humberto Cunha Filho.  Disponível em: 

http://www2.unifor.br/tede//tde_busca/arquivo.php?codArquivo=885691. Acesso em 19/12/2014.  

http://www.ihu.unisinos.br/noticias/522329-o-futuro-dos-indios-entrevista-com-manuela-carneiro-da-cunha
http://www.ihu.unisinos.br/noticias/522329-o-futuro-dos-indios-entrevista-com-manuela-carneiro-da-cunha
http://www.ihu.unisinos.br/noticias/525478-estamos-nos-comportando-como-profetas-do-caos-afirma-werneck-vianna
http://www.ihu.unisinos.br/entrevistas/526174-a-constituicao-e-a-construcao-de-direitos-entrevista-especial-com-jose-geraldo-de-sousa-junior
http://www.ihu.unisinos.br/entrevistas/526174-a-constituicao-e-a-construcao-de-direitos-entrevista-especial-com-jose-geraldo-de-sousa-junior
http://www2.unifor.br/tede/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=885691
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Antes de 1988, a questão cultural passava quase que despercebida na leitura das 

Cartas Republicanas, notadamente a primeira, devendo-se ressaltar, no entanto, que esse 

panorama passou a ter avanços, ainda que de forma bem tímida, com as edições 

subsequentes. Na Constituição de 1891, o assunto é tratado em apenas um artigo, no rol 

de “Atribuições do Congresso”, e a palavra “cultura” não aparece uma só vez. Na de 

1934, há rápida menção em dois artigos, aparecendo em “Disposições Preliminares” (do 

Poder Legislativo) e também no Título V “Da Família, da Educação e da Cultura”, mais 

especificamente no Capítulo II “Da Educação e da Cultura”. Na Carta de 1937, existe um 

artigo que faz alusão à questão cultural, no tópico “Da Educação e da Cultura”, mas volta 

a não explicitar a palavra cultura. No Texto de 1946, a palavra é citada em um artigo, e o 

objeto é tratado em três artigos, notadamente no Título IV “Da Família, da Educação e da 

Cultura”, exatamente no Capítulo II “Da Educação e da Cultura”. Já na penúltima 

Constituição, a de 1967, o termo é referenciado em um artigo, a despeito de o assunto ser 

abordado em quatro artigos, consoante se verifica no Título II “Da Declaração de 

Direitos”, mais especificamente no Capítulo IV “Dos Direitos e Garantias Individuais” 

(Art. 150, § 8º e § 25), Título III “Da Ordem Econômica e Social” (Art. 166), e Título IV 

“Da Família, da Educação e da Cultura” (Artigos 171 e 172). O Quadro 04 oferece uma 

melhor visualização desse processo evolutivo. 

 

 Quadro 04:  A Cultura nas Constituições Republicanas Anteriores à de 1988 

 

 

Ano Dispositivo Texto 

 

1891 

 

Art. 35, 2º) 

Animar no País o desenvolvimento das letras, artes e ciências, 

bem como a imigração, a agricultura, a indústria e comércio, 

sem privilégios que tolham a ação dos Governos locais. 

1934 Art. 23, § 7º  

 

Art. 148 

Na discriminação dos círculos, a lei deverá assegurar a 

representação das atividades econômicas e culturais do País. 

Cabe à União, aos Estados e aos Municípios favorecer e 

animar o desenvolvimento das ciências, das artes, das letras e 

da cultura em geral, proteger os objetos de interesse histórico 

e o patrimônio artístico do País, bem como prestar assistência 

ao trabalhador intelectual.  

 

 

 

1937 

 

 

Art. 128 

A arte, a ciência e o ensino são livres à iniciativa individual e 

a de associações ou pessoas coletivas públicas e particulares. 

É dever do Estado contribuir, direta e indiretamente, para o 

estímulo e desenvolvimento de umas e de outro, favorecendo 

ou fundando instituições artísticas, científicas e de ensino. 

 

 

Art 173 

Art 174 

As ciências, as letras e as artes são livres. 

O amparo à cultura é dever do Estado. 
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1946 

 

 

 

Art 175 

Parágrafo único - A lei promoverá a criação de institutos de 

pesquisas, de preferência junto aos estabelecimentos de 

ensino superior. 

As obras, monumentos e documentos de valor histórico e 

artístico, bem como os monumentos naturais, as paisagens e 

os locais dotados de particular beleza ficam sob a proteção do 

Poder Público. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1967 

Art. 150  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 166 

 

 

§ 8º - É livre a manifestação de pensamento, de convicção 

política ou filosófica e a prestação de informação sem sujeição 

à censura, salvo quanto a espetáculos de diversões públicas, 

respondendo cada um, nos termos da lei, pelos abusos que 

cometer. É assegurado o direito de resposta. A publicação de 

livros, jornais e periódicos independe de licença da 

autoridade. Não será, porém, tolerada a propaganda de guerra, 

de subversão da ordem ou de preconceitos de raça ou de 

classe. 

§ 25 - Aos autores de obras literárias, artísticas e científicas 

pertence o direito exclusivo de utilizá-las. Esse direito é 

transmissível por herança, pelo tempo que a lei fixar. 

§ 2º – Sem prejuízo da liberdade de pensamento e de 

informação, a lei poderá estabelecer outras condições para a 

organização e o funcionamento das empresas jornalísticas ou 

de televisão e de radiodifusão, no interesse do regime 

democrático e do combate à subversão e à corrupção. 

Art. 171 

 

 

Art. 172 

As ciências, as letras e as artes são livres. 

Parágrafo único - O Poder Público incentivará a pesquisa 

científica e tecnológica. 

O amparo à cultura é dever do Estado. 

Parágrafo único - Ficam sob a proteção especial do Poder 

Público os documentos, as obras e os locais de valor histórico 

ou artístico, os monumentos e as paisagens naturais notáveis, 

bem como as jazidas arqueológicas. 
  Fonte: Elaborado pelo autor 

Conforme ressalvam Frederico Barbosa, Herton Ellery e Suylan Midlej (2009), 

diversos autores chamam a atenção para o fato de que as primeiras políticas culturais 

teriam se desenvolvido no Brasil no período Vargas, na década de 1930, conforme 

abordado anteriormente. De fato, muitas são as iniciativas desse período que se 

desdobraram no tempo e que estão ainda presentes, incorporadas nas atuais instituições 

públicas de cultura. Também aqui, é necessário um pequeno parêntese. Nesse período já 

se configuram ideias de política nacional de cultura, que retornarão nas décadas de 1960 

e 1970. Oliveira (2007:142), referindo-se à política nacional de cultura de 1975, elaborada 

por técnicos do Programa de Ação Cultural (PAC), do Ministério de Educação e Cultura, 

elenca as várias diretrizes desse documento. No entanto, essas nunca se desenvolveram, 

de forma sistêmica, em um processo de consolidação de direitos culturais. 
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Porém, hoje, a Constituição brasileira, comparada com as anteriores, é abundante 

no tratamento da cultura. Cunha Filho (2011) diz que isso fica evidente no fato de que em 

todos os seus títulos há alguma ou até mesmo farta disciplina jurídica sobre o assunto. 

Segundo ele, poderia ser chamada de “Constituição cultural”. Essa é a primeira vez que 

um texto constitucional afirma os direitos culturais. Os direitos culturais ligam-se ao 

direito de produzir, fruir, transmitir bens e produções culturais e reconhecer formas de 

vida, enfim, à democracia cultural, sendo dever do Estado a tutela do direito, ou seja, 

garantir sua realização por meio de ações e políticas (BARBOSA; ELLERY; MIDLEJ, 

2009:227-228). 

É pertinente, pois, grifar que, de 1988 até os dias atuais, o contínuo e substantivo 

processo de construção dos direitos culturais na Constituição Federal tem gerado o 

sentimento de prosperidade no setor. O Capítulo III “Da Educação, Da Cultura e Do 

Desporto”, mais pontualmente na Seção II “Da Cultura”, carrega farta descrição desses 

direitos - ver “Quadro II - A Cultura na Constituição Federal de 1988”. Ademais, três emendas 

constitucionais já foram aprovadas, acrescentando novos textos. A Emenda 

Constitucional nº 42, de 2003, incluiu novo parágrafo ao quinto item do artigo 216, 

facultando aos governos estaduais e ao Distrito Federal a vinculação de parte da receita 

tributária líquida a fundos estaduais de fomento à cultura. A Emenda Constitucional nº 

48, de 2005, estabelece o Plano Nacional de Cultura. Finalmente, o artigo 216-A é 

acrescentado ao texto constitucional por meio da EC nº 71, de 2012, que organiza o 

Sistema Nacional de Cultura. 

Além dessas, ainda há duas Propostas de Emenda à Constituição (PEC) que estão 

em tramitação na Casa Legislativa. Uma busca o estabelecimento de um orçamento 

constitucionalmente vinculado para os investimentos públicos em política cultural de 

todos os entes federativos (PEC 150/2003). A outra objetiva a inclusão da cultura no rol 

dos direitos sociais da Constituição (PEC 236/2008). A primeira vem sob a justificação 

de que “a cultura se impõe, desde logo, no âmbito dos deveres estatais. É um espaço onde 

o Estado deve intervir. Mas não segundo a velha cartilha estatizante, mas como um 

formulador de políticas públicas e estimulador da produção cultural. A opção para o 

atendimento a esta necessidade reside na vinculação de receitas”17. A segunda é 

sustentada pelo argumento de que “quando nosso legislador constitucional reconhece 

como direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a 

                                                             
17 Para ler a íntegra da PEC 150/2003, bem como a respectiva justificação, acessar 

http://www.camara.gov.br /sileg /integras/160017.pdf. Acesso em 14/05/2015. 

http://www.camara.gov.br/
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previdência social, a proteção à maternidade e à infância e a assistência aos 

desamparados, está deixando de fora desse rol magnífico de direitos sociais a cultura, um 

bem material e imaterial que a todos pertence como direito social natural.”18 

 

 

Quadro 05: A Cultura na Constituição Federal de 1988 

 

 

Dispositivo Texto 

Art. 23 

É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios: 

V - proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação e à ciência. 

 

Art. 215 

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. 

§ 1º - O Estado protegerá as manifestações das culturas populares, indígenas 

e afro-brasileiras, e das de outros grupos participantes do processo 

civilizatório nacional. 

§ 2º - A lei disporá sobre a fixação de datas comemorativas de alta 

significação para os diferentes segmentos étnicos nacionais. 

§ 3º A lei estabelecerá o Plano Nacional de Cultura, de duração plurianual, 

visando ao desenvolvimento cultural do País e à integração das ações do 

poder público que conduzem à: (Incluído pela Emenda Constitucional nº 48, 

de 2005) 

I defesa e valorização do patrimônio cultural brasileiro; (Incluído pela 

Emenda Constitucional nº 48, de 2005) 

II produção, promoção e difusão de bens culturais; (Incluído pela Emenda 

Constitucional nº 48, de 2005) 

III formação de pessoal qualificado para a gestão da cultura em suas 

múltiplas dimensões; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 48, de 2005) 

IV democratização do acesso aos bens de cultura; (Incluído pela Emenda 

Constitucional nº 48, de 2005) 

V valorização da diversidade étnica e regional. (Incluído pela Emenda 

Constitucional nº 48, de 2005) 

                                                             
18 Para ler a íntegra da PEC 236/2008, bem assim a correspondente justificação, acessar: 

http://www.camara.gov.br/sileg/integras/544411.pdf. Acesso em 14/05/2015. 

http://www.camara.gov.br/sileg/integras/544411.pdf
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Art. 216 

Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e 

imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência 

à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da 

sociedade brasileira, nos quais se incluem: 

I - as formas de expressão; 

II - os modos de criar, fazer e viver; 

III - as criações científicas, artísticas e tecnológicas; 

IV - as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados 

às manifestações artístico-culturais; 

V - os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, 

arqueológico, paleontológico, ecológico e científico. 

§ 1º - O Poder Público, com a colaboração da comunidade, promoverá e 

protegerá o patrimônio cultural brasileiro, por meio de inventários, registros, 

vigilância, tombamento e desapropriação, e de outras formas de 

acautelamento e preservação. 

§ 2º - Cabem à administração pública, na forma da lei, a gestão da 

documentação governamental e as providências para franquear sua consulta 

a quantos dela necessitem.       (Vide Lei nº 12.527, de 2011) 

§ 3º - A lei estabelecerá incentivos para a produção e o conhecimento de bens 

e valores culturais. 

§ 4º - Os danos e ameaças ao patrimônio cultural serão punidos, na forma da 

lei. 

§ 5º - Ficam tombados todos os documentos e os sítios detentores de 

reminiscências históricas dos antigos quilombos. 

§ 6 º É facultado aos Estados e ao Distrito Federal vincular a fundo estadual 

de fomento à cultura até cinco décimos por cento de sua receita tributária 

líquida, para o financiamento de programas e projetos culturais, vedada a 

aplicação desses recursos no pagamento de: (Incluído pela Emenda 

Constitucional nº 42, de 19.12.2003) 

I - despesas com pessoal e encargos sociais; (Incluído pela Emenda 

Constitucional nº 42, de 19.12.2003) 

II - serviço da dívida; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 42, de 

19.12.2003) 

III - qualquer outra despesa corrente não vinculada diretamente aos 

investimentos ou ações apoiados. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 

42, de 19.12.2003) 

Art. 216-A 

O Sistema Nacional de Cultura, organizado em regime de colaboração, de 

forma descentralizada e participativa, institui um processo de gestão e 

promoção conjunta de políticas públicas de cultura, democráticas e 

permanentes, pactuadas entre os entes da Federação e a sociedade, tendo por 

objetivo promover o desenvolvimento humano, social e econômico com 

pleno exercício dos direitos culturais. (Incluído pela Emenda Constitucional 

nº 71, de 2012) 

§ 1º O Sistema Nacional de Cultura fundamenta-se na política nacional de 

cultura e nas suas diretrizes, estabelecidas no Plano Nacional de Cultura, e 

rege-se pelos seguintes princípios: Incluído pela Emenda Constitucional nº 

71, de 2012 

I - diversidade das expressões culturais; Incluído pela Emenda Constitucional 

nº 71, de 2012 

II - universalização do acesso aos bens e serviços culturais; Incluído pela 

Emenda Constitucional nº 71, de 2012 

III - fomento à produção, difusão e circulação de conhecimento e bens 

culturais; Incluído pela Emenda Constitucional nº 71, de 2012 
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IV - cooperação entre os entes federados, os agentes públicos e privados 

atuantes na área cultural; Incluído pela Emenda Constitucional nº 71, de 2012 

V - integração e interação na execução das políticas, programas, projetos e 

ações desenvolvidas; Incluído pela Emenda Constitucional nº 71, de 2012 

VI - complementaridade nos papéis dos agentes culturais;  Incluído pela 

Emenda Constitucional nº 71, de 2012 

VII - transversalidade das políticas culturais; Incluído pela Emenda 

Constitucional nº 71, de 2012 

VIII - autonomia dos entes federados e das instituições da sociedade civil; 

Incluído pela Emenda Constitucional nº 71, de 2012 

IX - transparência e compartilhamento das informações; Incluído pela 

Emenda Constitucional nº 71, de 2012 

X - democratização dos processos decisórios com participação e controle 

social; Incluído pela Emenda Constitucional nº 71, de 2012 

XI - descentralização articulada e pactuada da gestão, dos recursos e das 

ações; Incluído pela Emenda Constitucional nº 71, de 2012 

XII - ampliação progressiva dos recursos contidos nos orçamentos públicos 

para a cultura. Incluído pela Emenda Constitucional nº 71, de 2012 

§ 2º Constitui a estrutura do Sistema Nacional de Cultura, nas respectivas 

esferas da Federação: Incluído pela Emenda Constitucional nº 71, de 2012 

I - órgãos gestores da cultura; Incluído pela Emenda Constitucional nº 71, de 

2012 

II - conselhos de política cultural; Incluído pela Emenda Constitucional nº 

71, de 2012 

III - conferências de cultura; Incluído pela Emenda Constitucional nº 71, de 

2012 

IV - comissões intergestores; Incluído pela Emenda Constitucional nº 71, de 

2012 

V - planos de cultura; Incluído pela Emenda Constitucional nº 71, de 2012 

VI - sistemas de financiamento à cultura; Incluído pela Emenda 

Constitucional nº 71, de 2012 

VII - sistemas de informações e indicadores culturais; Incluído pela Emenda 

Constitucional nº 71, de 2012 

VIII - programas de formação na área da cultura; e Incluído pela Emenda 

Constitucional nº 71, de 2012 

IX - sistemas setoriais de cultura. Incluído pela Emenda Constitucional nº 71, 

de 2012 

§ 3º Lei federal disporá sobre a regulamentação do Sistema Nacional de 

Cultura, bem como de sua articulação com os demais sistemas nacionais ou 

políticas setoriais de governo. Incluído pela Emenda Constitucional nº 71, de 

2012 

§ 4º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios organizarão seus 

respectivos sistemas de cultura em leis próprias. Incluído pela Emenda 

Constitucional nº 71, de 2012 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

É importante notar o sentido de “universalidade” que se estrutura e vem se 

impondo ao longo de todo o vigente período democrático. Sobre ela, Costa (2010), 

dialogando com Nabais (2004:91)19 e Cunha Filho (2004:67), destaca que “é um princípio 

                                                             
19 Ver NABAIS, José Casalta. Introdução ao direito do patrimônio cultural. Coimbra: Almedina, 2004. 
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constitucional implícito dos direitos culturais, extraído do caput do artigo 215 da 

Constituição de 1988, na qual se misturam tanto a vertente da ação no potencial criativo 

do ser humano quanto a da fruição dos bens culturais por parte dos atores passivos. Em 

jogo está também a garantia a todos do exercício pleno dos direitos culturais. Em outras 

palavras, a universalidade preocupa-se com o acesso à cultura, podendo receber outras 

denominações tal qual a do jurista português José Casalta Nabais (2004:99) de princípio 

da fruibilidade universal”. 

Com a Constituição de 88, a cultura, destarte, além de participar dos direitos 

fundamentais, passou a compor aqueles direitos que exigem condições materiais e ações 

específicas para garantir os meios de realização da cidadania. Os direitos sociais que, para 

sua materialização, necessitam de recursos institucionais ou políticas públicas. Portanto, 

há uma transição de um Estado cultural que protege direitos, mas que é neutro em relação 

aos processos culturais, por meio dos quais os indivíduos são protegidos dos excessos do 

poder público, para outro em que o Estado é ativo na consecução de objetivos políticos 

relacionados à cultura (BARBOSA; ELLERY; MIDLEJ, 2009:227-228). 

 

1.5 Acesso às fontes da cultura: garantindo direitos 

 

A existência de um ordenamento jurídico recheado de direitos culturais reclama 

ações efetivas do Estado. Santos (1985) alerta que a expansão dos direitos do cidadão 

requer que o Estado passe a ocupar o seu devido lugar, e isso significa que a sociedade 

civil deve exigir a presença do Estado em áreas que eventualmente esteja ausente. 

Conforme Pandolfi (1999), “se formalmente, pela Constituição de 1988, a cidadania está 

assegurada a todos os brasileiros, na prática, ela só funciona para alguns. Sem dúvida, 

existe aqui um déficit de cidadania, isto é, uma situação de desequilíbrio entre os 

princípios de justiça e solidariedade”. 

O Estado tem múltiplos papéis na missão de garantidor do pleno exercício dos 

direitos culturais, passíveis de síntese no asseguramento de liberdades, na entrega de bens 

e serviços e na realização de estímulos positivos e negativos, conforme os limites 

constitucionais. Os direitos culturais vêm inexoravelmente acompanhados dos 

respectivos deveres culturais, de responsabilidade não apenas do Estado, mas de 

múltiplos atores sociais (CUNHA FILHO, 2011).  
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Por sua vez, Chauí (2006:102) é enérgica ao dizer que o Estado deve se restringir 

à condição de assegurador público de direitos, prestador sócio-político de serviços e 

estimulador-patrocinador das iniciativas da própria sociedade, enfatizando a natureza de 

classe da nossa sociedade e a obrigação de uma política, se quiser ser moderna e 

democrática, de garantir direitos, quebrar privilégios, fazer ser público o que é público, 

abrir-se para os conflitos e para as inovações. 

Os direitos culturais são implementados, principalmente, através do Estado, da 

política pública, porém cabe também aos agentes não estatais sua promoção em nível 

local. Além disso, como afirma Humberto Cunha Filho (2000:86), “o determinante para 

a plena efetivação dos direitos culturais será a capacidade de luta dos que acreditam na 

importância e extrema necessidade de sua efetivação. Direitos são conquistas, jamais 

dádivas!”. Por outro lado, porém, é necessário que o Estado tome medidas positivas, no 

sentido de assegurar que existam condições prévias para participar da vida cultural, 

promovê-la, facilitá-la, bem como dar efetivo acesso aos bens culturais, ao patrimônio 

cultural, e também preservá-los (KAUARK, 2013). 

Conforme observa Carbonari (2007), é bom ter em mente que a positivação dos 

direitos não significa, por si só, garantia de sua efetivação. Porém, se não fossem 

positivados - nos moldes do pensamento weberiano20 - certamente haveria ainda maior 

dificuldade, já que a sociedade não disporia de condições públicas de ação. 

Outro fundamento importante levantado por Lopes Leandro (2010) é o modo 

como a preponderância de cada um dos direitos se institui, ou seja, como cada direito foi 

abarcado institucionalmente por uma instituição. Esse processo (de garantir o direito por 

uma instituição) seria o marco da montagem/desenvolvimento da cidadania segundo 

Marshall (1967), em que a titularidade dos direitos, ou seja, a cidadania, só teria validade 

se abarcada por lei e por instituições capazes de garanti-la e regulá-la. 

No contexto brasileiro, o direito formal se institucionalizou por meio das 

Constituições legais e instituições que o regulam, mas, como muito bem chama a atenção 

Lopes Leandro (2010), existe um distanciamento da população em relação às estruturas 

criadas para garanti-lo. Durante muito tempo, em um passado recente, a prática foi 

normatizar leis e direitos, sem reconhecer o processo de participação e inclusão dos 

grupos sociais na construção da cidadania do país. 

                                                             
20 Ver Max Weber em “Economia e Sociedade - Fundamentos da sociologia compreensiva”, Volume 2. 
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Em seu relatório21 sobre a aplicação, no Brasil, do Pacto Internacional, o Comitê 

dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, no que concerne ao art. 15, além de fazer 

recomendação ao Brasil, entre outras, no sentido da “criação das condições para que um 

maior número de pessoas participe de tais manifestações” culturais, adverte que: 

 

Os recursos destinados à cultura são escassos, por não ser o tema prioritário 

para o governo brasileiro, face à multiplicidade das demandas sociais, embora 

a legislação seja bastante avançada. A cultura ainda é considerada um 

privilégio das classes abastadas. 

 

 

A implementação de políticas públicas culturais, na verdade, implica em 

construção de instrumentos e qualificação das instâncias administrativas estatais, de suas 

capacidades para coordenar e obter cooperação das instâncias de mercado ou 

comunitárias para o desenvolvimento de circuitos culturais (BARBOSA; ELLERY; 

MIDLEJ, 2009).  Mas, para tanto, exige-se que o tema entre na pauta de prioridades 

governamental, para que se possa gerar o ambiente adequado às construções ou correções 

de rumo das políticas correlatas. 

 O acesso é questão primordial e é o principal elo percebido entre o que se espera 

da aplicação dos direitos culturais e o que está disposto no Plano Nacional de Cultura, 

aprovado pela Lei nº 12.343, de 02 de dezembro de 201022, por exemplo. O acesso é, 

pois, imprescindível para a participação dos indivíduos na sociedade, tendo ciência de 

seus direitos e responsabilidades. Essa ideia está ligada ao conceito de cidadania e vem 

aparecendo de maneira cada vez mais evidente na política cultural brasileira (KAUARK, 

2013). 

 É importante ressaltar, nesse contexto, que em cultura acesso não significa apenas 

a presença de equipamentos culturais ou profissionais que atuam com o tema (sejam eles 

músicos, oficineiros, atores ou bailarinos), tampouco que esses equipamentos culturais 

estejam localizados razoavelmente próximos de onde as pessoas vivem. Caso não 

estabeleçam relações de confiança com as comunidades com as quais trabalham, criando 

a possibilidade para que os envolvidos possam aprender uns com os outros, será 

impossível compreender quais problemas estão colocados naquela comunidade e como 

esses equipamentos podem ser apropriados por aquelas pessoas (BITTENCOURT, 2014). 

                                                             
21 Para ler a íntegra do Relatório, acessar 

http://www.camara.gov.br/Internet/comissao/index/perm/cdh/Pidesc%20-

%20Relat%C3%B3rio%20Final.html. Acesso em 25/06/2015. 
22 Em especial no seu artigo 1º, onde constam vários incisos relacionados a direitos de acesso. 

http://www.camara.gov.br/Internet/comissao/index/perm/cdh/Pidesc%20-%20Relat%C3%B3rio%20Final.html
http://www.camara.gov.br/Internet/comissao/index/perm/cdh/Pidesc%20-%20Relat%C3%B3rio%20Final.html
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Oliveira (2013) enuncia que o acesso é uma precondição para a participação, e a 

participação é indispensável para garantir o exercício dos direitos humanos e da cidadania 

cultural. Significa dizer que todo cidadão, seja membro de uma maioria ou minoria, tem 

os mesmos direitos de acesso à vida cultural e de participação nela (LAAKSONEN, 

2010). As políticas que incentivam esses aspectos podem ter impactos de grande alcance 

sobre a coesão social, a formação da cidadania e a construção de vidas significativas 

(LAAKSONEN, 2011). 

Nos anos 1990, vários estudos começaram a mostrar que a participação nas 

atividades culturais parece ter um impacto positivo sobre o desenvolvimento e as aptidões 

sociais. Não somente se enfatizou que seria um raciocínio político inteligente no longo 

prazo fomentar o acesso das pessoas à cultura – uma vez que o cidadão se sentiria ouvido 

e levado em consideração, e isso levaria a um comprometimento social mais forte de sua 

parte em relação à sociedade –, como também ficou demonstrado que as crianças e os 

jovens que tinham a oportunidade de acesso à cultura e dela participarem em suas várias 

formas e funções cresciam como adultos responsáveis e mais felizes (LAAKSONEN, 

2011:52). 

O estabelecimento de políticas públicas, com a incorporação desses princípios, é 

a forma pela qual o poder público torna efetivos os direitos culturais, criando instituições 

de administração dos meios de desenvolvimento da cultura, tais como ministério, 

secretarias estaduais e municipais, fundações, associações e assim por diante. 

Objetivamente, as políticas públicas coordenam ações para atingir metas predeterminadas 

politicamente e, acrescente-se, realizar direitos. De qualquer maneira, os desafios de 

consolidação de um Estado cultural encontram sérios obstáculos nas estruturas 

institucionais desarticuladas, sem recursos financeiros e humanos suficientes para a 

ampla efetivação dos direitos inscritos na Constituição (BARBOSA; ELLERY; MIDLEJ, 

2009). 

Chauí (2006:80) parece não deixar quaisquer dúvidas acerca da necessidade de o 

Estado estar equipado e apto a operar os deveres para materializar os direitos quando diz 

que “a Secretaria Municipal de Cultura deverá apoiar e incentivar a valorização e difusão 

das manifestações culturais e oferecer condições à população para acesso aos bens 

culturais”. 
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Em igual direção, o atual ministro da Cultura23, Juca Ferreira, atento às condições 

de trabalho da Pasta e ressaltando que “precisará de mais recursos financeiros” para o 

setor, observa que a “arte é aquilo que nos permite ver além, é o meio pelo qual acessamos 

a essência do humano. Criar, fazer e definir obras, temas e estilos é papel dos artistas. 

Escolher o que ver e sentir é papel dos cidadãos. Criar condições de acesso, evitar o 

monopólio e ações predatórias e democratizar acessos é responsabilidade do Estado 

democrático”. 

Mas não só o Estado com sua estrutura. Farah (2006:195) assinala que a parceria 

entre governo e sociedade civil no modelo de Organizações Sociais24 também é vista 

como uma descentralização das ações e responsabilidades governamentais, não apenas 

como um sistema de transferência de ações estatais para garantia de eficiência, mas 

“como redistribuição de poder, favorecendo a democratização das relações entre Estado 

e sociedade, bem como o acesso aos serviços”.  

Na mesma esteira, Souza (2010) assevera que a “nova política cultural brasileira” 

se articula, e bem, com um processo mais geral de focalização e descentralização – 

transferência da gestão/administração dos recursos públicos à iniciativa privada, e com a 

nova noção de “instituições privadas de interesse público”. 

Nesse cenário, é importante compreender que o interesse e a necessidade de 

garantir a realização de direitos culturais assumem diversas formas. A gestão de 

equipamentos culturais públicos é apenas uma das vertentes - mas muito relevante -  pelas 

quais os direitos relacionados ao acesso à cultura brasileira só serão alcançados a partir 

do compromisso efetivo dos atores que têm a responsabilidade pelos deveres culturais. 

 Assim, na perspectiva de viabilização do acesso à cultura, é imperativo, em 

especial pelos agentes do Estado e representantes de movimentos afins, o esforço de 

convergência entre direitos e deveres na busca do exercício pleno da cidadania, 

contemplando um processo de reflexões e debates que, necessariamente, tangenciem a 

                                                             
23 Trecho da entrevista do ministro da Cultura, Juca Ferreira, publicada em O GLOBO, no dia 12/01/2015. 

A entrevista completa está disponível em: http://oglobo.globo.com/cultura/juca-ferreira-assume-minc-

com-promessa-de-melhorar-condicao-de-servidores-15029451. Acesso em 12/01/2015. 
24 Nos termos da Lei Federal nº 9.637/98, nenhuma organização nasce “organização social”. Ela precisa ser 

qualificada a partir do atendimento a vários critérios estabelecidos em lei. Assim, a organização social (OS) 

é um título que a administração concede a uma entidade privada, sem fins lucrativos, para que ela possa 

receber dotações orçamentárias, isenções fiscais, entre outros, do Poder Público, para a execução de ações, 

objetivos e metas, necessariamente de interesse público, previstos em um Contrato de Gestão. As 

organizações sociais são um modelo de parceria entre o Estado e a sociedade. O Estado continua 

fomentando e controlando, estrategicamente, as atividades, e cobra resultados.  

http://oglobo.globo.com/cultura/juca-ferreira-assume-minc-com-promessa-de-melhorar-condicao-de-servidores-15029451
http://oglobo.globo.com/cultura/juca-ferreira-assume-minc-com-promessa-de-melhorar-condicao-de-servidores-15029451
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avaliação e a implementação de modelos organizacionais capazes de assegurar o acesso 

às fontes da cultura nacional. 

O que se coloca aqui é como fazer essa participação, isto é, de que maneira pode-

se agir para que os direitos de acesso sejam materializados, realizados. Teixeira Coelho 

(2011:06), com muita propriedade, salienta que “certa vez, a quem lhe afirmava que 

estávamos na Era dos Direitos, Norberto Bobbio lembrou que esta deveria se denominar, 

na verdade, a Era da Expectativa dos Direitos. [...] Em poucas palavras, Bobbio havia 

expressado com felicidade o que havia para dizer. Suas palavras são menos pessimistas 

do que à primeira vista possam parecer; mesmo assim, formam uma advertência preciosa: 

estamos mais na antessala dos direitos do que em seu território pleno”. 

A Cultura necessita, e muito, avançar em suas articulações matriciais com outras 

áreas setoriais da administração pública com foco em viabilizar parcerias na estrutura 

institucional do estado brasileiro. Essas ações que, viabilizadas por entidades do terceiro 

setor, por entidades representativas da sociedade civil, por outras esferas da administração 

pública, muitas vezes conduzem a discussões importantes no que tange à qualidade, 

eficiência, duplicidade, descontinuidade e ao descontrole do gasto público25. 

O que deve ficar claro é que a etapa de constitucionalização não é suficiente para 

garantir direitos culturais voltados à produção cultural, à formação cultural e artística, à 

fruição dos bens culturais, à informação sobre serviços culturais, entre outros. É relevante, 

nesse passo, enunciar, de forma bem pragmática, que a existência de tais direitos por si 

só não oferece garantias à sua realização. Ou seja, definitivamente, não se pode confundir 

direito de acesso com (o efetivo) acesso ao direito.  

Na perspectiva da viabilização do acesso, isto é, da eficácia do direito, o que o 

presente estudo propôs foi analisar o modelo de gestão de OS, cujos preceitos encontram 

origem na última Reforma do Aparelho do Estado, ocorrida na segunda metade da década 

de 90, ante os indicativos de que possa ser uma ponte alternativa ao formato de gestão 

tradicional - burocrático - da administração pública. A questão é: seria ele capaz de 

contribuir para a conexão dos direitos de acesso à cultura com deveres atribuídos ao setor 

público, resultando dessa congruência a necessária efetivação dos direitos culturais? 

                                                             
25Baracho; Silva; Raddi. A centralidade do Estado na cultura brasileira: No verbo e na verba? Texto 

disponível em: 

https://www.researchgate.net/publication/266446652_A_CENTRALIDADE_DO_ESTADO_NA_CULT

URA_BRASILEIRA_No_verbo_e_na_verba. Acesso em 09/01/15. 
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No próximo capítulo, serão estudados aspectos institucionais relacionados à 

gestão cultural no contexto das três principais reformas do aparelho do Estado 

Republicano, com ênfase na última, que incorpora a teoria da Nova Gestão Pública - NGP, 

base desta dissertação. Abordar-se-á a OS como modelo opcional à gestão de 

equipamentos culturais, a partir da realidade existente, das motivações, vantagens e 

perspectivas. Finalmente, serão apresentadas uma narrativa acerca do processo de 

concepção da legislação do Rio de Janeiro, marco que propiciou a implantação do modelo 

de OS no estado, e também algumas reflexões atinentes ao papel das associações de 

amigos, que funcionam de forma paralela à estrutura estatal. 
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CAPÍTULO 2 – O EXERCÍCIO DOS DEVERES VIABILIZADORES 

 

2.1 As Principais Reformas Administrativas e o Ambiente Institucional da 

Cultura 

 

A significativa expansão do ordenamento jurídico relacionado ao tema da cultura, 

aduzida no capítulo anterior, enseja a necessidade de um aprofundamento do debate 

acerca dos mecanismos de gestão cultural, ou, para efeito dos objetivos deste trabalho, de 

gestão dos equipamentos culturais, sob pena de inviabilizar os avanços insertos na 

legislação. Como já observado, os direitos culturais não se tornarão efetivos se 

inexistirem responsáveis, claramente identificados e qualificados, pela condução dos 

processos que caracterizam o dever, o fazer. 

O art. 215 da Carta Magna em vigor assevera que o “Estado garantirá a todos o 

pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional...”. A simples 

leitura desse ditame constitucional elucida o protagonista desse empreendimento e parece 

responder a questão da responsabilidade. Mas, se isso está claro, o que se quer discutir? 

Objetivamente, a par da complexidade do tema, o propósito é obter uma visão analítica 

em torno de como o Estado, atualmente, articula-se para fazer valer os correspondentes 

direitos. Antes, contudo, torna-se conveniente fazer uma rápida contextualização histórica 

de alguns aspectos da gestão pública, e também das instituições culturais, até chegar ao 

ponto que se pretende analisar: o modelo de OS aplicado na gestão das Bibliotecas Parque 

do Estado do Rio de Janeiro e sua relação com os direitos culturais. 

 

2.1.1 Antecedentes  

 

Desde os tempos de colônia, passando pelo período imperial, o Brasil teve 

convívio com processos de racionalização nos métodos de trabalho, mas também com 

acentuada prática patrimonialista, que consiste na falta de distinção por parte dos líderes 

políticos entre o patrimônio público e o privado em um governo de determinada 

sociedade. Mediante tal prática, os governantes consideram o Estado como seu 

patrimônio, numa total confusão entre o que é público e o que é privado, noção que 

prevaleceu durante o período dos estados absolutistas. Tal fenômeno, porém, considerado 

como danoso para as economias e o desenvolvimento das modernas sociedades, se mostra 
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ainda bastante forte, e, dependendo do estágio de desenvolvimento de cada país, estado 

ou município, sua intensidade é maior ou menor. 

Na “República Velha”, por sua vez, tem-se a cristalização das principais 

características do Estado brasileiro. Observa-se que a própria diferenciação do aparelho 

de Estado e a criação de novas instituições fazem parte da dinâmica de instauração da 

modernidade. Estado e mercado, autônomos com relação à ordem do sagrado e à 

dominação patriarcal e cada vez mais separados entre si, constituem as bases da formação 

social moderna. Seu desenvolvimento, consideradas as características do contexto local, 

se dá no sentido da racionalização. A burocracia está no horizonte da administração 

pública que se consolida e atualiza (COSTA, 2008:841). 

 Isso porque o forte patrimonialismo que impregnava as instituições estatais, 

verificado na “República Velha”, já não mais se coadunava com as agudas transformações 

econômicas e sociais que invadiam a década de 30. Tal fato explica as substantivas 

transformações ocorridas no aparelho do Estado nesse período. 

 Assim, sob o impulso de superação do esquema clientelista e anárquico de 

administração oligárquica, o governo de Getúlio Vargas iniciou uma série de mudanças, 

entre as quais a de promover a racionalização burocrática do serviço público, por meio da 

padronização, normatização e implantação de mecanismos de controle, notadamente nas 

áreas de pessoal, material e finanças (LIMA JUNIOR, 1998). 

As transformações ocorridas no campo da administração pública brasileira, que 

pautaram a gestão de instituições e bens culturais, podem ser narradas de diversas formas. 

Interessa abordá-las na perspectiva das três mais relevantes reformas do aparelho do 

Estado26 brasileiro, conforme preconizado por Costa (2008:830), “que se sucederam a 

partir de meados dos anos 1930 do século passado, separadas entre si por intervalos de 

30 anos - 1937, 1967 e 1995 (ou 1998, ano da promulgação da Emenda Constitucional nº 

19)”.  

Ao entrelaçar tais reformas com os respectivos momentos da gestão pública de 

cultura no país, emergem interessantes propriedades que revelam o posicionamento 

estratégico dos governos quanto ao tratamento do tema. A questão é rica nos 

                                                             
26 Entende-se por aparelho do Estado a administração pública em sentido amplo, ou seja, a estrutura 

organizacional do Estado, em seus três poderes (Executivo, Legislativo e Judiciário) e três níveis (União, 

Estados-membros e Municípios). Alguns autores também chamam a Reforma do Aparelho do Estado de 

Reforma Administrativa, expressão que igualmente será usada neste trabalho.  
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desdobramentos analíticos, englobando aspectos da ciência política e da economia, mas, 

sobretudo, aqueles relativos às configurações do aparelho estatal. 

 

 2.1.2 Década de 30: a primeira Reforma 

 

Foi a partir da Era Vargas, nos anos 30, que o Estado passou a intervir, 

gradualmente, na economia, na cultura e na organização da sociedade, além de centralizar 

o poder, configurando um modelo de administração altamente burocrática. O Estado 

surge como principal interventor no setor produtivo de bens e serviços do país, tornando-

se um Estado “empresário”, centralizado, paternalista e intervencionista, que contava, ao 

mesmo tempo, com um setor empresarial extremamente dependente de autorizações, 

proteções e benesses oficiais. 

No Estado Novo (1937-1945), a matriz autoritária de pensamento, que confere ao 

Estado o poder máximo da organização social, vai adquirir contornos mais definidos. As 

elites intelectuais, das mais diversas correntes de pensamento, passam a identificar o 

Estado como o cerne da nacionalidade brasileira.  Esse período contempla a montagem 

de uma propaganda sistemática do governo, destinada a difundir e popularizar a ideologia 

do regime junto às diferentes camadas sociais. Para dar conta de tal empreendimento, é 

criado um eficiente aparato cultural: o Departamento de Imprensa e Propaganda (DIP) 

diretamente subordinado ao Executivo (VELLOSO, 1987). 

A reestruturação de ministérios, a criação de agências estatais e de empresas para 

atuação no setor produtivo e a consolidação das normas administrativas, empreendidas a 

partir de 1937, são apenas alguns exemplos de como o Estado passa a se organizar para 

enfrentar os desafios contemporâneos. Mas, segundo Wahrlich (1974:29), o líder 

inconteste da reforma e, em grande parte, o executor daquela que se pode chamar de a 

primeira reforma - marcante - do aparelho do Estado brasileiro foi, de fato, o 

Departamento Administrativo do Serviço Público, mais conhecido como DASP27, órgão 

então subordinado diretamente ao Presidente da República. 

                                                             
27 Órgão previsto pela Constituição de 1937 e criado em 30 de julho de 1938, com o objetivo de aprofundar 

a reforma administrativa destinada a organizar e a racionalizar o serviço público no país, iniciada anos antes 

por Getúlio Vargas. Coerente com os princípios do Estado Novo, o DASP via uma incompatibilidade entre 

a 'racionalidade' da administração e a 'irracionalidade' da política.  

http://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/AEraVargas1/biografias/getulio_vargas
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Essa primeira experiência de reforma de acentuado alcance inspirava-se no 

modelo weberiano de burocracia28, mas também nas ideias de Taylor29 e Fayol30, que 

buscavam o caráter legal das normas e regulamentos, privilegiando a impessoalidade; a 

hierarquia da autoridade; rotinas e procedimentos padronizados; competência técnica e 

meritocracia. A ênfase maior era dada à gestão de meios e às atividades de administração 

em geral, sem se preocupar com a racionalidade das atividades substantivas (COSTA, 

2008). Foi, portanto, o primeiro esforço sistemático de superação do patrimonialismo e 

uma ação deliberada e ambiciosa no sentido da burocratização do Estado brasileiro 

(MARCELINO, 1987). Em essência, no contexto dos principais objetivos, buscava-se 

combater a corrupção e o nepotismo. 

A criação do DASP, em julho de 1938, representou não apenas a primeira reforma 

administrativa do país, com a implantação da administração pública burocrática, mas 

também, e principalmente, a afirmação dos princípios centralizadores e hierárquicos da 

burocracia clássica.  

Nesse ambiente, o setor cultura esteve inscrito no Ministério da Educação e Saúde, 

nos termos da Lei nº 378, de 13 de janeiro de 1937, conforme abaixo. Note-se que, à 

exceção do Instituto Nacional de Cinema Educativo, considerado uma instituição (item 2 

do Capítulo III) de “educação escolar”, os demais órgãos culturais (item 3 do Capítulo 

III) enquadravam-se como de “educação extraescolar”. Talvez esse “extra” contribua para 

explicar a formatação, mais tarde, em 1953, do Ministério da Educação e Cultura, 

mudança que, além de dar autonomia à área da saúde, passava a reconhecer 

expressamente o tema cultura. 

 

…“CAPITULO III 

DOS ORGÃOS DE EXECUÇÃO 

SECÇÃO III 

Dos serviços relativos á educação 

2) Instituições de educação escolar 

Art. 40. Fica creado o Instituto Nacional de Cinema Educativo, destinado a 

promover e orientar a utilização da cineamatographia, especialmente como 

processo auxiliar do ensino, e ainda como meio de educação popular em geral. 

                                                             
28 Segundo Weber, a “burocracia moderna” é compreendida a partir de três aspectos, funcionando da 

seguinte forma: sistema com normas e regras, formado por profissionais especializados, selecionados 

segundo os critérios racionais e que se encarregam de diversas tarefas importantes dentro do sistema. 
29 Taylorismo ou Administração científica é o modelo de administração desenvolvido 

pelo engenheiro norte-americano Frederick Taylor (1856-1915), considerado o pai da administração 

científica. Caracteriza-se pela ênfase nas tarefas, objetivando o aumento da eficiência ao nível operacional. 
30 Henri Fayol contribuiu para o desenvolvimento do conhecimento administrativo moderno. Uma das 

contribuições da teoria criada e divulgada por ele foi o desenvolvimento da abordagem conhecida 

como Gestão Administrativa, onde pela primeira vez falou-se em administração como disciplina e 

profissão, que por sua vez, poderia ser ensinada através de uma Teoria Geral da Administração. 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Engenharia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://pt.wikipedia.org/wiki/Frederick_Taylor
http://pt.wikipedia.org/wiki/1856
http://pt.wikipedia.org/wiki/1915
http://pt.wikipedia.org/wiki/Administra%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Administra%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Teoria_cl%C3%A1ssica_da_administra%C3%A7%C3%A3o


61 
 

3) Instituições de educação extraescolar 

Art. 43. Fica mantida a Bibliotheca Nacional, com as attribuições que ora lhe 

competem. 

§ 1º Fica creada, na Bibliotheca Nacional, para leitura de cegos, uma secção 

Braille, que será dirigida por um cego de comprovada competencia. 

§ 2º Na Bibliotheca Nacional, será mantido o curso de bibliotheconomia ali 

existente. 

Art. 44. Fica creado o Instituto Cayrú, que terá por finalidade organizar e 

publicar a Encyclopedia Brasileira. 

Art. 45. A Casa de Ruy Barbosa se mantém com o objectivo de cultuar a 

memoria de Ruy Barbosa, velando pela sua bibliotheca e todos os objectos que 

lhe pertenceram, e promovendo a publicação de seu archivo e de suas obras 

completas. 

Art. 46. Fica creado o Serviço do Patrimonio Historico e Artístico Nacional, 

com a finalidade de promover, em todo o Paiz e de modo permanente, o 

tombamento, a conservação, o enriquecimento e o conhecimento do 

patrimonio historico e artístico nacional. 

§ 1º O Serviço do Patrimonio Historico e Artístico Nacional terá, além de 

outros orgãos que se tornarem necessarios ao seu funccionamento, o Conselho 

Consultivo. 

§ 2º O Conselho Consultivo se constituirá do director do Serviço do Patrimonio 

Historico e Artistico Nacional, dos directores dos museus nacionaes de coisas 

historicas ou artísticas, e de mais dez membros, nomeados pelo Presidente da 

Republica. 

§ 3º O Museu Historico Nacional, o Museu Nacional de Bellas Artes e outros 

museus nacionaes de coisas historicas ou artísticas, que forem creados, 

cooperarão nas actividades do Serviço do Patrimonio Historico e Artistico 

Nacional, pela fórma que fôr estabelecida em regulamento. 

Art. 47. O Museu Historico Nacional é mantido como estabelecimento 

destinado á guarda, conservação e exposição das relíquias referentes ao 

passado do Paiz e pertencentes ao patrimonio federal. 

Paragrapho unico. No Museu Historico Nacional funccionará o curso de 

museologia alli existente. 

Art. 48. Fica creado o Museu Nacional de Bellas Artes, destinado a recolher, 

conservar e expor as obras de arte pertencentes  ao  patrimonio  federal. 

Art. 49. Fica instituída, como orgão de caracter permanente, a Commissão de 

Theatro Nacional, a que competirá estudar, em todos os seus aspectos, o 

problema do theatro nacional, e propôr ao Governo as medidas que devam ser 

tomadas para a sua conveniente solução. 

Art. 50. Fica instituido o Serviço de Radiodiffusão Educativa, destinado a 

promover, permanentemente, a irradiação de programmas de caracter 

educativo...31 

 

São criados também, nesse período, o Serviço Nacional do Teatro - Decreto-lei nº 

92 de 21/12/1937 (que extingue a Comissão de Teatro Nacional) -, o Instituto Nacional 

do Livro - Decreto-lei nº 93 de 21/12/1937-, o Serviço de Radiodifusão Educativa – a 

partir da doação feita por Roquete Pinto ao Estado, em 1936, e o Conselho Nacional de 

Cultura - Decreto-lei nº 526 em 1938. Essa gama de instituições parece coadunar-se com 

o preceito estampado na Constituição de 1937 (art. 128), que diz que é dever do Estado 

fundar instituições artísticas. 

                                                             
31 Publicação original. 
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A rigor, o projeto dessa época possuía dois níveis de atuação e estratégia: a do 

Ministério da Educação (Gustavo Capanema) e a do DIP32 (Lourival Fontes). Entre essas 

entidades ocorreria uma espécie de divisão do trabalho, visando atingir distintas 

clientelas: o ministério Capanema voltava-se para a formação de uma cultura erudita, 

preocupando-se com a educação formal; enquanto o DIP buscava, através do controle das 

comunicações, orientar as manifestações da cultura popular (VELLOSO, 1987:4). 

Segundo Velloso (1987:49), é essa concepção do popular que vai permear todo o projeto 

cultural do Estado Novo. O Estado mostra-se mais preocupado em converter a cultura em 

instrumento de doutrinação do que propriamente de pesquisa e de reflexão (VELLOSO, 

1987:44). 

O campo organizacional das instituições culturais estatais, portanto, pouco tem a 

ver com a satisfação de direitos culturais, na medida em que funcionavam, 

principalmente, como uma ferramenta de manipulação da sociedade em benefício dos 

detentores do poder e da manutenção do regime político. 

O contexto envolvendo a criação de órgãos culturais, a promulgação da 

Constituição (que não cita a expressão cultura), em novembro de 1937, e a reforma 

administrativa, em julho de 1938, mescla elementos próprios de um regime autoritário, 

de uma forte burocracia, e de uma gestão altamente centralizada33, seja na Presidência da 

República ou no Ministério da Educação e Saúde. Esse panorama sofrerá avanços e 

retrocessos no tocante à gestão pública de cultura quando da implementação das ulteriores 

reformas, havidas nas décadas de 60 e 90, as quais serão abordadas na sequência. 

 

2.1.3 Década de 60: a segunda Reforma 

 

De acordo com Barbalho (1999), a partir do Golpe Militar, em 1964, no plano da 

cultura, a preocupação do regime passa pela perspectiva de um mercado de bens 

simbólicos unificado e de uma nação integrada cultural e politicamente. O Estado 

brasileiro preocupa-se em criar uma rede de comunicação ligando todo o país, ao mesmo 

                                                             
32 Velloso (1987:20) revela que “em vários estados, o DIP possuía órgãos filiados (DEIPs), que estavam 

subordinados ao Rio de Janeiro. Esta estrutura altamente centralizada iria permitir ao governo exercer 

eficiente controle da informação, assegurando-lhe considerável domínio em relação à vida cultural do país. 

A centralização administrativa era a presentada como fator de modernidade, apelando- se para os princípios 

de sua eficácia e racionalidade”. “De modo geral, os canais de expressão da sociedade civil são 

transformados em espaço de veiculação da ideologia do Estado. Muitas das organizações culturais do 

período vão ser incorporadas pelo governo, como é o caso da Rádio Nacional (1940) e dos jornais A Manhã 

(RJ) e A Noite (SP)” (VELLOSO, 1987:22). 
33 Não havia autonomia administrativa e financeira nos órgãos culturais. 
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tempo em que a indústria cultural cresce num ritmo vertiginoso, principalmente nos anos 

70. Com isso, pretende alcançar uma uniformidade nas informações que circulam no 

território nacional, padronizando a cultura e seu consumo diante das diversidades 

regionais. 

Velloso (1987:50) ressalta que “apesar das diferenças de contexto histórico que 

deram origem as políticas culturais do Estado Novo e do pós-64, ainda prevalece a visão 

da cultura enquanto área estratégica do Estado. O que parece ocorrer é uma espécie de 

reciclagem histórica de conceitos - nação, povo e cultura - para reajustá-los aos objetivos 

dos regimes. ‘Área de segurança naciona1’ ou ‘núcleo da identidade brasileira’, a nossa 

produção cultural sempre esteve na mira do Estado”. Essa foi uma das providências dos 

militares para, em especial, contrapor os movimentos que buscavam “desmascarar” a 

trama que consagrava o regime. 

Os rumos da produção cultural são alterados. O Estado foi retomando o projeto de 

uma maior institucionalização do campo da produção artístico-cultural. Durante a 

presidência de Castelo Branco (1964-1967), surgiu nos quadros do governo a discussão 

sobre a necessidade da elaboração efetiva de uma política nacional de cultura. Em meados 

de 1966, foi constituída uma comissão para estudar a reformulação do Conselho Nacional 

de Cultura. A ideia consistia em dotá-lo de estrutura que o possibilitasse assumir o papel 

de elaborador de uma política cultural de alcance nacional. No final de 1966, foi criado o 

CFC, composto por 24 membros indicados pelo Presidente da República (CALABRE, 

2007:90). 

No ano seguinte, o Estado brasileiro passa a vivenciar uma inédita mudança em 

seu aparato, isto é, na lógica de funcionamento das funções estatais. Após três décadas da 

reforma administrativa trazida pelo Estado Novo, introduz-se mais uma substantiva 

reorganização no cenário da administração pública brasileira. Trata-se da edição do 

Decreto-Lei 200, de 25/02/1967, cujo propósito fundamental foi estabelecer práticas e 

conceitos estruturantes no campo da gestão pública, com o fito de contribuir para o 

desenvolvimento do Brasil. 

Enquanto nas décadas de 30 a 60 o Estado era modelado por órgãos da 

administração direta ou centralizada34, que se caracterizava pelo alto grau de controle 

burocrático dos processos de execução, a partir do aludido marco legal enfatizou-se a 

                                                             
34 A Administração Pública centralizada ou direta constitui-se dos serviços integrados na estrutura 

administrativa da Presidência da República e dos Ministérios, conforme definição prevista no inciso I do 

art. 4º do Decreto-Lei 200/67. A mesma lógica vale para estados e municípios. 
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criação e a estruturação da administração indireta ou descentralizada35, na qual se 

constatava, ao revés, um nível pequeno de controle. 

A reforma iluminada pelo Decreto-Lei nº 200/67 buscava estabelecer um 

paradigma de descentralização ou desconcentração; de gestão diferenciada em relação à 

administração direta, tendo como foco a redução da malha burocrática que imperava nos 

órgãos centralizados36, em especial nos sistemas de planejamento, execução orçamentária 

e contratação de pessoal. Tal reforma é considerada por alguns autores, a exemplo de 

Bresser Pereira, como o primeiro passo da administração gerencial no Brasil, na medida 

em que privilegiava princípios de racionalidade administrativa, com ênfase em 

competência e informação no campo decisório. 

 

A reforma iniciada pelo Decreto-Lei nº 200 foi uma tentativa de superação da 

rigidez burocrática, podendo ser considerada como um primeiro momento da 

administração gerencial no Brasil. Toda a ênfase foi dada à descentralização 

mediante a autonomia da administração indireta, a partir do pressuposto da 

rigidez da administração direta e da maior eficiência da administração 

descentralizada. Instituíram-se, como princípios de racionalidade 

administrativa, o planejamento e o orçamento, a descentralização e o controle 

dos resultados (BRESSER PEREIRA, 1997:13). 

 

Respaldada no disposto do art. 17237 do Decreto-Lei em voga, a expansão da 

administração indireta gera seu primeiro impacto na gestão estatal de cultura, sendo 

válido salientar que, no MEC, até meados de 70, sequer havia uma área dedicada ao tema 

cultura. Com a edição do Decreto nº 66.967, de 27 de julho 1970, a Diretoria do 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional transforma-se em Instituto de Patrimônio 

Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), adquirindo, sob supervisão ministerial (MEC), 

autonomia administrativa e financeira38 e recebendo a “denominação genérica de Órgão 

Autônomo”39. 

                                                             
35 A Administração descentralizada ou indireta compreende as seguintes categorias de entidades, dotadas 

de personalidade jurídica própria: Autarquias, Empresas Públicas, Sociedades de Economia Mista e 

Fundações Públicas (inc. II do art. 4º do Decreto-Lei 200/67). 
36 As reformas trazidas pelo Decreto-Lei 200/67 não geraram mudanças no âmbito da administração 

burocrática central, permitindo a coexistência de um modelo de eficiência da administração indireta e de 

formas obsoletas da administração direta. 
37 Redação dada pelo Decreto-Lei nº 900, de 1969. 
38 O Art. 14 do Decreto 66.967/70 diz: “Fica assegurada, na forma do artigo 172 do Decreto-lei número 

200, de 25 de fevereiro de 1967, com a redação dada pelo Decreto-lei nº 900, de 29 de setembro de 1969, 

autonomia administrativa e financeira ao Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos (INEP) e à Diretoria 

do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, que passa a denominar-se Instituto de Patrimônio Histórico 

e Artístico Nacional (IPHAN)”. 
39 Expressão contida no § 1º do art. 172 do Decreto-Lei 200/67 (Renumerado do Parágrafo Único pelo 

Decreto-Lei nº 900, de 1969). 



65 
 

 Note-se que o teor do citado art. 172 somente assegura tal autonomia a órgãos 

que possuam “peculiaridades de organização e funcionamento” e que “exijam tratamento 

diverso do aplicável aos demais órgãos da administração direta”. A situação do IPHAN, 

assim, já naquela época, parece traduzir a percepção dos agentes do Estado quanto à 

singularidade e especificidade dos ritos procedimentais que orbitam a gestão cultural, ou 

seja, ensejadores de uma postura gerencial que deve se distanciar do modelo burocrático 

clássico.  

Portanto, apesar da implacável censura praticada no setor cultural, e até mesmo 

o uso deste para as finalidades do regime, é válido aceitar a tese de que a descentralização 

das atividades estatais inaugurada pela segunda reforma, por meio de fundações, 

autarquias e empresas públicas, foi um passo importante na gestão dos serviços públicos 

de cultura. Nessa esteira, tal fenômeno ainda incorporaria, por exemplo, as áreas do 

cinema, com a EMBRAFILME; das artes, a partir da FUNARTE; do livro, com o FNPL; 

e do próprio patrimônio artístico e histórico nacional, com o desdobramento do IPHAN40. 

Mas até o governo Collor41, e mesmo depois dele, a estrutura das instituições culturais 

federais ainda passariam por modificações, sendo a mais importante delas a própria 

criação do MinC. 

Lamentavelmente, a flexibilidade gerencial, visto como um avanço, 

proporcionada aos órgãos da administração indireta pelo Decreto-Lei nº 200/67, é 

desconstituída com o advento da Carta Magna de 1988, sob o argumento de que havia 

excesso por parte dos gestores, particularmente em processos de contratação de 

funcionários, sem a adoção de concurso público. A crença era a de que práticas 

patrimonialistas estariam voltando a pairar na administração pública, algo a ser 

considerado inaceitável no contemporâneo modelo estatal. Essa reconfiguração 

constitucional, desse modo, acabou por nivelar a administração direta à administração 

indireta, reinstalando a burocracia clássica em todo universo da máquina estatal, fato que 

representa uma inflexão no respeitante ao gerencialismo pretendido.  

Ressalte-se, por pertinência, que “a maioria dos estudiosos sobre políticas 

culturais no Brasil concorda que os dois principais momentos, nos quais é possível 

                                                             
40 A divisão ocorreu a partir do SPHAN (Secretaria), na condição de órgão normativo, e da Fundação 

Nacional Pró-Memória (FNPM), como órgão executivo. 
41 A “reforma” do governo Collor, que não teve cunho estruturante, só merece registro nesta dissertação 

visto que, no cenário de desmantelamento que promoveu na máquina estatal, extinguiu vários órgãos 

federais de cultura, atingindo frontalmente alicerces importantes de promoção, de fomento e de preservação 

cultural, com reflexos expressivamente negativos ao segmento e à sociedade. 
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identificar a elaboração e a implementação de políticas culturais, foram o governo de 

Getúlio Vargas, em especial na gestão do Ministro Gustavo Capanema (1934-1945), e a 

ditadura civil-militar, mais especialmente na década de 1970” (CALABRE, 2014). Ou 

seja, coincidência ou não, ocorreram nos mesmos períodos das duas primeiras reformas 

administrativas. Fato é que ambas as políticas - cultura e gestão pública - apresentam uma 

relação não exatamente entre si, mas que nos autoriza a destacar o poder de iniciativa e 

realização dos respectivos governos, independentemente do necessário juízo que possa 

ou deva ser feito quanto aos propósitos dos regimes que os identificavam.  

Na perspectiva dos dispositivos constitucionais, da explicitação do acesso à 

cultura e da noção de direitos culturais, a Carta de 67, em relação à de 37, não apresenta 

modificações que mereçam ser discutidas. Mas os correspondentes regimes autoritários, 

como se viu, proporcionaram visões bem distintas em relação à operação da máquina 

estatal. E os argumentos contidos na literatura em favor da desburocratização na área 

cultural, como adiante se observará, dão conta de que a segunda reforma, com os 

conceitos de descentralização e flexibilização gerencial, melhor se ajustou às atividades 

do setor, na viabilização das políticas públicas correlatas. 

Porém, antes de passar ao estudo da reforma do aparelho do Estado, estabelecida 

por meio da Emenda Constitucional nº 19/9842, e também da Lei nº 9.637/98, 

mandamentos que ofereceram horizonte jurídico para todo o processo de mudança pelo 

qual vêm passando as entidades estaduais de cultura do estado do Rio de Janeiro, propõe-

se uma reflexão acerca das palavras de Rezende (2004:115) que asseveram que “as 

reformas administrativas são mais problemáticas em contextos democráticos. No Brasil, 

as mais bem-sucedidas foram realizadas no tempo do DASP e no do regime militar, 

ambos considerados autoritários”. Afirma o autor que, em ambientes democráticos, é 

muito difícil coordenar as reformas ou obter cooperação. 

Hoje, com quase 20 anos da última reforma, o mesmo tempo de duração daquela 

introduzida pelo Decreto-Lei 200/67, deve-se perguntar que modelo institucional melhor 

se apresenta como parcela de contribuição para o acesso a direitos culturais, obviamente 

em um regime democrático.  

 

                                                             
42 Essa Emenda “modifica o regime e dispõe sobre princípios e normas da Administração Pública, 

servidores e agentes políticos, controle de despesas e finanças públicas e custeio de atividades a cargo do 

Distrito Federal, e dá outras providências”. Ela (re)introduz o princípio da autonomia gerencial e também 

o da eficiência. 



67 
 

 

 

2.1.4 Década de 90: a terceira Reforma e a Teoria da Nova Gestão Pública 

  

A crise do Estado teve início nos anos 70, mas só nos anos 80 se tornou evidente. 

O descontrole fiscal, a redução nas taxas de crescimento econômico, o aumento do 

desemprego e os elevados índices de inflação propiciam a desaceleração econômica nos 

países desenvolvidos e revelam os graves desequilíbrios na América Latina e no Leste 

Europeu. A incapacidade do Estado em lidar com a sobrecarga de demandas a ele 

dirigidas gera uma desordem econômica, expressa na sua dificuldade em continuar a 

gerenciar as crescentes expectativas em relação à política de bem-estar aplicada com 

relativo sucesso no pós-guerra. (BRASIL, 1995:10). É nesse cenário que surge a Teoria 

da Nova Gestão Pública, responsável por iluminar o processo de modernização da gestão 

das instituições culturais vinculadas ao governo do estado do Rio de Janeiro. 

A crise que atingiu o Brasil, de forma mais aguda, no período em que amadurecia 

a redemocratização (1985) até meados da década seguinte, foi também uma crise do 

Estado. Em face do modelo de desenvolvimento que governos anteriores adotaram, o 

Estado desviou-se de suas funções básicas para ampliar sua presença no setor produtivo, 

acarretando uma gradual deterioração dos serviços públicos, a que recorre, em particular, 

a parcela menos favorecida da população (BRASIL, 1995:6), como saúde e educação. 

Esse fator e o agravamento da crise fiscal e, por consequência, da inflação, embasaram 

os argumentos para justificar o empreendimento de uma Reforma do Aparelho do Estado, 

efetivada na segunda metade da década de 90. 

A essa altura, o país, pela primeira vez na história, contava um Ministério43 

dedicado exclusivamente à cultura, criado pelo Decreto nº 91.144, de 15 de março de 

1985. A Pasta irá encontrar na Carta de 1988, que, como se viu no Capítulo 1 deste 

trabalho, foi generosa com o tema, inúmeros desafios para a gestão, principalmente por 

conta da frágil estrutura administrativa que possuía, aliada aos insuficientes recursos 

orçamentários. Ademais, o interstício 1988-1998 - período que compreende a última 

Constituição e a última reforma administrativa - será marcado pela existência de uma 

legislação que privilegia a burocracia clássica, que se arrasta até hoje, mas também pela 

                                                             
43 O MinC foi criado, em 15 de março de 1985, pelo Decreto nº 91.144, no Governo José Sarney. 
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forte turbulência verificada no ambiente institucional da cultura, especialmente nos 

primeiros anos da década de 9044.  

A reforma em curso ancorava-se, entre outros, no objetivo de aumentar a 

“governança”, ou seja, a capacidade do Estado de implementar, de forma eficiente, 

políticas públicas (BRASIL, 1995:11), visto que ela estava limitada pela rigidez e 

ineficiência da máquina administrativa, segundo diagnóstico das autoridades 

governamentais da época, que identificavam o esgotamento do então vigente modelo 

weberiano de burocracia estatal. Deve ser entendida dentro do contexto da redefinição do 

papel do Estado, que deixa de ser o responsável direto pelo desenvolvimento econômico 

e social pela via da produção de bens e serviços, para fortalecer-se na função de promotor 

e regulador desse desenvolvimento (BRASIL, 1995:12). 

Pires (1998) observa que o anacronismo do aparelhamento em termos de 

organicidade, gestão e racionalidade técnica afasta progressivamente o Estado da 

exigência de respostas demandadas pelas “sociedades pós-industriais hipercomplexas 

para atendimento de interesses metaindividuais relativos a esferas cada vez mais 

abrangentes”. O autor ressalta que “a crise, assim, revela-se, sobretudo, na forma de 

administração, comprometida pelas sensíveis disfunções da burocracia”. 

Havia no horizonte reformista brasileiro a convicção de que as práticas gerenciais 

do setor privado seriam úteis a uma melhor prestação de serviços públicos. Esse 

movimento ficou conhecido como Gerencialismo45 - gestão por resultados, ou, como 

preferem enunciar alguns autores, a New Public Management (NPM) ou Nova Gestão 

Pública (NGP) -, o qual foi influenciado, segundo Mendes e Costa (2013), “por teses de 

inspiração neoliberal, que se espalharam pelo mundo desde o início dos anos 1980, e 

ganharam maior aceitação no contexto da crise do modelo keynesiano-fordista e do 

Estado do bem-estar social”. 

O paradigma gerencial contemporâneo, fundamentado nos princípios da confiança 

e da descentralização da decisão, exige formas flexíveis de gestão, horizontalização de 

estruturas, descentralização de funções, incentivos à criatividade. Contrapõe-se à 

ideologia do formalismo e do rigor técnico da burocracia tradicional. À avaliação 

                                                             
44 Em 12 de abril de 1990, no governo do presidente Fernando Collor de Mello, o Ministério da Cultura foi 

transformado em Secretaria da Cultura, diretamente vinculada à Presidência da República. Essa situação 

foi revertida pouco mais de dois anos depois em 19 de novembro de 1992, pela lei nº 8.490, já no governo 

do presidente Itamar Franco. Órgãos da administração indireta seriam extintos, criados e recriados, gerando 

um verdadeiro desalinhamento com a missão de tornar efetivos os direitos culturais. 
45 Foi nos Estados Unidos, de Ronald Reagan, e na Grã-Bretanha, de Margareth Thatcher, que o 

gerencialismo se desenvolveu.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Fernando_Collor_de_Mello
https://pt.wikipedia.org/wiki/Presidente_da_Rep%C3%BAblica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Itamar_Franco
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sistemática, à recompensa pelo desempenho, e à capacitação permanente, que já eram 

características da boa administração burocrática, acrescentam-se os princípios da 

orientação para o cidadão-cliente, do controle por resultados e da competição 

administrada (BRASIL, 1995:17). 

A par desse contexto, o Brasil conhece, em 1995, o Plano Diretor de Reforma do 

Aparelho do Estado (PDRAE), que distingue quatro setores: i) Núcleo Estratégico; ii) 

Atividades Exclusivas; iii) Serviços Não Exclusivos; iv) Produção de Bens e Serviços 

para o Mercado46. O primeiro diz respeito à administração direta, responsável pela 

formulação de políticas públicas. O segundo cuida de atividades de regulamentação, 

fiscalização e fomento, as quais só o Estado pode realizar. Já o terceiro é o que interessa 

para o presente estudo, e diz respeito ao processo de cooperação entre o Estado e outras 

organizações públicas não estatais e privadas, voltada à prestação de serviços que 

envolvem direitos humanos. E o último corresponde ao campo de atuação das empresas 

que ainda permanecem no aparelho do Estado. 

 

Figura 01: Delimitação da Área de Atuação do Estado 
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Fonte: Bresser Pereira (1998:63) 

 

A descentralização da execução dos serviços não exclusivos para o setor público 

não estatal, segundo o PDRAE, será objeto de subsidio pelo Estado, englobando várias 

áreas de interesse público, como ensino, pesquisa científica, desenvolvimento 

tecnológico, proteção e preservação do meio ambiente, cultura e saúde. A esse processo 

deu-se o nome de “publicização”. 

Ao apresentar o chamado Programa de Publicização, procura-se, então, dar 

respostas ao obsoleto e ineficaz ambiente da gestão pública. Essa abordagem é que faz 

                                                             
46 Para mais detalhes, ver BRASIL (1995:41-42). 
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incorporar plenamente os conceitos da NGP e que vai consolidar um sistema de parceria 

entre Estado e Sociedade, com vistas a um melhor atendimento ao cidadão-cliente. Os 

objetivos primordiais relativos aos serviços não exclusivos são: 

 

 transferir para o setor público não estatal os serviços não exclusivos que 

estejam sendo executados no âmbito estatal, por meio de um programa de 

publicização, possibilitando a absorção, por entidades qualificadas como 

organizações sociais; 

 lograr, assim, maior autonomia e flexibilidade, bem como uma 

consequente maior responsabilidade para os dirigentes desses serviços; 

 lograr um maior foco no cidadão-usuário e um maior controle social direto 

desses serviços por parte da sociedade, por meio dos seus conselhos de 

administração. Mais amplamente, fortalecer práticas de adoção de 

mecanismos que privilegiem a participação da sociedade tanto na 

formulação, quanto na avaliação do desempenho da organização social, 

viabilizando o controle social; 

 lograr, finalmente, maior parceria entre o Estado e a sociedade baseada em 

resultados. O Estado continuará a financiar as atividades públicas, 

absorvidas pela organização social qualificada para tal, e esta será 

responsável pelos resultados pactuados mediante contrato de gestão. 

(BRASIL, 1998:11-12) 

 

 

Como produto desse processo de modernização da gestão de serviços públicos, e 

sob o rótulo da “publicização” dos serviços não exclusivos do Estado, emerge, por meio 

da Lei Federal nº 9.637/98, o modelo de OSs, ou seja, uma qualificação concedida pelo 

Poder Público a entidades do Terceiro Setor, mais especificamente às Associações Civis 

e Fundações Privadas, ambas regidas pelo Código Civil. O intento é a realização, com 

mais eficiência, de atividades de fomento nas áreas anteriormente citadas. Trata-se, em 

síntese, da consagração de uma forma de parceria, realizada por intermédio de um 

Contrato de Gestão47, entre uma entidade (qualificada) do Terceiro Setor e o Estado. 

Deve-se ressaltar, contudo, que, mesmo admitindo que houve inspiração direta em 

instituições semelhantes encontradas em democracias contemporâneas, em especial da 

Grã-Bretanha48, as OS, segundo Pires (1999:247), “têm precedentes na própria realidade 

brasileira, que traz arremedos da figura muito antes da atual reforma”. Os chamados 

serviços sociais autônomos (Sesi, Sesc, Senai etc.) e, mais especificamente, o serviço 

                                                             
47 Instrumento jurídico por meio do qual são estabelecidos objetivos, metas e indicadores de desempenho 

relacionados à execução de uma determinada política pública.  
48 As organizações sociais idealizadas pela reforma possuem inspiração em figuras análogas existentes na 

Grã-Bretanha, as denominadas Quangos, ou seja, organizações quase autônomas não governamentais. Um 

dos vários objetivos apontados para criação das Quangos é a introdução de práticas típicas do mercado 

privado no serviço público, as quais, acreditava-se, eram mais econômicas e eficientes (MELO, 2011:62). 
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social autônomo Associação das Pioneiras Sociais, sustentam o pensamento de que essas 

instituições podem ter originado as organizações sociais. 

A rigor, no entanto, mais importante do que as discussões sobre a origem desse 

modelo de gestão é verificar o que há hoje no aparato estatal e fora dele, relativamente à 

gestão de organizações e bens culturais. 

O MinC e as secretarias estaduais e municipais de cultura fazem parte da 

administração direta e devem ser responsáveis, consoante o Plano Diretor do Aparelho 

do Estado de 1995, pela formulação de políticas públicas de cultura, justamente porque 

compõem o núcleo estratégico do Estado. Já as fundações e autarquias, que integram a 

administração indireta, vinculam-se hierarquicamente à administração direta e postam-se 

como organismos executores de tais políticas. Necessário que se diga que, no bojo das 

atribuições levadas a cabo pelas entidades da administração indireta, há ações revestidas 

de poder de polícia, entendidas como serviços exclusivos do Estado, como aquelas 

executadas pelo IPHAN e pela ANCINE, e outras que concorrem com o terceiro setor ou 

com a iniciativa privada, como a IBRAM e a FUNARTE. É no rol dessas, conforme o 

PDRAE, que as organizações sociais se inserem. Isto é, na classificação de serviços não 

exclusivos do Estado. 

Bresser Pereira (2009), ao defender o formato de gestão pública exercida pelo 

Terceiro Setor, sustenta que as atividades não exclusivas do Estado, como os serviços 

sociais e científicos, não devem ser diretamente desenvolvidas pelo Estado. Diz que o 

Estado deve financiar boa parte desses serviços, mas as organizações públicas não estatais 

de serviço devem fornecê-los competitivamente, e que as OSs são, provavelmente, a 

“instituição organizacional mais interessante” (BRESSER PEREIRA, 2009:316), no 

âmbito da reforma.  

A necessidade de se estabelecer essas relações de mútuo interesse na busca por 

melhores serviços públicos ganhou, aliás, contornos significativos no final da década de 

90, fato que se confirma com a edição da Lei Federal nº 9.790/99, conhecida como lei das 

Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIPs). Na verdade, apesar de 

algumas variações, de conceito e de forma, em relação às OSs, esse modelo também 

consiste na qualificação, pelo Poder Público, de instituições de direito privado, sem fins 

lucrativos, cujo propósito é a implementação de projetos de cunho social. 

Esse conjunto de novas configurações e instituições indica que a reforma da gestão 

pública é uma reforma institucional, e, principalmente, “pressupõe a existência de algum 

tipo de democracia participativa; na medida em que essas novas instituições se tornam 
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realidade, elas contribuem para o aperfeiçoamento da democracia” (BRESSER 

PEREIRA, 2009:363).  

Essa parceria, envolvendo a presença do ente estatal no campo da prestação de 

serviços, simultaneamente com as instituições não estatais e privadas, justifica-se, tendo 

em vista que os mesmos se relacionam com direitos sociais garantidos pelo Estado e 

possuem economias externas relevantes cujos ganhos não serão agregados aos serviços 

pela simples via de mercado (BRASIL, 1998:10). 

Como se viu, um dos principais aspectos da reforma advém das disfunções 

relacionadas à governança estatal, que provocavam incapacidade quanto ao provimento 

de serviços públicos de qualidade aos cidadãos. E as OS, como salientou Bresser, foram 

idealizadas para contribuir com a melhoria desse cenário.  

Inobstante toda a pauta reformista, passadas quase duas décadas, o quadro da 

gestão federal de cultura se mostra intacto no que toca à burocracia clássica, mantendo na 

máquina pública, direta e indireta, métodos de gestão característicos da primeira reforma 

administrativa. Ou seja, não há parcerias na forma produzida pelo modelo de OS, 

tampouco são perfilhados mecanismos inerentes da NGP49. 

Hoje, o MinC, nos termos do Decreto nº 7.74350, de 31 maio de 2012, elaborado 

e aprovado na gestão da ex-Ministra Ana de Holanda, afora as unidades organizacionais 

da administração direta, está estruturado da seguinte forma: 

 

1) Órgãos colegiados: 

a) CNPC; 

b) CNIC; 

c) CFNC; 

d) CSC. 

 

2) Entidades vinculadas: 

2.1) Autarquias: 

                                                             
49 Em 2012, na gestão da Ministra da Cultura, Ana de Hollanda, foi implantado o Programa de Pactuação 

de Desempenho, que estabelece a assinatura de um Acordo de Desempenho entre o MinC e os órgãos da 

administração direta (Secretarias) e as entidades da administração indireta. Embora tal Acordo represente 

um esforço no sentido de melhorar a gestão e os resultados institucionais, assemelhando-se ao Contrato de 

Gestão, a autonomia gerencial e os procedimentos administrativos não se coadunam com as práticas da 

Teoria da NGP. Os ritos administrativos continuam a ser os da administração direta e indireta. 
50 Aprova a Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e das Funções 

Gratificadas do Ministério da Cultura. Os Decretos nº 8.297, de 15/8/2014 e nº 8.470, de 22/6/2015 

promovem alterações pontuais no Decreto nº 7.743/12. 

http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/2015/decreto-8470-22-junho-2015-781035-anexo-pe.pdf
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a) IPHAN; 

b) ANCINE; 

c) IBRAM;  

2.2) Fundações: 

a) FCRB; 

b) FCP; 

c) FUNARTE; 

d) FBN.  

 

A despeito de a aludida estrutura açambarcar temas importantes do campo 

cultural, o ambiente burocrático colide com os ideais gerencialistas, isto é, com as 

prescrições “salvadoras” da capacidade de gestão (da crise) do Estado - dever estatal -, 

aquelas que deveriam impregnar as catracas institucionais com vistas à melhoria dos 

serviços públicos correlatos. Nesse panorama, a contramão é ainda mais gritante se se 

introduzir no debate a significativa expansão dos direitos culturais estampados na 

chamada Constituição Cidadã, tanto os previstos no texto original como os resultantes 

das EC que se sucederam. 

Há, portanto, uma lógica na compreensão de que a conjugação desses fenômenos 

tende muito mais a representar uma ruptura com o conceito de cidadão-cliente, essência 

da NGP, do que uma convergência saudável visando ao atendimento do interesse público, 

principalmente porque o referido conceito está associado às práticas gerenciais do setor 

privado, e não às que definem a burocracia clássica. 

 Assim, diferentemente das duas primeiras reformas, pode-se verificar um hiato 

entre as instituições federais, que implementam as políticas culturais, e as ferramentas de 

gestão pública disponíveis no ordenamento jurídico, trazidas pela Teoria da NGP. Vale, 

entretanto, com algum esforço de aproximação51, registrar um aspecto existente na 

estrutura organizacional do MinC, mais especificamente na área do cinema e do 

audiovisual. 

                                                             
51 Além daquele apresentado na Nota 25 desta dissertação. 
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A ANCINE, criada como autarquia especial, em 2011, por meio da Medida 

Provisória nº 2.228-1/0152, integra o rol das dez Agências Reguladoras Federais53, 

enquadrando-se no setor de atividades exclusivas de Estado. Apesar de estar 

expressamente previsto, na referenciada MP (§ 2º do art. 5º), o contrato de gestão - a ser 

firmado entre a Agência e o órgão supervisor (atualmente, o MinC) -, tal possibilidade 

nunca foi acionada pelos agentes públicos envolvidos, fato que afasta a agência das 

diretrizes engendradas pela EC nº 19/98, em especial, o princípio da eficiência, a 

transparência da gestão e a contratualização de resultados. Em direção oposta, 

apropriando-se de elemento característico da administração gerencial, agências como 

ANA, ANEEL, ANVISA e ANS54 trabalham com essa ferramenta símbolo da NGP, o 

que torna evidente o desalinhamento da ANCINE frente às similares agências e às 

orientações da reforma, e, consequentemente, o distanciamento do MinC em relação à 

doutrina advinda da última reforma administrativa.  

O Quadro 06 permite sintetizar alguns dos fundamentais pontos abordados ao 

longo do item 2.1 desta dissertação: 

 

Quadro 06: Reformas Administrativas e o Ambiente Institucional da Cultura 

  

1ª - DASP 

 

 

2ª - Decreto-lei 

200/67 

 

3ª - EC nº 19/98 

 

Constituição 

Federal 

 

 

1937 

 

1967 

 

1988 

 

Regime Político 

 

 

Autoritário 

 

Autoritário 

(Militar) 

 

Democrático 

(Representativo) 

 

Tipo de 

Administração 

 

 

Burocrática 

 

Gerencial 

 

Gerencial 

(Contrato de 

Gestão) 

                                                             
52 Inicialmente sob a supervisão o MDIC, a ANCINE passa para a estrutura da Casa Civil da Presidência 

da República, por meio do Decreto nº 4.283, de junho de 2002.  Pouco mais de um ano, o art. 10 do Decreto 

nº 4.858, de 13 de outubro de 2003, põe a Agência vinculada ao MinC. 
53 São elas: ANA, ANAC, ANATEL, ANCINE, ANEEL, ANP, ANS, ANTAQ, ANTT, e ANVISA. A 

função precípua dessas agências é regular os contratos entre usuários e concessionárias, arbitrando os 

conflitos e normatizando as relações. 
54 Apesar de o contrato de gestão oferecer às agências reguladoras autonomia no que tange às atividades 

regulatórias, é importante frisar que a gestão dos recursos humanos, materiais e financeiros continua a ser 

exercida nos padrões das demais entidades da administração indireta, ou seja, tendo a burocracia tradicional 

como pano de fundo.  
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Forma de 

Administração 

 

 

Centralizada 

Estatal 

 

Descentralizada 

Estatal 

 

Descentralizada 

Público-Privada 

 

 

Instituições 

Culturais Federais 

 

 

 

Alta Adesão 

 

 

Alta Adesão 

 

 

Nenhuma Adesão 

 

Direitos Culturais 

na Constituição 

 

Baixa Explicitação 

 

Média Explicitação 

 

Alta Explicitação 

 

Foco  

 

 

Atividade Meio 

Autonomia 

Administrativa e 

Financeira  

 

Cidadão-Cliente 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Porém, é crucial não se perder de vista que, mesmo que a reforma consubstanciada 

no PDRAE tenha, segundo Peci, Pieranti e Rodrigues (2008), “apresentado alcance 

limitado no nível federal, sua força retórica está presente nos esforços de modernização 

da administração pública estadual. Os modus operandi da rede de governança em 

construção no Brasil da pós-desestatização estão sendo, em grande medida, balizados por 

essas experiências”. 

Referida ressalva vai refletir o processo de modernização da gestão de 

equipamentos culturais do estado do Rio de Janeiro, mas também de várias outras 

unidades da federação. Porém, antes de se chegar lá, necessário faz-se conhecer um pouco 

mais sobre o que é o modelo de Organização Social, suas críticas e perspectivas, 

vantagens e desvantagens. É o que se tratará na sequência. 

 

2.2 Organizações Sociais: apologias e controvérsias 

 

2.2.1 Um sobrevoo da realidade 

 

Como se viu, as OS não são uma categoria jurídica, mas apenas uma qualificação55 

outorgada pelo Poder Público a uma entidade civil - associação ou fundação constituída 

                                                             
55“Qualificada como Organização Social, a entidade estará habilitada a receber recursos financeiros e a 

administrar bens e equipamentos do Estado. Em contrapartida, ela se obrigará a celebrar um contrato de 

gestão, por meio do qual serão acordadas metas de desempenho que assegurem a qualidade e a efetividade 

dos serviços prestados ao público”.(BRASIL, 1998:14) 



76 
 

com base no Código Civil - sem finalidade lucrativa, com vistas à gestão de atividades 

voltadas ao ensino, à pesquisa científica, ao desenvolvimento tecnológico, à proteção e 

preservação do meio ambiente, à cultura e à saúde. Para a referida qualificação, a entidade 

deverá cumprir uma série de requisitos, no caso da esfera federal, exigidos pela Lei nº 

9.637/98. Mas o mesmo diploma assinala, em seu art. 16, que tal titulação poderá 

desfazer-se “quando constatado o descumprimento das disposições contidas no contrato 

de gestão”. 

Integrando o Terceiro Setor, e na órbita da estrutura estatal, as OS fazem parte do 

processo de descentralização preconizado pela reforma gerencial e, cabe frisar, cingem-

se tão somente às atividades de gestão dos serviços públicos, devidamente delimitadas no 

instrumento contratual. Nesse contexto, tendo como finalidade precípua aumentar a 

capacidade operacional do Estado sob a ótica da efetivação dos direitos culturais, 

necessário se faz repisar, para efeito deste trabalho, que a formulação das correspondentes 

políticas continua nas mãos dos dirigentes da administração direta, sem prejuízo das ações 

de supervisão e fiscalização que estes também têm de exercer. 

Embora não tenha conseguido lograr êxito no sistema federal de cultura, o modelo 

de OS se proliferou pelo país, figurando em leis estaduais e municipais. Nessa direção, 

destaque-se que, antes mesmo de a Lei 9.637/9856 ser editada, o estado do Pará, já se 

apossando dos conceitos e diretrizes propagados pelo PDRAE de 1995, foi mais célere e 

instituiu as Organizações Sociais no ordenamento jurídico, por meio da Lei nº 5.980, de 

19/07/96. Igualmente, na sequência, os estados da Bahia, do Ceará e do Maranhão 

aprovaram a Lei nº 7.027, de 29/01/97, a Lei nº 12.781, de 30/12/97 e a Lei nº 7.066, de 

03/02/98, respectivamente, demonstrando o potencial do projeto que, mais tarde, seria 

revelado pelas leis editadas em várias unidades da federação, como pode ser visualizado 

no Quadro 0757, apesar de embargos políticos e ideológicos que o modelo viria a enfrentar 

a partir da legislação federal. Hoje, existem 22 unidades da federação que possuem leis 

versando sobre essa configuração institucional, sendo que 20 delas com possibilidade de 

parceria na área cultural. E isso não é pouco. 

 

 

                                                             
56 Inobstante os estados do PA, BA, CE e MA tenham conseguido editar suas leis antes da publicação da 

Lei Federal nº 9.637/98, convém registrar que havia sido editada a Medida Provisória nº 1.591, de 09/10/97, 

consagrando as OSs. A considerar esse artifício jurídico, somente PA e BA saíram na frente. 
57 Ordem aleatória. 
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Quadro 07: Leis Estaduais de OSs 

Item UF Lei 

 

01 

 

 

GO 

 

Lei nº 15.503, de 28/12/05, alterada pela Lei nº 18.331, de 30/12/13.58 

 

02 

 

 

SP 

Lei Complementar nº 846, de 04/06/98, alterada pela Lei 

Complementar nº 1.243, de 30/05/14, alterada pela Lei Complementar 

nº 1.095, de 18/09/09.59 

 

 

03 

 

 

BA 

 

Lei nº 7.027, de 29/01/97, alterada pela Lei nº 8.647, de 29/07/03.60 

 

04 

 

SC 

Lei nº 12.929, de 04/02/04, alterada pela Lei nº 13.343, de 10/03/05, 

alterada pela Lei nº 13.343, de 10/03/05, e pela Lei nº 13.720, de 

02/03/06.61 

 

05 

 

 

SE 

 

Lei nº 5.217, de 15/12/03, alterada pela Lei nº 5.825, de 16 de março 

de 2004.62 

 

06 

 

PE 

Lei nº 11.743, de 20/01/2000, alterada pela Lei nº 12.973, de 26/12/05, 

pela Lei Complementar nº 141, de 03/09/09 e pela Lei nº 14.248, de 

17/12/10.63 

 

07 

 

 

AP 

 

Lei nº 599, de 25/04/01.64 

 

08 

 

 

DF 

Lei nº 2.415, de 06/07/99, alterada pela Lei nº 4.081, de 04/01/08 e 

pela Lei nº 4.249, de 14/11/08.65 

 

09 

 

 

CE 

 

Lei nº 12.781, de 30/12/97.66 

 

10 

 

 

ES 

 

Lei Complementar nº 158, de 02/07/99, alterada pela Lei 

Complementar nº 416, de 29/10/07.67 

                                                             
58 Disponível em http://www.gabinetecivil.goias.gov.br/leis_ordinarias/2005/lei_15503.htm . Acesso em 

06/12/15. 
59 Disponível em http://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei.complementar/1998/lei.complementar-

846-04.06.1998.html. Acesso em 06/12/15. 
60 Disponível em http://www.legislabahia.ba.gov.br/verdoc.php?id=62995&voltar=voltar. Acesso em 

07/12/15. 
61 Disponível em http://www.leisestaduais.com.br/sc/lei-ordinaria-n-12929-2004-santa-catarina-institui-o-

programa-estadual-de-incentivo-as-organizacoes-sociais-e-estabelece-outras-providencias. Acesso em 

08/12/15. 
62 Disponível em http://www.al.se.gov.br/Detalhe_Lei_Imprimir.asp?Numerolei=5074. Acesso em 

08/12/15. 
63 Disponível em http://200.238.107.83/c/document_library/get_file?uuid=0cb4f1ba-c9e0-4dba-bbab-

fbe6a8a1ab5d&groupId=51744. Acesso em 08/12/15. 
64 Texto não disponível no site da Assembleia Legislativa do Amapá, nem encontrado nos sites de busca. 
65 Disponível em http://www.tc.df.gov.br/SINJ/BaixarArquivoNorma.aspx?id_file=cbfbf5bb-fecd-313f-

9bb0-d1066f95d2c0. Acesso em 08/12/15. 
66 Disponível em http://www.al.ce.gov.br/legislativo/tramitando/lei/12781.htm. Acesso em 08/12/15. 
67 Disponível em http://www.seplan.es.gov.br/scripts/Legislacao/Leis_complementares/lei158.asp. Acesso 

em 08/12/15. 

http://leisestaduais.com.br/sc/lei-ordinaria-n-13343-2005-santa-catarina-altera-a-lei-n-12929-de-2004-que-institui-o-programa-estadual-de-incentivo-as-organizacoes-sociais
http://legis.alepe.pe.gov.br/%3flo129732005
http://legis.alepe.pe.gov.br/%3flc1412009
http://legis.alepe.pe.gov.br/?lo142482010
http://legis.alepe.pe.gov.br/?lo142482010
http://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei.complementar/1998/lei.complementar-846-04.06.1998.html
http://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei.complementar/1998/lei.complementar-846-04.06.1998.html
http://www.legislabahia.ba.gov.br/verdoc.php?id=62995&voltar=voltar
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11 

 

 

MA 

 

Lei nº 7.066, de 03/02/98.68 

 

12 

 

MT 

Lei Complementar nº 150 de 08/01/04, alterada pela Lei 

Complementar nº417, de 17/03/11, pela Lei Complementar nº 458, 

22/12/11 e pela Lei Complementar nº 552, de 11/12/14.69 

 

 

 

13 

 

 

RJ 

 

Lei nº 5.498, de 07/07/09.70 

 

14 

 

 

AM 

 

Lei nº 3.900, de 12/07/13.71 

 

15 

 

 

MS 

 

Lei nº 4.640, de 24/12/14.72 

 

16 

 

 

PI 

 

Lei Ordinária nº 5.519, de 13/12/05.73 

 

17 

 

RN 

 

Lei Complementar Estadual nº 271, de 26/02/04, alterada pela Lei 

Complementar nº 468, de 22/06/12.74 

 

18 

 

 

PA 

 

Lei nº 5.980, de 19/07/96, alterada pela Lei nº 6.773, de 23/08/05.75 

 

19 

 

 

PB 

 

Lei n º 9.454, de 06/10/11.76 

 

20 

 

 

RO 

 

Lei nº 2.675, de 21/12/11, alterada pela Lei nº 2.698 de 28/03/12.77 

   

                                                             
68 Assim como a legislação de Rondônia, não há menção à área da cultura. Mas cita expressamente o ensino, 

a pesquisa científica e desenvolvimento tecnológico, a proteção e preservação do meio ambiente e a saúde. 

Disponível em http://www.pge.ma.gov.br/leis-estaduais-no-7-066/. Acesso em 08/12/15. 
69 Disponível em http://www.saude.mt.gov.br/upload/legislacao/150-%5B1706-120110-SES-

MT%5D.pdf. Acesso em 08/12/15. 
70 No estado, a legislação é temática. Optou-se por selecionar a que se refere à cultura. Disponível em 

http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/CONTLEI.NSF/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/5bc5abb220443df583

2575ed006b2e4c?OpenDocument. Acesso em 08/12/15. 
71 Disponível em http://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=256542. Acesso em 08/12/15. 
72 Disponível em https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=279344. Acesso em 08/12/15. 
73 Disponível em http://legislacao.pi.gov.br/legislacao/default/ato/12435. Acesso em 08/12/15. 
74 Disponível em http://www.al.rn.gov.br/portal/_ups/legislacao//Lei%20Comp.%20271.pdf. Acesso em 

08/12/15. 
75 A Lei não define um tema, mas possibilita a prestação de quaisquer serviços sociais. Disponível em 

http://www.bresserpereira.org.br/Documents/MARE/OS/PA-OS-Lei5.980-96.pdf. Acesso em 08/12/15. 
76 Disponível em http://www.jusbrasil.com.br/diarios/31281095/pg-1-diario-oficial-do-estado-da-paraiba-

doepb-de-07-10-2011. Acesso em 08/12/15. 
77 O diploma cuida somente da área da saúde. Disponível em 

http://sapl.al.ro.leg.br/sapl_documentos/norma_juridica/5614_texto_integral. Acesso em 08/12/15. 

http://app1.sefaz.mt.gov.br/sistema/legislacao/LeiComplEstadual.nsf/250a3b130089c1cc042572ed0051d0a1/83d8e1ebfc4c628e842578960071dc38?OpenDocument#_f9h2ki8239t6l0j259l2ksl21a8g4t9p06gojeb108h2g_
http://app1.sefaz.mt.gov.br/sistema/legislacao/LeiComplEstadual.nsf/250a3b130089c1cc042572ed0051d0a1/81acb6d764364ad88425797200427dff?OpenDocument#_u9h2ki8239t6l0j259l2ksl21a8g4t9p06gqjgb108h2i0chi_
http://app1.sefaz.mt.gov.br/sistema/legislacao/LeiComplEstadual.nsf/250a3b130089c1cc042572ed0051d0a1/81acb6d764364ad88425797200427dff?OpenDocument#_u9h2ki8239t6l0j259l2ksl21a8g4t9p06gqjgb108h2i0chi_
http://app1.sefaz.mt.gov.br/sistema/legislacao/LeiComplEstadual.nsf/b979ab18684846a403256733004e6f15/f378cd2a15af5c9684257dac003a240e?OpenDocument#_l9h2ki8239t6l0j259l2ksl21a8g4t9p06kqj4b108h2i0c9h_
http://www.pge.ma.gov.br/leis-estaduais-no-7-066/
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21 

 

TO Lei nº 2.472, de 07/07/11.78 

 

22 

 

 

MG 

 

Lei nº 14.870, de 16/12/03, alterada pela Lei nº 17.349, de 17/1/2008.79 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Voltando no tempo, convém salientar que, poucos meses após a Lei Federal de 

OS (9.637/98) entrar em vigor, foi ajuizada, em 27/11/98, pelo Partido dos Trabalhadores 

(PT) e pelo Partido Democrático Trabalhista (PDT), Ação Direta de Inconstitucionalidade 

(ADI) 1923/DF 80-, com o objetivo de obter a suspensão de todos os efeitos da referida 

lei, bem como aqueles decorrentes do inciso XXIV do art. 24 da Lei 8.666/93 (redação 

dada pela Lei nº 9.648/98). 

Os autores da Ação sustentaram que normas constitucionais tinham sido 

infringidas por conta da aludida lei e, no rol dos artigos que consideravam violados, 

apontaram também os artigos 215 e 216, exatamente aqueles que dizem respeito aos 

direitos e deveres do Estado envolvendo a área cultural. Argumentaram que a “fórmula 

contemplada” pela lei objetivava  

 

mais do que incentivar a participação cidadã na gestão do Estado ou assegurar 

o livre exercício da iniciativa privada na prestação de serviços não exclusivos, 

permitir que o Estado possa valer-se, transferindo tarefas executadas por 

entidades de direito público a entidades não integrantes do aparelho do Estado, 

de vantagens que seriam inerentes à forma de propriedade privada. 

 

Também defenderam os signatários da Ação que se tratava de “um processo de 

“privatização”81 dos aparatos públicos, por meio da transferência, para o “setor público 

não estatal”, dos serviços nas áreas de ensino, saúde e pesquisa, entre outros”. 

Ressaltaram que, “em termos práticos”, esse projeto caminhava para a “verdadeira 

feudalização ou apropriação clientelista e patrimonialista dessas entidades”. 

                                                             
78 Disponível em http://www.al.to.gov.br/legislacaoEstadual. Acesso em 08/12/15. 
79 Apesar de a legislação dizer respeito à OSCIP, a abordagem é análoga a das OS, traçando, na verdade, 

um misto dos modelos que, de alguma forma, espelham as normas federais de OS e OSCIP. Disponível  em 

http://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=LEI&num=14870&comp 

=&ano=2003. Acesso em 08/12/15. 
80 Ver Petição Inicial. Disponível em 

http://redir.stf.jus.br/estfvisualizadorpub/jsp/consultarprocessoeletronico/ConsultarProcessoEletronico.jsf

?seqobjetoincidente=1739668. Acesso em 09/12/15. 
81 “(...)a desvinculação administrativa em relação ao Estado não deve ser confundida com uma privatização 

de entidades da administração pública. As Organizações Sociais não serão negócio privado, mas 

instituições públicas que atuam fora da Administração Pública para melhor se aproximarem das suas 

clientelas, aprimorando seus serviços e utilizando com mais responsabilidade e economicidade os recursos 

públicos.”(BRASIL, 1998:15) 

http://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?num=14870&ano=2003&tipo=LEI
http://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?num=17349&ano=2008&tipo=LEI
http://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=LEI&num=14870&comp
http://redir.stf.jus.br/estfvisualizadorpub/jsp/consultarprocessoeletronico/ConsultarProcessoEletronico.jsf?seqobjetoincidente=1739668
http://redir.stf.jus.br/estfvisualizadorpub/jsp/consultarprocessoeletronico/ConsultarProcessoEletronico.jsf?seqobjetoincidente=1739668
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Em resumo, além de condenarem a falta de exigência de processo seletivo público 

para a escolha de entidade a ser responsável pela gestão dos serviços sociais, atacavam o 

programa de publicização, e alertavam que   

 

a lesão ao interesse público já vem-se materializando na efetivação de 

contratações de pessoal sem concurso público e na realização de compras e 

contratações sem a realização de licitações pelas entidades já qualificadas 

como Organizações Sociais pela própria Lei nº 9.637/98, em seu Anexo, em 

substituição às entidades públicas extintas pelo seu art. 21. Situações que vão-

se consolidando em prejuízo da moralidade pública e da efetividade do sistema 

constitucional, ferido pela fraude à Constituição perpetrada por meio da Lei 

ora inquinada. 

 

A iniciativa dos citados partidos políticos de atacar o marco legal das OSs passa a 

criar, evidentemente, certa desconfiança em relação aos próximos passos do projeto.  E 

mais: com a entrada do PT no comando do país, em 2003, naquele momento 

ideologicamente contrário à solução consagrada no PDRAE, viu-se submergir a hipótese 

de expansão do modelo no âmbito federal. E o que mudou nesse cenário? Será visto mais 

adiante o deslinde da referida Ação no STF, bem assim a alteração de comportamento do 

PT, ainda que bem tímida, em relação adoção das OSs no governo federal, situações que 

podem engendrar uma nova perspectiva acerca da utilização dessa ferramenta de gestão.  

Mas por que, então, 80% das unidades da federação, diante do questionamento de 

inconstitucionalidade, aderiram fortemente ao projeto? Impende realçar duas respostas. 

Primeiro porque o ambiente político dos estados não recebe, necessariamente, influência 

peremptória de tudo que paira na esfera federal, mormente sob o prisma ideológico. Ou 

seja, o sistema federativo propicia espaços decisórios independentes, que guardam 

consonância muito mais com a conveniência e as necessidades do governo local do que 

com os arranjos políticos costurados pelo governo central. Em segundo, e aí está o mais 

acentuado motivo da opção pelas OSs, são as vantagens que norteiam a gestão dos 

serviços sociais, justamente aquelas que foram objeto de contestação da citada ADI. 

Esse movimento de expansão nos estados, notadamente no setor cultural, consagra 

o Ceará como o pioneiro desse processo. Segundo Costin (2005:2), foi inaugurada, em 

abril de 1999, a primeira OS brasileira: o Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura 

(CDMAC). Por meio de um contrato de gestão, o CDMAC passa a gerenciar museus, 

teatro, cinema e outros espaços destinados à cultura. A autora relata, ainda, que se trata 

“de um dos maiores centros culturais brasileiros, hoje responsável maior do turismo 

cultural em Fortaleza”. O que se tem aqui, portanto, é uma experiência que já cruza a 

barreira dos quinze anos, com boas histórias de sucesso. Aliás, vale o registro, uma vez 
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visitando o Centro, em 2008, a dirigente máxima da OS disse, empolgada, a este autor, 

que as flexibilidades administrativas do modelo seduziam tanto a secretaria de cultura 

que praticamente todas as ações a cargo da administração direta eram transferidas para a 

OS executar, tamanha as facilidades com que conseguiam alcançar os resultados.   

  No entanto, é no estado de São Paulo que as OSs adquirem considerável vulto, 

tornando-se um ícone da experiência no país, com mais de uma década desde a celebração 

do primeiro contrato de gestão, em 2004. Segundo Costin (2005:8), 

 

a proposta de implantação de OS na área da cultura em São Paulo havia 

surgido, inicialmente, com outras motivações: apoiar a regularização de 

profissionais que foram contratados de forma inadequada frente às normas do 

setor público, já que as modalidades permitidas de recrutamento não 

possibilitavam a identificação do perfil ideal. 

 

Independentemente dos motivos que justificaram a adoção dessa arquitetura 

institucional, a SEC/SP hoje desfruta de apreciável estrutura que a permite administrar 20 

OSs, com 27 contratos de gestão celebrados, conforme pode ser visto no Quadro 08. E as 

cifras impressionam. São instrumentos que somam mais de R$ 2,3 bilhões82, gerenciados 

pelas OSs, contemplando inúmeros projetos e programas em todos os ramos da cultura, 

bem como o custeio da manutenção de prédios, instalações, pessoal, entre outras 

despesas.  

Mesmo considerando que São Paulo tem o maior PIB do país, o investimento em 

cultura surpreende, mas também a qualidade dos serviços prestados pelas entidades 

contratadas, que, cada vez mais, se tornam uma marca registrada dessa política pública. 

Os depoimentos de autoridades da SEC/SP, ouvidos pessoalmente por este autor em 

várias oportunidades, de 2008 até os dias atuais, dão conta de que as OSs têm 

responsabilidade direta pelo expressivo incremento orçamentário que hoje se observa, do 

que pode se depreender que a grande confiança que vem sendo depositada nesse arranjo 

vai trabalhar como uma espécie de retroalimentação.  

 

  

                                                             
82 Considerando a vigência dos contratos, que gira em torno de 05 (cinco) anos. 
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Quadro 08: Organizações Sociais de Cultura do Estado de São Paulo 

 

  

Organização 

Social de 

Cultura 

 

 

Gestão de Equipamentos, 

Programas e Projetos83 

 

Qtde 

Contrato 

Gestão  

Valor 

Total do 

Contrato de 

Gestão 

(até 5 anos) 
 

(R$ 1,00) 

1 

 

Abaçaí Cultura 

e Arte 

 

Festival da Cultura Paulista 

Tradicional, Ações Contínuas, 

Mapa Cultural Paulista, Programa 

de Atendimento aos Municípios, 

Encontro de Dirigentes de Cultura, 

Festival de Teatro de 

Caraguatatuba, Festival Nacional 

de MPB, Mostra Estadual de 

Violas e Ponteios, Pontos de 

Cultura, Conferência Estadual de 

Cultura, Cultura para Gêneros e 

Etnias e Projetos para Hip Hop. 

 

 

1 

 

 

54.179.316 

2 

A Casa - Museu 

de Artes e 

Artefatos 

Brasileiros 

Museu da Casa Brasileira 

 

1 

 

31.660.000 

3 

Associação 

Cultural de 

Apoio ao 

Museu Casa de 

Portinari 

Museu Casa de Portinari, Museu 

Índia Vanuíre, Museu Felícia 

Leirner, Demais Museus do 

interior do estado e apoio ao 

Sistema Estadual de Museus 

1 

 

 

38.732.790 

4 
Associação 

Paulista dos 

Amigos da Arte 

Teatro Sergio Cardoso, Teatro 

Estadual Maestro Francisco Paulo 

Russo, Festival Paulista de Circo, 

Semana Guiomar Novaes, Virada 

Cultural Paulista, Festival de 

Teatro Infantil, Circuito Cultural 

Paulista, Festival da Mantiqueira, 

Plataforma da Dança, Cultura 

Livre SP, Teatro Sérgio Cardoso, 

Sala Paschoal Carlos Magno, 

Música nos Presídios. 

1 138.448.290 

5 

Associação 
Pinacoteca Arte 

e Cultura 

 

Pinacoteca do Estado de São 
Paulo, Estação Pinacoteca,  

Memorial da Resistência de São 

Paulo 

1 149.422.320 

                                                             
83 Informações extraídas dos “objetos” dos respectivos contratos de gestão, todos disponíveis no site da 

Secretaria de Estado da Cultura de São Paulo. 
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6 

Associação de 

Cultura, 

Educação e 

Assistência 

Social Santa 

Marcelina 

Escola de Música do Estado de 

São Paulo - EMESP - Tom Jobim 

2 

105.401.180 

Projeto Guri Santa Marcelina, na 

Capital e Grande São Paulo 
119.982.446 

7 

Associação 

Museu Afro 

Brasil 

 

Museu Afro Brasil 1 48.589.000 

8 

Associação dos 

Amigos do 

Conservatório 

de Tatuí 

Conservatório de Tatuí 1 120.987.798 

9 

Associação dos 

Amigos do 

Projeto Guri 

Projeto Guri no Interior, Litoral e 

Fundação Casa 
1 249.266.791 

10 

Instituto de 

Preservação e 

Difusão da 

História do 

Café e da 

Imigração 

Memorial do Imigrante e Museu 

da Imigração 

2 

35.817.299 

Museu do Café 21.099.190 

11 

Associação dos 

Amigos do 

Paço das Artes 

Francisco 

Matarazzo 

Sobrinho 

Museu da Imagem e do Som, 

Paço das Artes 
1 97.376.345 

12 

Associação dos 

Artistas 

Amigos da 

Praça 

São Paulo Escola de Teatro 1 72.536.175 

13 

Associação 

Museu de Arte 

Sacra de São 

Paulo 

Museu de Arte Sacra 1 52.247.445 

14 
Associação 

Pró-Dança  

Dança cênica, com enfoque na 

diversidade cultural paulista 
1 93.416.666 

15 

Catavento 

Cultural e 
Educacional 

Fábricas de Cultura: Sapapemba, 

Vila Curuçá, Itaim Paulista e 

Cidade Tiradentes 

3 

142.000.000 

Fabrica de Cultura Distrito do 
Parque Belém 

30.387.000 

Espaço Cultural da Criança, 

Museu Catavento 
48.676.800 

16 

Fundação 

Orquestra 

Sinfônica do 

Orquestra Sinfônica do Estado de 

São Paulo, Complexo Cultural 

Júlio Prestes (Sala São Paulo), 

1 256.587.108 
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Estado de São 

Paulo 

Festival de Inverno de Campos de 

Jordão 

17 

Instituto da 

Arte do Futebol 

Brasileiro 

 

Museu da Língua Portuguesa 

2 

30.106.500 

Museu do Futebol 38.514.389 

18 

Instituto 

Pensarte 

 

Orquestra Jazz Sinfônica do 

Estado de São Paulo, Orquestra 

do Theatro São Pedro, da Banda 

Sinfônica do Estado de São Paulo 

e do Theatro São Pedro, do Centro 

Cultural de Estudos Superiores 

Aúthos Pagano, Programa Ópera 

Curta, Sistema Paulista de Música 

1 111.903.182 

19 

Poiesis - 

Instituto de 

Apoio a 

Cultura, a 

Lingua e a 

Literatura 

Fabricas de Cultura: Jardim São 

Luis, Vila Nova Cachoeirinha, 

Capão Redondo, Jaçanã, 

Brasilândia 3 

66.277.505 

Oficinas Culturais 134.326.250 

Casa das Rosas, Casa Guilherme 

de Almeida 
27.509.636 

20 

SP Leituras - 

Associação 

Paulista de 

Bibliotecas e 

Leitura 

Biblioteca de São Paulo 1 28.968.081 

 

TOTAL 

 

27 

 

2.344.419.502 

 
 Fonte: Elaborado pelo autor84 

 

Mas não é só na cultura que São Paulo demonstra elevado interesse no projeto.  

Conforme informação obtida no documento intitulado “Orçamento do Estado 2014”85 (p. 

183), mais especificamente na Ação Orçamentária “Atendimento Ambul. e Hospitalar em 

Unid. Est. Gerenciadas por Organizações Sociais” - Programa “Atendimento Integral e 

Descentralizado no SUS/SP” - da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, foram 

previstos mais de R$ 4,2 bilhões do Tesouro do Estado, somados os valores alocados às 

                                                             
84 Informações disponíveis em: 

http://www.cultura.sp.gov.br/portal/site/SEC/menuitem.426e45d805808ce06dd32b43a8638ca0/?vgnextoi

d=43268ac36e651410VgnVCM1000008936c80aRCRD&vgnextchannel=43268ac36e651410VgnVCM10

00008936c80aRCRD. Acesso em 09/12/15.  
85 Ver Peça Orçamentária (completa) do Governo do Estado de São Paulo em: 

http://www.planejamento.sp.gov.br/noti_anexo/files/orcamento/Orcamento_2014.pdf (p. 183). Acesso em 

29/06/15.  

http://www.cultura.sp.gov.br/portal/site/SEC/menuitem.426e45d805808ce06dd32b43a8638ca0/?vgnextoid=43268ac36e651410VgnVCM1000008936c80aRCRD&vgnextchannel=43268ac36e651410VgnVCM1000008936c80aRCRD
http://www.cultura.sp.gov.br/portal/site/SEC/menuitem.426e45d805808ce06dd32b43a8638ca0/?vgnextoid=43268ac36e651410VgnVCM1000008936c80aRCRD&vgnextchannel=43268ac36e651410VgnVCM1000008936c80aRCRD
http://www.cultura.sp.gov.br/portal/site/SEC/menuitem.426e45d805808ce06dd32b43a8638ca0/?vgnextoid=43268ac36e651410VgnVCM1000008936c80aRCRD&vgnextchannel=43268ac36e651410VgnVCM1000008936c80aRCRD
http://www.planejamento.sp.gov.br/noti_anexo/files/orcamento/Orcamento_2014.pdf%20(p.%20183).%20Acesso
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“despesas correntes” e de “investimentos”, para prestação dos serviços objeto dos 

contratos de gestão celebrados com essas organizações sociais. 

Matéria da Folha de São Paulo86 revelou, em outubro de 2012, que as organizações 

sociais vinculadas à Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo contavam com um 

orçamento de R$ 1,1 bilhão, em 2011, quase metade do orçamento da Pasta, para 

administrar 60% das unidades de saúde na capital (238 de um total de 396), fazendo 75% 

dos atendimentos. Nessa reportagem, Mario Scheffer, professor do departamento de 

saúde preventiva da USP, disse que o modelo “é um caminho sem volta”. Para ele, diz o 

jornal, o momento agora é de ajustes do sistema e melhoria dos mecanismos de controle 

e fiscalização, e ressalta, por fim, que “há OSs e OSs”; “são muito heterogêneas”. 

É necessário que se diga, a propósito desta contextualização, que, apesar de os 

elementos ora aduzidos traduzirem o vigor de tal formato institucional, em especial na 

experiência paulista, a intenção não é enaltecê-lo, mas tão somente mostrar a importância 

desse fenômeno que ganhou adeptos nos mais variados cantos do país.  

E como prova disso, antes de especificar os pontos positivos de sua aplicação, e, 

na sequência, as perspectivas, convém abordar questões que pairam no campo da 

refutação às OSs.  

 

2.2.2 Motivações que desaconselham 

 

O modelo em análise, conquanto tenha sido apresentado pelos que o conceberam 

como a ponte para excelência da gestão dos serviços públicos não exclusivos, encontra-

se longe de estar pacificado no seio da sociedade. A propósito, desde que surgiu no mundo 

jurídico, esse formato organizacional sofre ataques ferozes, muitos com fundamentações 

consistentes. 

Paralelamente às discussões judiciais, a rejeição ao modelo ganhou espaço na 

literatura especializada e nas manifestações de sindicatos e associações de servidores. Di 

Pietro (2003:439), por exemplo, examinando o tema, assevera que, na área social, o 

terceiro setor “é útil como um acréscimo em relação ao serviço público prestado pelo 

Estado”, não implicando na sua substituição por entidades privadas. Sua argumentação 

debruça-se no fato de que a Constituição não acolheu o princípio da subsidiariedade na 

área social. Ou seja, a autora faz rechaçar a extinção de entidades estatais na hipótese em 

                                                             
86 Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/fsp/poder/73966-alvo-de-polemica-organizacoes-sociais-

sao-donas-da-saude.shtml. Acesso em 29/06/15. 

http://www1.folha.uol.com.br/fsp/poder/73966-alvo-de-polemica-organizacoes-sociais-sao-donas-da-saude.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/poder/73966-alvo-de-polemica-organizacoes-sociais-sao-donas-da-saude.shtml
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que entes privados venham assumir a gestão de serviços públicos, ante o contexto do 

programa de publicização preconizado por Bresser Pereira. 

Com efeito, a citada autora (2003:437) defende que a transferência da gestão a 

entidades privadas é um processo de privatização, na medida em que 

 

substituem total ou parcialmente a atuação de entidades públicas, tal como 

ocorre com as fundações de apoio, que se instalam dentro de órgãos e entidades 

públicas (em regra, universidades e hospitais públicos), utilizando seus 

recursos humanos e materiais para realização de atividades privadas sob 

regime jurídico privado, privatizando parcialmente o serviço público atribuído 

ao Poder Público, sem qualquer fundamento legal ou constitucional; outras 

foram idealizadas pelo próprio governo, com o objetivo de absorver atividades 

realizadas por entidades públicas, mediante também a utilização de bens 

públicos móveis e imóveis, bem como servidores públicos, para atuar sob 

regime de direito privado e controle pelo Estado. 

 

 

Sob o mesmo viés de análise, Santos (2000:83-4) ressalta que  

 

no caso brasileiro, não há dúvida quanto à tipicidade das funções sociais, em 

vista do que prescreve o art. 193 da CF e demais dispositivos do Título VIII – 

Da Ordem Social. A execução de tarefas nas áreas de seguridade social, saúde, 

previdência, assistência, educação, cultura, desporto, ciência e tecnologia, 

meio ambiente, proteção à família, à criança, ao adolescente, ao idoso e aos 

índios, ainda que possa contar com a participação de entidades não 

governamentais, é tipicamente estatal. Dessa complementaridade não decorre, 

porém, que seja necessária alteração na forma de propriedade, por meio de 

artifícios legais ou “invenção” de novos tipos institucionais. Esse é, 

possivelmente, o maior equívoco conceitual da Reforma do Aparelho do 

Estado em curso, que condiciona o aperfeiçoamento da gestão pública à 

implementação de um processo de “desconstrução” de sua identidade, a 

pretexto de conferir-lhe um padrão de eficiência que, como se viu, inexiste 

mesmo no tão decantado setor empresarial privado.  

 

Esse padrão de eficiência, inserido como princípio pela EC nº19/98, que 

pavimenta a justificativa e, por consequência, a implementação das OSs, corresponde, na 

verdade, ao dever de boa administração da doutrina italiana, o que já se acha consagrado, 

entre nós, pela Reforma Administrativa Federal do Decreto-lei 200/67, quando submete 

toda atividade do Executivo ao controle de resultado - art. 13 e 25, V -, fortalece o sistema 

de mérito - art. 25, VII -, sujeita a Administração indireta a supervisão ministerial quanto 

à eficiência administrativa - art. 26, III - e recomenda a demissão ou dispensa do servidor 

comprovadamente ineficiente ou desidioso - art. 100 (MEIRELLES, 1996: 90-91). 

Ademais parece consolidado na literatura sobre administração pública comparada 

o entendimento de que o fator determinante para a eficiência não é a forma de 

propriedade, mas a capacidade gerencial, seja no setor público, seja no setor privado. Não 

há nada que permita concluir pela eficiência máxima dos modelos de agencificação ou 
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“publicização” adotados no Reino Unido, muito menos que a forma de propriedade seja 

decisiva para assegurar essa eficiência (SANTOS, 2000:76). Conforme Santos (2000:77), 

organizações públicas podem ser tão eficientes quanto as organizações privadas. Não há, 

portanto, que se falar em “forma de propriedade”, pois o que é relevante é a qualidade da 

gestão, e não o fato de ser a propriedade transferida para o setor privado. 

Gabardo (2003:18) adverte que 

 

o princípio constitucional da eficiência administrativa, incluído no artigo 37 da 

Constituição Federal de 1988 pela Emenda Constitucional nº 19/98 nasceu 

como uma tentativa de alteração de modelo administrativo (mas não só), e sua 

presença não pode ser ignorada, e muito menos é despicienda, como afirma 

parte da doutrina. Se é certo que a eficiência como paradigma político-cultural 

não é uma novidade histórica, também não é correto que os defensores do 

Estado-providência se descuidem desse poderoso instrumento de legitimação 

do poder político. O perigo da utilização irrestrita da eficiência como 

justificativa de conduta pode significar mais que um risco para a legalidade, 

como aponta Maria Sylvia Zanella di Pietro, sem dúvida, colocando-se-lhe 

como um perigo à democracia. 

 

 Nessa esteira, Menezes (2005:65) aponta que 

 
a inclusão do princípio da eficiência no rol dos princípios que orientam a 

administração pública visa à ampliação da qualidade do serviço em atenção 

aos demais princípios constitucionais e à satisfação do usuário. Não está a 

eficiência dissociada da legalidade, da moralidade, da eqüidade e dos demais 

princípios. Cuida-se para evitar a confusão entre eficiência meramente 

mercantilista, pautada tão somente no alcance dos resultados, e a eficiência 

propugnada constitucionalmente. Na prestação do serviço público, visa-se não 

apenas à execução de um serviço com o menor custo, mas a sua execução com 

a qualidade esperada pelos usuários, em atenção aos meios de sua prestação 

que não podem estar dissociados do que prega o regime jurídico dos serviços 

públicos. 
 

E mais: 

a ineficiência do Direito em si, em países como o Brasil, não pode legitimar a 

atuação do poder em busca de uma política de resultados, mediante a ofensa 

aos valores constitucionais. A crise de legitimidade, ou a crise da 

governabilidade, não justifica a ampliação do poder em nome de uma 

eficiência de resultados, esperando que a partir desta se reconstrua a 

governança e a governabilidade. Se o projeto reformador adota a 

desestatização, a parceria com o mercado para a execução dos serviços 

públicos como forma de garantia da eficiência, ressalte-se que esta não se 

atinge apenas com a maximalização dos resultados. A otimização dos 

resultados na prestação dos serviços somente será considerada eficiente, no 

Estado Democrático de Direito, se, para a sua consecução, houver respeito aos 

demais princípios constitucionais. (MENEZES, 2005:58-59) 
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Do lado dos representantes de servidores públicos, associações e sindicatos 

também constroem seus argumentos questionando o modelo de OSs. Recentemente, o 

Fórum de Oposições pela Base (FOB)87 asseverou que 

 

os defensores do modelo citam como principal justificativa para tal absurdo 

um suposto aumento de eficiência. Essa visão generalizante e muitas vezes 

equivocada de que os serviços geridos pelo Estado são ineficientes esquece de 

mencionar problemas centrais como o baixo orçamento destinado às 

instituições públicas e a comum ocupação de seus cargos técnicos por 

indicações políticas. Assim, as parcerias público-privadas são apresentadas 

como sendo a tábua de salvação para estruturas públicas burocratizadas e 

ineficientes, como se fossem a única possibilidade de resolver problemas que 

na verdade resultam acima de tudo de opções políticas do próprio governo. A 

lógica perversa é a de deixar sangrar para vender a “cura”. 

 

 As questões que envolvem o modelo, levantadas pelo FOB, no mesmo boletim, 

além de enfatizarem a fragilização do setor público, também ganham contornos mais 

específicos. Ressalta-se que a transferência de atividades para uma OS desobriga a 

administração pública de dois instrumentos fundamentais a sua natureza: o concurso 

público e as licitações. Quanto ao primeiro ponto, faz-se a advertência que  

 

uma organização social está desobrigada de realizar concurso público. Seu 

quadro é composto por funcionários contratados em regime de CLT ou, o que 

é pior, por contratos de trabalho temporários, com pouco vínculo empregatício 

e menos direitos trabalhistas. Isso, além de gerar uma grande rotatividade dos 

profissionais, prejudica a formação de quadros experientes e fragiliza o 

trabalhador no correto desempenho de suas funções, já que ele passa a não ter 

estabilidade para resistir a pressões políticas e denunciar práticas ilícitas. A 

segmentação de funções e o frágil vínculo empregatício dificultam, também, a 

organização política dos trabalhadores em torno de pautas comuns. 

 

No que toca à ausência de licitações, o FOB enuncia que  
 

a contratação de serviços e as compras de materiais por uma OS estão 

dispensadas da realização de processos licitatórios, uma vez que elas não estão 

submetidas à lei nº. 8.666. A própria escolha da OS com a qual o governo 

firmará contrato de gestão está dispensada desse procedimento. É, portanto, 

um ato discricionário. Depende apenas do entendimento do agente público. 

Isso facilita a apropriação da máquina pública para fins e interesses privados. 

 

O tema encontra também forte reação das associações de servidores. À Guisa de 

exemplo, o Fórum da Associação de Servidores da Cultura88, em manifesto pela 

sinalização da possibilidade de extinção da FUNARTE, que daria lugar a uma OS, 

                                                             
87 Ver Boletim FOB nº 03, de 01 de junho de 2015. Disponível em: 

https://lutafob.wordpress.com/category/col/. Acesso em 13/08/2015. 
88 Disponível em: 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=785908601486542&set=pcb.944206545599348&type=1&the

ater: Acesso em 13/08/2015. 

https://lutafob.wordpress.com/category/col/


89 
 

apontou que o modelo representaria a “precarização ainda maior das condições de 

trabalho e da condução das políticas para o setor associada a um amplo projeto neoliberal 

de desmonte do serviço público”. Esse Fórum ainda observa que: “já publicamente citado 

como caso bem-sucedido de transferência de gestão para o Terceiro Setor, a Pinacoteca 

agora demite funcionários e sofre corte orçamentário que comprometerá a realização de 

projetos”. 

Assim, qualquer análise isenta da administração pública conduz à conclusão de 

que as diferenças entre setor público e setor privado são insuperáveis, no Estado 

Democrático de Direito. Imaginar que a administração pública possa submeter-se a regras 

iguais às do setor privado, é desconhecer a própria natureza dos valores e recompensas 

associados à gestão estatal (SANTOS, 2000:75). 

Existe, inclusive, sólidos receios de que o processo de publicização venha a servir 

de instrumento para a redução, a médio prazo, das despesas com serviços públicos não 

exclusivos, assim como de pretexto à cobrança por parte das entidades de quaisquer 

serviços prestados, inclusive naquelas atividades em que, por determinação 

constitucional, é dever do Estado assegurar serviços gratuitos (SANTOS, 2000:109). 

Parece pertinente trazer à baila, ainda, nessa ordem de considerações, análise de 

Menezes (2005:64) quando diz que “a reforma gerencial não se completou sequer no 

patamar normativo, denotando mais uma vez a tradição lusobrasileira de natureza 

formalista, em importar, de maneira incompleta, modelos alienígenas, descompensado da 

sua aplicabilidade prática”. 

Um resumo desta seção pode emergir das palavras de Santos (2000:76). O autor 

afirma que a busca das garantias dos direitos do cidadão delimita a ação do Estado por 

meio de um conjunto de regras transparentes e impessoais, as quais são incompatíveis 

com o personalismo destinado a subordinar a vontade do Estado integralmente à vontade 

dos governantes.  

Mas se restam válidas as críticas que intencionam afastar o modelo de OS da 

gestão de serviços sociais ou não exclusivos, que vantagens vêm seduzindo dirigentes 

públicos capazes de pesar na decisão pelas OSs, em detrimento dos mecanismos inerentes 

da administração direta e indireta? 
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2.2.3 Vantagens que recomendam 

 

Para essa abordagem torna-se imprescindível iniciar pelo próprio texto do 

PDRAE, suas diretrizes e seus discursos.  

 

O modelo institucional das Organizações Sociais apresenta vantagens claras 

sobre outras formas de organizações estatais atualmente responsáveis pela 

execução de atividades não exclusivas. Do ponto de vista da gestão de 

recursos, as Organizações Sociais não estão sujeitas às normas que regulam a 

gestão de recursos humanos, orçamento e finanças, compras e contratos na 

Administração Pública. Com isso, há um significativo ganho de agilidade e 

qualidade na seleção, contratação, manutenção e desligamento de 

funcionários, que, enquanto celetistas, estão sujeitos a plano de cargos e 

salários e regulamento próprio de cada Organização Social, ao passo que as 

organizações estatais estão sujeitas às normas do Regime Jurídico Único dos 

Servidores Públicos, a concurso público, ao SIAPE e à tabela salarial do setor 

público. 

Verifica-se também nas Organizações Sociais um expressivo ganho de 

agilidade e qualidade nas aquisições de bens e serviços, uma vez que seu 

regulamento de compras e contratos não se sujeita ao disposto na Lei nº 8.666 

e ao SIASG. Esse ganho de agilidade reflete-se, sobretudo, na conservação do 

patrimônio público cedido à Organização Social ou patrimônio porventura 

adquirido com recursos próprios. Do ponto de vista da gestão orçamentária e 

financeira as vantagens do modelo organizações sociais são significativas: os 

recursos consignados no Orçamento Geral da União para execução do contrato 

de gestão com as Organizações Sociais constituem receita própria da 

Organização Social, cuja alocação e execução não se sujeitam aos ditames da 

execução orçamentária, financeira e contábil governamentais operados no 

âmbito do SIAFI e sua legislação pertinente; sujeitam-se a regulamento e 

processos próprios. No que se refere à gestão organizacional em geral, a 

vantagem evidente do modelo Organizações Sociais é o estabelecimento de 

mecanismos de controle finalísticos, ao invés de meramente processualísticos, 

como no caso da Administração Pública. A avaliação da gestão de uma 

Organização Social dar-se-á mediante a avaliação do cumprimento das metas 

estabelecidas no contrato de gestão, ao passo que nas entidades estatais o que 

predomina é o controle dos meios, sujeitos a auditorias e inspeções das CISETs 

e do TCU. (BRASIL, 1998:15/16) 

 

 Portanto, o grande diferencial de “eficiência”, segundo o Plano, reside no fato de 

as OSs não estarem sujeitas às normas que regulam a gestão de recursos humanos, 

orçamento e finanças, compras e contratos na administração pública direta e indireta. E 

isso resultaria em maior agilidade dos processos correlatos, com reflexos na qualidade 

dos serviços sociais prestados à sociedade. 

Nesse contexto, consagrados para gerar um ambiente de flexibilidade 

administrativa na execução de serviços sociais, os insumos teóricos referenciados no 

Plano, que ensejam a base retórica na busca do convencimento da sociedade, vão 

encontrar no setor cultural importante eco, propagado por agentes que, 

independentemente do ângulo de atuação, lidam com o tema. Do ponto de vista dos 
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gestores culturais, dificilmente serão encontradas palavras que defendam um modelo 

repleto de amarras burocráticas, ou seja, que façam apologia dos rigores procedimentais 

em prejuízo de mecanismos gerenciais ajustados à dinâmica cultural89. Há muitos 

exemplos nessa direção. Ponte (2012:56), em seu trabalho90, aduz vários, com ênfase nos 

aspectos da “burocracia e legislação”, “gestão e contratação de pessoas”, “planejamento 

e continuidade das ações” e “recursos e execução orçamentária”.  

Antes de recorrer a alguns depoimentos de gestores culturais registrados no 

aludido trabalho, impende apresentar uma narrativa que bem ilustra as dificuldades 

peculiares da gestão cultural.  

 

Vamos ilustrar melhor essa situação com uma história. A comunidade artística 

de uma cidade de pequeno porte, na qual existia um centro cultural público 

estadual, se mobilizou para reivindicar a compra de um piano para atender à 

demanda dos músicos locais. Os artistas se organizaram e levaram o pleito ao 

órgão gestor de cultura. Compreendendo a relevância da música para a cultura 

do município, o órgão gestor decidiu atender ao pedido e comprar um piano 

para o centro de cultura. O primeiro passo foi escolher um piano. Com a ajuda 

de funcionários e técnicos da área musical, foi encontrado um piano usado, em 

boas condições, e que atenderia perfeitamente à necessidade dos músicos e ao 

porte do centro de cultura. Surge então o questionamento: como comprar o 

piano? De acordo com a Lei nº 8.666/93, compras de bens no Estado devem 

ser feitas por meio de licitações, podendo ser dispensadas a depender do valor 

da compra e desde que apresentadas pelo menos três cotações de produtos 

iguais. O limite para a dispensa de licitação nesse estado era de 5.600 reais. O 

piano em questão custava 5 mil reais. Poderia, portanto, ser comprado por meio 

da dispensa de licitação, se não fosse um porém: para cotar, é necessário 

comparar bens exatamente com as mesmas características. Como cotar um 

piano usado? Mesmo encontrando outros pianos usados, como cotá-los se 

possuem marcas, tempo de uso e especificidades técnicas diferenciadas? A 

compra sem licitação também não poderia ser justificada pelo mecanismo da 

inexigibilidade de licitação, uma vez que esta atende apenas à contratação de 

pessoas ou empresas desde que justificada sua singularidade e capacidade para 

o serviço. A compra de um bem ou a contratação de um serviço em desrespeito 

às normas da lei implicariam, por sua vez, em sanções e multas ao Estado, 

aplicadas por meio de auditorias do Tribunal de Contas. (PONTE, 2012:60) 

 

Citando matéria da Folha de São Paulo, assinada pelo jornalista Danilo Verpa e 

intitulada “Municipal, ilegal e informal”, relativa à situação do Teatro Municipal em 

2009, Ponte (2012:61) faz destacar que  

   

dado o excesso de burocracia, vários procedimentos do teatro ou não 

acontecem ou seguem caminhos tortuosos. Por exigirem licitação, ações 

rotineiras como a compra de uma peça para um cenário ou a contratação de um 

                                                             
89 Não que isso signifique que todos os gestores são simpáticos ao modelo de OS. 
90 O livro de Elizabeth Ponte “Por uma cultura pública: organizações sociais, Oscips e a gestão pública não 

estatal na área da cultura” aduz extenso trabalho sobre as formas de publicização dos serviços sociais, com 

ênfase na área cultural, detalhando aspectos característicos desse modelo de gestão.  
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costureiro vão parar, não raro, no gabinete do secretário. Muitas vezes, o teatro 

recorre a um fundo municipal para comprar um pedaço de tecido (VERPA, 

2009). 

   

 Valendo-se da mesma matéria veiculada na Folha de São Paulo, Ponte (2012:65-

66) evidencia: 

um silêncio constrangedor paira, há duas décadas, sobre o Teatro Municipal de 

São Paulo. Com cerca de 300 artistas contratados de forma irregular, a 

instituição transformou a contravenção em hábito. “O teatro tem contratos 

ilegais com os músicos e vive na informalidade”, reconhece o secretário 

municipal de Cultura, Carlos Augusto Calil. [...] Criado em 1911, o Teatro 

ganhou os chamados corpos estáveis na década de 1940. A lei reconheceu que 

os músicos tinham direitos trabalhistas e criou a figura do artista que é também 

funcionário público. 

Não foi preciso muito tempo, porém, para que os regentes se dessem conta de 

que o tique-taque dos relógios das repartições não combina com a música, e a 

burocracia encolhe o artista. Engendrou-se, então, uma solução no meio do 

caminho: a categoria de “admitidos”, que, trocando em miúdos, são 

funcionários públicos com menos estabilidade. Tudo parecia acomodado até 

que, em 1988, a Constituição extinguiu essa figura do quadro funcional. Sem 

saber como contratar os novos músicos, o teatro passou a incluí-los na rubrica 

que estava à mão: “verbas de terceiros”, uma forma destinada, exclusivamente, 

à contratação temporária. E foi assim, como se tivessem sido chamados para 

um só concerto, que passaram a viver os artistas (VERPA, 2009). 
 

Claudia Costin, que integrou a equipe da Reforma do Aparelho do Estado de 1995 

e que deu início, como secretária de Estado da Cultura, à implantação das OSs paulistas, 

garante que é no sentido de enfrentar a crise de gestão do estado que se coloca a proposta 

de qualificar entidades para assumirem a prestação de serviços não exclusivos de Estado. 

As amarras burocráticas próprias de órgãos da administração direta e indireta são, em 

parte, para coibir o clientelismo. Mas afirma que são, no entanto, um problema grave 

quando se lida com atividades que requerem a criatividade, flexibilidade e agilidade 

próprias de atividades artísticas e culturais. Sublinha que a participação de entidades do 

Terceiro Setor na gestão de equipamentos da área cultural tem se mostrado vantajosa e 

eficiente (COSTIN, 2005:114) 

Exemplificando a desconexão entre cultura e burocracia, a autora revela que as 

“frequentes turnês da Osesp, a contratação de solistas e músicos estrangeiros, a 

remuneração do maestro titular e de convidados, enfim as condições normais de operação 

de uma orquestra desse padrão, mostraram-se incompatíveis com as regras próprias do 

setor público” (COSTIN, 2005:115). 

 O que está em jogo, como o próprio título deste capítulo proclama, é o exercício 

dos deveres voltados à viabilização do acesso a direitos culturais - em franca expansão na 

ordem jurídica pátria. Mas não é só isso. A democracia inspira ações conscientes e 
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inconscientes dos cidadãos, numa linha progressiva que expõe a elevação do nível de 

percepção do significado de cidadania, com inexoráveis reflexos nas arquiteturas 

organizacionais e seus processos de trabalho. 

 Ponte (2012:54) observa que existe um grande problema: “embora a visão e a 

abrangência das ações do Estado na área cultural tenham se expandido, os instrumentos 

e as formas de gestão permaneceram os mesmos”. Há, nesse passo, “dificuldade de 

diálogo entre as lógicas organizacionais da administração pública e da cultura e das 

próprias características e conformação do campo cultural”. 

 Mas, apesar da “cesta de vantagens” proporcionada pelo modelo de OS, o tema, 

como se verifica, reside mesmo, e ainda, é na arena dos conflitos. Além daqueles já 

consignados nas falas anteriores (contratação de pessoal, compras, planejamento e 

orçamento, etc), o leque inclui a possibilidade de captação de recursos via lei de incentivo 

fiscal - em todos os níveis de governo -, fato que sugere debates acalorados sobre a 

sustentabilidade das instituições culturais. Sendo isso uma certeza, o que se pode esperar 

dessa discussão? Existe alguma tendência que venha minimizar as “paixões” de 

defensores e opositores desse formato institucional?       

   

2.2.4 Perspectivas: horizonte certo ou incerto? 

 

A pouca adesão ao modelo de OS por parte do governo federal não encontra 

justificativa somente em questões de fulcro ideológico, em virtude da transição de 

comando do governo envolvendo os partidos Partido da Social Democracia Brasileira 

(PSDB) e PT. Há outras razões. Indagado sobre “quais razões para o fracasso, na 

administração pública federal, do projeto das OS”91, Bresser Pereira respondeu que 

não há fracasso, há lentidão. Os servidores têm medo, os ministros e altos 

funcionários não querem perder poder (descentralizar). Os funcionários das 

entidades que deveriam transformar-se em organizações tinham medo de que 

se tratasse de uma privatização. Ou que o Governo reduzisse as dotações.  

Este último medo, aliás, confirmou-se na prática, no caso da TV-E, revelando 

total incompreensão do sentido do projeto por parte de quem fez essa redução. 

Se uma entidade passa a ser melhor administrada porque tornada mais 

autônoma, e passa, assim a fazer melhor uso dos recursos públicos, deve ter 

sua dotação orçamentária aumentada, jamais diminuída. Isto é incentivo 

                                                             

91Entrevista a Carlos Augusto Guimarães, estudante do mestrado em ciência política da UFPE, sob 

orientação dos professores Marcus André Melo e Flávio Rezende. São Paulo, 16 de março, 2001. 

Disponível em: E:\OS\Interviews - OSs.html. Acesso em 01/12/15. 
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negativo: incompetência. O projeto tem caminhado mais nos estados, como, 

por exemplo, São Paulo, com os hospitais. É uma questão de tempo. 

Nesse contexto, parece pertinente incluir o aspecto da insegurança jurídica 

provocada pela ADI 1.923/DF, que questionava a constitucionalidade da Lei n° 9.637/98. 

Certamente, a ausência de um encaminhamento definitivo pelo STF contribuiu para o 

compasso de espera que se estabeleceu. 

Ocorre que tal pendenga não se apresenta mais como óbice - pelo menos sob o 

olhar da justiça - à adoção dessa forma de gestão. Após dezessete anos, o Supremo, na 

sessão plenária do dia 16/04/2015, decidiu, em caráter final, pela validade da prestação 

de serviços públicos não exclusivos por organizações sociais em parceria com o poder 

público. Para os defensores do modelo, não poderia haver melhor notícia. É certo que o 

STF introduziu algumas exigências não previstas na Lei nº 9.637/98. Mas isso não altera 

o ânimo daqueles que queriam apoiar-se em degraus mais seguros. 

A base argumentativa do STF expendida no Voto do Relator92, Ministro Ayres 

Britto, profere que  

a atuação da Corte Constitucional não pode traduzir forma de engessamento e 

de cristalização de um determinado modelo pré-concebido de Estado, 

impedindo que, nos limites constitucionalmente assegurados, as maiorias 

políticas prevalecentes no jogo democrático pluralista possam pôr em prática 

seus projetos de governo, moldando o perfil e o instrumental do poder público 

conforme a vontade coletiva. 

 

Outra questão relevante, contemplada na citação Decisão, tem a ver com a 

interpretação dos “deveres” de que trata a Carta Magna. Dessa vez, foi o Ministro Luiz 

Fux, em Voto-Vista93, que sentenciou:  

 
Com efeito, a Constituição, quando se refere aos setores de cultura (CF, art. 

215), desporto e lazer (CF, art. 217), ciência e tecnologia (CF, art. 218) e meio 

ambiente (CF, art. 225), afirma que tais atividades são deveres do Estado e da 

Sociedade. Faz o mesmo, em termos não idênticos, em relação à saúde (CF, 

art. 199, caput) e à educação (CF, art. 209, caput), afirmando, ao lado do dever 

de o Estado de atuar, que tais atividades são “livres à iniciativa privada”. 

 

 

No rol das manifestações aduzidas pelo Ministro Luiz Fux, há uma indicação de 

que o Poder Público não renunciou aos seus deveres constitucionais de atuação na área 

cultural, entre outras, 

 

                                                             
92 Consta do item 1 do Voto-Vista. Disponível em: 

http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/Voto__ADI1923LF.pdf. Acesso em 

11/11/2015. 
93 Está estampado no item 13 do Voto-Vista.  

http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/Voto__ADI1923LF.pdf
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mas apenas colocou em prática uma opção válida por intervir de forma indireta 

para o cumprimento de tais deveres, através do fomento e da regulação. Na 

essência, preside a execução deste programa de ação a lógica de que a atuação 

privada será mais eficiente do que a pública em determinados domínios, dada 

a agilidade e a flexibilidade que dominam o regime de direito privado94.  

 

Torna-se válido ressaltar que, ao cabo do julgamento, a ADI foi considerada 

parcialmente procedente, de acordo com a sentença, “apenas para conferir interpretação 

conforme à Constituição, à Lei nº 9.637/98 e ao art. 24, XXIV da Lei nº 8666/93, incluído 

pela Lei nº 9.648/98, para que”: 

 

(i) o procedimento de qualificação seja conduzido de forma pública, objetiva 

e impessoal, com observância dos princípios do caput do art. 37 da CF, e de 

acordo com parâmetros fixados em abstrato segundo o que prega o art. 20 da 

Lei nº 9.637/98; (ii) a celebração do contrato de gestão seja conduzida de forma 

pública, objetiva e impessoal, com observância dos princípios do caput do art. 

37 da CF; (iii) as hipóteses de dispensa de licitação para contratações (Lei nº 

8.666/93, art. 24, XXIV) e outorga de permissão de uso de bem público (Lei 

nº 9.637/98, art. 12, §3º) sejam conduzidas de forma pública, objetiva e 

impessoal, com observância dos princípios do caput do art. 37 da CF; (iv) os 

contratos a serem celebrados pela Organização Social com terceiros, com 

recursos públicos, sejam conduzidos de forma pública, objetiva e impessoal, 

com observância dos princípios do caput do art. 37 da CF, e nos termos do 

regulamento próprio a ser editado por cada entidade; (v) a seleção de pessoal 

pelas Organizações Sociais seja conduzida de forma pública, objetiva e 

impessoal, com observância dos princípios do caput do art. 37 da CF, e nos 

termos do regulamento próprio a ser editado por cada entidade; e (vi) para 

afastar qualquer interpretação que restrinja o controle, pelo Ministério Público 

e pelo TCU, da aplicação de verbas públicas. 

 

Mesmo antes da decisão final do STF pela constitucionalidade, verifica-se que 

contratos de gestão vinham sendo celebrados pelo governo petista, seja por intermédio do 

MEC95 ou do MCT96, o que demonstra, ainda que de forma muito tímida, que há interesse 

de setores do governo federal na aplicação do modelo de OSs, ou que pelo menos em 

casos específicos ele vem sendo admitido. 

                                                             
94 Figura no item 28 do Voto-Vista. 
95 Ver Contrato de Gestão nº 01/14 celebrado, em 18/02/14, com o Centro Brasileiro de Pesquisa em 

Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos – CEBRASP. Disponível em: 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=16200-contrato-de-

gestao-n1-2014&Itemid=30192. Acesso em 23/12/15. Ver também Contrato de Gestão celebrado, em 

25/07/14, com o Instituto de Ensino e Pesquisa Alberto Santos Dumont. Disponível em: 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=16203-contrato-de-

gestao-mec-instituto-de-ensino-e-pesquisa-alberto-santos-dumont&category_slug=agosto-2014-

pdf&Itemid=30192. Acesso em 23/12/15. 
96 Ver Contrato de Gestão celebrado, em O2/12/13, com a Associação Brasileira de Pesquisa e Inovação 

Industrial – EMBRAPII. Disponível em: http://embrapii.org.br/wp-content/uploads/2014/09/Contrato-de-

Gestao-Embrapii.pdf. Acesso em 23/12/15. 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=16200-contrato-de-gestao-n1-2014&Itemid=30192
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=16200-contrato-de-gestao-n1-2014&Itemid=30192
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=16203-contrato-de-gestao-mec-instituto-de-ensino-e-pesquisa-alberto-santos-dumont&category_slug=agosto-2014-pdf&Itemid=30192
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=16203-contrato-de-gestao-mec-instituto-de-ensino-e-pesquisa-alberto-santos-dumont&category_slug=agosto-2014-pdf&Itemid=30192
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=16203-contrato-de-gestao-mec-instituto-de-ensino-e-pesquisa-alberto-santos-dumont&category_slug=agosto-2014-pdf&Itemid=30192
http://embrapii.org.br/wp-content/uploads/2014/09/Contrato-de-Gestao-Embrapii.pdf
http://embrapii.org.br/wp-content/uploads/2014/09/Contrato-de-Gestao-Embrapii.pdf
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Em 2014, o assunto continuava a ganhar espaço. Em matéria publicada no jornal 

O Globo sob o título “MEC planeja criar OS para contratar pesquisadores internacionais 

para universidades federais”97, o presidente da Capes, Jorge Guimarães, alegou que a 

“internacionalização do corpo docente é apontada como um dos fatores de sucesso das 

universidades que lideram rankings mundiais de ensino superior como Times Higher 

Education (THE) e QS World University Ranking”, e que, no Brasil, “a contratação de 

professores estrangeiros é dificultada pelo modelo de concurso público”.  Diz, ainda, que 

“tem muito corporativismo, muita carta marcada nas universidades públicas. Se concurso 

resolvesse, a universidade brasileira era a melhor do mundo [...] É democrático, mas erra-

se muito”. 

A referência de Guimarães, conforme a citada matéria, seria o Instituto de 

Matemática Pura e Aplicada (Impa), supervisionado pelo Ministério de Ciência e 

Tecnologia: 

 

o Impa é uma organização social excelente há muitos anos. Se você compara 

o Impa antes e depois de ser OS, é uma diferença enorme, a ponto de ter ganho 

essa medalha Field, que é o Prêmio Nobel da Matemática. Há uma primeira 

atração de doutorandos e pesquisadores jovens através de bolsas da Capes. Mas 

o Impa tem no contrato de gestão com o MCTI recursos para contratação via 

CLT. 

 

Entretanto, o impacto da decisão judicial em comento parece ter criado, no âmbito 

do MEC, um reverso. Apesar da matéria publicada no jornal O DIA98, em 12/06/15, que 

mostrava que “a contratação de docentes de universidades federais por meio de 

Organização Social (OS)” tinha ganhado “força entre os reitores das instituições”, a Pasta 

cuidou de esclarecer, em seu site99, que  

 
o Ministério da Educação descarta mudanças na forma de contratação dos 

professores das universidades federais. Ou seja, será mantida a seleção por 

meio de concurso público. A estruturação do plano de carreiras e cargos de 

magistério federal é regulada pela Lei nº 12.863, de 24 de setembro de 2013. 

A partir dessa lei, a titulação de doutor passou a ser requisito para ingresso na 

carreira do magistério superior nas universidades federais. 

O MEC considera equivocada a alegação de que decisão do Supremo Tribunal 

Federal (STF) pela constitucionalidade do modelo das organizações sociais 

acaba com a necessidade de contratação de docentes e servidores nas 

instituições federais de ensino. 

 

                                                             
97 Matéria publicada no dia 22/09/14. Disponível em: http://oglobo.globo.com/sociedade/educacao/mec-

planeja-criar-os-para-contratar-pesquisadores-internacionais-para-universidades-federais-14009778. 

Acesso em 21/12/15. 
98 Disponível em: http://blogs.odia.ig.com.br/coluna-do-servidor/2015/06/12/reitores-querem-terceirizar-

universidades-federais/. Acesso em 23/12/15. 
99 Disponível em: http://portal.mec.gov.br/component/tags/tag/36291. Acesso em 21/12/15. 

http://oglobo.globo.com/sociedade/educacao/mec-planeja-criar-os-para-contratar-pesquisadores-internacionais-para-universidades-federais-14009778
http://oglobo.globo.com/sociedade/educacao/mec-planeja-criar-os-para-contratar-pesquisadores-internacionais-para-universidades-federais-14009778
http://blogs.odia.ig.com.br/coluna-do-servidor/2015/06/12/reitores-querem-terceirizar-universidades-federais/
http://blogs.odia.ig.com.br/coluna-do-servidor/2015/06/12/reitores-querem-terceirizar-universidades-federais/
http://portal.mec.gov.br/component/tags/tag/36291


97 
 

Embora não esteja claro, é certamente na pressão dos sindicatos que parece residir 

parte dessa mudança da postura governamental. Com efeito, o Presidente do Sindicato 

Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior (Andes-SN), Paulo Rizzo, 

acredita que, se a proposta for implementada, o poder de barganha pelo reajuste salarial 

será retirado. “Nós vemos que a tendência do MEC é a contratação de docentes via OS, 

que vai funcionar como empreiteira de mão de obra, o que nada mais é do que 

terceirização”, afirma Rizzo100. 

Segundo o FOB101, apesar de lutas passadas, hoje o PT “não se constrange de 

aplicar a mesma cartilha tucana e consolida o modelo de OS no âmbito federal”. O Fórum 

revela que “o modelo já está sendo implementado na saúde por meio da Empresa 

Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSEH), que assume a administração dos hospitais 

universitários, e se apresenta também como possibilidade para a Educação e a Cultura”. 

No setor cultural, este trabalho já registrou a reação dos servidores federais frente 

à possibilidade de implantação de OSs. Isso porque, no início de 2015, o MinC acenou 

com a adoção do modelo na Cinemateca Brasileira, mais concretamente102, mas também 

como alternativa para a gestão da Funarte. Porém, até o momento, ainda não se efetivou 

a assinatura de contratos de gestão no domínio da Pasta, assunto, provavelmente, em 

processo de estudos e avaliações.         

Com efeito, à certeza da validade jurídica da Lei nº 9.637/98 alia-se mais um 

diploma legal. A Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014, considerada o marco legal do 

Terceiro Setor, que só em janeiro de 2016 entrou em vigor, mantém intacta a legislação 

específica das OSs, ao estabelecer, em seu inciso III do art. 3º, que não se aplicam as 

exigências “aos contratos de gestão celebrados com organizações sociais, desde que 

cumpridos os requisitos previstos na Lei nº 9.637, de 15 de maio de 1998”103. Esse 

“respeito” pode denotar o fortalecimento do campo em que habita essa moldura 

institucional, mas também uma hesitação quanto ao que realmente fazer com o tema, 

como tratá-lo. Note-se, de outro lado, que não foi dispensado o mesmo tratamento ao 

diploma que trata das OSCIPs, que recebeu várias modificações. E ambos falam de 

publicização. 

                                                             
100 Idem nota 44. 
101 Disponível em: https://lutafob.wordpress.com/category/col/. Acesso em 19/12/15. 
102 Entrevista concedida pelo titular da Pasta à Folha de São Paulo, em 13/02/15. Disponível em: 

http://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2015/02/1589038-organizacao-social-pode-agilizar-gestao-

publica-na-cultura.shtml. Acesso em 13/09/15. 
103 Redação dada pela Lei nº 13.204, de 14 de dezembro de 2015. 

https://lutafob.wordpress.com/category/col/
http://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2015/02/1589038-organizacao-social-pode-agilizar-gestao-publica-na-cultura.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2015/02/1589038-organizacao-social-pode-agilizar-gestao-publica-na-cultura.shtml
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A despeito da conjuntura jurídica propiciar um horizonte mais tranquilizador, com 

perspectivas mais otimistas para os que fazem apologia desse mecanismo de gestão, a 

realidade dos embates, nos campos acadêmico, corporativo e sindical, e da convivência 

resultante do contrato entre a OS e o Poder Público, tornam difícil prever, em larga escala, 

o quão frutífero serão os mandamentos advindos da teoria da NGP, especialmente quando 

se intenciona examinar a relação entre deveres e direitos sob a ótica de seus resultados e 

efetividade. 

  Deve-se lembrar, entretanto, que as dificuldades e incertezas percebidas ao longo 

de quase duas décadas104, sobretudo aquelas provenientes da ADI, jamais foram 

suficientes para frear a expansão das leis estaduais. E não foi diferente no Rio de Janeiro. 

A Lei Estadual nº 5.498/09, que começou a ser erguida em 2007, carrega boas e tensas 

histórias relacionadas à sua trajetória de construção, que podem oferecer uma pequena 

contribuição ao entendimento desse fenômeno. 

 

 

2.3 Em busca de um modelo de gestão 

 

A caótica situação física dos equipamentos culturais do estado do Rio de Janeiro, 

apresentada no início deste trabalho, motivou o governador Sérgio Cabral a incluir em 

seu plano de governo (2007/2010) um projeto específico com vistas à mudança desse 

cenário105. Comandada inicialmente por Luiz Paulo Conde, a SEC, no final de agosto de 

2007, passa a contar com um novo titular, que, assim, assume a missão de levar adiante 

esse e outros projetos.    

 No mesmo período da transição, o autor recebe uma ligação do então subsecretário 

de Cultura, Carlos Guimarães. Tratava-se de um convite para gerenciar a implantação das 

organizações sociais, função que viria a se mostrar um enorme desafio, ante a 

insuficiência de recursos humanos e financeiros à época, e que logo depois se a somaria 

com aquelas de subsecretário.  

                                                             
104 A considerar que a primeira lei de OS data de 1996. 
105 No espaço “Opinião” de O Globo, pag. 7, de 26/05/09, Leonel Kaz revela que “há doze anos, o 

governador Marcello Alencar procurou seguir o exemplo de seu colega de São Paulo, Mário Covas, que 

criara um OS para gerir a Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo (Osesp). Pelas mesmas razões 

obtusas alardeadas hoje, o projeto foi engavetado. Uma década depois, a Osesp é a orquestra mais 

importante do país”. 
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Vale lembrar que a SEC, em 2007, além dos equipamentos culturais vinculados à 

administração direta, estruturava-se com 04 (quatro) fundações públicas: Fundação 

Museu da Imagem e do Som – FMIS, Fundação Theatro Municipal – FTM, Fundação 

Anita Mantuano de Artes do Estado do Rio de Janeiro – FUNARJ e Fundação Casa 

França-Brasil – FCFB, conforme anteriormente apresentado. É o conjunto desses órgãos, 

portanto, que será foco do projeto de modernização da gestão. 

 

 

2.3.1 A construção da norma jurídica 

 

O documento sob o título Plano Estratégico do Governo do Estado do Rio de 

Janeiro (CABRAL, 2007:60) reportava que o “estado do Rio de Janeiro é formado por 

uma sólida estrutura de bens culturais e de lazer, como teatros, cinemas, museus, 

bibliotecas importantes” e que esse “traço é mais intenso na cidade do Rio de Janeiro, tida 

como a principal vitrine onde são divulgados os principais hábitos e costumes do Brasil 

para o exterior”. Ressaltava ainda que uma das características mais importantes do estado 

“é sua cultura vibrante, que convive lado a lado com profundas mazelas sociais”. A partir 

desse quadro, foram eleitas prioridades estratégicas, constando da lista: “Melhorar a 

gestão, ampliar e revitalizar os centros de memória de cultura do estado”.  

Nesse contexto, o aludido Plano (CABRAL, 2007:93) fazia consagrar o “Projeto 

24 – Modernização da Gestão dos Equipamentos Culturais do Estado” no rol dos projetos 

prioritários, cujo objetivo consistia em “melhorar a qualidade física e operacional dos 

equipamentos culturais”, por meio do “modelo de modernização jurídico-institucional da 

gestão destes equipamentos. “Aumentar a satisfação dos usuários” e a “frequência de 

público” foram definidos como resultados esperados. Em outras palavras, era um dos 

compromissos do governo no campo da cultura, que deveria ter seu início com a 

instituição do marco legal das OSs. 

A providência preliminar nessa direção foi efetivada em dezembro de 2007, 

quando os primeiros escritos do projeto de lei (PL) começaram a ser pensados e 

arquitetados. Por razões de legitimidade, a concepção do texto não poderia se afastar das 

questões que pairavam no âmbito da ADI, apresentadas neste trabalho, nem das 

referências legais já produzidas em outros estados. O olhar para o lado nessas tarefas, 

aliás, sempre se justifica, e, mais que isso, se recomenda. O questionamento inserto na 
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ADI, por exemplo, sobre a necessidade de processo seletivo para a escolha da entidade 

gestora (ausente na Lei Federal) era muito importante e, assim, deveria ser considerado106. 

Sobre o quesito supracitado, é oportuno destacar a inovação da lei fluminense 

trazida pelo Art. 2º, §2º. Sem equivalente na legislação sobre o assunto até hoje, o instituto 

da “qualificação provisória” consagrado neste dispositivo admite que a entidade 

interessada na parceria participe do certame seletivo sem a obrigatoriedade de 

qualificação como OS. Basta, apenas, que tenha atuação na área cultural. Tal permissivo 

evita que potencial candidata incorra em despesas derivadas de alterações estatutárias que 

são requeridas para a qualificação. Ou seja: para que exigir que os concorrentes mudem 

suas cláusulas estatutárias, despejando recursos que muitas vezes não possuem, se só um 

celebrará o contrato de gestão com o Estado? E o fundamental dessa mecânica é que se 

garante a ampliação do caráter competitivo, em benefício da possibilidade de obtenção 

do melhor proponente, e, por consequência, do interesse público. O Quadro 09 apresenta 

os principais aspectos comparativos (foram definidos seis) provenientes da Lei Federal 

nº 9.637/98 e da Lei Estadual/RJ nº 5.498/09.  

A despeito das pesquisas realizadas em outras leis estaduais, impende dizer que 

se buscou atentar, na elaboração, para as especificidades do ambiente político e cultural 

característicos do estado. E não poderia ser diferente, pois estava em jogo o êxito da etapa 

de aprovação do PL na ALERJ, algo que ocorreu com extrema dificuldade, como veremos 

adiante. Prova disso, ao menos uma delas, encontra-se no dispositivo que cuida da 

composição do Conselho de Administração107.  Se fosse seguido o caminho de São Paulo, 

que não conta com representantes do governo, o coro de “privatização” ganharia ainda 

mais força, o que, talvez, poderia até ter inviabilizado o projeto. Se fosse perfilhado um 

arranjo em que o governo tivesse a maioria dos assentos, enfraqueceria o argumento de 

que o modelo vinha para ampliar a participação e o controle social, tidos como pontos 

cruciais desse formato institucional. Todas essas reflexões, portanto, acabaram por gerar 

um desenho no qual governo e sociedade quase se equiparam nas respectivas fatias de 

representação (ver item 2 do Quadro 9). Ótima solução? Claro que não. Mas foi a 

possível. E precisa ser testada. 

 

 

                                                             
106 Foi inserido no art. 11 da Lei 5.498/09. 
107 Órgão máximo de deliberação da OS. Ver art. 5º da Lei nº 5.498/09. 
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Quadro 09: Principais Aspectos Comparativos 

Lei Federal nº 9.637/98 Lei Estadual/RJ nº 5.498/09 

1) PROCESSO SELETIVO PARA ESCOLHA DA ENTIDADE GESTORA 

Não há exigência. 

 

Art. 2º 

§2º O edital de seleção poderá estabelecer 

que os requisitos previstos nos incisos III, 

V, VI, VII, IX e X deste artigo bem como 

os requisitos do art. 5º desta Lei, sejam 

introduzidos no estatuto da entidade como 

condição para assinatura do contrato de 

gestão, admitida a qualificação provisória 

para participação no processo seletivo 

com cumprimento dos demais requisitos. 

Art. 11 

A Secretaria de Estado de Cultura deverá 

realizar processo seletivo para escolha da 

proposta de trabalho que melhor atenda 

aos interesses públicos perseguidos, nos 

termos do regulamento, bem como da 

observância dos princípios da legalidade, 

finalidade, moralidade administrativa, 

proporcionalidade, impessoalidade, 

economicidade e eficiência. 

2) COMPOSIÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

Art. 3º, I 

a) 20 a 40% (vinte a quarenta por cento) 

de membros natos representantes do Poder 

Público, definidos pelo estatuto da 

entidade; 

b) 20 a 30% (vinte a trinta por cento) de 

membros natos representantes de 

entidades da sociedade civil, definidos 

pelo estatuto; 

c) até 10% (dez por cento), no caso de 

associação civil, de membros eleitos 

dentre os membros ou os associados; 

d) 10 a 30% (dez a trinta por cento) de 

membros eleitos pelos demais integrantes 

do conselho, dentre pessoas de notória 

capacidade profissional e reconhecida 

idoneidade moral; 

e) até 10% (dez por cento) de membros 

indicados ou eleitos na forma estabelecida 

pelo estatuto. 

Ar.t 5º, I   

a) 40% (quarenta por cento) de membros 

representantes do Poder Público, 

indicados pelo Governador;  

b) 50% (cinqüenta por cento) de membros 

da sociedade civil, de notória capacidade 

profissional e reconhecida idoneidade 

moral, na forma prevista no estatuto da 

entidade;  

c) 10% (dez por cento) de membros 

indicados pelos empregados da entidade 

e/ou servidores colocados à disposição, 

dentre estes, na proporção de 50% 

(cinqüenta por cento), na forma prevista 

no estatuto da entidade. 

 

3) REMUNERAÇÃO DOS DIRIGENTES DA OS 

Art. 4º 

V - fixar a remuneração dos membros da 

diretoria; 

Art. 5º, IV 

e) fixar a remuneração dos membros da 

diretoria executiva que não poderá 

exceder o maior teto remuneratório 



102 
 

estabelecido no artigo 37, inciso XI da 

Constituição Federal; 

4) POLÍTICA DE PREÇOS DOS SERVIÇOS PÚBLICOS 

Inexiste previsão. Art. 14 

VI – estipulação da política de preços a ser 

praticada. 

5) REGULAMENTO PARA COMPRAS/CONTRATAÇÕES 

Art. 17 

A organização social fará publicar, no 

prazo máximo de noventa dias contado da 

assinatura do contrato de gestão, 

regulamento próprio contendo os 

procedimentos que adotará para a 

contratação de obras e serviços, bem como 

para compras com emprego de recursos 

provenientes do Poder Público. 

 

Art. 31 

A organização social fará publicar, no 

prazo máximo de 90 (noventa) dias 

contados da assinatura do contrato de 

gestão, regulamento próprio contendo os 

procedimentos que adotará para a 

contratação de obras e serviços e aquisição 

de bens com emprego de recursos 

provenientes do Poder Público, consoante 

o artigo 5º, inciso IV, alínea “j”, item 3. 

Parágrafo único. Na contratação de obras 

e serviços e aquisição de bens deverão ser 

observados os princípios da 

impessoalidade, moralidade e 

economicidade, sendo necessária, no 

mínimo, a realização de cotação prévia de 

preços no mercado antes da contratação.  

6) CESSÃO DE SERVIDOR 

Art. 22 

I - os servidores integrantes dos quadros 

permanentes dos órgãos e das entidades 

extintos terão garantidos todos os direitos 

e vantagens decorrentes do respectivo 

cargo ou emprego e integrarão quadro em 

extinção nos órgãos ou nas entidades 

indicados no Anexo II, sendo facultada 

aos órgãos e entidades supervisoras, ao 

seu critério exclusivo, a cessão de 

servidor, irrecusável para este, com ônus 

para a origem, à organização social que 

vier a absorver as correspondentes 

atividades, observados os §§ 1o e 2o do 

art. 14. 

Art. 32 

O ato de disposição do servidor público 

pressupõe o interesse do Poder Público e 

da organização social e a aquiescência do 

servidor, mantido seu vínculo com o 

Poder Público, nos termos da legislação 

em vigor, computando-se o tempo de 

serviço prestado para todos os efeitos 

legais, inclusive aposentadoria, esta 

vinculada ao desconto previdenciário 

próprio dos servidores públicos do Estado. 

 

 

 Fonte: Elaborado pelo Autor 

 

 

2.3.2 O debate político-institucional 

 

Outro ponto a notar nessa etapa de confecção do PL diz respeito aos agentes 

envolvidos. Em que pese não tenha havido consulta pública - de fato, uma falha -, não 
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será possível assinalar, por parte dos servidores da SEC e fundações vinculadas, que 

inexistiu espaço para participação no processo. Inúmeros foram os encontros e os 

chamamentos para que fossem oferecidas contribuições ao texto. É relevante sublinhar 

que o que estava em questão não era a decisão de fazer as OSs, mas o conteúdo da lei que 

se edificava. No caso da Fundação Theatro Municipal, foram realizadas, separadamente, 

reuniões com cada corpo artístico: Baile, Coro e Orquestra. Contando com a presença 

maciça dos artistas-servidores do teatro, todas as explicações foram exaustivamente 

detalhadas pela SEC, em especial sobre os direitos que os servidores públicos 

continuariam a ter; não sofreriam quaisquer modificações. 

Porém, a resistência reinava absoluta, e nada os fazia apoiar o projeto. Confusões 

de toda ordem eram criadas para rechaçar o intento, não sendo seguro nem pertinente 

afirmar aqui se eram propositais ou não. Mas convém citar apenas uma delas: confundiam 

estabilidade dos servidores dos corpos artísticos com a manutenção dos corpos estáveis 

pela OS. Ou seja, argumentavam que o modelo trazia intrínseca ameaça de extinção dos 

corpos estáveis, a partir da produção de um debate completamente sem nexo, mormente 

pelo fato de o PL passar ao largo dessa discussão. Sobre isso, é válido o testemunho de 

que nunca foi ideia do governo acabar com os consagrados corpos estáveis do teatro. Ao 

revés, a finalidade era seu reforço e aperfeiçoamento, sem entrar no mérito se o modelo 

garante, realmente, a consecução desses objetivos. Mas claro que o forte corporativismo 

estava presente, e o raciocínio por eles utilizado servia e era suficiente para mobilizar a 

sociedade e, mais especificamente, a classe política. 

Como não poderia deixar de ser, a pressão e a resistência dos servidores ao PL, 

principalmente aqueles pertencentes aos quadros permanentes da FTM e da FUNARJ, 

antes mesmo de o documento desaguar oficialmente na Assembleia Legislativa do Estado 

do Rio de Janeiro (ALERJ), já proporcionavam um clima tenso e conflituoso na Casa 

Legislativa. 

Depois de 04 (quatro) meses de muito trabalho dentro da SEC, o processo108 com 

a minuta do PL caminha para a Casa Civil, com o fito de, após crivo, passar à apreciação 

do parlamento. Na sequência, por intermédio da Mensagem nº 003/09, datada de 

03/02/09, o governador Sérgio Cabral submete, em “Regime de Urgência”, o PL à 

deliberação da ALERJ, que recebe o número 1.975/09. As premissas indicadas, nessa 

                                                             
108 Por intermédio do Ofício SEC nº 106, de 18/04/08, constante dos autos do processo administrativo nº 

E18/001.302/08 (fl. 02), foi enviada ao Governador do Estado do Rio de Janeiro minuta do Projeto de Lei 

das Organizações Sociais de Cultura. 
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comunicação, para respaldar o encaminhamento, se equivalem àquelas levantadas pela 

ala pró-OS, tais como: “flexibilidade gerencial”; “ampliar a captação de recursos”; 

“perfeitamente adequado para a área”; “melhoria [...] dos padrões dos serviços culturais 

prestados [...] à população.   

Na Assembleia, o bombardeio ao PL, promovido em grande monta pelos 

funcionários públicos da FTM, cresce violentamente, tomando proporções políticas 

complexas. De um lado, o governo articulava-se com sua então sólida e majoritária base 

aliada. De outro, os servidores se valiam dos parlamentares oposicionistas, mas também 

do poder midiático, não concedendo nenhuma trégua aos propositores governistas. Foram 

vários eventos deflagrados no ambiente parlamentar, com apresentações das vantagens 

do projeto, inclusive no Colégio de Líderes e na Comissão de Cultura. A Figura 02 foi 

utilizada pela SEC na tentativa de sensibilização dos deputados.  

 

Figura 02: Transição do Modelo de Gestão 

 

           Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Oportunidades para o combate ao marco legal que se apresentava eram 

aproveitadas e também criadas, como se pode verificar: 

 

“a emoção tomou conta do Plenário Barbosa Lima Sobrinho da Assembleia 

Legislativa do Rio, nesta quarta-feira (20/05), durante as apresentações de balé 

e ópera que marcaram as comemorações dos 100 anos do Theatro Municipal. 

Organizada pelo presidente da Comissão de Trabalho, Legislação Social e 

Seguridade Social da Casa, o deputado Paulo Ramos (PDT), a solenidade 

também serviu para que os servidores do teatro manifestassem repúdio ao 

TRANSIÇÃO DO MODELO DE GESTÃO
ATUAL (BUROCRÁTICO) X   PROPOSTO (GERENCIAL)

Planejamento/Formulação de Políticas Públicas

inconsistente  e 
meramente 
burocrático

parcerias c/ o terceiro setor -
Organizações Sociais; regras 
mais flexíveis; adequadas ao 
setor

Execução

Acompanhamento, Controle 
e Fiscalização

Avaliação

direta: estrutura da 
adm. pública; rígida; 
inadequada para o 
setor

estruturado: Contrato de Gestão 
c/ indicadores de gestão e de 
resultado

nenhum compromisso 
dos gestores por 
resultados;  mensuração 
prejudicada 

cobrança de efetividade na gestão; 
penalidades aos gestores que não 
cumprirem os Contratos de Gestão

Síntese

1) Ao Estado caberá as funções de Planejamento/Formulação de Políticas Públicas, de 
Acompanhamento/ Controle/ Fiscalização e a de Avaliação do Desempenho das OS.

2) Às OS competirá apenas executar as atividades de interesse público conferidas            
pelo Contrato de Gestão.
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projeto de lei do Governo que pretende entregar os equipamentos culturais do 

estado para as chamadas Organizações Sociais (OS). "Meu objetivo ao 

comemorar o centenário foi aproveitar a sessão do Expediente Inicial da Casa 

para mobilizar o maior número de deputados e mostrar a indignação de todos 

com relação à Mensagem 03/09, do Poder Executivo, que quer, de certa forma, 

privatizar a cultura fluminense. Vamos trabalhar para que o Governo retire este 

texto de pauta, declarou o parlamentar.”109 

 

Ana Botafogo, uma das principais bailarinas da história brasileira, assim 

manifestou-se à época: “o apoio da Alerj contribui com o trabalho destes artistas e 

servidores que, por tanto tempo, fizeram parte da nossa cultura, mas estamos pensando 

no futuro da entidade, que não pode ser entregue à privatização”110. Uma deputada do 

PDT, na mesma toada, comentou: “acho uma indignidade privatizar estas incríveis vozes 

e esse balé que acabei de presenciar. A população tem que lutar contra este crime que se 

pretende cometer contra a cultura e a arte no Brasil”111. 

Tamanha foi a pressão exercida por diversos setores da sociedade que o governo, 

com o temor de não ver aprovado o PL, decidiu excluir a FTM da iniciativa. Convocados 

pelo governador Sérgio Cabral, em encontro realizado no Palácio Guanabara, servidores 

do teatro e dirigentes da SEC ouviram do Chefe do Poder Executivo o anúncio de que a 

instituição não mais fazia parte do projeto. Na esteira dessa postura, o então líder do 

Governo na Casa Legislativa, utilizando um tom político, destacou que “o Governo teve 

a humildade de reconhecer a necessidade de, considerando sua tradição, retirar o Theatro 

Municipal do texto [...] e agora poderá testar este modelo que dará eficiência à gestão nos 

equipamentos de menor porte”112. 

Mesmo com a exclusão da FTM, o PL continuou a sofrer embargos e ataques. Nas 

sessões plenárias, prevaleciam as contundentes críticas, muitas delas relacionadas à 

infringência a dispositivos constitucionais, as quais não serão aqui mencionadas visto que 

sobre esse terreno o STF já se debruçou e decidiu, consoante explorado neste trabalho. 

Afora as questões constitucionais, entretanto, convém pinçar algumas passagens 

e curiosidades envolvendo o aquecido debate político.  A polêmica em torno do assunto 

pode ser medida, por exemplo, pelo número de emendas113 que o projeto recebeu. Foram 

                                                             
109 Disponível em: http://al-rj.jusbrasil.com.br/noticias/1073431/bale-e-opera-emocionam-durante-evento-

de-100-anos-do-theatro-municipal. Acesso em 02/01/16. 
110 Idem. 
111 Idem. 
112 Disponível em: http://www.alerj.rj.gov.br/escolha_legenda.asp?codigo=30546. Acesso em 02/01/16. 
113 Disponível em: 

http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/scpro0711.nsf/e00a7c3c8652b69a83256cca00646ee5/dd8efb9fa0eb81bb832

575d9006dd704?OpenDocument. Acesso em 02/01/16. 

http://www.jusbrasil.com/legislacao/819796/mensagem-3-09
http://al-rj.jusbrasil.com.br/noticias/1073431/bale-e-opera-emocionam-durante-evento-de-100-anos-do-theatro-municipal
http://al-rj.jusbrasil.com.br/noticias/1073431/bale-e-opera-emocionam-durante-evento-de-100-anos-do-theatro-municipal
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260, sendo 02 Substitutivas, 60 Aditivas, 135 Modificativas e 63 Supressivas.  Segundo 

um deputado do PSDB, “um recorde para um projeto que tem apenas 40 artigos”114. A 

propósito, esse mesmo parlamentar apresentou 89 delas, ou seja, mais de um terço do 

total. E o interessante é que se tratava de deputado que representava o partido que alguns 

anos atrás tinha defendido com todo vigor o modelo de OS. Tal fato seria até 

compreensível se o texto que censurava estivesse em completa dissonância com aquele 

estampado na Lei Federal, concebida pela PSDB. Mas não era essa a realidade. E a 

justificativa para o referido posicionamento, claro, vinha das coalizões políticas regionais. 

Outros discursos se sucediam antes e durante a votação do projeto. Um deles, de 

um deputado do PT, advertia que “o projeto de lei acaba com o papel do Estado na cultura. 

O projeto de lei transforma a Secretaria de Estado de Cultura, numa repassadora de 

verbas, o Estado deixa de ter atribuições”115.  

  Também integrante da oposição, um deputado do PSOL asseverou que  

 

esta Casa não pode, independentemente do debate ideológico que nós vamos 

tratar, porque esse debate tem uma questão de princípio que não se resolve com 

emenda, ter é a ideia de que o Estado deve ser reduzido, ter a ideia de que a 

Cultura não é estratégica e por isso pode sair das mãos do Estado, é uma ideia 

de que o que é público pode não ser do Estado. Esse é um debate de princípio 

que não resolvemos com emenda, resolvemos com debate político116. 

 

De tão intensas que foram as discussões que o prazo regimental do “Regime de 

Urgência” - que estabelece que o PL com esse “carimbo” deve ser votado em 45 dias – 

acabou não sendo respeitado pelos parlamentares, levando o triplo do tempo para o 

desfecho. O reflexo das disputas políticas, por certo, se fez sentir na votação. Conquanto 

o governo desfrutasse naquele momento de confortável apoio dos parlamentares para 

aceitação de projetos diversos, o resultado da votação do PL nº 1.975/09 seria diferente. 

Na Sessão Ordinária de 24/06/09, o então Presidente da ALERJ fez o seguinte 

pronunciamento117: “Proclamo o resultado. Votaram 54 Srs. Deputados: 38 ‘sim’ e 16 

‘não’.” 

                                                             
114 Ver DIÁRIO OFICIAL D.O. do Estado do Rio de Janeiro, Poder Legislativo, Ano XXXV – Nº 106 - 

Parte II, pag. 7, de 18/06/2009. 
115 Idem. 
116 Ver DIÁRIO OFICIAL D.O. do Estado do Rio de Janeiro, Poder Legislativo, Ano XXXV – Nº 106 - 

Parte II, pag. 8, de 18/06/2009.  
117 Ver DIÁRIO OFICIAL D.O. do Estado do Rio de Janeiro, Poder Legislativo, Ano XXXV – Nº 111 - 

Parte II, pag. 27, de 25/06/2009. 
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Considerando que a ALERJ conta com 70 deputados, seriam necessários 36 

votos118 para a vitória do governo, e esta foi alcançada com apenas 2 a mais que o 

necessário. Apesar da folga numérica verificada entre os favoráveis ao projeto e os que 

não o acolhiam, a verdade não estava ali refletida. Mais de 20% dos parlamentares não se 

fizeram presente na votação, e foram acusados por seus pares de covardes. Ou seja, a 

aparente tranquilidade espelhada pelos números realmente não representava a difícil 

realidade enfrentada no processo de votação. Nesse cenário, as palavras de um deputado 

do PDT podem ser vistas como um espelho dos obstáculos encarados pelo governo: 

 

registro que votaram 54 Sras. e Srs. Deputados e apenas 38 votaram “sim”. 

Sabemos do esforço que foi feito pelo governo, que, aliás, estranhamente, se 

sentiu desafiado, quando, na verdade, o que ficou claramente caracterizado é 

que há uma resistência muito grande nesta Casa à aprovação do projeto. 

Aqueles que se ausentaram seguramente o fizeram porque queriam votar 

“não”, ausentaram-se porque não tiveram coragem de se submeter às 

exigências do governo. 

A maioria são 36 votos. O governo conseguiu 38 votos a duras penas. Quem 

sai desgastado desse episódio é o próprio governo, porque é ele que demonstra 

que está na contramão do interesse maior da sociedade. É claro, e já foi 

proclamado aqui, a vitória hoje não significa a realização desse propósito: 

entregar a cultura aos malandros que estão aí, já se apropriando dela há algum 

tempo.119 

  

As dificuldades ora retratadas, contudo, e entestadas por dirigentes da SEC, da 

Casa Civil, da cúpula do governo e da base aliada, não foram suficientes para arrefecer 

novas investidas governamentais relacionadas ao tema, nem se transformaram em 

empecilhos. E decerto a SEC, pioneira no assunto no âmbito do estado, com a 

promulgação da Lei nº 5.498/09120, acabou por assumir o papel de principal promotora 

do modelo de gestão por OSs, deflagrando um ciclo de edição de leis que viria a 

contemplar várias áreas da estrutura estatal. 

   No caso da saúde, a segunda lei121 de OS do estado do Rio de Janeiro (Lei nº 

6.043/11), mais pressupostos foram sendo incorporados ao discurso governista. O Relator 

da Comissão de Constituição e Justiça, da situação, defendeu, no respectivo processo 

legiferante, que “a criação das Organizações Sociais representa importante estratégia de 

                                                             
118 Nos termos do regimento da ALERJ, para aprovação de projetos de lei ordinária basta a maioria simples. 
119 Ver DIÁRIO OFICIAL D.O. do Estado do Rio de Janeiro, Poder Legislativo, Ano XXXV – Nº 111 - 

Parte II, pag. 27, de 25/06/2009. 
120 A lei foi regulamentada pela SEC, por meio do Decreto nº 42.506/10 e do Decreto nº 42.882/11. É 

válido dizer que não há regulamentação da Lei Federal. 
121 Disponível em: 

http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/CONTLEI.NSF/b24a2da5a077847c032564f4005d4bf2/c8d2df9a2566fd0e83

257911005f4c7a?OpenDocument. Acesso em 03/01/16. 
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efetivação dos direitos sociais”122. Referida lei, que carregava estrutura similar à da 

cultura e, igualmente, passou por embates políticos, também vai contribuir para abrir mais 

portas a outras Pastas.  

Tanto isso é verdade que, na sequência, foram contempladas as atividades 

dirigidas à geração de trabalho e renda, incluindo a área de qualificação e formação 

profissional, por meio da Lei nº 6.339/12123; as atividades dirigidas à proteção e 

preservação do meio ambiente, ao esporte e ao lazer, incluindo a área da assistência, 

ensino, pesquisa e gerenciamento de projetos, por intermédio da Lei nº 6.470/13124, 

modificada pela Lei nº 7.070/15125. 

Nesse contexto, é inequívoca a demonstração do Governo do Estado quanto à 

busca de um modelo de gestão que venha a estabelecer, na visão de seus dirigentes, uma 

melhor relação entre os deveres do Estado e os direitos dos cidadãos, ao mesmo tempo 

em que deixa patente a incapacidade da máquina estatal no respeitante ao atendimento 

aos anseios da população, em diversos segmentos de atuação e responsabilidade do 

Estado. 

Mas se a burocracia que caracteriza a administração estatal da cultura, na retórica 

de muitos, inviabiliza a adoção de práticas de gestão verdadeiramente compatíveis com a 

especificidade e o dinamismo da atividade cultural, enfraquecendo a atuação do Poder 

Público, por que refutar o modelo de OS126, com todos os predicados positivos a ele 

atribuídos? 

                                                             
122 Disponível em: 

http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/scpro1115.nsf/e00a7c3c8652b69a83256cca00646ee5/70f1a4fd0125fa568325

78f7005e19ea?OpenDocument. Acesso em 03/01/16. 
123 Disponível em: 

http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/CONTLEI.NSF/b24a2da5a077847c032564f4005d4bf2/f5109b5a88decb2b83

257a940062c098?OpenDocument. Acesso em 03/01/16, 
124 Disponível em: 

http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/CONTLEI.NSF/c8aa0900025feef6032564ec0060dfff/ab628d96e1522220832

57b8900615037?OpenDocument. Acesso em 03/01/16. 
125 Disponível em: 

http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/CONTLEI.NSF/c8aa0900025feef6032564ec0060dfff/a1496f4e09fb6311832

57ed60068079d?OpenDocument. Acesso em 03/01/16. 
126 Em março de 2013, na ALERJ, treze deputados apresentaram o Projeto de Lei nº 2.051/13 com o 

propósito de revogar a Lei nº 5.498/09 sob a alegação, entre outras, de que “as Organizações Sociais e as 

Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público são focos de descontrole, ineficiência, desperdício 

de dinheiro público, além de clientelismo”. A Comissão de Constituição de Justiça, no entanto, entendeu 

que o referido Projeto era inconstitucional. No Parecer do Relator da Comissão, defendeu-se que “não é 

razoável extinguir uma importante instituição sob argumentos em torno do desvio de suas finalidades, 

quando, na verdade, tais finalidades podem ser fiscalizadas pelo Poder Público”. O Projeto foi arquivado 

em novembro de 2015, conforme tramitação disponível em 

http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/scpro1115.nsf/1061f759d97a6b24832566ec0018d832/d4f0dd4eb11d6d7583

257b26004c2091?OpenDocument#_Section1. Acesso em 03/01/16. 

http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/scpro1115.nsf/e00a7c3c8652b69a83256cca00646ee5/70f1a4fd0125fa56832578f7005e19ea?OpenDocument
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/scpro1115.nsf/e00a7c3c8652b69a83256cca00646ee5/70f1a4fd0125fa56832578f7005e19ea?OpenDocument
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/scpro1115.nsf/1061f759d97a6b24832566ec0018d832/d4f0dd4eb11d6d7583257b26004c2091?OpenDocument#_Section1
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/scpro1115.nsf/1061f759d97a6b24832566ec0018d832/d4f0dd4eb11d6d7583257b26004c2091?OpenDocument#_Section1
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Ademais, sabe-se que a manutenção do modelo de gestão da cultura 

eminentemente estatal motiva a existência de estruturas paralelas, como as Associações 

de Amigos, que são utilizadas largamente em um processo de cooperação com as 

entidades públicas, na tentativa ou sob a lógica de transpor as dificuldades da burocracia 

estatal. Mas será que essas entidades prestam serviços com a adequada orientação do 

Poder Público, com o devido controle e fiscalização dos seus recursos e com a necessária 

transparência à sociedade? 

A rigor, esses questionamentos, por si só, têm potencial para extensos trabalhos 

acadêmicos, justificados até pelas poucas investigações existentes.  Como não é alvo 

deste trabalho, interessa, por pertinência, apenas fazer uma breve apresentação de 

algumas particularidades que permeiam essa temática. 

 

2.3.3 Associações de Amigos: solução ou anomalia? 

 

O Terceiro Setor relaciona-se ao conjunto de entidades sem fins lucrativos que 

não integram a estrutura do Estado (Primeiro Setor) e do mercado (Segundo Setor), 

constituídas como pessoas jurídicas de direito privado com finalidades sociais. Pelo 

Código Civil Brasileiro (Art. 44), são pessoas jurídicas de direito privado: as associações; 

as sociedades; as fundações; organizações religiosas; os partidos políticos; e as empresas 

individuais de responsabilidade limitada. 

Desde o período colonial até o início do século XIX, já se pode identificar 

organizações que, direta ou indiretamente, atuavam através das igrejas cristãs. A Igreja 

Católica, com o suporte do Estado, era responsável pela maior parte das entidades que 

prestavam algum tipo de assistência às comunidades carentes que ficavam às margens das 

políticas sociais básicas (saúde e educação, fundamentalmente). No final do século XIX, 

percebe-se ativa participação das entidades sem fins lucrativos na sociedade brasileira.  

Na década de 30, várias entidades da sociedade civil passaram a se formar, muitas 

das quais atreladas ao Estado. O período do Estado Novo caracterizou-se por uma 

continuidade deste processo de criação de organizações com fins públicos. O terceiro 

setor passava a ser integrado por várias entidades cuja representatividade não era mais 

tão bem definida. Essa nova realidade acabou sendo determinante para a elaboração de 

uma legislação específica para o conjunto de entidades não governamentais, sem fins 

lucrativos e de finalidade pública (Lei de Utilidade Pública). 
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Nas décadas de 60 e 70, verifica-se um processo de constituição e consolidação 

das organizações não governamentais (ONGs), que surge em um período marcado pelas 

restrições político-partidárias impostas pelos governos militares. Na década de 80, elas 

crescem e se tornam visíveis. É oportuno recordar que as ONGs tiveram papel relevante 

na ditadura militar enquanto catalisadoras dos movimentos e aspirações sociais e políticas 

da população brasileira. 

Na Constituição-Cidadã de 1988, tem-se uma democratização das políticas 

públicas, com notável participação da sociedade. A própria Constituição prevê o 

fortalecimento das entidades da sociedade civil como um indicador do nível de 

organização da sociedade e, portanto, da qualidade da democracia. Verifica-se o estímulo 

à sociedade para que se organize e crie instituições que defendam seus interesses e 

direitos. 

Já em 1995, a bandeira do programa “Comunidade Solidária”, cujos objetivos 

consistiam no combate à fome e à miséria e na redução das disparidades regionais e 

sociais, gera ou reforça novos espaços públicos, não necessariamente estatais, e incentiva 

formas inovadoras de mobilização e parcerias entre diferentes níveis de governo e 

agências estatais, bem como entre o governo e as múltiplas e distintas organizações da 

sociedade civil. 

Esse rápido histórico visa assinalar algumas das características das organizações 

da sociedade civil: trabalham para o bem público e não de seus acionistas; refletem 

objetivos da comunidade e não a obtenção do lucro; revestem-se de vários formatos 

legais, como se viu anteriormente; a governança é exercida através de um conselho; os 

membros do Conselho são voluntários e não remunerados; entre outras.   

Na área cultural, em todas as esferas de atuação estatal, essas organizações 

(geralmente, associações civis) representam, em muitos casos, o braço forte na realização 

de ações e programas culturais, principalmente depois de a Carta de 1988 reinstalar a 

burocracia weberiana no Estado. Conhecidas, em geral, como “Associação de Amigos”, 

adquirem o papel de gestores públicos de cultura, protagonistas ou coadjuvantes, a partir 

de uma relação estreita com a máquina estatal, e em uma operação que valoriza o 

compartilhamento de competências institucionais, quer seja no plano estratégico, técnico 

ou operacional - a dose dessa intimidade é que vai variar de caso a caso. Normalmente 

integradas por personalidades127, empresários, artistas, políticos e executivos, essas 

                                                             
127 Pelo menos, as mais importantes têm essa característica. 
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associações possuem boa capacidade de articulação, fator decisivo no processo de 

captação de recursos públicos128, geralmente via leis de incentivo, responsáveis pela 

ampliação do orçamento destinado à cultura, oriundo do Estado, e, consequentemente, da 

oferta de serviços públicos.  Captação que elas podem fazer por estarem na órbita do 

direito privado, mas o Estado não. Mas essa é apenas uma das vantagens da parceria.     

Schüler (2012:139) ressalta que 

 

como forma de contornar sua falta de autonomia e incapacidade de realizar as 

operações de mercado mais simples, como captar um patrocínio ou contratar o 

restauro de uma obra de arte, generalizou-se, no País, a figura das “associações 

de amigos”. Estas nada mais são do que instrumentos informais criados para 

devolver alguma flexibilidade e capacidade de gestão que o enrijecimento da 

estrutura estatal retirou das nossas não instituições culturais.  

 

A par dessa conjuntura, na trilha do que o citado autor denominou de 

“instrumentos informais”, referindo-se às associações de amigos, viu-se aqui que o 

modelo de OS possui mecanismo que, ao contrário daquele, formaliza a cooperação entre 

o Estado e o Terceiro Setor, por meio de um contrato de gestão. Esse reconhecimento 

oficial, naturalmente, aciona importantes instâncias da sociedade e do Poder Público, 

como os organismos estatais que fiscalizam recursos públicos. No caso das associações 

de amigos, no entanto, a realidade muda de figura, e dificilmente se verá ações 

fiscalizatórias nesses territórios como as que são estipuladas, em lei, para as OSs.  

Compreender a existência das associações de amigos antes do marco legal das 

OSs parece ser trivial.  Mas e depois dele? Faz sentido que recursos públicos sejam 

movimentados no campo da informalidade? A ordem jurídica que formaliza as parcerias 

público-privadas, via OS, também não proporciona flexibilidade na gestão? Quais as 

vantagens e as desvantagens de um e outro modelo? Na verdade, essa discussão é muito 

mais complexa do que esses pontos de problematização e, como antecipado, não é 

objetivo deste trabalho investigá-los.  

Porém, para finalizar, parece oportuno trazer a lume mais alguns dados, até para 

oferecer ao leitor um pouco mais de concretude à discussão. E nada mais oportuno do que 

se trabalhar com a perspectiva da instituição que se deslocou da Lei nº 5.498/09. A FTM, 

para a realização de suas atividades artísticas e culturais, conta com a ativa participação 

                                                             
128 Recursos públicos porque, muito embora não entrem no caixa do Tesouro, se constituem em detrimento 

da arrecadação do imposto devido pelas empresas.  
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da Associação dos Amigos do Teatro Municipal do Rio de Janeiro – AATMRJ, entidade 

sem fins lucrativos, e, consoante informado em seu site129, fundada em 1984. 

 O próprio site da associação revela a importância de sua atuação ao informar que 

a entidade é a “responsável pela realização do projeto da Fábrica de Espetáculo”: 

 

a AATMRJ em parceria com a FTM-RJ firmou contrato de patrocínio com o 

BNDES no valor de R$ 17 milhões para realização do Projeto Cultural 

"Fábrica de Espetáculos - Fase 2", que consiste na complementação da 

restauração e adaptação de edifício histórico na zona portuária para a instalação 

da "Fábrica de Espetáculos", que irá abrigar uma Escola Técnica, a Nova 

Central Técnica de Produções do Theatro Municipal e uma área para 

exposições permanentes do acervo histórico do Theatro.130 

 

Também é importante mencionar que a obra de restauração e modernização, a 

maior reforma da história do teatro, que custou R$ 64 milhões131, foi viabilizada com a 

gestão conjunta da FTM e da AATMRJ. Segundo o site “Catarse Musical – Técnica Vocal 

e Cultura Geral”, a associação, em 2010, foi uma das cinco maiores captadoras de 

recursos incentivados do país: 

   

aparece em quinto lugar é a Associação de Amigos do Teatro Municipal do 

Rio de Janeiro (AATMRJ). Trata-se de uma associação privada sediada no Rio 

de Janeiro que atua com projetos na área de patrimônio cultural. Esta 

associação captou aproximadamente 12,4 milhões de reais em 2010 para 

realizar seus projetos. Estes recursos foram planejados para serem utilizados 

na Restauração do Theatro Municipal do Rio de Janeiro com a intenção de 

preservar as suas características arquitetônicas, tanto da sua parte externa na 

cobertura de cobre, quanto na parte interna na sala de espetáculos. 

A AATMRJ captou os recursos com 7 organizações. Entre elas, 4 são empresas 

públicas (Petrobrás, BNDES, Eletrobrás e a Concessão Metroviária do Rio de 

Janeiro). Além do BNDES, outra instituição financeira também aparece entre 

os incentivadores, o Bradesco. Uma das organizações é uma empresa de 

mineração (Companhia Vale do Rio Doce) e outra é uma Organização da 

Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP) (Instituto Embratel 21).132 

  

Já em 2013 e 2014, a associação em voga obteve uma receita de mais de R$ 20 

milhões133, enquanto a cifra das associações vinculadas a equipamentos culturais da 

FUNARJ (AMAVILLA, AASCM, AAMI) quase alcançou R$ 4 milhões134, conforme 

detalhado na Tabela 01. 

                                                             
129 Disponível em: http://www.aatmrj.com.br/home. Acesso em 04/01/16. 
130 Disponível em: http://www.aatmrj.com.br/conteudo/5/29. Acesso em 04/01/16. 
131 Disponível em: http://www.theatromunicipal.rj.gov.br/historia.html. Acesso em 04/01/16. 
132 Disponível em: https://maripaes.wordpress.com/2011/04/05/os-cinco-maiores-captadores-de-recursos/. 

Acesso em 04/01/16. 
133 Informações obtidas por email, em 28/08/15, do consultor indicado pelo presidente da FTM. 
134 Informações obtidas por email, em 14/08/15, do Diretor Administrativo e Financeiro da FUNARJ. 
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Tabela 01: Receitas de Associações de Amigos 

ENTIDADES 
RECEITA TOTAL 

2013 2014 24.685.270,91 

AATMRJ 8.259.729,54 12.579.905,65 20.839.635,19 

AMAVILLA 1.686.049,67 1.688.016,16 3.374.065,83 

AASCM 190.807,48 250.470,41 441.277,89 

AAMI 14.262,50 16.029,50 30.292,00 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Acrescente-se que, apesar dos vultuosos recursos que circulam nas referidas 

associações, não é possível verificar por que, onde e como são aplicados. O site da 

AATMRJ, por exemplo, não disponibiliza quaisquer informações financeiras, contábeis 

ou patrimoniais sob sua responsabilidade, ou seja, não se verifica iniciativa de conferir 

publicidade à prestação de contas da instituição. Lembrando que recursos provenientes 

de leis de incentivo têm origem pública, tais entidades deveriam dedicar tratamento, no 

mínimo, igual àquele propagado pela administração pública, que vem se valendo cada 

vez mais das diversas mídias para a publicação de dados e informações de interesse da 

coletividade.  

Em que pese sua relevante contribuição, fundamental ao Estado no exercício dos 

deveres viabilizadores relativos ao acesso à cultura, essas associações deveriam, e é 

sensato, praticar a lógica de que o conceito de cidadania cultural compreende, além de 

recursos, eficiência administrativa e de bons projetos culturais, o encargo de comunicação 

com a sociedade.     

Sem a devida transparência, as políticas públicas que se encaminham nesse quadro 

institucional acabam por ganhar ares primitivos no que diz respeito à gestão, funcionando 

não como um retrocesso, mas como um “freio de mão” do desenvolvimento de uma 

cultura pública. Assim, ficam várias perguntas para motivar pesquisas sobre o tema. 

Poder-se-ia acrescentar mais uma: por que interessam as Associações de Amigos? 

No próximo capítulo, passar-se-á ao estudo de caso das Bibliotecas Parque. 

Primeiro, serão verificados como surgiram esses equipamentos. Depois, tratar-se-á do 

processo de implantação das OSs de cultura no estado do Rio de Janeiro, com ênfase nas 

bibliotecas. Na sequência, serão apresentadas a pesquisa de campo com os usuários e as 

respetivas análises.  Na parte final, serão abordados os resultados da pesquisa.  
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CAPÍTULO 3 – ESTUDANDO O CASO DAS BIBLIOTECAS PARQUE DO 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

 

3.1 Bibliotecas Parque do Rio de Janeiro: ingredientes de políticas cultural 

e urbana 

 

Na abertura do Seminário Internacional sobre Política Públicas do Livro e 

Regulação de Preços, em junho próximo passado, o Ministro da Cultura, Juca Ferreira, 

disse que o Brasil não dá a importância necessária à leitura e que é uma “vergonha” o 

índice de livros per capita ser de apenas 1,7 por ano. Isso o coloca, afirmou, em situação 

inferior frente a vários países vizinhos com índices de pobreza maior135. 

Entretanto, convém mencionar que, ao longo das últimas décadas, várias ações 

governamentais foram e vêm sendo implementadas para o enfrentamento do referido 

problema, mas, ao que tudo indica, seguem desprovidas de bons resultados. Campanhas 

publicitárias, revisão de custos de livros e aumento do número de bibliotecas públicas nos 

munícipios brasileiros são apenas algumas delas. O assunto é complexo mas precisa ser 

encarado. Com o revezamento dos governantes, novas soluções se apresentam e são 

testadas. 

O Programa de Aceleração do Crescimento, lançado pelo governo federal em 

2007, trouxe propostas com o tema da urbanização de favelas que podem, certamente, 

oferecer uma contribuição aos objetivos de inclusão social e, por conseguinte, de melhoria 

dos índices de leitura. A partir da conjugação de iniciativas de ministérios, em cooperação 

com os governos estaduais, equipamentos sociais quase inacessíveis à população desses 

territórios passaram a figurar nos espaços onde domina a criminalidade. 

A oportunidade oferecida pelas ações e recursos do referenciado programa gerou 

um ambiente fértil para a apropriação, por parte do Governo do estado do Rio de Janeiro, 

de experiências bem-sucedidas, como as identificadas em Bogotá e Medellín, na 

Colômbia, que vivenciaram situações análogas às das favelas cariocas. Foi, portanto, das 

observações efetuadas no modelo colombiano que nasceram as bibliotecas parque do Rio 

de Janeiro. 

Ressalte-se que a lógica da convergência e perenidade de diversas políticas 

públicas, essência do ensinamento disponibilizado por essas cidades, é algo que precisa 

                                                             
135 Informação disponível em: http://fmanha.com.br/blogs/entrelinhas/2015/06/30/ministro-da-cultura-diz-

que-baixo-indice-de-leitura-no-brasil-e-uma-vergonha/. Acesso em 21/07/2015. 

http://fmanha.com.br/blogs/entrelinhas/2015/06/30/ministro-da-cultura-diz-que-baixo-indice-de-leitura-no-brasil-e-uma-vergonha/
http://fmanha.com.br/blogs/entrelinhas/2015/06/30/ministro-da-cultura-diz-que-baixo-indice-de-leitura-no-brasil-e-uma-vergonha/
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ser assimilado pelas autoridades locais, caso a intenção seja, realmente, a obtenção de 

êxito na construção de uma nova infraestrutura urbana, com foco na inserção social e no 

acesso à cultura. 

Castells e Borja (1996) já alertavam para a “necessidade de dar respostas 

integradas e não setoriais aos problemas de emprego, educação, cultura, moradia, 

transportes”. Em adição, a educadora Silvia Castrillón, uma das articuladoras do sistema 

colombiano de bibliotecas públicas lembra: “o que faz uma biblioteca não é o edifício, 

nem os livros, mas sua capacidade de convocar todos os cidadãos de seu entorno a 

descobrir esse bem público que é a palavra escrita”136. O desafio que se coloca tem relação 

com a capacidade do Estado em promover as conexões dos projetos dos mais variados 

setores, para que essa “convocação” possa agregar valor à vida das pessoas e, como 

corolário, gerar impacto positivo nas estatísticas. 

 
 

3.1.1 Berço das Bibliotecas Parque:  O Programa de Aceleração do 

Crescimento - PAC 

 

A história das Bibliotecas Parque do Estado do Rio de Janeiro se confunde com 

as ações do PAC, lançado pelo governo federal em janeiro de 2007, inseridas no eixo137 

“Infraestrutura Social e Urbana”. Entre outros objetivos do programa, tais ações 

buscavam a melhoria das condições de vida da população, “intensificando ainda mais a 

inclusão social” (BRASIL, 2007b:2). 

O programa que, em âmbito nacional, era coordenado pelo Ministério das 

Cidades, e tinha a Caixa Econômica Federal como a gestora dos recursos, fez integrar o 

Plano Estratégico do Governo do estado do Rio de Janeiro. O total de investimentos do 

PAC no estado, entre 2008 e 2010, foi da ordem de R$ 3,1 bilhões. Parte desse valor veio 

de repasses do governo federal ao qual se somava uma contrapartida do governo estadual 

- a divisão variava de acordo com cada contrato e com o andamento das obras138. Desse 

                                                             
136 Disponível em: http://www.flip.org.br/noticiasdetalhe.php?id=746. Acesso em: 19/07/2015. 
137 Os investimentos do PAC em infraestrutura (2007-2010) foram divididos em três eixos básicos: 

Logística, Energia e Social e Urbana. 
138 Informações disponíveis http://www.rj.gov.br/web/informacaopublica/exibeconteudo?article-

id=1036918. Acesso em 11/07/15. 

http://www.flip.org.br/noticiasdetalhe.php?id=746
http://www.rj.gov.br/web/informacaopublica/exibeconteudo?article-id=1036918
http://www.rj.gov.br/web/informacaopublica/exibeconteudo?article-id=1036918
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montante, as três esferas de governo decidiram reservar R$ 860 milhões à urbanização 

das favelas139. 

Um dos critérios adotados pelo governo do estado do Rio de Janeiro para a seleção 

das comunidades foi a redução de danos ambientais causados por assentamentos 

irregulares. A urbanização dos assentamentos informais, foco do programa, reforçava o 

reconhecimento do direito à cidade e a um ambiente de moradia digna, especialmente 

envolvendo a população de baixa renda (CÂMARA, 2011). Segundo Trindade (2009), a 

cargo do Governo do estado estava “[...] a construção do maior número de equipamentos 

sociais (de educação, saúde, cultura, lazer e de geração de trabalho e renda) e de unidades 

habitacionais”.  

Nesse contexto, Trindade (2009) ressalta que a urbanização integrada de favelas 

ganhou destaque em várias regiões do país. No Rio de Janeiro, especificamente, as três 

maiores obras noticiadas foram as do Complexo do Alemão, do Complexo de 

Manguinhos e da Favela da Rocinha, integrando o chamado PAC-Favelas. 

Na visão de Cavalcanti (2013), “O PAC-Favelas foi concebido em consonância 

com as exigências do planejamento estratégico e de marketing urbano que vêm dando o 

tom da construção política, discursiva e imaginária de uma cidade apta a sediar 

megaeventos globais como a Copa de 2014 e as Olimpíadas de 2016”. 

Os técnicos do governo estadual, em especial da Secretaria de Estado de Obras 

(Seobras) que gerenciava o programa, e da Caixa Econômica Federal apresentaram ao 

governo federal o Plano de Desenvolvimento Urbanístico do Complexo de Manguinhos, 

desenvolvido durante os anos de 2002 e 2003, que veio a materializar-se no PAC-

Manguinhos, cujas obras tiveram início em abril de 2008 (TRINDADE, 2009). Tal 

projeto, portanto, inaugura as intervenções urbanísticas com propósitos de inclusão 

social.  

Note-se, porém, que as grandes intervenções em favelas no Rio de Janeiro não 

apresentavam conteúdo específico dos projetos, principalmente para a população local. 

“Isto significava que o projeto ainda não estava definido em sua totalidade e que precisava 

ser modificado constantemente” (TRINDADE, 2009).  

Quando incorporada ao processo de discussão acerca da implantação de uma 

biblioteca em área integrante do Complexo de Manguinhos, conduzido pelo governo do 

                                                             
139 Informações disponíveis em: http://www.youtube.com/watch?v=owZ7x7ypMoY&feature=related. 

Acesso em 11/07/15. 
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estado, a SEC viu-se diante da responsabilidade de propor o modelo de equipamento a 

ser instalado, que, posteriormente, passaria a ser supervisionado por sua estrutura 

administrativa.  

Baseado em propostas da titular da Superintendência de Bibliotecas140, a 

secretaria, para cumprir a aludida missão, uniu-se ao Departamento do Livro e da Leitura 

do MinC com o objetivo de analisar possíveis modelos de bibliotecas e suas formas de 

viabilização.  

Por se tratar de equipamento cultural a ser instalado em localidade com 

preocupantes indicadores de violência e criminalidade, a equipe em questão balizou suas 

atividades em experiências estrangeiras que viraram referência na América Latina, como 

nos casos de Santiago, no Chile, e Bogotá e Medellín, na Colômbia141, que instalaram, a 

partir de um amplo projeto urbanístico, bibliotecas públicas em comunidades de 

características semelhantes àquelas contempladas pelo PAC-Favelas, isto é, sob forte 

influência do tráfico. 

Os projetos dessas localidades não só foram objeto de visita in loco dos 

representantes da SEC, mas também de outros setores do governo do estado do Rio de 

Janeiro, como urbanismo, segurança e planejamento, que viam nessas referências 

internacionais um conjunto de soluções com enorme potencial de convergência com a 

situação carioca, e capazes, desse modo, de contribuir para a estruturação do PAC-

Favelas. 

Componente de um projeto de Estado142, as bibliotecas públicas nas comunidades 

colombianas e chilenas, em evidência, foram construídas e equipadas com um conceito 

diferenciado, também já experimentado com êxito por países da Europa e pelos Estados 

Unidos. A proposta de reunir, em um mesmo espaço, atividades relacionadas a cinema, 

música, teatro, espaço multimídia e leitura vem propiciando à população o acesso à 

cultura, nas suas mais variadas manifestações, bem como a realização do direito à 

informação. 

                                                             
140 Ana Ligia Medeiros foi a responsável pela elaboração dos projetos das bibliotecas do estado do RJ. 
141 Ver “As lições de Bogotá & Medellín: do caos à referência mundial” organizado por Murilo Cavalcanti, 

Editora INTG, Recife, 2013. O autor apresenta uma detalhada abordagem dos processos de melhoria dessas 

cidades.  
142 A ideia de conformação de uma política de Estado tem a ver, também, com uma forma de atuação do 

governo que privilegia o envolvimento de vários setores como educação, cultura, saúde e segurança, numa 

sistemática de cooperação em torno de políticas públicas congruentes. Essa questão será tratada mais 

adiante neste trabalho.  
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A configuração colombiana de bibliotecas, que muito contribuiu para a 

diminuição da criminalidade, passa, então, na esteira do PAC, a ser adotada no estado do 

Rio de Janeiro, iluminando as decisões correlatas e começando a dar forma à rede de 

bibliotecas parque que viria a surgir.  

 

3.1.2 Bibliotecas colombianas: a inspiração das Bibliotecas Parque do RJ   

   

Fazendo uma compilação das lições extraídas do processo que gerou 

surpreendentes mudanças em Bogotá e Medellín, antes submersas em desordem urbana, 

corrupção, tráfico e ineficiência da administração pública - só para citar alguns itens do 

caótico cenário que identificava essas localidades -, Murilo Cavalcanti (2013:7) destaca 

propriedades da transformação, apontando que tudo foi feito 

 

com base no respeito à vida, à cidadania, ao espaço público, ao conceito que 

hoje corre o mundo de que a cidade deve ser prioritariamente pensada e 

organizada para os seus cidadãos, em especial para aqueles que mais sofrem 

com a falta de atenção e serviços básicos, como é o caso dos jovens em situação 

de risco, dos idosos, das crianças, das pessoas com necessidades especiais, dos 

pedestres [...] 

 

O citado autor (2013:8) assinala que a diferença para a realidade brasileira é que, 

por trás de soluções simples, existe o desejo político de eleger prioridades e fazer com 

que elas sejam implementadas. Acentua que “existe, portanto, uma decisão que antecede 

as soluções postas em prática. É isso que as faz diferentes das nossas cidades”. Numa 

abordagem mais objetiva, diz: “duas armas bastaram para mudar radicalmente essas duas 

cidades: decisão política e boa gestão pública” (2013:13). 

Ainda com relação às observações desse autor, deve-se ter em vista a importância 

de as políticas públicas serem tratadas sob a ótica da articulação e cooperação entre vários 

setores, instituições e esferas governamentais, privilegiando a gestão compartilhada e 

comprometida. Lembra que “foi sob essa perspectiva de integralidade que foram 

implementadas as políticas de segurança e convivência de Bogotá e Medellín, na 

Colômbia, cujos resultados são internacionalmente reconhecidos pela redução da 

violência” (2013:145). 

Nessa esteira, Yúdice (2008) aponta que 

 

en Medellín, el alcalde Sergio Fajardo (2004–2007) puso en marcha una 

combinación de políticas semejantes a las de los tres alcaldes bogotanos, 

ocupándose de infraestructura (la Empresa de Desarrollo Urbano, EDU, 

impulsó el metrocable, sistema de transporte masivo que comunica los barrios 
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marginales con el centro; la construcción y ampliación de andenes; la 

edificación y rehabilitación de centenares de escuelas; la instauración en zonas 

periféricas de cinco parques bibliotecas, de diseño y tamaño de gran revuelo, 

como las construidas por Peñalosa; etcétera), de inclusión y participación 

(aunando un presupuesto participativo y veedurías para monitorear la gestión 

pública), y de seguridad y cultura ciudadana (reintegración de para–militares; 

aumento de policías; fomento de la armonización de ley, moral y cultura como 

en el programa de Mockus). 

 

No Brasil, conjugar urbanismo e cultura com segurança pública, para contenção 

da violência urbana e afirmação da paz social, é algo que está bem lastreado nos debates 

e discursos propagados pelos mais variados ambientes acadêmicos e políticos. No 

segundo mandato do Governo Lula, por exemplo, iniciativas conjuntas entre o MinC e o 

Ministério da Justiça (MJ) espelharam políticas públicas que integraram o PAC. No caso 

do MinC, foi lançado, em outubro de 2007, o programa Mais Cultura143, por meio do qual 

estavam previstas várias ações de fomento, incluindo a construção de bibliotecas. Pelo 

lado do MJ, foi lançado o Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania 

(Pronasci) sob o propósito de reunir ações de prevenção, controle e repressão da violência, 

articulando ações de segurança pública com ações sociais já promovidas pelo governo 

federal. 

A articulação com outros programas do governo federal tem sido de relevante 

valor para o fomento do repertório oferecido aos executores. É imperativo que programas 

habitacionais dialoguem com ações governamentais, tais como: os Telecentros de 

Inclusão Digital e o Programa Mais Cultura, que financia construção, requalificação e 

equipagem de espaços culturais multiuso (BRASIL, 2010). 

Passados quase oito anos do PAC, a pergunta que se poderia fazer é: o que se 

concretizou da retórica da integração, da cooperação que conectou as Pastas acionadas 

pelo programa? Não é objetivo aqui checar se existem ações derivadas das aludidas 

iniciativas. Mas, em tese, poder-se-ia lançar ao menos uma desconfiança ou curiosidade 

sobre o deslinde dessas parcerias entre esferas governamentais efetivadas sob a forma de 

                                                             
143 O programa Mais Cultura representa o reconhecimento da cultura como necessidade básica, direito de 

todos os brasileiros, tanto quanto a alimentação, a saúde, a moradia, a educação e o voto. Com a criação do 

Programa, o Governo Federal incorpora a cultura como vetor importante para o desenvolvimento do país, 

incluindo-a na agenda social – com status de política estratégica de estado para atuar na redução da pobreza 

e a desigualdade social. Na perspectiva de cooperação, articulação e integração, o Ministério da Cultura 

estabelece parceria com ministérios, bancos públicos, organismos internacionais e instituições da sociedade 

civil, além de assinar acordos com governos estaduais e municipais para a implementação das ações do 

Mais Cultura. O Programa Mais Cultura se estrutura em três dimensões articuladas entre si: Cultura e 

Cidadania, Cultura e Cidades e Cultura e Economia. Todas as ações do Mais Cultura buscam a ampla 

participação da sociedade civil e dos poderes públicos. Disponível em: http://www.cultura.gov.br/mais-

cultura. Acesso em 14/07/14. 

http://www.cultura.gov.br/mais-cultura
http://www.cultura.gov.br/mais-cultura
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convênios, ante as poucas garantias de continuidade desses projetos, mormente em 

relação à vontade política, à sustentabilidade e à efetividade das intervenções. Porém, 

mesmo que algumas realidades se apresentem na forma de decepções ou não, a receita de 

aglutinar esforços para a realização de políticas urbanas e sociais continuará idêntica em 

termos de importância e necessidade. 

Outro fato ilustrativo de iniciativas de cooperação com esses objetivos advém de 

recente episódio. Há alguns meses, o governo estadual do RJ anunciou um programa 

integrado de ações sociais. Conforme noticiado no site da Unidade de Polícia 

Pacificadora144, 

 

o Morro São João, no Engenho Novo, será a primeira comunidade pacificada a 

receber um programa integrado de ações sociais e serviços públicos decorrentes da 

atuação da Comissão Executiva de Monitoramento e Avaliação da Política de 

Pacificação (CEMAPP). A decisão foi anunciada nesta terça-feira (17/3), durante 

a segunda reunião do grupo, presidida pelo governador Luiz Fernando Pezão. Já 

na próxima semana integrantes da CEMAPP farão visitas técnicas à comunidade 

para conversar com moradores e definir serviços prioritários a serem 

implementados. 

 

Na mesma matéria, observa-se que pronunciamentos oficiais deram realce à 

necessidade de articulação. O governador e o secretário municipal de Coordenação de 

Governo disseram, respectivamente:  “Vamos trabalhar em conjunto com a Prefeitura do Rio 

para somar recursos e planejamentos. [...] estamos unidos para ampliar os serviços oferecidos 

nessas áreas e melhorar a qualidade de vida dos moradores. A intenção é garantir a inclusão 

social e a igualdade de oportunidades”; e “A integração dos órgãos municipais e estaduais é 

decisiva para levar ações sociais e desenvolvimento para as comunidades pacificadas. A 

prefeitura do Rio vai apoiar o trabalho do Governo do estado nas UPPs e unir nossos esforços 

para oferecer serviços de qualidade nessas áreas”. 

O grau de envolvimento e participação pode ser verificado na composição da 

CEMAPP. Além do governador e do secretário de Segurança do RJ, integram a comissão os 

titulares das secretarias da Casa Civil, Planejamento e Gestão, Saúde, Educação, Habitação, 

Ciência e Tecnologia, Cultura, Transporte, Ambiente, Assistência Social e Direitos 

Humanos, Obras, Esporte, Lazer e Juventude e Prevenção à Dependência Química. 

Representantes do Tribunal de Justiça, Ministério Público, ALERJ e Defensoria Pública 

também deverão compor a comissão.  

                                                             
144 Disponível em: http://www.upprj.com/index.php/acontece/acontece-selecionado/morro-saeo-joaeo-

sera-a-primeira-comunidade-pacificada-a-receber-acoes-

soci/S%C3%A3o%20Jo%C3%A3o%20%7C%20Matriz%20%7C%20Queto. Acesso em: 15/07/15. 

 

http://www.upprj.com/index.php/acontece/acontece-selecionado/morro-saeo-joaeo-sera-a-primeira-comunidade-pacificada-a-receber-acoes-soci/S%C3%A3o%20Jo%C3%A3o%20%7C%20Matriz%20%7C%20Queto
http://www.upprj.com/index.php/acontece/acontece-selecionado/morro-saeo-joaeo-sera-a-primeira-comunidade-pacificada-a-receber-acoes-soci/S%C3%A3o%20Jo%C3%A3o%20%7C%20Matriz%20%7C%20Queto
http://www.upprj.com/index.php/acontece/acontece-selecionado/morro-saeo-joaeo-sera-a-primeira-comunidade-pacificada-a-receber-acoes-soci/S%C3%A3o%20Jo%C3%A3o%20%7C%20Matriz%20%7C%20Queto
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O objetivo não é criar um modelo analítico para identificar aspectos técnicos, 

administrativos ou políticos das realidades colombiana e brasileira. A comparação ora 

apresentada, de forma bem superficial, serve tão somente para se fazer uma reflexão sobre 

questões relacionadas à instalação de uma biblioteca em comunidades carentes de 

serviços públicos essenciais. Parece oportuno que o estado do Rio de Janeiro tenha no 

modelo colombiano a fonte inspiradora para políticas públicas de cultura; que em 

processos de urbanização de favelas se possa incluir novidades como bibliotecas 

multifuncionais. Mas como isso se articula com outras ações governamentais e adquire 

significado para os cidadãos-clientes? Como construir políticas sociais perenes e 

integradas? Cavalcanti (2009) analisa que 

 

de um modo geral, portanto, ao longo do século XX esboçou-se um padrão nas 

políticas públicas direcionadas às favelas: durante períodos de governo 

autoritário, iniciativas de remoção ganhavam força e eram efetivamente 

implementadas. Em períodos de democracia, a urbanização - parcial, no mais 

das vezes - caminhava a passos lentos por meio de arranjos clientelistas, a dita 

"política da bica d'água", que garantia certa tolerância em relação às favelas, 

traduzindo-se em melhorias de infraestrutura, sem, no entanto, constituir uma 

política sistemática. 

 

Além disso, Cavalcanti (2013) pondera que 

 

a fim de compreender os efeitos das obras do PAC em Manguinhos e em outros 

lugares é necessário ir além das intervenções urbanísticas e se voltar para o 

contexto mais amplo em que os programas de urbanização contemporâneos 

são concebidos e executados, e para de que modo eles estão conectados a 

processos maiores de transformação urbana e social. 

 

Parecendo correta a assertiva de que as bibliotecas parque nasceram de uma 

oportunidade proporcionada pelo PAC145, e não de uma política de Estado146, que vê a 

cultura como um vetor estratégico de inclusão social e desenvolvimento humano, o 

desafio é fazer com que a inspiração colombiana, em que várias áreas de governo se 

relacionam e se complementam, não fique adstrita à implantação do modelo de 

funcionalidades dessas bibliotecas. Até porque, se assim for, em quase nada contribuirá 

                                                             
145 As novas Bibliotecas do PAC pretendem oferecem aos seus usuários leitura em diferentes suportes, com 

grande oferta documental eletrônica, em espaços apropriados para atividades culturais e serviços diversos. 

Este texto disponível em: http://www.cultura.rj.gov.br/apresentacao-projeto/bibliotecas-parque. Acesso em 

15/07/2015. 
146 Medeiros (2015) observa que “as bibliotecas da Colômbia estão diretamente conectadas a políticas de 

Estado, fato que não ocorre aqui”. 

http://www.cultura.rj.gov.br/apresentacao-projeto/bibliotecas-parque.%20Acesso
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para melhorar o panorama de cidadania das comunidades, ainda que na percepção da 

SEC147 o espaço tenha 

 

importante papel nas comunidades a que servirá, uma vez que a Biblioteca 

Parque é uma biblioteca pública multifuncional em área de risco e, assim, 

contribui para a diminuição da violência, criando um espaço de convivência da 

comunidade. A Cultura tem papel decisivo na construção de um cidadão crítico 

e confiante de seu papel criador na sociedade. Assim, transforma através da 

reflexão, da criação e da alegria. 

 

Nesse passo, deve-se ressaltar que a “política sistemática” referenciada por 

Cavalcanti (2009) foi, conforme já mencionado neste trabalho, a principal decisão 

perfilhada pelas autoridades colombianas. A atuação da CEMAPP, dentro desse contexto, 

carrega nova esperança no sentido de que se tenha, respeitadas as peculiaridades das 

cidades, uma confluência da experiência colombiana com as iniciativas que ainda 

precisam ser engendradas no Rio de Janeiro. 

 

3.1.3 A Biblioteca Parque de Manguinhos e a formação da rede 

 

De acordo com o site148 da Secretaria de Cultura, “a Biblioteca Parque de 

Manguinhos é uma iniciativa do Governo Federal - Ministério da Cultura, através do 

Programa Mais Cultura e do Plano Nacional de Livro e Leitura - e do Governo do Estado 

- Secretaria de Cultura/SEC -, e atende a 16 comunidades do Complexo de Manguinhos, 

na Zona Norte do Rio de Janeiro, cuja população soma, aproximadamente, 100 mil 

habitantes”.  

A biblioteca, inaugurada em abril de 2010, tem “como principais referências as 

bem-sucedidas experiências implementadas em Medellín e Bogotá, na Colômbia, é um 

espaço cultural e de convivência, que oferece à população ampla acessibilidade, com 

qualidade física, humana e de serviços”. A Biblioteca ocupa uma área de 3,3 mil metros 

quadrados do antigo Depósito de Suprimento do Exército. O local foi totalmente 

urbanizado e transformado no lugar de maior concentração de equipamentos sociais em 

uma comunidade carente da cidade. (EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO, 2010).  

 

                                                             
147 Disponível em: http://www.cultura.rj.gov.br/apresentacao-espaco/biblioteca-parque-de-manguinhos. 

Acesso em 17/07/2015. 
148 Disponível em: http://www.cultura.rj.gov.br/apresentacao-espaco/biblioteca-parque-de-manguinhos. 

Acesso em 17/07/2015. 

http://www.cultura.rj.gov.br/apresentacao-espaco/biblioteca-parque-de-manguinhos
http://www.cultura.rj.gov.br/apresentacao-espaco/biblioteca-parque-de-manguinhos
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O site da SEC ainda informa que a biblioteca foi  

 

baseada no conceito de que bibliotecas não devem ser somente espaços 

silenciosos de leitura, mas lugares que se aproximem de centros culturais com 

ampla acessibilidade, possibilidades de troca de conhecimento e experiências 

humanas, a Biblioteca Parque de Manguinhos realiza atividades culturais e de 

promoção de leitura nos mais diversos suportes, visando estimular a produção, 

a fruição e a difusão das produções artísticas e, especialmente, a viabilização 

do acesso à cultura. 

 

Apesar do nome adotado pelo governo do estado, em nenhum momento, nem nos 

impressos nem no endereço eletrônico que traz informações sobre as bibliotecas parque 

do Rio de Janeiro, foi encontrada menção sobre o significado da palavra “parque” 

(MARANHÃO, 2015). Em contraponto, a autora diz que, no caso das bibliotecas 

colombianas, em sua grande maioria, situadas em espaços ao ar livre como jardins, a 

expressão é amplamente divulgada “como tendo relação com o aspecto da convivência e 

do lazer”. 

 Outro aspecto a notar diz respeito à informação amplamente divulgada pela mídia 

de que se tratava da “primeira biblioteca-parque do Brasil”149 (EMPRESA BRASIL DE 

COMUNICAÇÃO, 2010). Na verdade, esse conceito de biblioteca com múltiplas 

funcionalidades não revelava nenhuma novidade, a não ser em relação ao nome importado 

das bibliotecas de Medellín150. Segundo o site151 da Biblioteca de São Paulo (BSP), 

inaugurada em 8 de fevereiro de 2010, portanto anterior à de Manguinhos, e situada na 

Zona Norte da capital  

 

foi concebida para ser um espaço arrojado, com projeto inovador de inclusão 

social por meio da leitura [...] Inspirada na Biblioteca de Santiago, no Chile, e 

nas melhores práticas adotadas pelas bibliotecas públicas do país, a BSP está 

em sintonia com as ações do programa Mais Cultura, do Ministério da Cultura 

(MinC) [...] a estrutura foi planejada para oferecer conforto, autonomia e 

atenção aos sócios e frequentadores, que são o elemento central da biblioteca. 

A BSP oferece conteúdo em formatos variados, como livros tradicionais ou em 

formatos acessíveis (braille, audiolivro), Klindles, DVDs, CDs, além de jogos.  

 

Como se vê, são propostas que carregam características da mesma espécie, seja 

porque estimuladas e viabilizadas pelo programa Mais Cultura, seja porque ancoradas em 

referências internacionais. De fato, as bibliotecas públicas vêm passando por grandes 

transformações e, com o objetivo de atrair usuários, tornando-se um relevante mecanismo 

                                                             
149 A própria EBC (2010) assim noticiou. 
150 As bibliotecas de Bogotá, que adotam o mesmo conceito de funcionalidade, não se chamam “parque”. 

São conhecidas como bibliotecas públicas.  
151 Disponível em: http://bsp.org.br/a-bsp/. Acesso em 16/07/2015. 

http://bsp.org.br/a-bsp/
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de acesso à cultura, a partir da oferta de diversas atividades culturais. Mas parece 

oportuno, também, verificar-se as categorias e funções das bibliotecas públicas. Medeiros 

(2015) salienta que as bibliotecas parque do Rio de Janeiro, “na verdade, são bibliotecas 

públicas, sendo essa uma terminologia usada em Medellín”. Em Bogotá usa-se 

“Bibliotecas Públicas”, com idêntico conceito.   

Medeiros (2015) diz que “a biblioteca parque é uma biblioteca que oferece 

possiblidades de a pessoa ter acesso à cultura”, assemelhando-se a um centro cultural. 

Enfatiza, contudo, que “são opções culturais dentro de uma biblioteca, e, por isso, não é 

um centro cultural”. Adverte que é intrínseco ao modelo possuir “uma responsabilidade 

de educação não formal”, do mesmo modo que os centros culturais, cuja função educativa 

não se apresenta como finalidade ou prioridade. Revela, nessa ordem de considerações, 

que a configuração proposta por esses equipamentos, em que pese seja um instrumento 

de atração, “não pode superar a função da biblioteca que é levar a leitura e acesso à 

informação ao cidadão; que é de formar cidadãos”. 

De acordo com a SEC152, “a Biblioteca Parque é uma biblioteca pública 

multifuncional em área de risco [...] que assume um papel central no processo de inclusão 

e transformação social, contribuindo para a redução da violência”. A biblioteca de 

Manguinhos “é a primeira de uma rede que a Secretaria de Estado de Cultura do Rio de 

Janeiro vem implementando, com o objetivo de estruturar um novo patamar de 

atendimento às comunidades do estado”. 

Nesse contexto, convém trazer à baila o Decreto Estadual/RJ nº 44.694, de 28 de 

março de 2014, que cria a “Rede de Bibliotecas Parque do Estado”, integrada pela 

Biblioteca Parque Estadual, Biblioteca Parque de Niterói, Biblioteca Parque de 

Manguinhos, Biblioteca Parque da Rocinha e Biblioteca Parque do Alemão153. Note-se 

que, no informe oficial, a secretaria associa o nome dado a esses equipamentos às 

comunidades posicionadas em áreas de risco, só que duas delas, efetivamente, não estão 

                                                             
152 Disponível em: http://www.cultura.rj.gov.br/apresentacao-espaco/biblioteca-parque-de-manguinhos. 

Acesso em 19/07/2015. 
153 Trecho extraído da “Opinião” da Revista Biblioo Cultura Informacional, de 16/09/14, analisa que “esses 

espaços culturais infelizmente estão se transformando em políticas de governo, em que os interesses de 

campanha em ano de eleição estão colocando em risco a existências dessas bibliotecas. A primeira 

biblioteca a fechar suas portas foi a Biblioteca Parque do Alemão, inaugurada em junho do ano passado, 

esse espaço cultural fechou suas portas para ceder suas dependências a uma clínica da família na região. 

Cabe ressaltar que a Biblioteca Parque do Alemão é a única construída na região após a instalação das 

Unidades de Polícia Pacificadora (UPP)”. Disponível em: http://biblioo.info/biblioteca-parque-do-alemao-

fechada/. Acesso em 17/07/2015. 

http://www.cultura.rj.gov.br/apresentacao-espaco/biblioteca-parque-de-manguinhos
http://biblioo.info/biblioteca-parque-do-alemao-fechada/
http://biblioo.info/biblioteca-parque-do-alemao-fechada/
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situadas em tais localidades, quais sejam, a Parque Estadual – no Centro do Rio de 

Janeiro, e a Parque de Niterói – no Centro de Niterói. 

 Além desse aspecto, Medeiros (2015) ressalva, de forma taxativa, que ambas as 

bibliotecas “não são bibliotecas parque”, pois possuem função precípua de memória 

estadual, sustentada pela forma de composição e de utilização dos acervos. A mensagem 

da SEC de que as bibliotecas parque são ferramentas inseridas em territórios de 

criminalidade, além de não ser condizente com o próprio decreto que proclama a criação 

da rede, induz a uma falsa percepção na sociedade sobre os reais contornos das ações 

governamentais relativas ao tema. Nessa perspectiva, matéria divulgada no site da Feira 

Literária de Paraty 2015 revela que essas bibliotecas estão “localizadas justamente nos 

espaços urbanos onde não há nenhum outro equipamento disponível para a população”154, 

fato que, como se viu, não reflete a realidade. 

Ademais, ainda que a rede de bibliotecas parque tenha surgido no terreno das 

oportunidades decorrentes das obras do PAC, como no caso de Manguinhos, Rocinha e 

Alemão, influenciando decisivamente a ressignificação dos espaços da Presidente Vargas 

e de Niterói, estes parecem merecer uma abordagem teórico-conceitual que vai além do 

estabelecimento de espaços de convivência democrática. Inobstante os expressivos 

ganhos que esse modelo pode proporcionar quanto à realização de direitos culturais, uma 

eventual generalização das missões institucionais desses equipamentos, bem como a 

visão ampla de cultura que reside a base conceitual de tais bibliotecas, podem ensejar 

distorções no processo de formulação das políticas públicas do livro e da leitura, 

refletindo negativamente nos interesses e nas demandas da população.  

 

3.1.4 Visitando as Bibliotecas Parque 

 

Manguinhos 

 

Inaugurada em abril de 2010, e a primeira de uma rede que a SEC vem 

implementando, a biblioteca155 é um espaço cultural e de convivência, situada no 

Complexo de Manguinhos156, em Benfica, com ampla acessibilidade, que oferece à 

                                                             
154 Disponível em: http://www.flip.org.br/noticiasdetalhe.php?id=746. Acesso em 19/07/15. 
155 Situa-se na Avenida Dom Helder Câmara, 1184 (atrás do Colégio Estadual Luiz Carlos da Vila). 
156 Manguinhos é um bairro com favelas, na cidade e estado do Rio de Janeiro. É conhecido por abrigar o 

Pavilhão Mourisco, um dos únicos prédios em estilo neomourisco no Brasil. O bairro também é conhecido 

por seus altos índices de violência. Seu IDH, no ano 2000, era de 0,726, o 122º colocado entre 126 regiões 

http://www.flip.org.br/noticiasdetalhe.php?id=746
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população salas de estudo e leitura, espaços para reuniões, serviços para portadores de 

necessidades especiais, catálogo bibliográfico on line, espaço infantil, jardim de leitura e, 

em breve, cafeteria e um cineteatro com mais 200 lugares.157  

Em seus 2,3 mil metros quadrados pode-se acessar a estantes de livros e à internet, 

ver filmes, ouvir músicas, participar de atividades culturais ou solicitar o empréstimo de 

livros e filmes, entre os mais de 31 mil exemplares disponíveis em seu acervo. Funciona 

de terça a sábado, das 10h30 às 18h30, inclusive feriados158.  

 

Figura 03159: Fachada da Biblioteca Parque de Manguinhos 

 

 
 
 

Figura 04160: Salão de Leitura da Biblioteca Parque de Manguinhos 
 

 
                                                             
analisadas na época, na cidade do Rio de Janeiro. Disponível em: 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Manguinhos_(bairro_do_Rio_de_Janeiro). Acesso em 12/01/2016. 

 
157 Disponível em: http://www.cultura.rj.gov.br/apresentacao-espaco/biblioteca-parque-de-manguinhos. 

Acesso em 06/01/16. 
158 Idem  
159Disponível em: 

https://www.google.com.br/search?q=biblioteca+manguinhos&espv=2&biw=1280&bih=575&source=ln

ms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjQ2PSLtaTKAhUMhJAKHUEbAP8Q_AUIBygC&dpr=1.5#imgrc

=H3OJ1-25heb_-M%3A. Acesso em 12/01/2016. 
160Disponível em: 

https://www.google.com.br/search?q=biblioteca+manguinhos&espv=2&biw=1280&bih=575&source=ln

ms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjQ2PSLtaTKAhUMhJAKHUEbAP8Q_AUIBygC&dpr=1.5#imgrc

=RGeQbt9NY3lpPM%3A. Acesso em 12/01/2016. 

 

https://www.google.com.br/search?q=biblioteca+manguinhos&espv=2&biw=1280&bih=575&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjQ2PSLtaTKAhUMhJAKHUEbAP8Q_AUIBygC&dpr=1.5#imgrc=H3OJ1-25heb_-M%3A
https://www.google.com.br/search?q=biblioteca+manguinhos&espv=2&biw=1280&bih=575&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjQ2PSLtaTKAhUMhJAKHUEbAP8Q_AUIBygC&dpr=1.5#imgrc=H3OJ1-25heb_-M%3A
https://www.google.com.br/search?q=biblioteca+manguinhos&espv=2&biw=1280&bih=575&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjQ2PSLtaTKAhUMhJAKHUEbAP8Q_AUIBygC&dpr=1.5#imgrc=H3OJ1-25heb_-M%3A
https://www.google.com.br/search?q=biblioteca+manguinhos&espv=2&biw=1280&bih=575&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjQ2PSLtaTKAhUMhJAKHUEbAP8Q_AUIBygC&dpr=1.5#imgrc=RGeQbt9NY3lpPM%3A
https://www.google.com.br/search?q=biblioteca+manguinhos&espv=2&biw=1280&bih=575&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjQ2PSLtaTKAhUMhJAKHUEbAP8Q_AUIBygC&dpr=1.5#imgrc=RGeQbt9NY3lpPM%3A
https://www.google.com.br/search?q=biblioteca+manguinhos&espv=2&biw=1280&bih=575&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjQ2PSLtaTKAhUMhJAKHUEbAP8Q_AUIBygC&dpr=1.5#imgrc=RGeQbt9NY3lpPM%3A
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Niterói 

 

A Biblioteca Pública de Niterói - BPN é a segunda da rede de Bibliotecas Parque.  

Originalmente, foi inaugurada em 1935, quando Niterói era a capital do antigo Estado do 

Rio. A BPN está localizada na Praça da República161, um dos marcos arquitetônicos da 

região central da cidade, tombado pelo Instituto Estadual do Patrimônio Cultural (Inepac), 

na década de 80. Juntamente com a delegacia de polícia civil, o fórum, o Liceu Nilo 

Peçanha e a Câmara Municipal, forma um testemunho vivo da arquitetura do começo do 

século XX. O projeto de construção da praça e dos respectivos prédios foi idealizado em 

1913, com o objetivo de ali se fazer o grande centro cívico de Niterói. A BPN ocupa uma 

área de 1.812 m², sendo 926m² no térreo e 886m² no 2º andar162. 

Após dois anos de obras de restauração do prédio, a Biblioteca Pública de Niterói foi 

reaberta em 2011, já assumindo as funcionalidades de uma “parque” e contando com um 

acervo de cerca de 60 mil itens, incluindo livros, jornais, revistas, enciclopédias, 

biografias, DVDs, músicas digitalizada, livros e equipamentos em Braile. Foi renovada 

para ampliar o acesso à leitura, em sintonia com a mudança de paradigmas destes tempos 

digitais. Dessa forma, o espaço da biblioteca se abre para a leitura em diferentes suportes, 

assim como para atividades culturais diversas, ampliando o contato com a comunidade. 

Abriga a sede da Academia Fluminense de Letras. Funciona de terça a sábado, das 11h 

às 19h, inclusive feriados163. 

Figura 05164: Fachada da Biblioteca Parque de Niterói 

 

 

                                                             
161 Situa-se na Praça da República, s/nº, Centro – Niterói. 
162 Disponível em: http://www.cultura.rj.gov.br/espaco/biblioteca-publica-de-niteroi Acesso em 

12/01/2016. 
163 Idem. 
164Disponível em: 

https://www.google.com.br/search?q=Biblioteca+Niteroi&espv=2&biw=1280&bih=575&source=lnms&t

bm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiF9MSmtqTKAhXFvJAKHXPfDSsQ_AUIBygC&dpr=1.5#imgrc=eVJ

4u-MJZx6E_M%3A. Acesso em 12/01/2016. 
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       Figura 06165: Salão de Leitura da Biblioteca Parque de Niterói 

 

 

 

 

 

 

 

Rocinha 

 

A C4166 - Biblioteca Parque da Rocinha é a terceira Biblioteca Parque do estado. 

Inaugurada em junho de 2012, e localizada na Favela da Rocinha167, a biblioteca é um 

espaço cultural e de convivência, que oferece à população salas de estudo e leitura, 

espaços para reuniões, serviços para portadores de necessidades especiais168. 

Com 1,6 mil metros quadrados, possui cinco pisos, DVDteca, cineteatro, sala 

multiuso para cursos, estúdios de gravação e edição audiovisual, setor de leitura e internet 

                                                             
165 Disponível em: 

https://www.google.com.br/search?q=Biblioteca+Niteroi&espv=2&biw=1280&bih=575&source=lnms&t

bm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiF9MSmtqTKAhXFvJAKHXPfDSsQ_AUIBygC&dpr=1.5#imgrc=HNu

7HdQRmArq3M%3A. Acesso em 12/01/2016. 
166 C4 significa Centro de Convivência, Comunicação e Cultura (Estrada da Gávea, 454). 
167 Situada na Zona Sul da cidade do Rio de Janeiro, destaca-se por ser a maior favela do Brasil, contando 

com cerca de 70 mil habitantes. A região passou a ser considerada um bairro e foi delimitada pela Lei Nº 

1995, de 18 de junho de 1993, com alterações nos limites dos bairros da Gávea, Vidigal e São Conrado. A 

favela se localiza entre os bairros da Gávea e São Conrado, dois dos bairros com o imposto sobre a 

propriedade predial e territorial urbana mais alto da cidade, além da favela do Vidigal. A proximidade entre 

as residências de classe alta desses dois bairros e as de classe baixa da Rocinha marca um profundo contraste 

urbano na paisagem da região, que é frequentemente citada como símbolo da desigualdade social do Brasil. 

Seu IDH, no ano 2000, era de 0,732, o 120º colocado entre 126 regiões analisadas na cidade do Rio de 

Janeiro. Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Rocinha. Acesso em 12/01/2016. 
168 Disponível em:  http://www.cultura.rj.gov.br/apresentacao-espaco/biblioteca-parque-da-rocinha-c4. 

Acesso em 12/01/2016. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Rocinha
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comunitária, cozinha-escola e café literário169. Funciona de terça a sábado, das 10h30 às 

18h30, inclusive feriados. 

 

 

Figura 07170: Fachada da Biblioteca Parque da Rocinha 

 

 

 

Figura 08171: Salão de Leitura da Biblioteca Parque da Rocinha 

 

 

 

 

 

 

                                                             
169 Idem. 
170 Disponível em:  

https://www.google.com.br/search?q=fotos+biblioteca+rocinha&espv=2&biw=1280&bih=619&tbm=isc

h&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwi75eSYs6TKAhWGIJAKHaUPCQQQ7AkIMA#imgrc=F

kTzoZBd9JCAKM%3A. Acesso em 12/01/2016. 
171 Disponível em:  

https://www.google.com.br/search?q=fotos+biblioteca+rocinha&espv=2&biw=1280&bih=619&tbm=isc

h&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwi75eSYs6TKAhWGIJAKHaUPCQQQ7AkIMA&dpr=1.5

#imgrc=c5cR6dJNgvkzyM%3A. Acesso em 12/01/2016. 
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Parque Estadual  

 

A Biblioteca Parque Estadual – BPE é a matriz da rede de Bibliotecas Parque. 

Reinaugurada em março de 2014 (sua construção data da década de 80), e localizada no 

Centro do Rio de Janeiro172, a biblioteca é um lugar de memória de experimentação que 

promove a leitura e o conhecimento como pilares da cultura cidadã. A BPE foi criada 

para oferecer a você um acervo de mais de 200 mil livros de ficção e não ficção, livros de 

arte, quadrinhos, Biblioteca Infantil e 20 mil filmes. A Biblioteca promove também 

experiências únicas com oficinas, laboratórios, plataformas multimídia e uma diversidade 

de linguagens artísticas173. 

É resultado de um extenso trabalho de ampliação e modernização que consumiu 

quatro anos e muito trabalho em obras civis, acervos, equipamentos e instalações. O 

equipamento conta também com um Centro de Pesquisa e Formação, com ações de 

pesquisa, educação continuada, profissionalizante e complementar, além de uma 

plataforma virtual, inspirada nos jogos digitais, aproximando-se da estética dos jovens 

com conteúdos diversos e ampliando seu repertório cultural. A biblioteca está aberta de 

terça a sábado, das 11h às 19h174. 

 

 

 

Figura 09175: Fachada da Biblioteca Parque Estadual 

 

 

 

                                                             
172 Situa-se na Avenida Presidente Vargas, 1.261, Centro. 
173 Disponível em: http://www.bibliotecasparque.rj.gov.br/. Acesso em 12/01/2016. 
174 Idem. 
175Disponível em: 

https://www.google.com.br/search?q=biblioteca+parque+estadual&espv=2&biw=1280&bih=575&site=w

ebhp&source=lnms&tbm=isch&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwjqy8SZuKTKAhXKfZAKHfFSDFsQ_AU

IBygC&dpr=1.5#imgrc=YYWchEQHeojCjM%3A. Acesso em 12/01/2016. 
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Figura 10176: Espaço Expositivo Biblioteca Parque Estadual 

 

 

3.2 A bandeira da OS fincada pelo Governo do Estado do RJ 

 

Após todo o processo, que incluiu a elaboração, aprovação e edição dos 

respectivos mandamentos legais relativos às OSs, começa a ser trabalhada pela SEC, em 

2011, a etapa de implantação do novo modelo de gestão. O primeiro passo nessa direção 

foi decidir pela contratação de serviços técnicos especializados para dar suporte à 

secretaria nas atividades de modelagem organizacional. O escopo desse projeto previa, 

fundamentalmente, três fases: 

a. Elaboração de diagnóstico do ambiente da área cultural no Estado do Rio 

de Janeiro e consolidação das estratégias, programas e ações desenvolvidas no âmbito da 

SEC. Objetiva-se desenvolver uma análise daquilo que está sendo realizado pela SEC e 

que pode impactar na transferência das atividades ligadas à cultura para as Organizações 

Sociais; 

b. Formulação dos aspectos técnicos dos Editais de Seleção, incluindo, em 

síntese, a elaboração da missão e objetivos estratégicos da OS e a descrição detalhada das 

atividades culturais a serem executadas; definição dos produtos e serviços a cargo da OS, 

com os respectivos programas e metas; modelo econômico-financeiro, orçamento e 

política de preços; indicadores de desempenho e qualidade para avaliação contínua da 

gestão; critérios de avaliação dos resultados; e metodologia de exame das propostas de 

trabalho apresentadas pelos concorrentes; 

                                                             
176 Disponível em: 

https://www.google.com.br/search?q=biblioteca+parque+estadual&espv=2&biw=1280&bih=575&site=w

ebhp&source=lnms&tbm=isch&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwjqy8SZuKTKAhXKfZAKHfFSDFsQ_AU

IBygC&dpr=1.5#imgrc=A33nqjHcye4d5M%3A. Acesso em 12/01/2016. 
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c. Concepção de sistemática de acompanhamento dos Contratos de Gestão e 

treinamento das equipes das Organizações Sociais e da SEC envolvidas no processo. 

Em 11/08/11, foi celebrado contrato administrativo177 entre a FGV PROJETOS e 

a SEC para a realização dessas atividades. No formato inicial da contratação estavam 

previstas a elaboração de 8 a 11 minutas de editais, contemplando 19 equipamentos ou 

atividades vinculadas à secretaria. 

 

Quadro 10: Equipamentos ou Atividades Culturais passíveis de transferência para 

Organizações Sociais/Concessão de Uso 

Natureza: E = equipamento / A = atividade 

                                                                            ITEM NATUREZA   EQUIPAMENTO/ATIVIDADE    

 1 E Biblioteca Pública Estadual    

 2 E Biblioteca Pública de Niterói 

 

 

 3 E Biblioteca Parque da Rocinha   

 4 E Biblioteca Parque de Manguinhos  

 5 E Demais Bibliotecas Parque   

 6 E Casa de Cultura Laura Alvim  

 7 E Fundação Casa França-Brasil   

 8 E Escola de Artes Visuais (EAV) – Parque Lage 

 9 E Escola Estadual de Música Villa-Lobos 

 10 E Museu Antônio Parreiras   

 11 E Museu de História e Arte do RJ - Ingá   

 12 E Sala Cecília Meireles   

 13 E Teatro Armando Gonzaga   

 14 E Teatro Arthur Azevedo   

 15 E Teatro Gláucio Gill    

 16 E Teatro João Caetano    

 17 E Teatro Villa-Lobos   

 18 A Rio Film Commission  

 19 A Incubadora de Indústrias Criativas   

    Fonte: Termo de Referência da Contratação SEC/FGV- Jul/11 

                                                             
177 O prazo estimado para a execução dos serviços era de 20 (vinte) meses, contados da assinatura do 

contrato. Na execução do contrato, verificou-se a necessidade de dilação desse prazo.   
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Em abril de 2013, foi firmado um aditivo prolongando o prazo de execução e 

incluindo o Museu da Imagem e do Som, em fase de conclusão de obras de sua nova sede 

no bairro de Copacabana. Em dezembro de 2013, foi firmado novo aditivo, visto que 

somente dois editais haviam sido publicados e, também, por conta da expectativa de 

publicação de outros ao longo de 2014178. 

Foram, então, definidos 10 editais, número que reflete a quantidade de OSs que a 

SEC intencionava contratar. Os agrupamentos listados no Quadro 11 buscavam o máximo 

de sinergia entre equipamentos e, por conseguinte, eficácia da gestão. Cada um dos editais 

passou por um amplo e complexo processo de construção que contou com participação 

das equipes de cada instituição cultural, das respectivas superintendências supervisoras e 

do gabinete da secretária da SEC.  

 

Quadro 11: Relação de Equipamentos/Atividades conforme Agrupamentos 

Definidos pela SEC 

Agrupamento Equipamento/Atividade 

 

1 

 

Escola de Artes Visuais (EAV) - Parque Lage 

Casa França-Brasil 

 

 

2 

 

Biblioteca Pública Estadual 

Biblioteca Parque de Manguinhos 

Biblioteca Parque do Complexo do Alemão 

Biblioteca Parque de Niterói 

Biblioteca Parque da Rocinha 

3 
Escola Estadual de Música Villa-Lobos 

Sala Cecília Meireles 

4 Casa de Cultura Laura Alvim179 

5 Incubadora de Indústrias Criativas - Rio Criativo 

6 Rio Film Commission 

7 Museu da Imagem e do Som - MIS 

                                                             
178 Relatório Técnico de Acompanhamento nº 11, de 02 de junho de 2014 elaborado pela FGV PROJETOS, 

pag. 11.  
179 A gestão da Casa de Cultura Laura Alvim seria feita, consoante decisão da secretária de Cultura, por 

meio de Concessão de Uso, portanto o único equipamento que se afastaria do modelo de OS. 
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8 
Museu Antônio Parreiras 

Museu de História e Arte do RJ- Ingá 

 

9 

 

Teatro João Caetano 

Teatro Gláucio Gil 

Teatro Arthur Azevedo 

10 
Teatro Villa-Lobos 

Teatro Armando Gonzaga 

        Fonte: Relatório Técnico de Acompanhamento nº 11, de 02 de junho de 2014, elaborado pela FGV 

PROJETOS, pag. 12. 

 

 O primeiro ato convocatório (Convocação Pública nº 001/2013) lançado pela 

SEC, em 28 de maio de 2013, dedicou-se à gestão da EAV - Parque Lage e da Casa França 

Brasil. Deve-se repisar que a gestão conjunta - a exemplo de outros agrupamentos -  da 

escola e do centro de divulgação da arte contemporânea, a despeito de conjugar missões 

distintas, teve por finalidade aproveitar as potenciais convergências resultantes das 

atividades da escola com aquelas inerentes do espaço expositivo. Além de gerar claros 

benefícios às atividades finalísticas, buscava-se, também, assegurar maior racionalidade 

administrativa e financeira, lógica que orientou a formação de todos os agrupamentos. 

 Concluído o referenciado processo seletivo, a OS denominada Associação de 

Apoio às Instituições Culturais do Rio, também conhecida como Oca Lage, assinou, em 

30/11/13, o Contrato de Gestão SEC Nº 001/2013180, passando a ser a responsável pela 

gestão da Escola de Artes Visuais do Parque Lage e da Casa França-Brasil181. Com uma 

vigência de 5 anos, o contrato prevê o repasse de recursos financeiros provenientes do 

Poder Público no montante de R$ 59,8 milhões.  

 

3.2.1 A hora das Bibliotecas Parque 

 

O segundo Edital de Convocação Pública (CP nº 002) lançado pela SEC182, em 30 

de setembro de 2013, diz respeito à transferência da gestão das Bibliotecas Parque 

(Estadual, Niterói, Manguinhos, Rocinha e do Complexo do Alemão). Tal instrumento, 

                                                             
180 Disponível em: http://www.cultura.rj.gov.br/uploads/files/Contrato_Gestao_EAV-CFB_Assinado.pdf. 

Acesso em 03/01/2016. 
181 Apesar de a Casa França-Brasil já estar sendo gerida por uma OS desde 2013, a FCFB que a administrava 

ainda não foi extinta formalmente, fato que sugere uma contradição com o que preconiza a Lei 5.498/09.  
182 Até agora só esses dois editais foram publicados pela SEC – agrupamentos “1” e “2” do Quadro 11. 

http://www.cultura.rj.gov.br/uploads/files/Contrato_Gestao_EAV-CFB_Assinado.pdf
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mais especificamente no seu Anexo III, aduz algumas premissas que deveriam nortear as 

propostas das entidades interessadas na celebração do contrato de gestão. 

 A Política de Leitura, Livros e Bibliotecas Públicas do Estado do Rio de Janeiro 

“é fruto da reflexão de um grupo diversificado de profissionais e se apoia no Plano 

Nacional de Livro e Leitura (PNLL)”, aponta, logo de início, aludido Anexo. Na 

contextualização indica também que 

 

leitura, livro e bibliotecas públicas consistem provavelmente na área da gestão 

cultural que oferece maior interação com a educação formal e não formal. O 

Estado e a sociedade se empenham em incluir milhares de brasileiros a cada 

ano no sistema de ensino. A maior parte deles não ultrapassa a condição de 

analfabeto funcional, levando a que esse conjunto de esforços, energia e 

investimentos públicos e privados não cumpram plenamente suas finalidades. 

[...] A promoção da leitura é o centro do trabalho das Bibliotecas-Parque. [...] 

A leitura é fundamental para a plena realização da condição humana e da 

capacidade de entender o mundo. O domínio da memória escrita, as coleções 

de livros, o acesso ao conhecimento e à poesia têm forte influência na formação 

cidadã. As bibliotecas são os lugares da transmissão e também das rupturas 

com as tradições[...] A gestão pública da leitura deve propor e proporcionar a 

universalização do saber, oferecendo uma rede de bibliotecas de forma que 

qualquer pessoa tenha livre acesso à informação que precisar ou desejar, esteja 

ela na forma de livro, música ou filme. A promoção dos valores democráticos 

é base para a cultura do discernimento e do diálogo, tanto individual quanto 

coletivo.[...]  

 

  

Convém ressaltar que a política pública em evidência, também adota e 

desenvolve, no âmbito estadual, alguns eixos do PNLL183, quais sejam: 

   

 Eixo 1 - Democratização do acesso ao conhecimento e à literatura: privilégio às 

Bibliotecas de acesso público para difusão da literatura, da arte, do conhecimento 

e do processo criativo; 

 Eixo 2 - Fomento à leitura e à formação de leitor: reconhecimento da necessidade 

de fomentadores que ajudam a criar novos leitores com o fortalecimento de um 

programa de mediadores; 

 Eixo 3 - Valorização da leitura, da arte e da comunicação: trabalhar o livro como 

valor social e cultural e como bem público a se preservar como direito de 

cidadania; 

 Eixo 4 - Desenvolvimento da economia do livro: o livro em vários suportes e 

formação de diferentes leitores; e 

                                                             
183 Trecho extraído do Anexo III ao Edital de CP nº 002/13. 
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 Eixo 5 - Bibliotecas como local de Encontro e Trocas. 

 

Relevante mencionar, ainda, os objetivos que devem ser alcançados no curto, 

médio e longo prazos184: 

   

 Fomentar a implantação, modernização e qualificação de acervos, equipamentos 

e instalações de bibliotecas de acesso público nos municípios fluminenses;  

 Fomentar a formação de mediadores e agentes de leitura;   

 Incentivar programas de bolsas de criação, formação, intercâmbio, pesquisa e 

residências literárias;  

 Incentivar a frequência às bibliotecas e a circulação de acervos;  

 Assegurar o acesso a portadores de necessidades especiais, conforme 

determinações da legislação brasileira e dos imperativos conceituais e objetivos 

expressos no amplo direito à leitura para todos os brasileiros.  

 Apoiar instituições, organizações, associações, comunidades e escolas que atuam 

no campo da leitura e do conhecimento;  

 Ampliar e democratizar o acesso à produção literária, à publicação e à leitura;  

 Ampliar as ações de abrangência estadual no fortalecimento e consolidação do 

Sistema Estadual de Bibliotecas com o desenvolvimento de programas adequados 

para atender às comunidades dos municípios, estimulando a criação de planos 

municipais de leitura;  

 Fomentar projetos e atividades de estímulo a novos escritores com atividades de 

valorização da literatura e poesia, bem como de programas de preservação da 

memória da literatura e da poesia;  

 Desenvolver programas de apoio a famílias buscando oferecer às crianças e jovens 

ações de formação cidadã e de inclusão social, através do acesso à informação e 

buscando fomentar o uso da biblioteca como instrumento complementar de 

educação;  

 Fomentar programas de registro da memória escrita e oral das comunidades 

atendidas pelas bibliotecas;  

 Disponibilizar o acesso a fontes de informação através dos meios digitais e 

tecnológicos necessários à formação acadêmica e redes sociais de intercâmbio;  

                                                             
184 Idem. 
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 Modernizar o regime de gestão da BPE e da rede de Bibliotecas-Parque, inclusive 

em seu modelo jurídico, e promover o processo de qualificação técnico-

profissional de seus quadros funcionais;  

 Ampliar e garantir continuidade do programa de implantação de bibliotecas-

parque;  

 Fomentar o intercâmbio entre instituições nacionais e internacionais de excelência 

na área da leitura, integrando a rede aos sistemas de catalogação internacionais; e 

 Implantar mecanismos contínuos de avaliação das metas, dos programas e das 

ações desenvolvidos para verificar o alcance das iniciativas e os resultados 

obtidos, permitindo ajustes, remodelações e atualizações no processo. 

 

Essas e muitas outras diretrizes davam o tom da complexidade que cercava a CP 

nº 002/13. Além do texto editalício, os interessados na participação deveriam transitar por 

12 (doze) anexos: Anexo I – Legislação Aplicável; Anexo II – Minuta de Contrato de 

Gestão; Anexo III – Política de Leitura, Livros e Bibliotecas Públicas do Estado do Rio 

de Janeiro; Anexo IV – Anexo Técnico; Anexo V – Modelo de Declaração de Vistoria; 

Anexo VI – Modelo de Carta de Credenciamento; Anexo VII – Modelo de Declaração de 

Alteração Estatutária; Anexo VIII – Roteiro para elaboração da Proposta de Trabalho; 

Anexo IX – Modelo de Declaração de Inexistência de Fato Superveniente; Anexo X – 

Relação de Bens Móveis e Imóveis Anexo XI – Modelo de Declaração de compromisso 

de participação do curso de treinamento e gestão oferecido. Anexo XII – Termo de 

Permissão de Uso de Bens Imóveis. 

As dificuldades não se cingiam, porém, somente às diretrizes ou aos mecanismos 

de formulação da proposta e participação no procedimento seletivo, mas também, e 

principalmente, às exigências concernentes à estrutura financeira viabilizadora da gestão 

das bibliotecas. Sobre isso, um aspecto a destacar da CP nº 002/13, contido no “Roteiro 

para Elaboração da Proposta de Trabalho” (Anexo VIII), cuida da obrigatoriedade de o 

proponente indicar  

  

a geração e/ ou captação de, no mínimo, R$ 6.300.000,00 (seis milhões e 

trezentos mil reais) para o primeiro ano de operação, sendo R$ 1.300.000,00 

(um milhão e trezentos mil reais) de receitas operacionais e R$5.000.000,00 

(cinco milhões de reais) de recursos captados. Os valores indicados nos 

formulários serão considerados para fins da celebração do contrato de gestão. 
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 Tantas condições e salvaguardas talvez ajudem a explicar o fato de aparecer na 

abertura do processo seletivo somente uma entidade candidata, apesar de dezenas terem 

retirado o edital. E foi nesse contexto que, no entender da Comissão Especial de Seleção 

da SEC, o Instituto de Desenvolvimento e Gestão, por ter atendido aos requisitos 

estabelecidos no edital, sagrou-se vencedor do certame objeto do Processo nº E-

18/1.269/2013. A secretária de Cultura, em despacho publicado no Diário Oficial do 

Estado do Rio de Janeiro (DOERJ) - Poder Executivo (pag. 88), de 27/12/13, assim 

expendeu: 

    

HOMOLOGO a Convocação Pública Nº 002/2013, ratificando os 

procedimentos adotados pela Comissão Especial de Seleção, cujo objeto é a 

seleção de Proposta de Trabalho para gerir a Biblioteca Pública do Estado e as 

Bibliotecas Parque de Niterói, Manguinhos, Rocinha e Alemão, através de 

Contrato de Gestão, conforme especificado nos anexos ao Edital, adjudicado 

pela Presidente da Comissão à Organização Social INSTITUTO DE 

DESENVOLVIMENTO E GESTÃO - IDG, CNPJ: 04.393.475/0002-27 no 

valor estimado e estabelecido no Edital, de R$ 96.900.000,00 (noventa e seis 

milhões e novecentos mil reais), por um prazo de 05 (cinco) anos. 

 

 

3.2.2 O Gestor: Instituto de Desenvolvimento e Gestão 

 

De acordo com o site do IDG185, uma associação de direito privado, sem fins 

lucrativos ou econômicos, sua missão institucional é “desenvolver o potencial de pessoas 

e organizações por meio das artes e da cultura, tendo na gestão nosso principal 

instrumento de realização”. 

Quanto à sua estratégia de atuação186: “por meio de cooperação institucional com 

entidades públicas e privadas, realizamos a gestão de espaços, eventos e patrimônios 

culturais, promovendo a autonomia dos projetos sob nossa gestão, buscando sempre as 

melhores práticas de modo a promover o fomento, a orientação e a divulgação das artes 

e da cultura”. 

Na aba “Nossos Projetos” do site, verifica-se que a entidade realiza a gestão 

administrativa e cultural do Museu do Amanhã/Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro, 

do Cais do Sertão/Governo do Estado de Pernambuco187, das Bibliotecas Parque/Governo 

                                                             
185 Disponível em: http://www.idg.org.br/. Acesso em 30/06/15. 
186 Constante da aba “o que fazemos”. Disponível em: http://www.idg.org.br/o-que-fazemos/. Acesso em 

30/06/2015. 
187 Diferentemente dos demais equipamentos, cujo instrumento utilizado foi o Contrato de Gestão, para a 

gestão do Cais do Sertão foi celebrado Termo de Convênio. Disponível em http://www.idg.org.br/wp-

http://www.idg.org.br/o-que-fazemos/
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do Estado do Rio de Janeiro, e do Paço do Frevo/Prefeitura Municipal do Recife. A 

pesquisa ainda revelou que a entidade possui contratos para a “gestão administrativa e 

desportiva de 12 (doze) equipamentos desportivos e de lazer denominados ‘Academias’ 

de musculação em inox ao ar livre”188, com a Prefeitura Municipal do Recife, e para a 

gestão administrativa de Parques Urbanos – “Parque Urbano da Macaxeira” e "Parque 

Santana", igualmente com a Prefeitura Municipal do Recife189. 

Para executar as atividades relacionadas aos respectivos contratos, o IDG teve que 

se qualificar nos estritos termos das correspondentes leis das OSs, editadas pelos estados 

e municípios contratantes. Note-se que tal configuração institucional, isto é, uma OS para 

“n” contratos de gestão – envolvendo equipamentos e unidades da federação distintos -, 

parece destoar do universo que sempre caracterizou o modelo, que, em geral, relaciona 

uma entidade a um contrato de gestão. Ou seja, pelo menos na origem do modelo, 

trabalhava-se com a ideia de dedicação exclusiva: um conselho de administração e uma 

diretoria executiva fazendo a gestão de um ou mais equipamentos (e/ou atividades) 

públicos, mas circunscritos ao objeto de apenas um contrato. Há exemplos de OSs em 

São Paulo, como aqui se mostrou, contemplando a hipótese de uma entidade que celebra 

mais de um contrato de gestão. Entretanto, sequer se aproximam do caso em comento.  

O que se tem, portanto, é algo inovador, carregado de singularidades 

especialmente no campo da governança190. Inobstante se afastar do alvo deste trabalho, é 

inescapável uma apresentação do assunto, ainda que de forma ligeira e inconclusiva, 

porquanto é nesse quadro institucional que estão sendo geridas as Bibliotecas Parque. A 

abordagem que se segue identifica a existência de três diferentes arquiteturas de 

Conselhos de Administração191 praticadas pelo IDG, atrelados a contratos de gestão 

assinados pela entidade.  

 

 

 

                                                             
content/uploads/2015/08/Conv%C3%AAnio-n%C2%BA001_2014-Cais-do-Sertao.pdf. Acesso em 

09/11/15. 
188 Disponível em: http://www.idg.org.br/wp-content/uploads/2015/08/Contrato-de-Gest%C3%A3o-

Academias-Recife.pdf. Acesso em 09/11/15. 
189Disponível em: http://www.idg.org.br/wp-content/uploads/2015/08/Relat%C3%B3rio-Projeto-Parques-

Urbanos.pdf. Acesso em 09/11/15. 
190 Muito provavelmente não há, ainda, outro caso no contexto das OSs, talvez até no do Terceiro Setor 

(associações e fundações), que contemple múltiplos atores - vários conselhos de administração – 

desempenhando, simultaneamente, análogos papéis dentro da mesma instituição. 
191 Isso porque a lei estadual de Pernambuco é, nesse quesito, idêntica à lei municipal do Recife. 
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 O Estatuto 

 

De acordo com a última versão do Estatuto192, datado de 26/05/2014, que 

consolida a terceira reforma, o IDG tem sede e foro na cidade do Recife, Estado de 

Pernambuco, e, conforme seu Art. 3º, “poderá atuar em todo o território nacional, abrindo 

filiais, escritórios ou credenciando representantes regionais, no Brasil ou no exterior, 

respeitada a legislação aplicável”. E quanto às possiblidades de qualificação como OS, o 

Art. 5º, III, diz que: 

 

poderá abrir filiais/unidades de negócio, que poderão obter a qualificação 

como Organização Social em âmbito federal, estadual e/ou municipal, 

observando-se as disposições do presente Estatuto, bem como as legislações 

pertinentes aplicáveis. 

 

Entrando nos pontos atinentes à estrutura de governança do IDG, verifica-se, no 

Capítulo II – Dos Associados, Art. 6º, que há três tipos de categorias: “Associados 

Fundadores e Efetivos”, “Associados Beneméritos” e “Associado Contribuinte”. Os 

primeiros “são todos aqueles que criaram o IDG cujos nomes constam da sua ata de 

constituição, ou que foram aprovados pela Assembleia Geral para esta categoria”. Quanto 

ao Beneméritos, são “pessoas físicas ou jurídicas, de caráter público ou privado, que 

tenham realizado doação, em bens ou espécie, ou tenham prestado relevantes serviços ao 

IDG, sendo seus nomes aprovados em Assembleia Geral”. A última categoria engloba 

“pessoas físicas ou jurídicas, que colaborarem para a realização dos objetivos do IDG e 

contribuírem com quantia mínima fixada pelo Conselho de Administração”. 

Quanto aos direitos, todos os sócios podem participar, sem restrição, das 

Assembleias Gerais, propor a admissão de novos associados e acompanhar a gestão das 

atividades do IDG, mas o parágrafo único do Art. 9º decreta que “somente os associados 

fundadores e efetivos terão direito a voto”. 

O Capítulo III, Art. 11, revela os seguintes órgãos de deliberação, administração 

e fiscalização: Assembleia Geral, Conselho Deliberativo, Conselhos de Administração, 

Diretoria Executiva e Conselho Fiscal. O parágrafo único deste artigo sinaliza que 

“poderá(ão) ser instalado(s) Conselho(s) de Administração visando atender a legislação 

pertinente aplicada às Organizações Sociais, seja no âmbito federal, estadual e/ou 

municipal, e que estarão vinculados diretamente aos respectivos Contratos de Gestão 

firmados”. 

                                                             
192 Disponível em: http://www.idg.org.br/institucional/estatuto/. Acesso em 30/06/15. 

http://www.idg.org.br/institucional/estatuto/
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O Art. 12 diz que a Assembleia Geral “é o órgão soberano do IDG, sendo 

constituída por todos os associados em pleno gozo de seus direitos estatutários”, e que 

“as decisões tomadas pela Assembleia Geral obrigam a todos os associados, ainda que 

ausentes ou discordantes”. O parágrafo único do Art. 13 estabelece que “todas as 

deliberações da Assembleia Geral, inclusive as definidas nos incisos III e IV, deverão ser 

aprovadas pela maioria simples dos votos dos associados presentes”. 

O Conselho Deliberativo, conforme Art. 17, é “composto por até 5 (cinco) 

pessoas, eleitas dentre os associados do IDG, para cumprir mandato de 04 (quatro) anos, 

podendo ser reeleitos”, sendo que, nos termos do parágrafo único, os eleitos para o 

Conselho Deliberativo escolherão entre si o Presidente deste Conselho”. E, a propósito 

do teor inserto no parágrafo segundo do Art. 18, os “conselheiros não receberão 

remuneração pelos serviços que, nesta condição, prestarem ao IDG, ressalvada a ajuda de 

custo por reunião da qual participem”. 

As atribuições do Conselho Deliberativo não alcançam as atividades vinculadas a 

Contratos de Gestão/unidades de negócio, consoante se depreende dos textos estampados 

nos incisos I, II, IV, V, IX, X do Art. 18. No rol de suas competências, cabe destacar: 

 

VI - Fiscalizar o cumprimento das diretrizes e metas definidas e aprovar os 

demonstrativos financeiros e contábeis e as contas anuais do IDG, com o 

auxílio de auditoria externa. 

VII – Promover a uniformização e normatização das decisões emitidas pelos 

Conselhos de Administração das unidades de negócio, quando houver 

divergência incompatível entre eles e mediante provocação da diretoria 

executiva. 

XII - Pronunciar-se sobre assuntos que lhe forem submetidos pela Diretoria 

Executiva ou pelo(s) Conselho(s) de Administração do IDG. 
 

O terceiro nível da estrutura de poder são os Conselhos de Administração, no total 

de três. O Art. 19 prevê que o IDG “poderá instalar e eleger Conselhos de Administração 

independentes, com composição e atribuições próprias, visando atender a legislação 

pertinente aplicada às Organizações Sociais, seja no âmbito federal, estadual e/ou 

municipal”. O membro de um Conselho de Administração, como prescreve o parágrafo 

único “poderá também ser eleito para compor outro(s) Conselho(s) de Administração”. 

De acordo com o Art. 20, o Conselho de Administração da sede do IDG e da filial, 

em Recife, é órgão de administração superior do IDG, composto por até 10 (dez) 

membros, sendo um Presidente, eleitos para um mandato de quatro anos, permitida 

reeleição. O parágrafo primeiro deste artigo diz que este Conselho de Administração será 

composto da seguinte forma: 
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a) 20% (vinte por cento) a 40% (quarenta por cento) de seus membros 

natos, representantes do Poder Público, eleitos pelos demais membros do 

Conselho de Administração; 

b) 20% (vinte por cento) a 30% (trinta por cento) de seus membros natos, 

representante de entidades da sociedade civil, eleitos pela Assembleia Geral; 

c) Até 10% (dez por cento) de membros eleitos dentre os membros ou os 

associados fundadores e efetivos; 

d) 10% (dez por cento) a 30% (trinta por cento) de membros eleitos, pelos 

demais integrantes do Conselho de Administração, dentre pessoas de notória 

capacidade profissional e reconhecida idoneidade moral; e  

e) Até 10% (dez por cento) de membros indicados dentre os funcionários 

do IDG.193 

 

No contexto das atribuições privativas deste Conselho de Administração, 

inseridas no Art. 21, convém realçar: 

I - Definir o âmbito, os objetivos e diretrizes de atuação do IDG. 

II - Aprovar a proposta de orçamento e o programa de investimentos do IDG. 

V - Fixar a remuneração dos membros da diretoria executiva, respeitando os 

limites constitucionais estabelecidos para cada Poder Concedente;  

VI - Aprovar o regimento interno do IDG, que deve dispor, no mínimo, sobre 

a estrutura, os cargos e respectivas competências. 

VII - Fiscalizar o cumprimento das diretrizes e metas definidas e aprovar os 

demonstrativos financeiros e contábeis e as contas anuais do IDG, com o 

auxílio de auditoria externa. 

VIII - Aprovar e encaminhar, os relatórios gerenciais e de atividades do IDG e 

os demonstrativos financeiros e contábeis, elaborados pela diretoria executiva. 

IX - Fixar o número mínimo, não inferior a quatro, de reuniões deliberativas 

no exercício financeiro. 

X – Aprovar, por no mínimo dois terços de seus membros, as normas de 

recrutamento e seleção de pessoal pelo IDG e o plano de cargos, salários e 

benefícios; a contratação excepcional e temporária de que tratam as legislações 

locais aplicáveis; 

XI – Aprovar, por no mínimo de dois terços de seus membros, o regulamento 

próprio contendo os procedimentos que deve adotar para a contratação de obras 

e serviços, bem como para compras e alienações 

XII – Aprovar, por no mínimo dois terços de seus membros, as propostas de 

alteração estatutária e de extinção, fusão, encerramento da unidade de negócios 

ou incorporação do IDG. 

XI - Pronunciar-se sobre assuntos que lhe forem submetidos pela diretoria 

executiva do IDG. 

XII - Pronunciar-se sobre denúncia que lhe for encaminhada pela sociedade 

civil em relação à gestão e aos serviços sob a responsabilidade do IDG, 

adotando as providências cabíveis. 

 

Nos termos do Art. 22, o segundo Conselho de Administração, cujos mandatos de 

seus membros serão de quatro anos, admitida a recondução, da “filial, unidade de 

negócios certificada como Organização Social pelo Estado do Rio de Janeiro, terá até 10 

(dez) membros e será composto da seguinte forma”: 

 

a) 40% (quarenta por cento) de membros representantes do Poder Público, 

indicados pelo Governador do Estado do Rio de Janeiro; 

                                                             
193 As Leis Estadual (Pernambuco) e Municipal (Recife) estipulam conselhos com a mesma configuração. 
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b) 50% (cinquenta por cento) de membros da Sociedade Civil, eleitos pela 

Assembleia Geral, dentre pessoas da comunidade de notória capacidade 

profissional e reconhecida idoneidade moral. 

c) 10% (dez por cento) de um membro indicado pelos empregados do IDG 

e/ou servidores colocados à sua disposição, dentre estes, na proporção de 50%. 
 

As competências a cargo desse Conselho se alinham àquelas insculpidas na lista 

de atribuições do primeiro, sendo que estão adstritas, exclusivamente, ao ambiente de 

governança que diz respeito ao Contrato de Gestão celebrado com o estado do Rio de 

Janeiro. 

O terceiro Conselho de Administração, regido pelo Art. 25, “da unidade de 

negócios, filial, certificada como Organização Social do Município do Rio de Janeiro será 

composto por até 10 (dez) membros, eleitos da seguinte forma”: 

 

a)  Até 55% (cinquenta e cinco por cento) de membros eleitos dentre os 

membros ou associados; 

b) 35% (trinta e cinco por cento) de membros eleitos pelos demais integrantes 

do Conselho, dentre pessoas de notória capacidade profissional e reconhecida 

idoneidade moral; 

c) 10% (dez por cento) eleitos pelos empregados do IDG. 

 

Da mesma forma que o segundo, as atribuições desse órgão não transcendem as 

margens delimitadas pelo instrumento jurídico assinado com o município do Rio de 

Janeiro. 

O Art. 28, que regulamenta o órgão de gestão, estabelece que a Diretoria 

Executiva “é o órgão de gestão e administração ordinária do IDG, sendo composta por 

até 05 (cinco) diretores, sendo necessariamente um Diretor Executivo e um Diretor 

Administrativo Financeiro. Os outros diretores terão nomenclatura e atribuições definidas 

pelo Conselho de Administração da matriz”. 

O parágrafo único do mencionado artigo prescreve que a Diretoria Executiva do 

IDG “é única para todas as filias e unidades de negócios, devendo sempre reportar a cada 

Conselho de Administração nos termos deste Estatuto, e ao Conselho Deliberativo no que 

couber”. 

Já o Art. 29 indica que a Diretoria Executiva “é designada pelo Conselho de 

Administração da matriz, por maioria simples de votos, para um mandato de quatro anos, 

sendo permitida a reeleição. Cada Conselho de Administração de unidade de negócios 

deverá validar os mandatos dos diretores que forem designados para o cumprimento das 

suas atribuições”. Em caso de veto do exercício de determinado diretor, efetuado pelo 

Conselho da unidade de negócios, o Estatuto prevê que o assunto deverá ser dirimido pelo 
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Conselho da matriz, o qual, na hipótese de discordância, deverá encaminhar a decisão ao 

Conselho Deliberativo, nos moldes do parágrafo primeiro. 

O Conselho Fiscal encerra a modelagem da estrutura de governança do Instituto. 

O Art. 32 enuncia que o Conselho Fiscal é um “órgão colegiado, constituído por até três 

membros, eleitos em Assembleia Geral, para um mandato de 04 (quatro) anos, permitida 

a reeleição”. No cenário das quatros competências do Conselho Fiscal (Art. 33), cabe 

destacar a de “fiscalizar a administração econômica, financeira e contábil, sugerindo 

ações e diretrizes ao Conselho de Administração e à Assembleia Geral”. 

A Figura 11 ilustra o Modelo Estratégico do IDG, possibilitando melhor 

compreensão acerca dos Poderes que compõem a estrutura de governança e gestão, bem 

como seus relacionamentos. 

 

Figura 11: Modelo Estratégico do IDG 

 

 

 

    Fonte: Elaborado pelo autor 
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 Breve análise sobre o Estatuto 

 

 

As questões destacadas do Estatuto do IDG comprovam as características plurais 

relacionadas a organizações que atuam no Terceiro Setor, mais especificamente no que 

atine a aspectos de governança. O objeto de análise, que contempla três Conselhos de 

Administração, podendo esse número até estender-se, representa bem as possibilidades 

de configuração de Poder em associações civis que têm relação com o Estado. 

O primeiro viés de exame cuida da sistemática de cooperação do IDG, 

especialmente valendo-se do modelo de OSs. Verifica-se que se trata de entidade cujo 

objetivo é colaborar, com sua expertise, não localmente, mas em todo o Brasil e até 

mesmo no exterior, demonstrando, assim, forte disposição no sentido da capilaridade de 

atuação. 

Para tanto, possui três categorias de sócios, com regras de exercício do voto claras, 

estáveis e transparentes, fato que poderia sugerir um bom modelo de governança, posto 

que há racionalidade no que toca ao número de classificações. Ademais, isso ensejaria 

reflexos positivos quanto aos aspectos de participação e representatividade. Mas existe 

um fator que deve ser ponderado nessa realidade: só os sócios fundadores e efetivos 

possuem direito a voto. 

Embora seja admitida a hipótese de um Estatuto estabelecer categorias com 

vantagens especiais, cabe refletir se não seria mais salutar a adoção de outra corrente que 

privilegia a prática do direito de voto a todos os associados. Isso porque a grande marca 

do IDG vincula-se, principalmente, à gestão de recursos públicos, fato que, por si só, pode 

justificar uma visão mais aberta e equilibrada no importante processo decisório 

envolvendo as Assembleias Gerais, ainda mais se se considerar que o controle e a 

participação social constituem um dos maiores fundamentos teóricos das OSs. 

Mesmo com o direito assegurado, provavelmente não haverá qualquer estímulo à 

participação dos associados das outras duas categorias, esbarrando negativamente na 

essência do modelo de OSs, mas também no próprio conceito de associações consagrado 

pela sociedade civil, que favorece o alinhamento de interesses entre todos os sócios. 

Outra questão a assinalar diz respeito aos órgãos de deliberação, administração e 

fiscalização integrantes da estrutura do IDG. Apesar de o Art. 11 revelar o número cinco, 

na verdade, são sete os órgãos que compõem a arquitetura de governança, visto que 
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coexistem ainda mais dois Conselhos de Administração. Sobre isso, importa dizer que os 

manuais de boas práticas sequer cogitam tal moldura. 

Porém, é necessário ressaltar que a presença de mais de um Conselho de 

Administração, a rigor, não é uma opção de modelagem organizacional dos dirigentes, 

mas uma forma de a entidade cumprir os requisitos de qualificação e, dessa maneira, estar 

em condições de celebrar contratos de gestão com o Poder Público. Os Conselhos do 

Estado do Rio de Janeiro e do Município do Rio de Janeiro só existem para cumprir as 

exigências legais relativas à sua composição, e são dedicados exclusivamente aos ditames 

que provém das respectivas cláusulas contratuais. Objetivamente, eles só respondem 

pelos atos que delas vierem a decorrer.        

Nesse contexto, parece válida a existência de um Conselho Deliberativo com a 

função de corrigir eventuais assimetrias resultantes da convivência dos três Conselhos de 

Administração. Mas há aspecto negativo no conjunto das atribuições do Art. 18, 

notadamente quanto à competência de fiscalização, uma vez que idêntica atividade está 

prevista no Art. 21, VII, de obrigação do Conselho de Administração (matriz), o que gera 

uma imprópria sobreposição de responsabilidades, em conflito com as boas práticas. 

Constata-se, também, que essa configuração gera duas classes de Conselhos de 

Administração, ganhando a da matriz status superior ao das demais, posto que, entre 

outros, detém o poder de designar a Diretoria Executiva, única para todo o Instituto e, via 

de consequência, todos os Contratos de Gestão. E mesmo que haja rejeição dos outros 

Conselhos quanto à atuação de membros da diretoria nas correspondentes esferas de 

gestão, hipótese prevista no Estatuto, a configuração do Conselho Deliberativo não 

contribui para a mudança de decisão promovida pelo Conselho da matriz.  

Em relação à composição dos Conselhos, merece destaque positivo o número de 

membros verificado em cada um deles, no total de até dez, denotando total alinhamento 

às boas práticas de governança corporativa e de institutos e fundações empresariais. Note-

se que o presidente do Conselho da matriz é o mesmo dos outros dois Conselhos194 – há 

membros que também integram mais de um Conselho. Porém, ele também é presidente 

do IDG195, e esses quatro papéis que desempenha podem colocar em xeque a clássica 

                                                             
194 Informações obtidas no site do IDG. Disponível em: http://www.idg.org.br/quem-somos/. Acesso em 

03/07/15. 
195 Informação obtida no estatuto do IDG. Disponível em: http://www.idg.org.br/institucional/estatuto/. 

Acesso em 30/06/15. 

http://www.idg.org.br/institucional/estatuto/
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dicotomia entre proprietários e administradores, bem como o conceito de segregação de 

funções.  

Mas cabe invocar a reflexão de Fontes Filho e Indalecio (2010), não exatamente 

levando em consideração o desempenho de tantos papéis, por meio da qual “a 

participação qualificada dos proprietários na decisão coletiva mostra-se importante 

elemento para o sucesso de uma organização, particularmente em organizações sem fins 

lucrativos, quando não predomina a lógica econômica do ganho financeiro”. 

No respeitante ao órgão executivo, o processo de designação operado pelo 

Conselho de Administração, em uma análise superficial, vai ao encontro das diretrizes de 

boa governança. Contudo, como esse poder se insere em um contexto de múltiplos 

Conselhos, que os vinculam, amplia-se a possibilidade de conflitos e de assimetria de 

informações, jogando uma linha de contradição que subtrai desse modelo algo que 

poderia ser vantajoso. 

Segundo Câmara (2003), “uma das principais características de uma Organização 

Social é que o controle é exercido pelo Conselho de Administração e a gestão, pela 

Direção e Gerência de Administração. É preciso identificar os elos entre o Conselho e a 

gestão que demonstrem a efetividade das deliberações estratégicas”. Tendo em vista a 

existência de uma só diretoria que estabelece relações, de vários níveis, com três 

conselhos, a pergunta que se faz é: como identificar tais conexões e assegurar que suas 

resultantes proporcionem o melhor cenário de gestão, com ganhos em deliberações 

estratégicas e no cumprimento das diretrizes e das metas? As boas práticas corporativas 

indicam a necessidade de uma política clara de comunicação e de relacionamento com as 

partes interessadas. No mesmo passo, o poder executivo tem o dever de lealdade para 

com a organização e deve prestar contas ao conselho. 

Destaca-se, nessa análise, a vedação imposta pelo Art. 23 relacionada à 

transferência, comprometimento, ou utilização “de recursos, humanos ou financeiros, de 

uma unidade de negócios ou de um contrato de gestão para outro, independente dos 

vínculos ou motivações administrativas”. A considerar as complexas relações que se 

desenvolvem e se articulam no âmbito do IDG, esse dispositivo de gestão, além de se 

ajustar à legislação e à concepção do modelo de OSs, reveste-se de extrema importância 

para os todos envolvidos na governança, incluindo os beneficiários dos serviços públicos 

prestados pelo instituto, na medida em que poderão dispor, a partir da gestão separada 

dos ativos, de mais transparência na realização das ações correlatas. 
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Sobre as questões relacionadas à fiscalização, ao controle e à prestação de contas, 

registre-se que as OSs possuem propriedades diferentes das demais organizações da 

sociedade civil. O fato de atuarem com significativos recursos públicos, numa relação 

muitas vezes de completa dependência destes, remete as OSs para um terreno híbrido, no 

qual pesam enfoques e procedimentos de gestão pública e privada. O resultado é uma 

quantidade considerável de instâncias de fiscalização e controle. 

O IDG contempla uma auditoria externa na sua formatação, ao que são acrescidas 

as próprias funções dos Conselhos de Administração, das comissões de avaliação da 

entidade supervisora do contrato de gestão, dos órgãos de auditoria interna e externa, do 

Ministério Público e das Assembleias Legislativas. 

Repare-se que a atuação do Conselho Fiscal, parte integrante do sistema de 

governança das organizações brasileiras, no caso do IDG, assume contornos que também 

merecem ser estudados. O Estatuto é lacônico ao abordá-lo. A exemplo dos Conselhos de 

Administração, não trata das qualificações dos conselheiros, que são eleitos em 

Assembleia Geral. Reporta-se ao Conselho de Administração e à Assembleia Geral, fato 

que gera muitos questionamentos, como: mas a qual Conselho se dirige? O da matriz, que 

tem responsabilidade sobre as OSs de Pernambuco? Se positivo, por que não há 

explicitação dos outros conselhos? Há, por exemplo, limitações para fiscalizar a 

administração econômica, financeira e contábil referentes às atividades das OSs do Rio 

de Janeiro? 

A complexidade do modelo de governança do IDG, consequentemente, atinge 

todo processo de prestação de contas, uma vez que se vê atrelado às prescrições emanadas 

das diferentes plataformas legais que orientam os respectivos contratos de gestão. A 

obrigatoriedade de respeitar as especificidades de cada uma delas cria problemas a uma 

visão mais geral da entidade. 

 Além da peculiar presença de três Conselhos de Administração, várias questões 

ainda carecem de maior observação e investigação. Analisar como ocorrem as relações 

de poder entre as instâncias deliberativas, executivas e de fiscalização e controle é uma 

delas. Outra: avaliar o relacionamento entre proprietários, conselhos e agentes. Mais uma: 

verificar em que medida esse modelo de governança contribui ou prejudica a consecução 

das metas estipuladas nos respectivos contratos de gestão, mais especificamente o que 

orienta a administração das Bibliotecas Parque. 
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3.2.3 O Contrato de Gestão 

 

 Três dias após a homologação do processo seletivo CP nº 002/13, a SEC e o IDG 

celebraram, em 30/12/13, o Contrato de Gestão nº 002196. Esse instrumento, que conta 

hoje, portanto, com uma execução de 2 anos, prevê um valor global de quase R$ 100 

milhões, por um período de 5 anos, para fazer a gestão das Bibliotecas Parque. Vale 

lembrar que, originalmente, nesse valor incluíam-se as despesas de administração da 

Biblioteca do Alemão, retirada do contrato por conta da discussão acerca da utilização do 

espaço197, havida entre a Prefeitura do Rio de Janeiro e o Governo do Estado. 

Peça-chave do modelo de OS, aludido contrato, pactuado com 32 metas, sendo 12 

voltadas à atividade fim, 05 à cidadania e 15 à gestão, no entanto, vem sofrendo percalços. 

Já no primeiro Relatório Anual do IDG  2014 (pg. 02) verifica-se a seguinte observação: 

“o planejamento e cumprimento das metas dentro dos prazos previstos foi prejudicado 

pelo não cumprimento das datas e valores dos repasses estipulados no contrato de gestão 

firmado, o que também impacta o planejamento para 2015”198. 

Na visão do IDG, contudo, impressa no relatório anual, página 04, tem-se que 

“mesmo com todas as dificuldades do primeiro ano de gestão, os equipamentos serviram 

à sociedade com ambientes propícios ao desenvolvimento da leitura, aprendizado e 

cultura”. A OS ainda registra: “Temos a certeza do sucesso já alcançado bem como do 

potencial deste projeto”199. Como este pesquisador não teve acesso às informações 

produzidas pela SEC, não foi possível apurar a posição do órgão quanto à 

execução/inexecução das metas inseridas no contrato de gestão, como também em relação 

às afirmações do IDG. 

O autor gostaria de saber, por exemplo, de que forma a secretaria se posicionou 

em razão de metas que não foram realizadas, como a de número 5 (“atividade fim”) - 

“Captar a percepção dos visitantes, a partir da realização da pesquisa, sobre acervo, 

programações, instalações e serviços” - página 06 do relatório anual. Segundo o IDG “a 

pesquisa de perfil e satisfação foi uma das atividades prejudicadas em 2014 devido ao 

volume de definições, providências e ajustes inerentes ao primeiro ano de contrato” - 

                                                             
196 Disponível em: http://www.idg.org.br/wp-content/uploads/2015/08/Contrato-Gest%C3%A3o-

Bibliotecas-RJ.pdf. Acesso em 17/01/16. 
197 Situada no Complexo do Alemão, a biblioteca está fechada, pois cedeu, temporariamente, a maior 

parte da estrutura para uma Clínica da Família, programa da prefeitura do Rio de Janeiro. 
198 Disponível em: http://www.idg.org.br/wp-content/uploads/2015/08/Relatorio_Gestao_2014-

Bibliotecas.pdf. Acesso em 17/01/16. 
199 Idem. 

http://www.idg.org.br/wp-content/uploads/2015/08/Contrato-Gest%C3%A3o-Bibliotecas-RJ.pdf
http://www.idg.org.br/wp-content/uploads/2015/08/Contrato-Gest%C3%A3o-Bibliotecas-RJ.pdf
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página 13 do relatório -, mas “utilizou os meios de comunicação disponíveis para avaliar 

a percepção dos usuários das unidades”. Poder-se-ia indagar: será que esta medida 

atendeu às condições e propósitos da meta? 

Na categoria “cidadania”, a Meta 15 - “Realizar atividades voltadas para 

portadores de necessidades especiais”, cujo percentual de alcance foi de, apenas, 4,67% 

(BPN), o IDG esclarece, na página 17 do relatório, que “a cidade não é acessível. Apesar 

do estreitamento dos laços com instituições (Benjamim Constant, ABBR e outros), o 

leitor deficiente não tem autonomia na cidade. Nossa sugestão é que esta meta seja 

revisada”. Na “gestão”, a Meta 20 “Garantir abertura ao público das Biblioteca” foi 

ultrapassada: 111,22% (BPM). A propósito, o contratado destaca, conforme página 23 do 

relatório, que “todas unidades, com exceção da BPN, mantiveram suas portas abertas 

dentro do esperado”. 

 Uma leitura negativa ou positiva desses números pode ser relativizada, e é até 

razoável fazê-lo, em função da experimentação do modelo, que advém do primeiro ano 

de sua aplicação. Nessa perspectiva, é natural e relevante que, a partir da vivência dos 

problemas e soluções, ajustes contratuais sejam empreendidos, e que a instituição possa 

desempenhar suas atividades em uma curva que indique o aperfeiçoamento da prestação 

dos serviços públicos correlatos. A própria Lei nº 5.498/09, em seu Art. 47, estabelece 

que “a qualquer tempo, o órgão supervisor e a organização social poderão, de comum 

acordo, rever os termos do contrato de gestão, desde que devidamente justificado e 

preservado o interesse público”. 

Mas se, em 2014, ao menos o acesso às bibliotecas, de uma maneira geral, foi 

garantido, não se pode falar o mesmo do exercício de 2015. Embora ainda não tenha sido 

disponibilizado pelas partes o respectivo relatório anual, sabe-se, conforme já abordado 

nesta dissertação, que duas bibliotecas - Estadual (Centro) e Niterói -, no fim de 

novembro, tiveram serviços temporariamente suspensos por falta de repasses de verba da 

SEC, e outras duas - Manguinhos e Rocinha, o horário de funcionamento reduzido. Essa 

situação, como se viu, já havia sido sinalizada pelo IDG no relatório de 2014. 

  Na ocasião da interrupção dos serviços, nota da secretaria publicada pelo O 

Globo200, em 24/11/15, informou que “em função da readequação financeira do estado, 

as atividades das bibliotecas-parque serão reestruturadas”. Atribuir tal acontecimento à 

crise fiscal enfrentada, em 2015, pelo Estado brasileiro, em particular pelo estado do Rio 

                                                             
200 Disponível em: http://oglobo.globo.com/rio/duas-bibliotecas-parque-fecham-as-portas-por-falta-de-

repasses-do-estado-18130880: Acesso em 04/01/16. 

http://oglobo.globo.com/rio/duas-bibliotecas-parque-fecham-as-portas-por-falta-de-repasses-do-estado-18130880
http://oglobo.globo.com/rio/duas-bibliotecas-parque-fecham-as-portas-por-falta-de-repasses-do-estado-18130880
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de Janeiro, parece-nos que seria uma simples redução do problema. Postura, aliás, de 

pouca serventia ao interesse público. Há questões mais pertinentes para se discutir. 

Propõe-se fechá-las em duas, tendo como ponto de partida, só para lembrar, o fato de a 

OS operar, por delegação, deveres que ao Estado caberia exercer.  

 O primeiro relaciona-se à gestão. Apesar de estar-se falando das bibliotecas, há 

um ponto que é anterior a isso: a gestão da própria secretaria de Cultura. Isso porque 

quem gerencia os recursos que devem ser repassados à OS, que se misturam a outros 

compromissos institucionais, é o órgão da administração direta, que aglutina funções de 

planejamento, supervisão e fiscalização. Nessas condições, se não há recursos suficientes 

para executar as tarefas programadas no contrato de gestão, cumpre à SEC, 

necessariamente, rever os termos contratuais acordados, como possibilita a lei, buscando, 

com a devida antecedência, alternativas às ações públicas. Sendo assim, é de difícil 

aceitação, sob qualquer faceta de análise, que a Pasta só recorra a soluções201 após o 

fechamento de equipamentos culturais, em flagrante prejuízo da cidadania cultural. 

Lembre-se que a flexibilidade do modelo invoca a perspectiva da sustentabilidade, 

constituindo obrigação dos agentes estatais, por óbvio, agir no sentido da continuidade 

das políticas públicas, mesmo não estando a gestão sob a sua responsabilidade direta.  

 A segunda questão diz respeito a abordagens que permeiam o contrato de gestão. 

Deseja-se examiná-las por duas janelas de debate, uma no âmbito da gestão interna e, 

outra, no contexto de uma característica do modelo de OS. No da gestão interna, propõe-

se a seguinte reflexão: tido pelo PDRAE como estratégico, deve o contrato de gestão 

receber, sob o prisma das prioridades institucionais, tratamento gerencial igual ao de um 

contrato administrativo comum? 

A rigor, não há prevalência de um sobre o outro. Mas não há dúvidas de que os 

dois instrumentos se inserem em ambientes diferentes. O contrato administrativo 

celebrado com empresa privada habita o mundo dos negócios, dos lucros; para a 

efetivação de contratos com o Poder Público, há necessidade, inclusive, de a empresa ter 

lastro financeiro, ante as garantias contratuais que se fazem devidas. Um eventual atraso 

no pagamento de faturas, pelo Estado, apesar de injusto, impróprio, irregular e reprovável, 

                                                             
201 Matéria publicada no portal G1, em 25/11/15, sob o título “Poder municipal vai gastar R$ 1,5 milhão 

com custeio e manutenção. Secretarias municipal e estadual de Cultura costuram acordo”, traduz os 

mecanismos de parceria (socorro) às bibliotecas, os quais só foram acionados depois de o problema vir à 

tona. http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2015/11/prefeitura-vai-auxiliar-governo-do-rio-manter-

bibliotecas-parque.html. Acesso em 03/01/16. 
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pode não necessariamente causar danos aos serviços públicos prestados ao cidadão, dada 

a dinâmica da gestão financeira empresarial. 

De outro lado, situadas em perspectiva completamente diferente, as OSs, 

entidades sem finalidade lucrativa, só conseguirão desempenhar as atividades fruto da 

parceria com o Estado se dele receber os correspondentes recursos, e nos respectivos 

prazos definidos no contrato de gestão. A dependência dos recursos estatais para 

cumprimento das metas pactuadas com a administração direta é uma marca do modelo de 

OS, o que denota dizer que atrasos nos repasses financeiros comprometem diretamente a 

prestação dos serviços, criando uma espécie de “paralisia” no gestor, que, sem recursos, 

não tem condições de prover salários, entre outros compromissos. E tudo isso, claro, vai 

gerar restrições de acesso a direitos culturais ou até mesmo a sua inviabilização.  

O que se exige, em última análise, é a capacidade de escolhas do gestor; de ajuste 

constante à realidade orçamentária; da busca do equilíbrio entre receitas e despesas; de 

cumprimento das obrigações contratuais. Em suma, impõe-se a responsabilidade 

gerencial. E, nessa direção, deve-se considerar a administração orçamentária e financeira 

componente fundamental ao êxito da gestão pública. Se assim não for encarada, os 

direitos culturais fatalmente entrarão na arena dos riscos. Como entraram. 

O outro campo de debate, que esbarra no modelo, e mais técnico, refere-se à 

natureza da despesa pública. Os recursos que cobrem os contratos de gestão, em geral, 

são empenhados à conta de “outras despesas correntes”202, sempre sujeitos a 

contingenciamentos e cortes orçamentários. Portanto, se o contrato de gestão não estiver 

aportado em um planejamento orçamentário sólido, dessa realidade emergirá, 

inevitavelmente, uma insegurança jurídica, ante a concreta possibilidade de atrasos nos 

repasses, ou até mesmo cancelamentos. Como a OS paga todas suas despesas, inclusive 

pessoal, com o que está avençado no contrato, desnecessário dizer o corolário do 

descumprimento do cronograma financeiro por parte da SEC. Não à toa o IDG colocou 

funcionários em aviso prévio203, procedimento que acabou por iluminar os desenlaces a 

que chegaram - parcerias de última hora -, frise-se, pelo pior caminho. 

De outro ângulo, torna-se válido realçar que, no terreno da administração pública 

direta e indireta, o mecanismo de pagamento de pessoal não corre ameaça sequer 

semelhante àquela constatada no presente caso. Afora os regimes jurídicos de contratação 

                                                             
202 Destinadas, principalmente, à manutenção dos serviços, material de consumo e serviços de terceiros. 
203 Disponível em: http://oglobo.globo.com/rio/quatro-bibliotecas-parque-podem-fechar-as-portas-por-

falta-de-recursos-18123495. Acesso em 03/01/16. 
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de pessoal que os caracterizam e os diferenciam, o Estado paga seus servidores públicos 

por intermédio do Grupo da Natureza da Despesa denominada “pessoal e encargos 

sociais”, normalmente imune a contingenciamentos204. Nessa ordem de considerações, é 

imperativo construir problematizações: se o Estado efetuasse, de forma direta, o 

pagamento dos funcionários da OS, as bibliotecas teriam sido fechadas? A falta de 

garantias orçamentárias seria uma perigosa fragilidade do modelo de OS capaz de 

inviabilizá-lo? À luz dos habituais contingenciamentos orçamentários, o modelo é 

sustentável? 

Parece sensato admitir, no caso em estudo, que todos os fatores anteriormente 

mencionados, com maior ou menor intensidade, contribuem para que o modelo de gestão 

por OS comece uma trajetória que lança sérias dúvidas sobre seu futuro, com reflexos 

negativos à efetivação de direitos culturais. Primeiro, pela gestão inadequada do contrato 

de gestão por parte do órgão supervisor. Depois, porque o modelo não oferece garantias 

orçamentárias ao atendimento, especialmente, das despesas de pessoal, o que pode 

comprometer a prestação dos serviços públicos de cultura. Mas, a reboque desse 

panorama, qual a percepção dos usuários das bibliotecas? 

 

 

3.3 A pesquisa de campo: dados quantitativos  

 

Tendo em vista que o foco do presente trabalho é analisar a contribuição da OS - 

a gestão do IDG - para o acesso a direitos culturais, optou-se, para as avaliações que se 

seguem, por consolidar as respostas relativas aos questionários aplicados nas bibliotecas 

de Manguinhos e da Rocinha, ressaltando que o Anexo II se encarrega de apresentar os 

resultados por equipamento cultural. 

A análise dos resultados obtidos na pesquisa de campo, que reflete a percepção 

dos usuários acerca do trabalho desenvolvido pelo gestor contratado, será empreendida 

respeitando a sequência dos agrupamentos (categorias) definidos na metodologia, com as 

respectivas representações gráficas. 

Os três gráficos introdutórios traçam o perfil dos entrevistados, merecendo 

destaque o fato de as bibliotecas terem quase 80% de usuários com idade até 29 anos, 

                                                             
204Apesar de atrasos/parcelamentos nos pagamentos dos servidores estaduais, em 2015, não houve 

paralisação de atividades desenvolvidas nos equipamentos culturais não abrangidos por OS.   
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sendo que 57% têm menos de 19 anos, conforme Gráfico 1. Outro aspecto a notar diz 

respeito à escolaridade – Gráfico 3. Apesar de a pesquisa estabelecer a idade mínima de 

13 anos, 44% não possuem o primeiro grau e somente 4% têm nível superior. Esses 

números demonstram o quão importante é o papel desses equipamentos culturais no 

processo de transformação do cenário encontrado, no médio e longo prazos. A adoção de 

programas de reforço de atividades escolares, por exemplo, surge como questão 

primordial na construção das políticas públicas correlatas, a serem espelhadas em metas 

do contrato de gestão, deixando patente a necessidade de integração de ações educativas 

e culturais.   

 

 

      Gráfico 1: Sexo 

 

 

      Gráfico 2: Faixa Etária 
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Gráfico 3: Grau de Escolaridade 

 

Categorias de Direitos Culturais 

 

A. Informação e comunicação institucional 

 

Item 4 

O fato de a metade dos usuários não saberem o que é uma biblioteca parque revela 

um aspecto muito negativo, que não contribui para a necessária disseminação do conceito 

e a plena utilização de uma biblioteca multifuncional. Passar para os usuários o exato 

significado do termo, esclarecendo aos usuários todas as possibilidades de fruição do 

espaço, potencializa o consumo cultural nas dimensões propostas pelo modelo de 

equipamento e atrai novos usuários. 

 

Gráfico 4: Informação e comunicação institucional - O que é uma Biblioteca 

Parque 
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Item 5 

 

A pesquisa mostra que 76% sequer arriscam uma opinião sobre quem administra 

a biblioteca. E apenas 1% dos usuários acertou a resposta, qual seja, uma organização não 

governamental. Ademais, a fatia que entende que é governo representa somente 21%, 

denotando que, apesar dos investimentos de construção/adaptação e dos recursos 

repassados via contrato de gestão, para manutenção e programação finalística, isto é, para 

a própria existência da biblioteca, a grande maioria dos usuários não percebe a presença 

do Poder Público. Isso pode gerar dificuldades na interlocução dos usuários com os reais 

gestores e provedores dos equipamentos, em prejuízo aos processos de aperfeiçoamento 

da gestão e, por conseguinte, dos serviços prestados. 

 

 

Gráfico 5: Informação e comunicação institucional – Quem administra a 

biblioteca 

 

Item 6 

Mais da metade dos usuários conheceu a biblioteca simplesmente passando na 

porta, enquanto 35%, por intermédio dos amigos. Somadas, as repostas relacionadas à 

mídia, site do IDG, site da SEC e folders não chegam a 5% dos entrevistados. Tais 

resultados ainda demonstram um relevante aspecto: apenas 2% conheceram a biblioteca 

por meio da escola, evidenciando a completa ausência de políticas de integração 

biblioteca-escola. Essa falta de conexão, deve-se enfatizar, trabalha no sentido contrário 

aos objetivos de melhoria do nível escolaridade ressalvados quando da análise do Gráfico 

3.  
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Gráfico 6 – Informação e comunicação institucional – Como conheceu a 

biblioteca 

 

B. Fruição dos bens culturais 

 

Item 7 

Mais de dois terços dos entrevistados usufruem do espaço com boa frequência, 

sendo válido salientar que, em Manguinhos, mais da metade frequenta a biblioteca todos 

os dias. É interessante observar a assiduidade, em especial, nesta biblioteca que, entre 

visitas diárias e semanais, alcança expressivos 87%. Outro aspecto a ressaltar diz respeito 

à Rocinha que, embora esteja situada dentro da comunidade, apresenta uma diferença 

percentual em relação a Manguinhos que necessita ser investigada, a fim de que possa 

ensejar a elevação o número de usuários.      

 

 

Gráfico 7: Fruição dos bens culturais – Frequência de utilização dos serviços 
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 Item 9 

  

Como se vê, quase 80% têm algum interesse por eventos culturais. Esse fator pode 

ser uma influência direta do trabalho desenvolvido pelo IDG, aliado às motivações 

pessoais dos usuários. Independentemente do que promove essa percepção, esse é um 

dado extremamente importante para a definição de metas contratuais relacionadas a essa 

categoria. Merece registro, também, a parcela de usuários que não demonstraram 

interesse em eventos culturais: a Rocinha tem quase o dobro de desinteressados (29%) 

comparado com Manguinhos (15%). Isso, provavelmente, ajuda a explicar a menor 

frequência nesta biblioteca. Portanto, é algo que pode e deve ser trabalhado, pois, juntas, 

totalizam um quinto na opção “nenhum” interesse.    

 

 

       Gráfico 8: Fruição dos bens culturais – Interesse por eventos culturais 

 

Item 15 

 

A qualidade do acervo encontra-se no rol das questões mais bem avaliadas na 

gestão, com 91% de respostas positivas. Note-se que não houve nenhuma resposta “ruim” 

ou péssimo”, em ambas as bibliotecas. Esse resultado indica que a política de aquisição 

de acervo está na trilha adequada, mas que ainda comporta ações com o propósito de 

melhorar as opiniões daqueles que citaram “mais ou menos” (9%). De todo modo, é um 

sinalizador considerável, na medida em que o acervo é um importante catalisador para os 
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habituais fruidores de cultura, mas também, e principalmente, para aqueles que ainda se 

encontram à margem desse direito.   

 

 

Gráfico 9: Fruição dos bens culturais – Qualidade do acervo 

 

C. Condições de acesso aos bens culturais 

 

Item 8 

O fato de as bibliotecas estarem instaladas em comunidades explica, certamente, 

a pequena parcela de respostas negativas, uma vez que os espaços são majoritariamente 

utilizados por moradores locais. Mas até por isso mesmo, cabe levantar as razões para, 

ainda assim, terem 7% de usuários que enxergam problemas ou dificuldades para chegar 

à biblioteca. 

 

 

Gráfico 10: Condições de acesso aos bens culturais – Dificuldade de acesso 
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 Item 14 

 

 As respostas a essa questão despontam como fator relevante no trabalho que vem 

sendo desenvolvido pela OS. Os 92% demonstram que o IDG tem dispensado atenção e 

diligência na prestação ou disponibilização dos serviços públicos a seu cargo, 

procedimentos que se coadunam com os conceitos relacionados à eficiência e à eficácia. 

 

 

Gráfico 11: Condições de acesso aos bens culturais – Problema na utilização 

dos serviços 

 

 

 

Item 18 

 

 A percepção dos usuários nessa questão oferece mais um dado importante, visto 

que 88% dos entrevistados entendem que os serviços estão em sintonia com suas 

expectativas, e 9% “mais ou menos”. A soma dessas respostas cria um campo fértil e 

profícuo para a imagem institucional desses equipamentos culturais, estabelecendo 

símbolos e representações de credulidade envolvendo a gestão por OS. Propicia, também, 

a capacidade de gerar novos e customizados painéis de promoção dos direitos culturais. 
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       Gráfico 12: Condições de acesso aos bens culturais – Serviço de acordo 

 

 

 Item 20, “a”  

 

 Em relação ao atendimento por parte dos funcionários, verifica-se que 96% dos 

entrevistados avaliam entre “satisfeito” e “muito satisfeito”, devendo-se registrar que 

nenhum usuário se mostra “muito insatisfeito”. Essa percepção também vai ao encontro 

daquilo que se espera do modelo de OS, ou seja, qualidade na prestação dos serviços 

públicos.   

 

 

       Gráfico 13: Condições de acesso aos bens culturais – Atenção e Agilidade 
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 Item 20, “b” 

 

 Confirmando o status de eficiência detectado nas questões anteriores, 95% dos 

usuários estão, no mínimo, satisfeitos com a organização dos serviços e atividades 

desenvolvidos pelo IDG. Mais uma vez, trata-se de questões cruciais que caracterizam 

esse formato de gestão. E essas respostas abonam o ambiente por ele reivindicado.  

 

 

      Gráfico 14: Condições de acesso aos bens culturais – Organização dos serviços 

 

 Item 20, “c” 

 

 Nesse quesito cabe uma contextualização. Há, de certa forma, duas explicações 

para o significativo percentual (98%), entre “satisfeitos” e “muito satisfeitos”, revelado 

pela pesquisa. O primeiro se relaciona com o fato de o IDG ter assinado o contrato de 

gestão com as bibliotecas total ou quase que completamente equipadas (móveis, 

equipamentos, etc), e com as instalações recentemente construídas ou recuperadas. A 

outra tem a ver com a própria gestão da OS, visto que o período de dois anos de vigência 

contratual exige ações de manutenção e reposição de materiais permanentes ou de 

consumo, o que, conforme percepção dos usuários, foi realizado a contento. 

     

17%

78%

5%

Organização dos serviços/atividade

Muito Satisfeito Satisfeito Insatisfeito Muito Insatisfeito
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Gráfico 15: Condições de acesso aos bens culturais – Infraestrutura 

 

Item 20, “d” 

 

Conforme mencionado na parte metodológica deste trabalho, a aplicação dos 

questionários foi realizada no período em que houve a decisão pela redução do horário de 

funcionamento das bibliotecas. Tal circunstância, em tese, poderia ter influído mais 

acentuadamente no resultado, que, mesmo assim, fez registrar 70%, entre “satisfeito” e 

“muito satisfeito”. Resta identificar, em outras pesquisas, com cenários institucionais 

mais estáveis, se os 35% de usuários de Manguinhos e os 20% da Rocinha que se 

mostraram insatisfeitos com o horário de funcionamento, realmente desejam turnos mais 

esticados.  

 

     Gráfico 16: Condições de acesso aos bens culturais – Horário de funcionamento 
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D. Informação quanto aos serviços culturais 

 

Item 10  

 

As questões que envolvem essa perspectiva do direito cultural não vêm sendo 

conduzidas, pela OS, nos termos esperados e desejados. Tendo atingido quase 60% dos 

entrevistados, o desconhecimento da programação cultural e dos serviços expõe um ponto 

fraco da gestão. É necessário que sejam explorados mecanismos de transparência 

institucional que levem informações aos usuários, a fim de que sejam cientificados sobre 

as ações que estão sendo disponibilizadas pelo IDG, produto do contrato de gestão. 

Conhecendo os serviços que a OS presta, e a ela cabe divulgá-los, abre-se importante 

porta para a ampliação do acesso à cultura.  

 

 

     Gráfico 17: Informação quanto aos serviços culturais – Conhece a programação 

 

E. Participação de atividades culturais 

 

Item 11 

A realização do direito de participação de atividades culturais não apresenta 

números substantivos. Ao revés, com 62% que afirmaram nunca ter participado, há 

límpida sinalização de que providências têm que ser perfilhadas pela OS, com a finalidade 

de reverter esse quadro. Parece válido reconhecer que a análise desta perspectiva deve ser 

conjugada com a da categoria anterior, ante a convergência de seus propósitos. Isso 

porque uma consistente política de divulgação dos serviços aumenta as possibilidades de 

27%

12%

3%

58%

Conhece a programação cultural e os serviços

Sim Mais ou Menos Pouco Não
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participação. Não à toa, observa-se, em ambos os casos, que os resultados demandam 

avanços. 

 

  Gráfico 18: Participação de atividades culturais – Participou das atividades   

oferecidas 

 

 

F. Apropriação dos meios culturais existentes 

 

Item 12 

 

Considerando as características que as bibliotecas possuem, de 

multifuncionalidades, o resultado da pesquisa aduz um dado, no mínimo, curioso, 

versando sobre a forma de apropriação do espaço cultural, ao indicar que metade dos 

usuários procura a biblioteca, em primeiro plano (maior interesse, talvez até o único para 

algumas pessoas), para “navegar na internet” – em Manguinhos, são 62%. Não é objetivo 

aqui explicar o fenômeno, muito menos fazer dele uma polêmica. Cabe assinalar tão 

somente que, mesmo sendo um aspecto altamente positivo, na medida em que 

democratiza o acesso à cultura digital, é oportuna a (re)avaliação dos programas e projetos 

das bibliotecas cujas formulações têm que ocorrer a partir da ideia de que esses espaços 

são, em verdade, centros culturais. Significa dizer que devem possuir a capacidade de 

gerar atrações culturais diversas, não para equalizar interesses e apropriações, mas para 

produzir qualidade e atratividades semelhantes no contexto dos variados serviços 

prestados. 
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       Gráfico 19: Apropriação dos meios culturais existentes – Maior interesse 

 

 Item 16 

 

 O Gráfico 20 não deixa dúvidas - 99% dos usuários responderam “sim” e 

“provavelmente sim” - que, independentemente da forma de apropriação dos meios 

culturais existentes, os equipamentos correspondem aos anseios daqueles que os acessam. 

O manifesto, maciço, da pretensão de uso, em novas oportunidades, dos serviços sob a 

gestão da OS, desenha uma conjuntura absolutamente rica para a efetivação dos direitos 

culturais. 

 

 

Gráfico 20: Apropriação dos meios culturais existentes – Pretende utilizar 

novamente 
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 Item 17 

 

 Decorrência direta das respostas à questão anterior, a manifestação de vontade de 

recomendar os serviços a outras pessoas revela, muito mais que uma boa imagem deixada 

pelas bibliotecas, um componente estratégico imprescindível no processo de construção 

das correspondentes políticas públicas, dado o caráter de progressão de usuários que se 

forma e, consequentemente, de expansão das possibilidades de acesso à cultura.  

 

     Gráfico 21: Apropriação dos meios culturais existentes – Recomenda os serviços 

 

 

G. Formação cultural e artística 

 

Item 13 

 

Tratando-se de um tema importante no rol dos direitos culturais, o resultado da 

pesquisa traduz cuidados e preocupações que devem nortear a gestão do IDG. 

Considerando que quase 80% dos usuários jamais participaram de quaisquer cursos 

promovidos pela biblioteca, tem-se evidenciada a inadequação das ações desenvolvidas 

pela OS nesse campo. Urge, desse modo, que o gestor atente para as estratégias correlatas, 

desenhando um plano capaz de tornar esse direito mais acessível e estimulante aos olhos 

de usuários e, também, dos potenciais usuários. É conveniente ressaltar que a formação 

cultural e artística constitui um dos elementos essenciais ao propósito de valorização e 

democratização da cultura, e os números verificados na pesquisa não contribuem para 

esses objetivos.   
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     Gráfico 22: Formação cultural e artística – Participou de curso de formação 

 

  

H. Participação do fazer cultural 

 

Item 19 

O resultado de 59% dos entrevistados, que não são estimulados a oferecer 

sugestões quanto ao fazer cultural, sugere que o IDG está apresentado falhas no exercício 

dos deveres de gestor. Espera-se que haja mais incentivos à participação dos usuários na 

modelagem de programas, projetos e ações desenvolvidos pela OS. Além de medida 

fundamental à garantia do direito em análise, o envolvimento dos usuários nesse processo 

tem o condão de promover acesso a outros direitos, como os categorizados nesta pesquisa, 

dado os pontos de contato existentes entre eles.  

 

 

Gráfico 23: Participação do fazer cultural – Estimulado a dar sugestões
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3.4 Para onde apontam os resultados? 

 

As conclusões que podem ser extraídas da presente pesquisa têm duas principais 

referências: a figura-chave da teoria da NGP, o Contrato de Gestão, e, evidentemente, o 

resultado da pesquisa de campo. Viu-se neste estudo que a primeira prescreve 

responsabilidades do Estado e da OS contratada, muito bem delimitadas e, obviamente, 

negociadas entre as partes. Há, entretanto, e isso não está no contexto da pactuação 

formal, funções que são inerentes do modelo. De um lado, o Estado, com suas 

intransferíveis atribuições, consistentes no planejamento/formulação de políticas 

públicas, acompanhamento, controle, fiscalização e avaliação. De outro, a OS, com a 

responsabilidade de proceder à gestão de equipamentos e/ou programas culturais, com 

base nas metas avençadas no instrumento contratual. 

Importa, dessa forma, abordar o comportamento gerencial de ambos os lados, 

visto que a performance institucional está intimamente ligada ao ambiente dessa relação. 

Em primeiro lugar, lançar-se-á luz na forma como a SEC vem desempenhando seu papel. 

De acordo com os referenciais teóricos relativos às OSs,  

 

a dinâmica do contrato de gestão, que deverá ser orientado pelos objetivos das 

políticas públicas num ambiente mutante e norteador da ação organizacional 

da entidade contratada, requer flexibilidade e acompanhamento constantes, de 

modo que eventuais desvios possam induzir alterações nos objetivos ou na sua 

forma de implementação.  (BRASIL, 1998:42)  

 

Além dessa orientação, claramente sinalizada nos primórdios da NGP no Brasil, 

verificou-se que a própria Lei nº 5.498/09, em seu Art. 47, estabelece que “a qualquer 

tempo, o órgão supervisor e a organização social poderão, de comum acordo, rever os 

termos do contrato de gestão, desde que devidamente justificado e preservado o interesse 

público”. Portanto, não bastasse a explicitação do modus operandi em guias 

governamentais, há uma “chamada legal” para a questão, que contribui para as tomadas 

de decisão necessárias em “ambientes mutantes”. 

Apesar disso, a SEC, mesmo sabedora da crise fiscal por que passa o estado do 

Rio de Janeiro e ignorando as orientações e possibilidades legais, permitiu que duas 

bibliotecas fechassem e outras duas tivessem horário de funcionamento reduzido, 

expondo desajustes na forma de exercer os deveres viabilizadores do acesso a direitos 

culturais. 
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Corrobora essa afirmação outro fato recente. Reportagem veiculada pelo O Globo, 

em 23/12/15, sob o título “OS que gere Parque Lage põe 70 funcionários em aviso 

prévio”, diz que: 

 

a direção da Oca Lage, organização social responsável pela gestão da Escola 

de Artes Visuais do Parque Lage e da Casa França-Brasil, anunciou agora há 

pouco que está pondo em aviso prévio os 70 funcionários contratados. O 

diretor da OS, Marcio Botner, reuniu-se com os funcionários no Parque Lage, 

Zona Sul do Rio, para comunicar a decisão, provocada pelo atraso do repasse 

de verbas do governo do estado. Segundo comunicado, em 2015 o governo só 

repassou metade do valor acordado (cerca de R$ 6 milhões dos R$ 12 milhões 

devidos), o que estaria inviabilizando o funcionamento dos dois locais205. 

 

No caso das bibliotecas, esta dissertação revela que a SEC buscou estabelecer 

parcerias para solucionar a situação financeira e, consequentemente, a institucional, 

somente após a interrupção dos serviços públicos. Ocorre que não é isso que se espera de 

quem tem a obrigação de assegurar a realização de direitos culturais. “Os resultados 

devem ser continuamente avaliados pelo Poder Público, de tal forma que algum controle 

seja exercido, no sentido de possíveis redirecionamentos durante o curso das ações, e não 

de registro ou diagnósticos a posteriori” (BRASIL, 1998:42). 

Nesse sentido, em nome do cumprimento das metas acordadas, a SEC deve 

interferir na situação, tempestivamente, com vistas à renegociação do contrato de gestão. 

É isso que também prega o “guia”, de acordo com Brasil (1998:37), ao mencionar que o 

acompanhamento do desempenho institucional “permitirá que se redefinam os objetivos 

e metas pactuados, caso as circunstâncias em que atua a instituição sofram alterações que 

justifiquem uma redefinição”. 

Lembre-se que a SEC, no total de 10 previstos, só celebrou 2 contratos de gestão 

até o momento, os quais designam o mesmo traçado comportamental: a inércia 

estrutural206. Assim, se não houver mudança na estratégia do processo de gestão por parte 

da secretaria, a OS fatalmente se mostrará um veículo de inviabilização do acesso à 

cultura, em suas várias dimensões. Isso ocorrerá não necessariamente por causa das 

características do modelo, que, segundo a Teoria da NGP e, claro, alguns gestores 

                                                             
205 Disponível em http://oglobo.globo.com/cultura/artes-visuais/os-que-gere-parque-lage-poe-70-

funcionarios-em-aviso-previo-18357927. Acesso em 25/01/16. 
206 O conceito de Inércia Estrutural, apresentado por Hannan e Freeman (1984), parte da premissa que é 

inócua a tentativa de uma organização se adaptar ao seu ambiente, visto que possui limitada capacidade de 

mudança e tende sempre à continuidade. Ademais, esse conceito abrange a ideia de que as mudanças que 

ocorrem nas organizações não podem ser controladas e que o gestor possui limitada capacidade de atuação. 

Zucker (1987) afirma que a inércia estrutural, ou simplesmente inércia, significa que as organizações 

respondem, de forma relativamente lenta, às ocorrências de ameaças e oportunidades de seus ambientes. 

 

http://oglobo.globo.com/cultura/artes-visuais/os-que-gere-parque-lage-poe-70-funcionarios-em-aviso-previo-18357927
http://oglobo.globo.com/cultura/artes-visuais/os-que-gere-parque-lage-poe-70-funcionarios-em-aviso-previo-18357927
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culturais e acadêmicos, parecem apropriadas à gestão cultural, mas pela indevida postura 

gerencial assumida pela Pasta. 

No que respeita à segunda referência, cabe destacar que, mesmo enfrentando 

circunstâncias adversas, a gestão do IDG, conforme desvelado pela pesquisa de campo 

com os usuários, tem conseguido resultados positivos, particularmente voltados ao acesso 

a direitos culturais pertinentes à “Fruição dos bens culturais”, às “Condições de acesso 

aos bens culturais” e à “Apropriação dos meios culturais existentes”. 

Já no que concerne às demais categorias como “Informação e comunicação 

institucional”, “Informação quanto aos serviços culturais”, “Participação de atividades 

culturais”, “Formação cultural e artística” e “Participação do fazer cultural”, verifica-se a 

necessidade de aprimoramento dos mecanismos de gestão que abarcam esses serviços, o 

qual pode ser orientado não só pelo produto da investigação quantitativa conduzida neste 

trabalho, mas também pelas análises empreendidas, correspondentes às 23 perguntas que 

integram o questionário.  

Nessa ordem de considerações, é relevante pontuar, por oportuno, que o 

planejamento estratégico do IDG deve privilegiar um plano de negócios que contemple a 

sua contribuição para a sustentabilidade econômico-financeira da organização (BRASIL, 

1998:40). O modelo de cooperação da OS, no entanto, deve observar dois aspectos: i) o 

Estado não pode se afastar do compromisso de prover os recursos necessários à execução 

dos serviços/metas pactuados na assinatura ou no curso do contrato de gestão. Trata-se, 

precipuamente, do engajamento que se impõe ao exercício dos deveres viabilizadores do 

acesso a direitos culturais; ii) no campo do esforço possível de colaboração da OS é 

imperativo que se leve em conta a realidade e a lógica do mercado cultural. Qualquer 

movimento que despreze essa variável resultará em prejuízo à gestão institucional e, de 

modo consequente, ao atendimento do cidadão-cliente. Essa inobservância, na verdade, 

constitui apenas mais um elemento que concorre para o fracasso desse arranjo 

organizacional. 

 Em síntese, tem-se que os elementos empíricos emanados do caso estudado 

apontam, ressalvadas as limitações da pesquisa, para a necessidade de aperfeiçoamento 

de mecanismos de gestão, a fim de que o modelo possa propiciar condições de oferecer 

contribuição para o acesso a direitos culturais. Assim, talvez seja possível vislumbrar a 

plena validade dos pressupostos da NGP.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

   

  

A Constituição Brasileira de 1988, conhecida como a “constituição cidadã”, 

reflete o processo de construção de direitos sob a base da social democracia. Resgatando 

represados direitos individuais, sociais, humanos e políticos, após mais de duas décadas 

de regime autoritário, a Carta reconhece a cultura como direito fundamental, passando a 

compor aqueles direitos que exigem condições materiais e iniciativas específicas para 

garantir os meios de realização da cidadania. É a primeira vez que um texto constitucional 

afirma os direitos culturais. 

Por seu turno, a significativa expansão dos direitos culturais reclama ações 

enérgicas do Estado no sentido da materialização desses direitos. A lógica que cuida da 

relação entre deveres e direitos, porém, não é trivial. A história republicana, 

especialmente, registra várias iniciativas voltadas à estruturação da máquina estatal, com 

vistas a uma eficiente prestação de serviços públicos. Nessa direção, governos vêm se 

valendo de modelos teóricos construídos em bases que, em geral, não correspondem, de 

pleno, à realidade brasileira, e as ações de sua implementação, por conseguinte, esbarram 

em diversificados aspectos. 

As três principais reformas do aparelho do Estado brasileiro ofereceram 

ferramentas à gestão cultural na esteira das propostas advindas do pensamento weberiano, 

da visão de descentralização administrativa e, por último, do gerencialismo, 

respectivamente nos anos 30, 60 e 90. Mas o que se vê hoje, na verdade, diferentemente 

dos empreendimentos havidos no Estado Novo e na ditadura militar, é um leque de 

possibilidades de gestão, que por vezes se misturam e se complementam. É razoavelmente 

fácil de enxergar modelos de gestão nas três esferas de governo definidos por uma 

burocracia-gerencial ou gerencialismo-burocrático, coexistindo em outros casos com a 

forma pura de suas ideias. 

Nenhuma dúvida que a contratualização de resultados trazida pela NGP é uma 

importante ferramenta de gestão, que proporciona, principalmente, transparência às ações 

institucionais e a responsabilização ou accountability dos agentes envolvidos. Mas será 

que a contratualização é realmente viável na relação da administração direta com a 

administração indireta, cujo ambiente caracteriza-se pelas clássicas amarras burocráticas? 

Como produzir um clima organizacional propício à implementação do gerencialismo 

nessa hipótese, sem apresentar ao gestor as condições gerenciais que, de fato, refletem a 
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conjuntura que tipifica o contrato de gestão? A burocracia-gerencial parece ainda não ter 

horizonte definido. 

No caso da publicização, que trabalha o vínculo da administração pública com o 

terceiro setor, o estímulo ao gestor parece ser maior, na medida em que, por estarem na 

órbita do direito privado, as organizações não são alcançadas por procedimentos 

administrativos tal como exigidos no plano estatal. Mas não se afastam tanto assim. 

Princípios do direito administrativo relativos à legalidade, finalidade, moralidade 

administrativa, proporcionalidade, impessoalidade, economicidade e eficiência não 

podem sair do ângulo de visão de quem decide por utilizar esse modelo institucional, seja 

por parte dos dirigentes públicos, seja por parte dos gestores das OSs. Se assim não for, 

pode haver consequências. 

Há várias instâncias de fiscalização atentas a isso, cada vez mais. E dependendo 

do tipo de controle interno e externo a que essas organizações são submetidas, maior ou 

menor será o nível de burocracia instalado. Não é difícil ouvir de dirigentes de OSs 

lamúrias relacionadas a normas, que são deflagradas por determinações exógenas, 

causadoras de empecilhos administrativos. Mesmo que a flexibilidade administrativa seja 

uma marca do modelo de OS, há níveis de burocracia que colocam em xeque esse atributo, 

ocasionando um quadro que se poderia chamar de gerencialismo-burocrático.  

 Nesse contexto, verifica-se que o debate sobre a gestão de equipamentos culturais 

por OSs vem adquirindo robustos contornos, elevando a temperatura nas searas política 

e sindical, particularmente. Entretanto, não é possível desprezar ou ignorar a avidez de 

dirigentes culturais por soluções mais adequadas à prática dos atos de gestão, visto que 

deles depende a realização de políticas públicas responsáveis pelo desenvolvimento do 

tema. Vale lembrar a enorme importância que a legislação cultural adquiriu em 1988, e 

que vem crescendo. 

 Mesmo se tendo ciência de que as formas de contribuição para a efetivação de 

direitos culturais são múltiplas e que precisam ser pensadas a partir da inter-relação de 

vários fatores, todas invariavelmente necessitam desaguar em molduras de gestão 

viabilizadoras do acesso à cultura. Mas, alinhando-se ao tema desta pesquisa, convém 

propor que a discussão não só paire no terreno das possibilidades já previstas no 

ordenamento jurídico, mas também que sejam levados em consideração argumentos 

catalisadores de mais confluência do que litígio. Isso porque existem alas importantes da 

sociedade ainda bem refratárias à proposta das OSs. É sensato perceber, pois, que a reação 
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exacerbada não propicia uma atmosfera apropriada à construção de marco legal que venha 

atender às peculiaridades da cultura, muito invocadas e propagadas no meio.  

 Se considerarmos que um modelo de gestão ideal, na prática, tende à utopia, como, 

então, chegar-se ao melhor possível para a cultura? O estudo de caso objeto desta 

dissertação pode oferecer alguns caminhos para o debate, não necessariamente para 

culminar numa nova ordem jurídica, mas talvez para aperfeiçoar a existente, ou, ainda, 

para somente melhorar a abordagem do vigente modelo. 

A propósito, verificou-se, ressalvadas as limitações da pesquisa, que existe 

necessidade de aprimoramento de mecanismos de gestão, a fim de que os pressupostos 

da NGP possam, de fato, oferecer contribuição para o acesso a direitos culturais. Na 

situação estudada, não há como certificar, de pleno, a validade do modelo institucional 

de OS. Mas que questões podem ter favorecido esse resultado? 

 Seguindo a lógica do ciclo de gestão, cabe começar pela ação de planejamento, 

essa a cargo da SEC. De início, vimos que, apesar de as 4 bibliotecas terem o mesmo 

carimbo de “parque”, elas, de acordo com a especialista ouvida pelo autor, possuem 

finalidades distintas. Enquanto as bibliotecas de Manguinhos e da Rocinha têm 

atribuições que as caracterizam como um centro cultural, as bibliotecas Estadual e de 

Niterói, além disso, possuem a incumbência de guardiães da memória do estado. Na visão 

estratégica, não seria conveniente trabalhar a complementariedade, mas também a 

diferenciação? 

Afora essa observação, convém ressaltar que o contrato de gestão poderia basear-

se nas dimensões dos direitos culturais utilizadas na metodologia deste trabalho, dando 

objetividade na estruturação do planejamento e segurança no desenho da programação 

executiva da OS. Com essa propositura, a pesquisa de campo revelou dados importantes. 

Vários chamaram a atenção. Um deles tem a ver com a relação entre o sistema 

educacional e as bibliotecas, aspecto fundamental na formulação das respectivas políticas 

públicas. 

A apuração indicou que há uma clara sinalização no sentido de que se deve 

intensificar ações para melhorar essa conexão entre a escola e a biblioteca. Constatou-se 

que, apesar de a pesquisa estabelecer a idade mínima de 13 anos, 44% não possuem o 

primeiro grau. Isso demonstra a relevância desses equipamentos culturais no processo de 

transformação do cenário encontrado, no médio e longo prazos, que podem e devem 

assumir. Nessa direção, a adoção de programas de reforço de atividades escolares, por 

exemplo, surge como questão primordial na estipulação de metas específicas no contrato 
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de gestão. De um modo geral, cumpre lembrar que a fase de planejamento representa um 

dos principais artifícios à consentânea montagem do contrato de gestão, e tudo isso deve 

ser considerado. 

   Já em relação às ações de acompanhamento, controle, fiscalização e avaliação, 

igualmente sob a incumbência da SEC, o retrato detectado pela pesquisa é ainda pior. 

Embora a gestão das bibliotecas seja conduzida pelo IDG, a secretaria demonstrou sérias 

fragilidades no papel de supervisora do contrato de gestão, que engloba essas ações. Essa 

inadequação tem algumas faces, porém pode ser destacada a que corresponde à da inércia 

estrutural. A incapacidade das autoridades da Pasta de dar respostas tempestivas à 

evolução do quadro político, econômico e social do estado do Rio de Janeiro, gerou, ainda 

que de maneira temporária, a subtração de direitos. E isso é grave. Transferir a gestão 

significa sobretudo honrar com as cláusulas ajustadas no contrato de gestão.  

 O Art. 19 da Lei 5.498/09 determina que o Poder Executivo deve “consignar na 

Lei Orçamentária Anual – LOA, os recursos públicos necessários ao desenvolvimento 

das ações previstas nos Contratos de Gestão firmados pela Administração Pública 

Estadual com as Organizações Sociais” e que “os créditos orçamentários assegurados às 

Organizações Sociais serão liberados de acordo com o cronograma de desembolso 

previsto no contrato de gestão” (§ 1º desse artigo). Se não há como manter um contrato 

em alicerces que não sejam condizentes com a realidade institucional, opte-se 

imediatamente pela repactuação. O que não pode haver é insegurança jurídica, com 

consequências à cidadania cultural. 

Se direitos são serviços prestados pelo Estado em troca de taxas e impostos pagos 

pelos cidadãos, talvez tenha que se pensar no estabelecimento, a partir de mandamento 

legal ou de cláusula no contrato de gestão, de penalidades a gestores públicos que 

porventura exerçam deveres do Estado que permitam contabilizar o predicado da 

negligência no âmbito de suas responsabilidades. Em termos gerais, um requisito 

essencial à implementação da NGP é a existência de dirigentes públicos qualificados e, 

mais que isso, comprometidos com o interesse público. 

 Mas há ainda muitos fatores que precisam ser estudados e discutidos, como a 

coexistência, no universo da gestão cultural do estado do Rio de Janeiro, de OSs e de 

Associações de Amigos com a máquina estatal. Sabe-se que a relação de cooperação do 

Estado com o Terceiro Setor é uma realidade sem volta, e progressiva. Contudo, é 

necessário que seja positiva para a sociedade, como ocorre em inúmeros casos, 



176 
 

principalmente quando se hasteia a bandeira da transparência dos respectivos atos de 

gestão. 

Esta pesquisa, que desconsidera a hipótese de generalização, indica, entretanto, 

que a parceria público-privada necessita de sérios ajustes, caso queira se apresentar como 

opção à gestão de equipamentos e/ou programas culturais no estado do Rio de Janeiro. 

Também colabora para refletir acerca das diretrizes da teoria da NGP, ou seja, se devem 

ser parcial ou integralmente repensadas à luz da realidade da administração pública 

estadual. Os mecanismos de governança, igualmente, demandam debates e investigações 

mais apuradas, pois é necessário verificar se configurações, como a do IDG, são 

realmente fecundas à gestão cultural. 

Importa observar que a realidade local é que deve orientar a construção de 

modelos teóricos e não o contrário. E o Estado não pode abdicar da sua responsabilidade 

de coordenador desse processo, sendo certo que os direitos culturais somente serão 

efetivados a partir de dirigentes qualificados para o exercício dos deveres viabilizadores. 

Decerto, modelos organizacionais não determinam nem garantem qualidade na prestação 

de serviços públicos de cultura, mas, sim, e, sobretudo, a capacidade das pessoas de 

utilizar adequadamente as ferramentas de gestão que lhes são disponibilizadas pelo 

ordenamento jurídico.   
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ANEXOS  

 

ANEXO I – QUESTIONÁRIO DE PESQUISA 

 

PESQUISA ACADÊMICA 

 

APRESENTAÇÃO 

 

Luiz Fernando Zugliani, aluno do curso de Mestrado da Escola de Ciências Sociais da 

Fundação Getúlio Vargas, no âmbito de sua pesquisa acadêmica, pretende analisar qual a 

contribuição das Organizações Sociais para o acesso a direitos culturais, a partir da 

experiência das Bibliotecas Parque do Estado do Rio de Janeiro. 

Não há necessidade de identificação dos respondentes e os dados coletados servirão tão 

somente ao propósito da pesquisa. 

Desde já, muito obrigado pela atenção e contribuição! 
 

QUESTIONÁRIO 

1. Sexo 

Օ  Masculino             Օ  Feminino 

 

2. Faixa Etária: 

Օ  de 13 a 19 anos     Օ  de 20 a 29 anos     Օ  de 30 a 39 anos   Օ  de 40 a 49 anos 

Օ  de 50 a 59 anos     Օ  de 60 a 69 anos     Օ  maiores de 69 anos    

 

3. Grau de Escolaridade:   

Օ  1º Grau incompleto        Օ  1º Grau completo         Օ  2º Grau incompleto 

Օ  2º Grau completo           Օ  Superior incompleto    Օ   Superior completo  

 

4. Você sabe o que é uma Biblioteca Parque? 

Օ   Sim              Օ   Não        

 

5. Você sabe quem administra a biblioteca? 

Օ  Governo      Օ  Organização não governamental      Օ  Empresa privada        Օ  Não sei 

 

6. Como você conheceu a biblioteca? 

Օ  Amigos/Família     Օ  Site da Secretaria de Cultura     Օ  Passando pela porta 

Օ  Mídia      Օ  Informes/Folders      Օ   Escola      Օ     Site do Gestor da Biblioteca   Օ   Outros                

 

7. Com que frequência você utiliza os serviços da biblioteca? 

Օ  Diariamente    Օ  1 vez por semana    Օ  1 vez por mês     Օ  Raramente 
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8. Você encontra dificuldade para chegar à biblioteca (ex: trânsito, transporte)? 

Օ  Não          Օ  Sim 

 

9. Você tem interesse por eventos culturais? 

Օ  Muito       Օ  Mais ou Menos           Օ  Pouco            Օ  Nenhum  

 

10. Você conhece a programação cultural e os serviços que a biblioteca presta? 

Օ  Sim              Օ  Mais ou Menos          Օ  Pouco            Օ  Não 

 

11. Você já participou das atividades culturais oferecidas pela biblioteca? 

Օ  Sim              Օ  Não        

  

12. Qual seu maior interesse quando visita a biblioteca? 

Օ Atividades Culturais (Shows, Teatro, Cinema, Exposições)                     Օ Navegar na Internet  

Օ Descansar/Passar o Tempo             Օ Empréstimo de Livro       Օ Estudar 

Օ Leitura de livros/jornais/revistas    Օ Atividades Recreativas     Օ Conhecer Pessoas 

Օ Outro: Qual? [_________________________]  

 

13. Você já fez algum curso de formação cultural ou artística pela biblioteca? 

Օ  Sim            Օ  Não 

 

14. Você tem algum problema na hora de usar os serviços da biblioteca? 
 

Օ  Sim            Օ  Não 

 

15. Você considera o acervo: 

Օ Muito bom            Օ  Bom            Օ  Mais ou Menos            Օ   Ruim            Օ  Péssimo 

 

16. Você pretende utilizar os serviços da biblioteca novamente?    

Օ  Sim            Օ  Provavelmente sim             Օ  Provavelmente não             Օ  Não 

 

17. Você recomenda os serviços da biblioteca a outras pessoas? 

Օ  Sim            Օ  Não 

 

18. A biblioteca oferece serviços de acordo com as suas necessidades? 

Օ  Sim         Օ  Mais ou Menos        Օ  Pouco        Օ  Não 

 

19. Você é estimulado a dar sugestões sobre as atividades culturais da biblioteca? 

Օ  Sim            Օ  Não 
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20. De um modo geral, como você avalia os serviços da biblioteca? 

 

a) Atenção por parte dos funcionários da biblioteca e agilidade no atendimento: 

Օ  Muito satisfeito      Օ  Satisfeito        Օ  Insatisfeito            Օ  Muito insatisfeito 

b) Organização dos serviços/atividades (ex: pontualidade, acomodação, divulgação): 

Օ  Muito satisfeito      Օ  Satisfeito        Օ  Insatisfeito            Օ  Muito insatisfeito 

c) Infraestrutura (instalações, móveis e equipamentos, etc): 

Օ  Muito satisfeito      Օ  Satisfeito        Օ  Insatisfeito            Օ  Muito insatisfeito 

d) Horário de funcionamento: 

Օ  Muito satisfeito      Օ  Satisfeito        Օ  Insatisfeito            Օ  Muito insatisfeito 
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ANEXO II - TABELAS DE DADOS QUANTITATIVOS 

 

 

Tabela 1 – Sexo 

 

  Manguinhos Rocinha 

Masculino 58% 42% 

Feminino 42% 58% 

 

 

 

 

Tabela 2 – Faixa Etária 

 

  Manguinhos Rocinha 

de 13 a 19 63% 48% 

de 20 a 29 24% 15% 

de 30 a 39 2% 7% 

de 40 a 49 9% 16% 

de 50 a 59 2% 7% 

de 60 a 69 0% 7% 

acima 69 0% 0% 
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Tabela 3 – Grau de Escolaridade 

 

  Manguinhos Rocinha 

1º  Incompleto 42% 48% 

1º  Completo 0% 4% 

2º Incompleto 36% 13% 

2º Completo 18% 27% 

Superior Incompleto 0% 4% 

Superior Completo 4% 4% 

 

 

 

A. Informação e comunicação institucional 

 

 

Tabela 4 – Sabe o que é uma Biblioteca Parque 

 

  Manguinhos Rocinha 

Sim 56% 47% 

Não 44% 53% 
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Tabela 5 – Quem administra a Biblioteca Parque 

 

 Manguinhos Rocinha 

Governo 18% 24% 

ONG 0% 2% 

Empresa Privada 4% 0% 

Não  78% 74% 

 

 

Tabela 6 – Como você conheceu a biblioteca 

 

 Manguinhos Rocinha 

Amigos 40% 29% 

Site SEC 0% 0% 

Porta 47% 56% 

Mídia 2% 2% 

Folders 0% 4% 

Escola 4% 0% 

Site IDG 0% 0% 

Outros 7% 9% 
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B. Fruição dos bens culturais 

 

 

Tabela 7 – Frequência de utilização dos serviços 

 

 Manguinhos Rocinha 

Diariamente 52% 13% 

1 vez semana 35% 45% 

1 vez mês 2% 20% 

Raramente 11% 22% 

 

 

 

Tabela 8 – Interesse por eventos culturais 

 

  Manguinhos Rocinha 

Muito 36% 42% 

Mais ou Menos 49% 27% 

Pouco 0% 2% 

Nenhum 15% 29% 
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Tabela 9 – Qualidade do acervo 

 

  Manguinhos Rocinha 

Muito Bom 9% 29% 

Bom 82% 62% 

Mais ou Menos 9% 9% 

Ruim 0% 0% 

Péssimo 0% 0% 

 

 

C. Condições de acesso aos bens culturais 

 

Tabela 10 – Dificuldade de acesso 

 

 Manguinhos Rocinha 

Não  95% 91% 

Sim 5% 9% 

 

Tabela 11 – Problema na utilização dos serviços 

 

 Manguinhos Rocinha 

Sim 11% 4% 

Não 89% 96% 
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Tabela 12 – Serviço de acordo 

 

  Manguinhos Rocinha 

Sim 85% 91% 

Mais ou Menos 11% 7% 

Pouco 0% 2% 

Não 4% 0% 

 

 

 

Tabela 13 – Atenção e Agilidade 

 

 Manguinhos Rocinha 

Muito Satisfeito 18% 31% 

Satisfeito 78% 65% 

Insatisfeito 4% 4% 

Muito Insatisfeito 0% 0% 
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Tabela 14 – Organização dos serviços 

 

  Manguinhos Rocinha 

Muito Satisfeito 9% 27% 

Satisfeito 87% 66% 

Insatisfeito 4% 7% 

Muito Insatisfeito 0% 0% 

 

 

 

 

Tabela 15 – Infraestrutura 

 

 Manguinhos Rocinha 

Muito Satisfeito 13% 40% 

Satisfeito 85% 58% 

Insatisfeito 2% 2% 

Muito Insatisfeito 0% 0% 
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Tabela 16 – Horário de funcionamento 

 

 Manguinhos Rocinha 

Muito Satisfeito 5% 13% 

Satisfeito 58% 65% 

Insatisfeito 35% 20% 

Muito Insatisfeito 2% 2% 

 

 

D. Informação quanto aos serviços culturais 

 

 

Tabela 17 – Conhece a programação e os serviços 

 

 Manguinhos Rocinha 

Sim 25% 29% 

Mais ou Menos 15% 9% 

Pouco 4% 2% 

Não 56% 60% 
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E. Participação de atividades culturais 

 

Tabela 18 – Participou das atividades culturais oferecidas pela biblioteca 

 

 Manguinhos Rocinha 

Sim 35% 42% 

Não 65% 58% 

 

F. Apropriação dos meios culturais existentes 

 

Tabela 19 – Maior interesse quando visita a biblioteca 

 

  Manguinhos Rocinha 

Atividades 2% 6% 

Navegar na internet 62% 37% 

Descansar 4% 0% 

Empréstimo 18% 33% 

Estudar 4% 9% 

Leitura 0% 2% 

Recreativas 0% 2% 

Conhecer Pessoas 2% 2% 

Outros 8% 9% 
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Tabela 20 – Pretende utilizar os serviços da biblioteca novamente 

 

 Manguinhos Rocinha 

Sim 98% 94% 

Provavelmente Sim 2% 4% 

Provavelmente Não 0% 0% 

Não 0% 2% 

 

 

Tabela 21 – Recomenda os serviços para outras pessoas 

 

  Manguinhos Rocinha 

Sim 100% 98% 

Não 0% 2% 

 

G. Formação cultural e artística 

 

Tabela 22 – Participou de curso de formação artística e cultural 

 

  Manguinhos Rocinha 

Sim 29% 13% 

Não 71% 87% 
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H. Participação do fazer cultural 

 

Tabela 23 – Estimulado a dar sugestões sobre as atividades culturais 

 

 Manguinhos Rocinha 

Sim 47% 33% 

Não 53% 67% 

 

 


