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RESUMO

ALMEIDA, Cícero Antônio Fonseca de. Museus e mecenato de alianças. A Lei Rouanet e as
conexões entre o campo museal brasileiro e o poder econômico. 2021. 288f. Tese (Doutorado
em História, Política e Bens Culturais). Centro de Pesquisa e Documentação em História
Contemporânea do Brasil, Fundação Getulio Vargas, Rio de Janeiro, 2021.

A tese investiga o funcionamento da modalidade de incentivos a projetos culturais conhecida
como Mecenato, que integra a mais importante política pública de incentivo à cultura no Brasil,
o Programa Nacional de Apoio à Cultura (Pronac), instituído pela chamada Lei Rouanet
(8.313/91), com atenção particular nos patrocínios destinados à criação e à manutenção de
museus. A partir da análise de dados extraídos do portal do Sistema de Apoio às Leis de
Incentivo à Cultura (SalicNet), que possibilitou identificar as principais instituições
beneficiadas, seus patrocinadores e os valores envolvidos no incentivo, foi possível verificar
que as contingências do Programa acabaram por favorecer a formação de um consórcio de
interesses, que beneficiou um limitado grupo de instituições museais que mantêm vínculos
diretos ou indiretos com grandes empresas, constituindo o que estamos aqui chamando de
“mecenato de alianças”. Ainda que aprovado com base em argumentos de inspiração liberal,
que preconizavam ampla mobilização da sociedade e a democratização do acesso aos
patrocínios, a modalidade do Mecenato, ao contrário, acabou conformando uma situação de
desequilíbrio no fomento à cultura no país, pois que os recursos públicos oferecidos através de
incentivos fiscais foram cada vez mais controlados por um restrito grupo de agentes de conexão
entre o mundo financeiro e o da cultura, sem garantir o controle social desses recursos,
desconstruindo o imaginário amplamente difundido sobre o perfil filantropo das elites
nacionais, reiterando o estamento burocrático e o privilégio como traços estruturantes da
sociedade brasileira.

Palavras-chave: Lei Rouanet. Programa Nacional de Apoio à Cultura. Políticas Culturais.
Museu. Mecenato de Alianças.

ABSTRACT

The thesis investigates the functioning of the kind of incentives for cultural projects known as
Mecenato [patronage], which is part of the most important public policy to encourage culture
in Brazil, the Programa Nacional de Apoio à Cultura [National Cultural Support Program]
(Pronac), established by the so-called Rouanet Law (8.313/91), with particular attention to
projects which aim to create and maintain museums. By the analysis of the data extracted from
the website Sistema de Apoio às Leis de Incentivo à Cultura [Support System for Cultural
Incentive Laws] (SalicNet), it was possible to identify the main beneficiary institutions, their
sponsors and the amounts involved in the incentive, making possible to verify that the Program's
contingencies ended up to favor the formation of a consortium of interests, which especially
benefited a restricted group of cultural institutions under the direct or indirect management of
large companies, constituting what we call “mecenato de alianças” [“agreement patronagem”].
Although approved based on liberal arguments, looking for a broad mobilization of society and
the democratization of access to sponsorships, Pronac, on the contrary, caused an imbalance
situation on the promotion of culture in the country. The public resources offered through tax
incentives were increasingly controlled by a restricted group formed by agents of connection
between the financial and cultural worlds, without guaranteeing the social control of these
resources, deconstructing the idea of philanthropy, associated to national elites, and reiterating
the privilege as permanent features in Brazilian society.

Keywords: Rouanet Law. National Cultural Support Program. Cultural Policies. Museum.
Agreement Patronage.

RESUMEN

La tesis investiga el funcionamiento de la modalidad de incentivos para proyectos culturales
conocida como Mecenato [“mecenazgo”], que es parte de la política pública más importante
para el fomento de la cultura en Brasil, el Programa Nacional de Apoio à Cultura (Pronac)
[Programa Nacional de Apoyo Cultural], establecido por el llamado Ley Rouanet (8.313/91),
con especial atención a los proyectos destinados a la creación y mantenimiento de museos. A
partir del análisis de datos extraídos del portal del Sistema de Apoio às Leis de Incentivo a
Cultura (SalicNet) [Sistema de Apoyo a las Leyes de Incentivos Culturales], que permitió
identificar las principales instituciones beneficiarias, sus patrocinadores y los montos
involucrados en el incentivo, se pudo constatar que las contingencias del Programa terminaron
por favorecer la formación de un consorcio de intereses, lo que benefició especialmente a un
grupo restringido de instituciones culturales bajo la gestión directa o indirecta de grandes
empresas, constituyendo lo que aquí llamamos “mecenato de alianças” [“mecenazgo de
alianzas”]. Aunque aprobado con argumentos de inspiración liberal, que abogaban por una
amplia participación de la sociedad y la democratización del acceso a los patrocinios, el Pronac,
por el contrario, terminó por constituir una situación de desequilibrio en la promoción de la
cultura en el país, ya que los recursos públicos ofrecidos a través de incentivos fiscales, fueron
controlados cada vez más por un grupo restringido de agentes de conexión entre el mundo
financiero y cultural, sin garantizar el control social de estos recursos, deconstruyendo el
imaginario ampliamente difundido sobre el perfil filantrópico de las élites nacionales. y
reiterando el estatus burocrático y el privilegio como características permanentes de la sociedad
brasileña.

Palabras clave: Ley Rouanet. Programa Nacional de Apoyo Cultural. Políticas culturales.
Museo. Mecenazgo de Alianzas.

RÉSUMÉ

La thèse étudie le fonctionnement des conditions de soutien des projets culturels connus sous
le nom de Mecenato [mécénat], qui fait partie de la politique publique la plus importante pour
soutenir la culture au Brésil. Le Programa Nacional de Apoio à Cultura (Pronac) [Programme
National de Soutien à la Culture], fut établi par la Loi dite Rouanet (8 313/91), qui se consacre
aux projets de création et de maintien de musées. A partir de l'analyse des données extraites du
site web du Sistema de Apoio às Leis de Incentivo à Cultura (SalicNet) [Système d'Appui aux
Lois de Soutien à la Culture], qui permet d'identifier les principales institutions bénéficiaires,
leurs sponsors et les sommes concernées, il a été possible de constater que les circonstances ont
fini par favoriser la formation d'un consortium d'intérêts, qui a surtout bénéficié à un groupe
restreint d'institutions culturelles placées sous la tutelle de grandes entreprises, constituant ce
que nous appelons ici “mecenato de alianças” [“mécénat d'alliances”]. Bien qu'autorisé sur la
base d'arguments d'inspiration libérale, qui prônent une large participation de la société ainsi
que la démocratisation de l'accès au mécénat, le Pronac, au contraire, a fini par constituer une
situation de déséquilibre dans la promotion de la culture dans le pays. En effet les ressources
publiques offertes par le biais d'incitations fiscales étaient de plus en plus contrôlés par un
groupe restreint d’agents de connexion entre les mondes financier et culturel, sans assurer le
contrôle social de ces ressources, renversant l'image largement répandue du profil
philanthropique des élites nationales, et réitérant les privilèges en tant que caractéristiques
permanentes de la société brésilienne.

Mots-clés : Loi Rouanet. Programme National de Soutien à la Culture. Politiques Culturelles.
Musée. Mécénat des Alliances.
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Introdução
“O [Presidente] Sarney e o [Ministro da Cultura] Celso
Furtado pretendem comover os ricos, propondo a eles
que deixem de pagar imposto de renda e comprem um
quadrinho, deem uma ajudazinha para restaurar uma
velha igreja. É uma ilusão do Sarney que eu desejo dê
certo” (RIBEIRO, 1986, p. 7).

Durante a cerimônia de sanção da lei que implantou o Programa Nacional de Apoio à
Cultura (Pronac), ocorrida no Palácio do Planalto no dia 23 de dezembro de 1991, o então
Secretário de Cultura da Presidência da República, Sérgio Paulo Rouanet, proferiu um rápido
discurso em que exortava produtores culturais a “enviar suas propostas para a Secretaria”. As
palavras de Rouanet buscavam demonstrar um clima de otimismo, como maneira de contornar
a desconfiança e o ceticismo generalizados entre artistas e gestores culturais do país. Naquele
momento nascia a chamada “Lei Rouanet” – nome devido ao seu criador –, que se transformaria
no mecanismo de fomento à cultura mais importante do país até a atualidade, aprovada durante
a última seção que antecedera ao recesso de final das atividades legislativas daquele ano, após
tramitar quatro meses no Congresso Nacional.
A desconfiança tinha justificativa. O novo marco legal surgia após dois anos de um
amplo e deliberado processo de desconstrução das políticas federais ligadas ao campo da
cultura, com a extinção do próprio Ministério da Cultura (MinC) – que àquela altura não havia
completado cinco anos de existência – e de suas principais instituições vinculadas, além da
revogação do único mecanismo de fomento até então existente, a Lei Sarney, sob a alegação de
“acabar com a concessão de benefícios”, discurso de cunho moralizante sustentado desde a
campanha eleitoral do então presidente Fernando Collor de Mello.
Quais seriam, portanto, as novas alternativas oferecidas pelo Pronac, visto que
idealizado pelo mesmo governo que promovera um desmonte completo do setor? As primeiras
respostas seriam conhecidas somente através da publicação de um decreto de regulamentação,
em fevereiro do ano seguinte, contendo detalhes sobre as bases operacionais do Programa.1
E foi no detalhamento de um dos eixos do Pronac, o “incentivo a projetos culturais”,
que apareceu pela primeira vez em uma norma legal brasileira o termo “mecenato”, assim
definido: “proteção e estímulo das atividades culturais e artísticas por parte de incentivadores”.

BRASIL. PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA. “Decreto n. 455, de 26 de fevereiro de 1992. Regulamenta a Lei
n° 8.313, de 23 de dezembro de 1991, estabelece a sistemática de execução do Programa Nacional de Apoio à
Cultura (Pronac) e dá outras providências”.
1
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O termo tem sua origem na atuação de um dos conselheiros de Augusto, Caio Cílnio Mecenas
(70 a.C.–8 a.C.), que convencera o Imperador da importância de financiar um gênero de
literatura que valorizasse a história e o destino “épico” dos romanos. A prática do mecenato –
como ficaria conhecida a iniciativa de Mecenas a partir de então – seria fortalecida a partir do
século XV pela atuação de reis, príncipes e comerciantes na Europa Ocidental, que passaram a
financiar também um restrito círculo de pintores, escultores e arquitetos.
Ao entronizar o mecenato no conjunto das políticas públicas reguladoras do
financiamento à cultura no Brasil, a norma, por consequência, retirou a figura do “mecenas” do
cenário glamourizado de amante das artes, amparando-o sob a tutela burocrática do Estado.
Repaginado pelo credo político do liberalismo, o “novo” mecenas passava a contar a partir de
então com um dispositivo especial, que mudaria inteiramente seu estatuto de protetor altivo e
desinteressado: o Estado lhe facultaria a opção de deduzir do imposto devido o valor do
patrocínio, “com o objetivo de incentivar atividades culturais mediante projetos aprovados, de
acordo com as diretrizes do Pronac”.2
A exposição de motivos que sustentou o Projeto de Lei do Pronac afirmava que o novo
marco permitiria ao Estado exercer “mais eficazmente” sua responsabilidade constitucional de
“apoiar a criação cultural e proteger o patrimônio cultural do país”, ressaltando que, com o
apoio do mecenato privado, “a sociedade será estimulada a participar de iniciativas culturais e
artísticas”. Após apresentar as estratégias gerais pretendidas pela lei, o documento é finalizado
com a seguinte afirmação: “esse conjunto de instrumentos foi concebido de forma a assegurar
o máximo possível de descentralização, evitando a concentração excessiva de recursos nas
regiões mais desenvolvidas do país”.3
A prescrição contida na nova fórmula legal buscava combinar o princípio do Estado
mínimo e o do livre mercado como condições para que a própria sociedade promovesse a
equidade na distribuição dos benefícios. O novo mercado da produção cultural seria uma
espécie de espaço de trocas econômicas em estado puro, sem conflitos e sem hegemonias, e a
aquiescência do Estado – através da anuência da então Secretaria de Cultura4 – sinalizava que
o interesse público estava garantido. Os dados estavam lançados para a construção de um
arranjo que prometia um grande potencial igualitário na produção cultural do país. Mas o credo

BRASIL. PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA. “Decreto n. 455, de 26 de fevereiro de 1992”, Art. 17.
BRASIL. DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL. “Mensagem do Poder Executivo n. 393-91. Projeto de Lei
n. 1.448, de 1991. Dispõe sobre a instituição do Programa Nacional de Financiamento da Cultura e dá outras
providências”. Brasília, 23 ago. 1991.
4
O Ministério da Cultura seria recriado em 19 de novembro de 1992, pela Lei n. 8.490, no governo do presidente
Itamar Franco, e ainda seria extinto novamente em duas outras ocasiões posteriores, 2016 e 2019.
2
3
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liberal não se confirmou, e a distribuição de recursos para o financiamento à cultura através do
Mecenato acabaria beneficiando um círculo restrito de instituições, vinculadas aos interesses
das principais empresas nacionais, concentradas nas regiões mais ricas do país.
A distribuição desigual de benefícios como resultado do modelo implantado pelo
Mecenato já foi objeto de diversos estudos, sendo alguns conduzidos pelo próprio governo
federal, através do IPEA e do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Existe uma
tendência predominante nas análises sobre os impactos do Mecenato que trafega entre o
fatalismo e a capitulação. Na perspectiva fatalista, as explicações tendem a justificar a
desigualdade na distribuição de benefícios como reflexo “natural” da própria desigualdade
social, fenômeno inexorável, não imputando sobre o Programa nenhuma falha estrutural. Na
perspectiva capitulada, as análises costumam privilegiar os valores mobilizados, reduzindo a
discussão ao seu limite estritamente monetário, ao mesmo tempo em que procuram destacar o
papel das empresas “mecenas” através da construção de um sofisma que ressalta a
benemerência do doador sem indicar que os recursos movimentados são públicos.
Desnaturalizar o estigma de que “é assim porque sempre foi”5 e desnudar as circunstâncias que
conformaram a cadeia de processos que caracterizou o Mecenato sob o regime do Pronac no
Brasil, para além da análise de superfície, foram, portanto, os desafios principais da presente
investigação.
Foi preciso percorrer terrenos ainda pouco esquadrinhados, que podem ser sintetizados
através dos quatro eixos principais desta investigação:
(a) entender como se configurou a institucionalização do incentivo à produção cultural
no país – que determinou o que estamos chamando de “mecenato à brasileira” –, de
forma desvendar quais atores sociais e interesses estavam envolvidos;
(b) compreender como a Lei Rouanet foi alterada ao longo de sua vigência até se
consolidar como a principal ferramenta de patrocínio à cultura no Brasil;
(c) levantar o maior número de informações possíveis sobre seu funcionamento,
focando com mais atenção nos mil maiores projetos em volume de captação na
modalidade Mecenato, a partir dos dados fornecidos pelo Sistema de Apoio às Leis
de Incentivo Cultural (SalicNet);6
5

Expressão utilizada pelo sociólogo Sérgio Lazzarini (2018, p. 153), com base no pensamento de Raymundo Faoro
em seu clássico Os donos do poder (2001). Lazzarini recorre à imagem de Faoro para discutir até que ponto o
Brasil estaria fadado a reproduzir indefinidamente certas dinâmicas enraizadas na sociedade, especialmente as
relações de interesse tecidas entre as elites econômicas e o governo, ao analisar o processo de privatizações sob a
iniciativa de Fernando Henrique Cardoso.
6
Portal do governo federal criado para garantir maior transparência aos atos praticados na gestão dos mecanismos
de renúncia fiscal, em consonância com o disposto na Constituição Federal (Art. 5º, XXXIII).
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(d) utilizar todas essas informações para desvendar como o Pronac impactou
especificamente o fomento aos museus brasileiros.

Uma primeira surpresa da investigação foi detectar que a incorporação de mecanismos
no aparato burocrático brasileiro que possibilitaram uma espécie de filantropia de finalidade
cultural é bem anterior à Lei Sarney. Foi possível identificar que a oferta de benefícios fiscais
para as empresas dispostas a apoiar instituições variadas, ou “associações científicas” – termo
que englobava um extenso leque de instituições que atualmente poderiam ser entendidas como
de finalidade cultural – nos remete ao momento da introdução do Imposto sobre a Renda no
Brasil, na década de 1920. Essa possibilidade ainda se ampliaria a partir da implantação do
princípio de “utilidade pública” na década de 1930, que regulou o apoio às instituições privadas
que oferecessem serviços à sociedade. Segundo esse princípio, seriam dedutíveis do cálculo de
imposto os patrocínios dirigidos às sociedades civis como fim exclusivo de “servir
desinteressadamente à coletividade”.
Por que razão, entretanto, essas possibilidades não determinaram, na prática, um efetivo
envolvimento das elites nacionais numa cultura de mecenato? Ainda que o arcabouço legal
brasileiro nas décadas de 1960 e 1970 já oferecesse a possibilidade de dedução de impostos em
níveis compatíveis, por exemplo, com a legislação dos Estados Unidos – considerada uma
referência de filantropia praticada no Brasil nos campos da educação e da cultura – essa não
parecia uma operação atraente sob o ponto de vista econômico. Vale lembrar que foi somente
a partir das décadas de 1970 e 1980 que o mundo corporativo nacional começou a absorver o
conceito de “marketing cultural”, momento em que gestores de imagem das grandes empresas
começaram a traçar novos planos, incorporando as ideais de mecenato já desenvolvidas em
outros países como um fator de visibilidade de seus empreendimentos.
Um novo caldo principiara a se formar. Ao mesmo tempo em que empresários
começavam a reconhecer a importância do marketing cultural, a década de 1980 representou a
retomada da produção criativa e intelectual, suspensa arbitrariamente durante a vigência do Ato
Institucional n. 5 (1968 a 1978). A Lei Sarney surgiu, portanto, da mobilização de duas frentes
principais. De um lado estavam os representantes da classe artística e produtores culturais, de
outro representantes de setores de comunicação e marketing de grandes empresas privadas e de
capital misto. Ao mesmo tempo em que a mobilização de artistas e produtores culturais foi
indispensável para a implantação das leis Sarney e Rouanet, foi possível também observar a
influência exercida pelos empresários mais próximos ao governo federal na pavimentação do
terreno para novas políticas públicas reguladoras do financiamento à cultura no Brasil. Vista
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pelos seus aspectos práticos e operacionais, a oferta de incentivos fiscais entrou no cardápio do
mecenato como uma reivindicação específica de grupos empresariais, devido às grandes
vantagens oferecidas.
Foi sob a gestão de Francisco Weffort, único ministro da Cultura nos dois mandatos de
Fernando Henrique Cardoso (1995-2002), que a Lei Rouanet se tornou ainda mais atraente para
os interesses de empresas, pois as vantagens oferecidas na modalidade do Mecenato foram
significativamente ampliadas. Em relação aos museus, a dedução do imposto foi elevada para
100% da quantia efetivamente despendida, no limite de 4% do imposto devido das pessoas
jurídicas, criando uma situação única quando pensamos em política cultural em todo o mundo.
O documento-símbolo da gestão Weffort foi a cartilha dirigida a empresários, intitulada Cultura
é um bom negócio,7 que buscava destacar estritamente as vantagens do incentivo fiscal no
mecanismo de Mecenato para o aperfeiçoamento da imagem corporativa, ressaltando a figura
do mecenas: “nada se compara, em termos de permanência, à imagem do mecenas, isto é, do
patrocinador da cultura”.
A chegada do Partido dos Trabalhadores (PT) ao poder, em 2003, foi cercada de grande
expectativa por parte de artistas e pequenos produtores culturais. O uso dos mecanismos de
incentivo fiscal foi um dos pontos criticados no programa de governo, após verificado que seus
resultados haviam financiado uma ação regional e setorialmente concentradora. O MinC mudou
seu desenho administrativo, ampliando sua atuação, e conquistou junto ao governo federal um
aumento do orçamento federal destinado à cultura, que lhe possibilitou ampliar as fontes de
fomento, através de editais públicos e de prêmios, que simplificaram o acesso de pequenos
produtores aos recursos. A área dos museus seria contemplada com a criação de uma nova
autarquia, o Instituto Brasileiro de Museus (IBRAM), em 2009.
Mas o receio de alterar o funcionamento do Mecenato, que poderia levar a uma paralisia
no financiamento às instituições culturais de maior prestígio no cenário nacional, apoiadas por
importantes empresas do sistema financeiro, causou uma letargia pragmática no Ministério da
Cultura durante os governos do PT, que somente ao final do segundo mandato do presidente
Lula apresentou uma alternativa ao Pronac, através do Projeto de Lei que instituía o Programa
Nacional de Fomento e Incentivo à Cultura (ProCultura).8 Ainda que promovendo avanços,

7

BRASIL. MINISTÉRIO DA CULTURA. Cultura é um bom negócio. Brasília: Ministério da Cultura, 1995.
BRASIL. SENADO FEDERAL. “Projeto de Lei da Câmara n. 93, de 2014. Institui o Programa Nacional de
Fomento e Incentivo à Cultura (Procultura), com a finalidade de aplicar recursos em projetos culturais e de
promover o desenvolvimento cultural e artístico, o exercício dos direitos culturais e o fortalecimento das atividades
culturais, por meio de mecanismos como o Fundo Nacional de Cultura, o Fundo de Investimento Cultural e
Artístico, o vale-cultura, entre outros]”.
8
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especialmente em relação a uma maior participação da sociedade na gestão de determinados
programas de financiamento, o que se viu na prática foi um aumento da dependência da oferta
de incentivos fiscais através da Lei Rouanet.
Foi ao longo do desenvolvimento do terceiro eixo de pesquisa que ficaram claras quais
foram as principais instituições beneficiárias, seus patrocinadores e os valores mobilizados. Foi
possível perceber como foram estabelecidas as bases que determinaram os patrocínios à
produção cultural no Brasil via Mecenato, para além das camadas aparentes. O cruzamento das
bases encontradas no SalicNet com outras fontes de informação sobre o perfil dos beneficiários
e seus patrocinadores possibilitou um novo patamar da investigação, que tornou possível
deduzir em que bases foram tecidas as negociações, como foram estabelecidos os laços entre
as partes, ou seja, enxergar o que estava além do visível, o que se consumou nos bastidores, em
caráter privado e não registrado.
Em certos casos, os laços eram evidentes, tornando claros os fatores que determinaram
o padrão do “mecenato à brasileira”. Basta olharmos para a instituição que mais recursos
recebeu de patrocínios para seus projetos a partir do Mecenato, o Instituto Itaú Cultural, um
braço cultural do Itaú Unibanco, a maior empresa de capital aberto do país, com US$ 48,5
bilhões de valor de mercado, que integra a Holding Itaúsa. Enxergar os vínculos entre
patrocinadores e beneficiados quando faziam parte de uma mesma estrutura corporativa não foi
tarefa complexa. Entretanto, quanto mais a investigação avançava, outras conexões eram
observadas, que tinham por base a atuação de indivíduos que ocupavam, simultaneamente,
postos de comando nas instituições culturais beneficiárias e nas empresas financiadoras,
relações não assentadas em um vínculo institucional ou estatutário aparente. Para desvendar
essas alianças foi fundamental fazer um rastreamento de indivíduos ligados às instituições
culturais e às empresas patrocinadoras para deduzir possíveis nexos.
Num terceiro nível de análise foi possível também identificar alianças entre
financiadores a partir de convergência de interesses, em que empresas apoiavam um projeto de
outra empresa em troca de apoio para seus próprios projetos, ou nos laços entre empresas
dispostas a financiar projetos culturais ligados a conglomerados privados de mídia, como forma
de desfrutar de uma maior repercussão de seus investimentos. Por seu lado, os grupos de mídia
acabaram ampliando sua influência no campo da cultura.
Este fenômeno é que estamos chamando de “mecenato de alianças”. Ele pode ser
deduzido a partir das análises de laços entre patrocinadores e as instituições culturais mais
beneficiadas pelo Mecenato, e foram identificados em três situações distintas:
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(a) o “controle corporativo”, laços que resultam de um vínculo corporativo formalmente
definido entre empresas financiadoras e instituições culturais;
(b) as “diretorias interligadas”, laços que resultam da atuação de indivíduos que
ocupam, simultaneamente, postos de comando nas instituições culturais
beneficiárias e nas empresas financiadoras;
(c) a “comunidade de interesses”, quando os patrocínios são feitos com bases na
convergência de ambições entre diferentes grupos econômicos.

Restava entender, dentro do quarto e último eixo da pesquisa, como essas alianças se
configuraram no campo dos museus. A partir dos dados prospectados sobre a presença dos
museus entre as mil maiores captações da Lei Rouanet foi possível identificar alguns casos
específicos, que nos ajudaram a entender como foram moldadas as relações entre essas
instituições e o poder econômico.
Ao mesmo tempo em que a investigação estava sendo construída aconteceram,
simultaneamente, duas ocorrências que exerceram uma grande influência na condução dos
trabalhos. A primeira foi o incêndio que destruiu o mais antigo museu brasileiro, o Museu
Nacional, em setembro de 2018, situação que expôs publicamente a fragilidade do modelo de
financiamento à cultura no país, em função das circunstâncias que cercaram a tragédia. A
segunda foi a intensa onda de manipulação discursiva sobre a Lei Rouanet que passou a fazer
parte das estratégias de polarização ideológica que caracterizaram a campanha eleitoral de
2018, baseada em fatos e premissas falsas, que contribuiu ainda mais para ampliar o ambiente
de desconhecimento sobre os reais impactos do Mecenato no fomento à cultura.
As imagens do incêndio do Museu Nacional foram acompanhadas em tempo real através
de canais abertos e fechados de televisão e pela Internet, o que suscitou, ao menos
momentaneamente, um intenso debate sobre o financiamento a museus no Brasil.9 Diversas

A tragédia do Museu Nacional foi considerada uma “perda de herança cultural inestimável para toda a
humanidade” (UNESCO, 2018), segundo a Diretora-Geral da Unesco, Audrey Azoulay, e “um dia sombrio, não
somente para o patrimônio brasileiro, mas também para o patrimônio mundial”, segundo nota do Conselho
Internacional de Museus (ICOM, 2018). Um curto-circuito no aparelho de ar-condicionado do auditório da
instituição, pouco depois do fechamento da exposição ao público, no final de uma tarde de domingo, no dia 02 de
setembro de 2018, teria motivado o incêndio – segundo relatório da Política Federal –, que atingiu toda a
edificação, destruindo em menos de duas horas cerca de 75% de seu acervo, formado por mais de 20 milhões de
itens. No edifício estavam apenas alguns seguranças, que assistiram, impotentes, o fogo avançar rapidamente. A
grande presença de materiais inflamáveis, as precárias condições de segurança e conservação do prédio e a demora
no início efetivo do combate às chamas – os hidrantes próximos ao edifício não tinham água – foram fatores
decisivos para a propagação do fogo. Criado por D. João VI em 06 de junho de 1818, o mais antigo museu brasileiro
havia acumulado coleções de Paleontologia, Arqueologia, Antropologia Biológica, Etnologia e Zoologia que
estavam entre as mais importantes do mundo.
9
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matérias foram publicadas na grande imprensa, em redes sociais da Internet e em blogues, que
formavam uma colcha de retalhos de opiniões, algumas reducionistas, outras inverídicas e
inidôneas, outras simplesmente irônicas, como a declaração do então candidato à Presidência
da República pelo PSL Jair Bolsonaro, quando questionado sobre a solução para o problema:
“já está feito, já pegou fogo, quer que eu faça o que?”.10 Quando eleito presidente, o então
candidato extinguiu o Ministério da Cultura no primeiro dia de seu mandato.
Indagado sobre o problema do Museu Nacional, logo após o incêndio, o então Ministro
da Cultura Sérgio Sá Leitão forneceu uma resposta bastante emblemática naquele contexto: “eu
acho que esses problemas foram historicamente ignorados, mas não no meu período como
ministro da Cultura”.11 Para a maior autoridade pública do país em relação à cultura, a resposta
aos problemas de financiamento dos museus poderia se resumir à seguinte equação: a culpa foi
de “governos anteriores” e dos próprios gestores do Museu. Passados poucos dias do incêndio,
os ministérios da Educação – do qual a UFRJ é subordinada – e da Cultura anunciaram a
liberação de R$ 10 milhões para o plano de recuperação emergencial.
Entretanto, alguns aspectos escapavam à lógica da afirmação do então ministro da
Cultura. Naquele momento esta pesquisa já havia coletado alguns dados estatísticos sobre o
Mecenato e foi possível verificar a complexidade que envolve o fomento aos museus no Brasil.
Enquanto a “solução” inicial para o Museu Nacional foi o repasse de R$ 10 milhões, uma
simples consulta aos projetos de museus aprovados pela Comissão Nacional de Incentivo à
Cultura (CNIC) apenas no ano de 2018 – presidida pelo mesmo Ministro da Cultura – mostrava
uma outra realidade. Somente o Museu de Arte de São Paulo (MASP) captou no ano de 2018
quase R$ 15 milhões através da Lei Rouanet para seu Plano Anual, que significa, na prática,
“custeio das despesas necessárias à manutenção dos objetivos estatutários do MASP”, segundo
o resumo do projeto aprovado pelo Ministério.
O MASP não foi o único museu brasileiro a se beneficiar com captações através do
Mecenato no mesmo ano em que ocorreu o incêndio do Museu Nacional. Apenas para citar os
projetos mais expressivos, temos o Museu do Amanhã – com apenas três anos de existência
naquele período – que captou quase R$ 14 milhões, o Instituto Inhotim – que captou R$ 9
milhões – e o Museu de Arte Moderna de São Paulo (MAM-SP) – com captação de R$ 8
milhões.

CALGARO, Fernanda. “Já está feito, já pegou fogo, quer que faça o quê? diz Bolsonaro sobre incêndio no
Museu Nacional”. In: Portal G1, Brasília, 04 set. 2018.
11
PASSARINHO, Nathalia. “Ministro da Cultura culpa governos do PT e UFRJ por falta de investimentos no
Museu Nacional”. In: BBC News Brasil, 04 set. 2018.
10
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Se o desastre do Museu Nacional serviu como um estímulo para buscar uma melhor
compreensão sobre os meandros do patrocínio através do Mecenato, o mesmo não aconteceu
em relação à intensa onda de manipulação discursiva sobre a Lei Rouanet que dominou todo o
período dedicado à construção desta pesquisa. Aqui se colocou um desafio maior, que foi
escolher entre ficar alheio ao debate – visto seu deliberado caráter manipulador em nome de
interesses estritamente eleitoreiros e ideológicos, baseado em um discurso subliminar que
ocultava deliberadamente os agentes sociais que exerceram hegemonia nos usos dos benefícios
em favor de teses obscurantistas – ou inseri-lo na investigação como uma resposta “em tempo
real”. A solução encontrada foi circunstanciar o contexto em que foram produzidos os ataques,
que começaram antes mesmo do período eleitoral sem aprofundamentos que pudesse desvirtuar
os objetivos iniciais deste trabalho.
Para atender aos pressupostos da pesquisa foram estruturados cinco capítulos. O
Capítulo 1 se dedica a entender como se institucionalizou o padrão de “mecenato à brasileira”,
buscando localizá-lo no tempo e no espaço, a partir do surgimento das primeiras normas legais
que passaram a oferecer benefícios fiscais diretos ou indiretos em favor do apoio a projetos
ligados ao campo cultural. Também analisamos a influência do imaginário produzido nas elites
brasileiras sobre o modelo norte-americano de filantropia, que exerceu forte influência na
criação dos primeiros museus de arte moderna no país. Para entender melhor o ambiente em
que se configurou a Lei Sarney, norma que serviu de base para a Lei Rouanet, a investigação
buscou identificar as forças que determinaram sua maturação e aprovação. Por fim, o capítulo
apresenta um panorama das circunstâncias políticas e sociais que favoreceram a aprovação da
Lei Rouanet.
O Capítulo 2 está dedicado ao processo de consolidação do Mecenato do Pronac como
principal política pública de fomento no país a partir dos governos Fernando Henrique Cardoso,
do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), e de Luiz Inácio Lula da Silva, do PT.
Ainda que marcada por discursos e atuações bastante divergentes em diversos pontos da política
cultural como um todo, e do Pronac em particular, foi possível verificar que a atuação do MinC
se tornou cada vez mais dependente do mecanismo de Mecenato. No final do capítulo buscamos
tratar da questão da manipulação discursiva sobre a Lei Rouanet iniciadas durante os últimos
anos do governo Dilma Rousseff, imersas em ataques obscurantistas orquestrados por
movimentos conservadores e de extrema-direita, que alçariam o poder através da eleição de Jair
Bolsonaro. A iminente mudança da Lei Rouanet para “combater os privilégios” foi um dos
factoides mais difundidos desde a campanha, não com fins propositivos, mas como forma de
manipulação política. Evitamos, no entanto, produzir análises mais ampliadas sobre a

28

atualidade do Pronac, que teve sua estrutura constantemente alterada pelo governo federal, por
não haver ainda distanciamento suficiente para entender suas reais causas e consequências.
Para a construção dos Capítulos 1 e 2 consultamos uma ampla gama de fontes,
notadamente normas legais, acompanhadas, na medida do possível, das respectivas exposições
de motivos que lhe serviram de sustentação junto ao legislativo, além de programas de
campanha e planos de governo, peças importantes para entender a construção dos discursos. No
caso específico dos processos de construção e consolidação das leis Sarney e Rouanet, e das
análises sobre as recentes manipulações discursivas contra o Pronac, recorremos também a
matérias publicadas na imprensa, com a ajuda inestimável da Hemeroteca Digital Brasileira, da
Biblioteca Nacional.
O Capítulo 3 está dedicado a uma investigação mais minuciosa sobre o Mecenato e seus
impactos mensuráveis, tanto no âmbito geral como em relação aos museus especificamente.
Num primeiro momento, tratamos de fazer alguns esclarecimentos sobre seu funcionamento,
respondendo a questões gerais sobre beneficiários, exigências para apresentação de projetos,
trâmites administrativos, perfil do incentivador e vantagens do apoio a projetos culturais. Para
apresentar os números do Mecenato usamos o SalicNet e o Portal de Visualização do Sistema
de Apoio às Leis de Incentivo à Cultura (Versalic), além dos relatórios publicados pelo IBRAM
sobre os investimentos públicos federais no setor museal. Desses portais coletamos as
informações de base, que foram transferidas para planilhas analíticas e então cotejadas com
informações trazidas de outras fontes.
No Capítulo 4 buscamos destrinchar o conceito central da investigação, o “mecenato de
alianças”, apresentando as maneiras como foram tecidas as relações entre agentes do poder
econômico e instituições culturais, tendo como recorte as mil maiores captações em valores
nominais do Mecenato desde a implantação da Lei Rouanet. Analisamos brevemente o papel
desempenhado pelos principais operadores-chave do financiamento cultural, que atuaram como
responsáveis pela apresentação dos projetos à CNIC.
O Capítulo 5, último da tese, começa com um panorama sobre a formação dos museus
e das políticas públicas de referência no Brasil e apresenta dois casos que consideramos
exemplares no que se refere à clarificação do fenômeno do “mecenato de alianças”,
especificamente no campo museal. Foram aqui analisados seis museus, cujos projetos de
criação e/ou manutenção estão atrelados aos interesses da Holding Itaúsa e do Grupo Globo.
A produção de um “estado da arte” sobre o funcionamento do Pronac foi fundamental
para balizar os parâmetros iniciais da pesquisa. Neste sentido, a consulta ao catálogo de teses e
dissertações da CAPES foi ponto de partida. Aqui vale ressaltar que foi possível identificar um
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expressivo crescimento dos estudos sobre políticas culturais no Brasil nos últimos anos, para o
qual contribuiu a criação do Setor de Estudos em Políticas Culturais da Fundação Casa de Rui
Barbosa (FCRB), especialmente através da organização do Seminário Internacional de Políticas
Culturais, que em 2020 chegou à sua 11ª edição.12 Outra importante iniciativa de referência é a
Bibliografia Sobre Políticas Culturais no Brasil organizada pelo pesquisador Antonio Albino
Canelas Rubim, como parte das atividades do Centro de Estudos Multidisciplinares em Cultura
da Universidade Federal da Bahia (UFBA).13
Sobre os estudos voltados especificamente à Lei Rouanet, estabelecemos um
agrupamento por grandes categorias de forma a utilizar suas contribuições de acordo com as
necessidades da pesquisa. A questão da concentração regional de valores captados e a
valorização de determinados segmentos culturais em detrimento à diversidade das expressões
foi uma dessas correntes mais representadas pelos estudos (GRUMAN, 2010). Outros trabalhos
buscaram determinar as causas da concentração de recursos nas mãos de poucos proponentes a
partir de dois fenômenos: o surgimento de um tipo de “novo mercado” regido pela lógica dos
bens simbólicos, onde a produção artística está alinhada às estratégias de marketing empresarial
(BELEM & DONADONE, 2013; PINTO, 2011; MEGA, 2015) e a construção de um ambiente
de relações de poder entre produtores culturais, e empresas financiadoras e o Estado
(RODRIGUES, 2017), não estimulando uma renovação de linguagens culturais para além das
tradicionalmente estabelecidas.
Alguns estudos buscaram relacionar a Lei Rouanet como resultado direto do modelo de
políticas neoliberais, a partir da crise do chamado “capitalismo regulado”. Este novo liberalismo
pregava uma menor intervenção do Estado na economia e ganhou força no Brasil na transição
dos anos de 1980/1990, consolidando-se nos governos Collor de Mello – período de
implantação da Lei – e de Fernando Henrique Cardoso, quando diversas mudanças no Pronac
indicaram um aprofundamento de seu viés neoliberal (ARRUDA, 2003; AUGUSTIN, 2010).
Na maior parte das pesquisas consultadas sobre o funcionamento do Mecenato foi
possível verificar que o volume de dados para análise se restringia a um período determinado,
que possibilitava uma amostra parcial de suas consequências. Entendemos que seria necessário
analisar um conjunto significativo de projetos. Nossa planilha de estudos incluiu as mil maiores
captações do Mecenato em valores nominais, além de considerar o período inteiro de vigência
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O Setor criou uma Cátedra UNESCO no campo das políticas culturais e da Gestão da Cultura em 2017 e mantém
um Repositório de Políticas Culturais disponível em seu portal (FUNDAÇÃO CASA DE RUI BARBOSA. Centro
de Referência de Políticas Culturais, sem data).
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RUBIM, Antonio Albino Canelas. “Bibliografia sobre Políticas Culturais no Brasil”, 01 maio 2006.
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do Pronac, desde as primeiras captações em 1992 até o corte em dezembro de 2020, o que nos
colocou um grande desafio, que foi lidar com um grande volume de dados. Essa medida não
apenas permitiu verificar como o Pronac foi conduzido como política pública por governos de
distintas orientações – aqui me refiro mais especificamente aos governos do PSDB (1995-2002)
e do PT (2003-2016) –, mas também ajudou a entender com mais clareza quais naturezas de
atividade foram mais beneficiadas e quais foram os proponentes mais bem-sucedidos,
independente de movimentos sazonais. Considerando a constante desvalorização da moeda
nacional, especialmente nos primeiros anos de funcionamento do Pronac, outra medida incluída
na investigação foi trabalhar com valores corrigidos em dezembro de 2020, de maneira a
oferecer mais consistência às análises.
Outra contribuição mais específica da investigação foi incorporar um exame sobre o
funcionamento do Pronac, com destaque para a chamada “apreciação objetiva”, fórmula legal
criada como maneira de restringir possíveis interferências subjetivas de análise dos projetos
apresentados, que transformou essa avaliação em um mero cumprimento de ritos de
admissibilidade. Da mesma forma, buscamos identificar o papel exercido pelos “responsáveis”
pela apresentação dos projetos, pessoas físicas com atuação na área cultural ou pessoas jurídicas
de direito público ou privado, com ou sem fins lucrativos (institutos, fundações, associações ou
produtoras), que representam os proponentes junto ao Pronac.
Uma fonte fundamental, que nos permitiu estabelecer pontes entre a articulação em
torno do controle e patrocínio das atividades culturais no Brasil e as alianças corporativas
identificadas no ambiente macroeconômico, foi o livro Capitalismo de laços (2018), de Sérgio
Lazzarini. Sua meticulosa investigação está carregada de conceitos que aqui foram essenciais,
a começar pela ideia de “laços” – acordos e estratégias de apoio que giram em torno de
interesses políticos e econômicos comuns –, “aglomerações” e “atores de conexão”.
A obra clássica do sociólogo Charles Wright Mills (1981), A elite do poder,
originalmente publicada em 1956 e que analisou a formação da elite norte-americana no século
XX a partir do estabelecimento de alianças entre membros do campo político, militar e
econômico, contribuiu igualmente para nossas análises, especialmente com a categoria de “altas
rodas”, uma espécie de extrato social elevado cujos membros se conhecem, se relacionam
socialmente e nos negócios e tomam decisões conjuntas. A necessidade de fazer um
rastreamento das relações entre beneficiados e patrocinadores para além dos vínculos visíveis
teve como referência o pensamento de Scott R. Bowman (1996, p. 21) sobre “diretorias
interligadas”.
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Também foram valiosas as análises de Miqueli Michetti sobre a atuação de institutos
empresariais privados na esfera da cultura no Brasil por meio da renúncia fiscal oferecida pelo
Pronac, ligados aos dois maiores grupos de empresas de serviços no Brasil, o Bradesco e o Itaú.
Michetti analisou como as fundações e institutos privados se colocaram como uma das
mediações que permitiram a “conversão de capital econômico em poder político, ou, ainda, em
governança pretensamente pós-política” (MICHETTI, 2016, p. 512).
O estudo de Adriano Codato (2015) sobre metodologias para a identificação de elites,
serviu de apoio para dominar alguns importantes artifícios metodológicos. Codato retoma
alguns métodos consagrados pelas Ciências Sociais desde os anos de 1950, que contribuíram
para entender quais recursos de poder e influência possibilitaram que determinados indivíduos,
ou grupo de indivíduos, tomassem as rédeas do processo decisório, seja pela posição que
ocupam, pela capacidade de tomar decisões que influenciam toda a sociedade ou pela reputação
que desfrutam.
A forte presença de alguns grupos econômicos no ranking das maiores captações pode
ser tomada não como uma condição aleatória ou localizada, mas como um índice que nos
remete, de forma sistêmica, ao entendimento de quais instituições ocupam maior lugar de
prestígio na sociedade como um todo – e não apenas no campo da cultura –, quais grupos sociais
controlam e comandam esses mecanismos, e se seus indivíduos estão conectados entre si,
formando a “elite do poder” tal qual estudou Wright Mills (1981).
O interesse pelo tema está ligado diretamente à minha atuação no campo museal do setor
federal de cultura, que me permitiu assistir, de perto, à criação do Ministério da Cultura, em
1985, à aprovação da Lei Sarney, em 1986, e à gestação e implementação da Lei Rouanet, em
1991. Ao longo dessa trajetória tive a oportunidade de testemunhar a força e os impactos
práticos do Mecenato, na medida em que me deparava com situações que surgiram
naturalmente, dadas às circunstâncias de minha atuação profissional. Precisava, então,
“problematizar” minha realidade de trabalho, perseguindo o propósito de refletir sobre
alternativas para o aperfeiçoamento das políticas públicas federais para os museus. Aqui nasceu
a pesquisa e aqui está seu objetivo essencial.
Minhas deduções empíricas iniciais sobre o intrincado sistema de procedimentos que
permitia que as principais instituições beneficiadas estivessem gravitando em torno de
interesses econômicos e políticos foram, pouco a pouco, se transformando em hipóteses mais
amadurecidas. Se as circunstâncias que giravam em torno da burocracia do Mecenato foram
ficando claras, era necessário extrapolar as camadas visíveis do mecanismo. Para elucidar
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possíveis nexos entre beneficiados e financiadores, precisava entender os laços que os ligavam,
ou seja, revelar o “mundo pequeno” do financiamento aos museus.
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Capítulo 1 – Do “protetor” ao “operador treinado”; a institucionalização do mecenato à
brasileira
1.1 – Patrocinador generoso, protetor das letras, ciências e artes14: a invenção do mecenas
Ao analisar o comportamento dos membros da igreja católica, da nobreza e de
emergentes banqueiros a partir do século XV na Europa Ocidental, que intensificaram
encomendas aos principais escultores, pintores e arquitetos do período, o crítico e historiador
Ernst Gombrich (1972, p. 352) concluiu que a arte fora “descoberta”, a partir de então, como
um instrumento de poder para “impressionar e dominar”. Se consolidava naquele período uma
expressão que passaria a identificar esses novos “protetores” da arte: eram os “mecenas”, uma
referência a Caio Cílnio Mecenas (70 a.C. – 8 a.C.), um dos principais auxiliares do imperador
romano Augusto.
A figura de Mecenas fora resgatada como parte de uma estratégia de “ressurreição da
grandeza de Roma” (Ibidem, p. 167), que marcou a renascença italiana. Membro de uma rica
família da Roma Imperial, Mecenas convencera Augusto a utilizar a literatura como forma de
validação do poder exercido pelos membros da nova configuração política que se instaurava
em Roma, que marcou o fim da experiência republicana e o início de um governo autocrático,
sob a liderança política de um imperador. Dentre outras iniciativas, Mecenas apresentou a
Augusto o jovem escritor Virgílio, e deste encontro nasceria a obra Eneida (Aenē̆is), marco da
literata latina, que descreve a saga do troiano Eneias – um herói mítico que lutou no cerco contra
os gregos – desde Troia até a Península Itálica, onde contribuiu para a fundação de Roma.
As iniciativas de Augusto e Mecenas proporcionaram a afirmação dos mais importantes
escritores do império romano, dentre os quais Ovídeo, Tito Lívio e Horácio, além do próprio
Virgílio, período que se convencionou como a idade de ouro da literatura latina (BAUZÁ,
2008). A propósito de Virgílio e demais escritores sob o governo de Augusto, o historiador
Garret Fagan (2004) fez a seguinte reflexão: “a pergunta mais intrigante que esses círculos
literários suscitam é saber em que grau os sentimentos políticos e culturais expressos por esses
escritores foram oficialmente direcionados e, desta forma, acabaram servindo de propaganda
ao regime agostiniano” (FAGAN, 2004).15 Já o crítico literário Hugo Bauzá (2008, p. 14)
entende que a atuação de Virgílio sob a demanda de Augusto “não implica considerá-lo um

“Mecenato”, de acordo com o Novo Dicionário da Língua Portuguesa (FERREIRA, 1986).
No original em inglês, lê-se: “(...) the most intriguing question such literary circles prompt is the degree to which
the political and cultural sentiments expressed by these writers were officially directed, and so in effect provided
propaganda for the Augustan regime”.
14
15
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poeta cortesão”, ainda que admita sua participação, mesmo que involuntária, no programa
político do Imperador.
Coube aos banqueiros florentinos da família Médici, Cosme (1389-1464) e Lourenço
(1449-1492), principais financiadores de artistas como Donatello e Michelangelo, e ao Papa
Júlio II (1443-1513), também admirador e protetor de Michelangelo e do pintor Rafael Sanzio,
representar o melhor espírito do mecenas durante o Renascimento. Reis, príncipes e papas
estavam “ansiosos por exibir seu poderio e aumentar assim a sua ascendência sobre a mente
dos súditos”, de forma a conquistar o lugar de “seres de uma espécie diferente, guindados por
direito divino acima do homem comum” (GOMBRICH, 1972, p. 167).
Apesar da Itália da Renascença traduzir com mais proficiência o surgimento do novo
mecenas, que encarnava, por vezes, uma aura carismática e divinizada, este movimento foi
reproduzido em quase toda a Europa no mesmo período. Carlos V (1500- 1558), Rei da Espanha
e Arquiduque da Áustria, manteve sob sua proteção o pintor Ticiano Vecellio, um dos principias
representantes da Escola Veneziana do século XV, que produziu uma série de retratos do
monarca. Talvez o mais bem-sucedido mecenas ao seu tempo tenha sido o Arquiduque
Leopoldo Guilherme, que encomendou ao pintor David Terniers (O Jovem) um conjunto de
obras que retratavam o monarca em sua pinacoteca na cidade de Bruxelas. Terniers também
fazia o papel de curador da coleção, uma novidade entre as cortes europeias, servindo de elo
entre o Arquiduque e os principias pintores de sua época.
Influenciada pela disseminação da prática do mecenato entre as cortes europeias, a Corte
Portuguesa também usaria do mesmo expediente, especialmente a partir do reinado de D. João
V, iniciado em 1706. Os principais pintores, escultores, cenógrafos, entalhadores, músicos e
arquitetos portugueses, especialmente durante os séculos XVII e XVIII, atuavam diretamente
para Corte ou para a Igreja, e alguns sobreviviam na condição de pensionistas reais, gozando
de grande prestígio a partir da relação direta e pessoal que mantinham com soberanos e
prelados. Nesse contexto, o fenômeno acabou transposto paras as colônias portuguesas e foi D.
Luís de Vasconcelos e Souza, o 4º Vice-Rei do Brasil, quem primeiro encarnou o papel de
mecenas na colônia, a partir de um estreito relacionamento com artistas nativos, como Valentim
da Fonseca e Silva, o Mestre Valentim ([1745]-1813). Valentim foi autor do projeto do Passeio
Público da cidade do Rio de Janeiro, uma das mais importantes obras realizadas na então capital
da colônia. Foi durante os trabalhos de construção do Passeio que D. Luís conheceu o pintor
Leandro Joaquim, artista nascido na mesma cidade, autodidata, filho de escravos, que se
transformaria no pintor oficial do Vice-Reino.
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Foi sob a proteção de Luís de Vasconcelos que Leandro Joaquim produziu um de seus
trabalhos mais conhecidos. Trata-se de uma pintura que segue uma longa tradição de retratos
reais, na qual o Vice-Rei aparece vestindo farda vermelha bordada com fios de ouro, mangas
de renda e segurando com a mão esquerda uma bengala com castão também de ouro, sobre
fundo negro.16 À primeira vista, nada de excepcional, à exceção de um detalhe: este é um dos
mais antigos retratos a óleo realizados no Brasil. Em fins do século XVIII, a pintura ainda era
uma expressão quase restrita à decoração das igrejas, como elemento integrado à arquitetura, e
poucos pintores executavam a chamada pintura de cavalete, utilizando o óleo como técnica.
Luís de Vasconcelos encontrara, enfim, um pintor para sua “corte” na capital da colônia.
Se no final do século XVIII já estavam delineados os traços de uma incipiente forma de
mecenato na principal colônia de Portugal, a partir de uma nova configuração na relação entre
os administradores locais portugueses e um grupo de artistas nativos, uma atuação mais efetiva
neste sentido se deu a partir da presença da corte joanina no Brasil. Em 1816, por exemplo, o
então príncipe-regente D. João VI determinou que o Erário Régio custeasse onze artistas
franceses recém-chegados ao país com o objetivo de criar uma escola de ciências, artes e ofícios,
além de retratarem os membros da Corte Portuguesa no Brasil.17 Enquanto a escola não
funcionava efetivamente, pois que seria instalada em edifício próprio apenas em 1826, D. João
VI determinou o pagamento de uma pensão anual, diferenciada para cada um dos referidos
artistas, cabendo ao arquiteto Joachim Lebreton a maior ajuda, de 1 conto e seiscentos mil réis,
e ao assistente François Bonrepos a menor, de 192 mil réis, valores superiores aos rendimentos
mensais de muitos integrantes do próprio governo (BARATA, 1960, p. 474).
Após a Independência, o Estado Imperial empreendeu, especialmente sob o governo de
D. Pedro II, como uma de suas ações visando à legitimação da figura do monarca, um efetivo
patrocínio às artes, à literatura e às ciências, e o imperador passou a “imiscuir-se cada vez mais
na vida intelectual de seu Império” (SCHWARCZ, 1998, p. 198). A Academia Imperial de
Belas Artes foi uma das instituições mais auxiliadas por recursos públicos no período, voltada
ao aperfeiçoamento de um pequeno círculo de artistas que recebiam bolsas para continuar seus
estudos no exterior, os chamados “prêmios de viagem”. Os pintores premiados, em sua maioria,
recebiam encomendas de retratos do imperador e de sua família, além de se responsabilizarem
por outro gênero artístico muito praticado no período, as “pinturas históricas”.
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A pintura se encontra atualmente em exposição no Museu Histórico Nacional, na cidade do Rio de Janeiro.
Núcleo de artistas que ficou conhecido por “Missão Artística Francesa” (Cf. BANDEIRA; CONDURU;
XEXÉO, 2003).
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Outra forma singular de apoio do imperador D. Pedro II foi o uso de um dispositivo
constitucional que o permitia utilizar uma dotação oriunda do Tesouro Público, sem o controle
de dispositivos burocráticos rígidos (Art. 107), administrada por um Mordomo nomeado pelo
próprio monarca (Art. 114), para exercer “as funções que mais lhe pareciam caber às suas
funções majestáticas” (LACOMBE, 1977, p. X). Américo Jacobina Lacombe ainda nos indica
que esses recursos ficaram conhecidos como “bolsinho de S. M. o Imperador”, e foram usados
para acentuar o papel do monarca como “protetor das artes” em iniciativas as mais diversas,
desde assinaturas de jornais e publicações científicas e literárias do exterior, até ajuda financeira
a estudantes das faculdades de Direito e de Medicina, do Colégio Pedro II e, principalmente,
alunos e professores da Academia Imperial de Belas Artes.
As primeiras duas décadas do regime republicano não foram profícuas no que se refere
à atenção dos poderes públicos dirigida à tutela de uma produção artística, questão que seria
revertida após meados dos anos de 1920. As elites agrárias republicanas, herdeiras das forças
econômicas surgidas ainda durante o período imperial, especialmente ligadas à exportação do
café – o “ouro verde” – não demonstraram interesse ou estabeleceram qualquer vínculo com a
produção artística, fosse através do financiamento aos artistas ou mesmo da aquisição de suas
obras. Quando muito, a confirmação de seu lugar simbólico de poder na sociedade se limitava
à decoração efusiva de suas moradias rurais ou urbanas, com móveis, porcelanas e cristais
importados da Europa, como atestam as inúmeras fazendas fluminenses do chamado Ciclo do
Café ainda preservadas. Um ensaio de modificação de postura por parte das elites em relação à
cultura em geral se configurou a partir da ascensão de um novo empresariado na década de
1920, especialmente no estado de São Paulo, que serviu de esteio efetivo para o sucesso de um
dos mais importantes movimentos no campo das artes e da literatura no país, o chamado
Modernismo Brasileiro. É possível afirmar que o surgimento de membros da elite brasileira
interessados em empregar esforços voltados ao patrocínio de atividades artísticas foi
relativamente tardio, se comparado a experiências internacionais.
Na década de 1930, a chegada de Getúlio Vargas promoveu a ascensão de uma nova
elite burocrática dirigente, resultado de sucessivas transformações no campo político,
econômico e social. A coalisão de poder contou com a participação efetiva de novos agentes
sociais nos grandes centros industriais e administrativos do país, o que favoreceu a “constituição
de um mercado de bens culturais relativamente autônomo tanto em relação aos antigos grupos
dirigentes e aos seus mecenas privados [...] como em relação às suas instâncias políticas e
religiosas” (MICELI, 1979, p. xviii).
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Ao analisar, especialmente no plano literário, como passou a se configurar a relação
entre a nova classe dirigente e os escritores após a crise das oligarquias brasileiras na década de
1920, Sergio Miceli ressalta que foi neste contexto que se desenvolveram no campo da
produção cultural novas frentes de colaboração entre o Estado e a sociedade, pois a classe
dirigente adotou um amplo projeto de tutela da produção intelectual. Miceli aponta que a
constituição de um novo corpo burocrático de Estado a partir de 1930 engendrou o recrutamento
do que chamou de “parentes pobres” da oligarquia, e dos membros de famílias “de longa data
especializada no desempenho dos encargos políticos e culturais de maior prestígio”, ou
“herdeiros” (Ibidem, p. xxi).
Aqui podemos situar o próprio surgimento do campo institucional da cultura no Brasil,
tendo como balizas a criação do Ministério da Educação e Saúde em 1930, do Departamento
de Cultura e Recreação da Cidade de São Paulo em 1935 – iniciativa de Paulo Duarte, que teve
Mário de Andrade como primeiro diretor –, e do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico
Nacional, em 1937 (CALABRE, 2009). A consolidação do Ministério da Educação e Saúde se
deveu, em grande parte, ao político mineiro Gustavo Capanema Filho, seu titular entre 1934 e
1945. No plano internacional, a institucionalização de políticas culturais através da criação de
grandes estruturas de Estado tem como referência a criação na França do Ministério dos
Negócios Culturais, em 1959 (BOLÁN, 2006).
Para além, entretanto, da construção de um incipiente corpo institucional nos anos de
1930, foi neste período que começaram a ser desenhadas as primeiras políticas culturais por
iniciativa do Estado. A gênese desse movimento estava no entrelaçamento de interesses que
garantiam tanto a participação das classes dirigentes na construção de um novo pacto comum
de nação – e a produção cultural cumpriria importante papel de legitimação –, como de uma
nova burguesia industrial, atraída por uma possibilidade até então inédita, a “pedra de toque”
do mecenato à brasileira: a oferta de benefícios fiscais. Aqui estava a senha para que setores da
economia privada pudessem se apropriar dos meios de produção e de distribuição do bem
cultural, como condição de validação da privilegiada posição econômica já ocupada, sob o
manto de um novo mecenato, agora subvencionado pelo poder público.
1.2 – “Servir desinteressadamente à coletividade”: o surgimento da burocracia do
mecenato no Brasil entre as décadas de 1920 e 1950
Identificar como se construiu a burocratização do mecenato exigiu, portanto, um recuo
no tempo, para além dos marcos usualmente estabelecidos, como a chamada Lei Sarney, de
1986. Com base numa investigação do universo legislativo federal e dos respectivos discursos
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que serviram de justificativa, foi possível encontrar um conjunto de dispositivos regulatórios
que remontam ao próprio nascimento da tributação de pessoas físicas e jurídicas, através da
criação do Imposto sobre a Renda no Brasil, em 1924.18 Este levantamento evidenciou uma
situação ainda inédita ou pouco explorada, pois descortinou a existência de mecanismos de
apoio à cultura subsidiados pelo Estado desde a década de 1920, ainda que o efetivo
envolvimento das elites nacionais numa “cultura da doação” não tenha se consolidado no
período.19
Sob o ponto de vista metodológico, é imprescindível distinguir algumas situações que
basearam as escolhas da pesquisa. Não nos limitamos a circunscrever a investigação sobre a
origem de mecanismos legais de amparo à prática do mecenato apenas quando atrelados ao que
poderíamos entender como “políticas culturais”, ou seja, um conjunto de intervenções
sistemáticas e intencionais de amplo alcance, realizadas pelos poderes públicos, que objetivam
a ordenação de um conjunto de práticas sociais ligadas ao domínio da cultura (GARCIA
CANCLINI, 2005; RUBIM, 2007; GEERTZ, 2008; CALABRE; DOMINGUES, 2019).
Incluímos na pesquisa sistemas de incentivos calcados em fundamentos distintos, sejam aqueles
baseados na dedução aplicada na base de cálculo do imposto devido ou na dedução aplicada
sobre o cálculo do imposto a ser pago (modelo instituído a partir da criação do Pronac). Em
razão dessas escolhas, entendemos que balizar as possibilidades de benefícios tributários que
permitiram que pessoas físicas ou jurídicas contribuíssem direta ou indiretamente para financiar
instituições ligadas ao campo da cultura no Brasil apenas a partir da Lei Sarney, ou mesmo a
Lei Rouanet, acabaria por desconsiderar um importante período pretérito.20
Desde o Regulamento do Imposto sobre a Renda de 1926, quando o sistema
originalmente proposto foi modificado através da adoção de novos princípios, como a criação
de categorias diferenciadas de contribuintes de acordo com o rendimento, uma extensa
variedade de instituições de assistência social, beneficência, instrução gratuita e
desenvolvimento das ciências estavam isentas do pagamento de imposto, desde que não
prestassem serviços remunerados.21
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O imposto sobre a renda foi criado pela Lei n. 4.625 (31/12/1922), mas só seria implantado de fato dois anos
depois.
19
Para um melhor entendimento sobre os marcos regulatórios brasileiros de incentivo à filantropia individual ver:
SALINAS; SALLA & SANCHES, 2019.
20
Sobre a história dos incentivos fiscais e do imposto de renda no Brasil ver: VARSANO, 1996; NÓBREGA,
2014.
21
BRASIL. CÂMARA DOS DEPUTADOS. “Decreto n. 17.390, de 26 de julho de 1926 – Aprova o Regulamento
do Importo sobre a Renda”.
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Ainda que não contivessem uma explícita indicação de atividades de natureza “cultural”
– questão que reflete a própria maneira como essa complexa categoria de pensamento ainda não
se firmara como na atualidade – as primeiras legislações do imposto sobre a renda permitiram
dedução do benefício oferecido a instituições que são entendidas como de finalidade cultural
pelos atuais marcos legais de incentivo, como bibliotecas e museus, consideradas então como
“associações científicas”.22 A possibilidade de dedução era oferecida aos contribuintes da 3ª
categoria, que recebiam “ordenados, subsídios, emolumentos, gratificações, bonificações,
pensões e remuneração sob qualquer título e forma contratual”, desde que os rendimentos se
originassem do exercício de funções técnicas.
O parágrafo 2º do Art. 33 permitia a dedução dos rendimentos brutos de 3ª categoria em
razão de contribuições feitas aos cofres públicos ou instituições particulares para a formação de
fundos de beneficência. O Art. 40 informa que era também permitido efetuar deduções das
“contribuições e doações feitas aos cofres públicos às instituições e às obras filantrópicas”. É
difícil verificar, na prática, quais instituições foram beneficiadas e a extensão desses benefícios
a partir das possibilidades legais então existentes, pela ausência de fontes específicas para
consulta.
Foi com a introdução da doutrina de “utilidade pública” no escopo legislativo brasileiro
em meados da década de 1930, voltado ao reconhecimento e apoio de instituições nascidas da
iniciativa privada que oferecessem serviços à sociedade, que se ampliaram, de forma
significativa, as possibilidades de incentivos a instituições do campo da cultura, cuja
contrapartida estava também na dedução sobre a base de cálculo do imposto sobre a renda. O
marco deste novo preceito foi a lei n. 91/35 (Anexo A), que determinava as regras pelas quais
entidades privadas poderiam ser declaradas de “utilidade pública”.23 As exigências para receber
a titulação eram genéricas; pelo Art. 1º da Lei, para obter o título as sociedades civis,
associações e fundações deveriam ter como fim exclusivo “servir desinteressadamente à
coletividade”, o que possibilitaria a inclusão de uma ampla gama de atividades.
A “filantropia desinteressada” ganhava, portanto, um amparo legal. Ainda que o Art. 3º
afirmasse que “nenhum favor do Estado decorrerá do título de utilidade pública”, todas as
instituições que assim fossem reconhecidas poderiam receber doações dedutíveis como despesa
operacional para fins de base de cálculo de imposto, o que as possibilitava utilizar os recursos
em atividades de seu interesse, sem a exigência de aplicação efetiva em projetos previamente
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Ibidem, Art. 33.
BRASIL. PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA. “Lei n. 91, de 28 de agosto de 1935. Determina regras pelas quais
são as sociedades declaradas de utilidade pública”.
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apresentados ao governo federal. As regras de declaração de “utilidade pública” criadas pela lei
n. 91 de 1935, seriam alteradas somente trinta anos depois, pelo Decreto 50.517/61, incluindo
explicitamente instituições que exerciam “atividades de pesquisas científicas, de cultura,
inclusive artísticas”. 24
Vale destacar que o título de “utilidade pública” era concedido de forma discricionária
pelo poder público, o que abria caminho para condutas clientelistas pautadas pelo
compartilhamento de interesses interpessoais. Além disso, o governo detinha prerrogativas que
validavam esse compartilhamento entre o interesse público e o privado no campo da cultura
através de outros dispositivos legais surgidos durante o Estado Novo, como foi o caso do
Decreto-Lei que criou o Conselho Nacional de Cultura (CNC), em 1938.25 Cabia ao CNC,
dentre outras funções, a de “estudar a situação das instituições culturais de caráter privado, para
o fim de opinar quanto às subvenções que lhes devam ser concedidas pelo governo federal”. O
CNC, vinculado ao Ministério da Educação e Saúde, foi concebido como órgão de coordenação
das atividades concernentes ao “desenvolvimento cultural”, compreendendo a conservação do
patrimônio histórico, artístico, documentário e bibliográfico.
As práticas clientelistas no campo da cultura driblavam até mesmo os limites impostos
pela lei. Alguns proprietários de imóveis tombados pelo Serviço do Patrimônio Histórico e
Artístico Nacional (SPHAN, atual IPHAN) tiveram seus bens restaurados com o uso de recursos
públicos, contrariando o princípio legal que estabelecia as bases do tombamento, que
determinava que somente os proprietários que não dispusessem de recursos para as obras de
conservação e reparação seriam beneficiados com a ajuda do governo.26 Um caso revelador
dessa prática foi a restauração com recursos públicos, em 1946, da Casa e Capela do Engenho
da Freguesia de Candeias, na Bahia, pertencente ao então ex-deputado Federal pela Bahia, José
Wanderley de Araújo Pinho. Após uma visita ao local, o diretor do SPHAN, Rodrigo Mello
Franco de Andrade, autorizou a execução imediata das obras, em atendimento ao pedido do
proprietário do imóvel que havia sido encaminhado formalmente ao órgão federal (CHUVA,
2009, p. 309). Enquanto as obras estavam em andamento, Wanderley Pinho foi nomeado
BRASIL. PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA. “Decreto n. 50.517, de 02 de maio de 1961. Regulamenta a Lei n.
91, de 28 de agosto de 1935, que dispõe sobre a declaração de utilidade pública”.
25
BRASIL. CÂMARA DOS DEPUTADOS. “Decreto-lei n. 526, de 1º de julho de 1938. Institui o Conselho
Nacional de Cultura”.
26
Segundo o Art. 19 do Decreto-Lei n. 25, de 30 de novembro de 1937, Art. 19, “o proprietário de coisa tombada,
que não dispuser de recursos para proceder às obras de conservação e reparação que a mesma requerer, levará ao
conhecimento do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional a necessidade das mencionadas obras, sob
pena de multa correspondente ao dobro da importância em que for avaliado o dano sofrido pela mesma coisa.
§ 1º Recebida a comunicação, e consideradas necessárias as obras, o diretor do Serviço do Patrimônio Histórico e
Artístico Nacional mandará executá-las, a expensas da União, devendo as mesmas ser iniciadas dentro do prazo
de seis meses, ou providenciará para que seja feita a desapropriação da coisa”.
24
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prefeito da cidade de Salvador, o que fortaleceu ainda mais seu lugar de prestígio junto ao órgão
federal de preservação.27
Se a legislação do imposto sobre a renda e a declaração de interesse público já
possibilitavam o patrocínio de instituições culturais, surgiu uma novidade na década de 1950.
O Deputado Federal Osvaldo Orico, do então Partido Social Democrático (PSD) do Pará,
apresentou ao Congresso Nacional um projeto de lei que versava sobre a dedução do cálculo de
renda bruta de pessoas físicas e jurídicas que contribuíssem com doações a instituições de
cultura, tendo como referência a experiência norte-americana. O projeto foi apresentado em
sessão do dia 20 de janeiro de 1954, e em sua defesa assim se expressou Osvaldo Orico:

Poupando o rendimento aplicado em benefício da cultura científica e artística
do povo, o Congresso brasileiro pode repetir a lição que deu às entidades
privadas dos EUA o relevo que possuem na obra do desenvolvimento
intelectual do país, aliviando, ao mesmo tempo, os encargos do Estado na
tarefa de manter diretamente com subvenções certas entidades que só vivem
de sua ajuda e assistência.28

O projeto seria arquivado ao fim da legislatura e retomado nas duas legislaturas
seguintes (sem a presença de Orico), sendo definitivamente aprovado em 25 de novembro de
1960 (Anexo B).29 As deduções feitas na base do cálculo do imposto de renda de pessoas físicas
e jurídicas para contribuições destinadas à cultura, mesmo que através de outros dispositivos
legais, continuaram em vigência até 1988, após, inclusive, a aprovação da Lei Sarney.
Composta por apenas seis artigos, a lei oferecia a possibilidade de dedução do valor
doado da base de cálculo do imposto aos contribuintes que comprovassem doações feitas a
instituições artísticas e culturais, desde que seguidas algumas condições mínimas por parte das
entidades beneficiadas, como constituição legal através de aprovação de estatuto,
reconhecimento de utilidade pública (com base na lei n. 91/35), publicação semestral da
demonstração de receita e a não distribuição de lucros, bonificações e vantagens a dirigentes,
mantenedores ou associados. Assim como na legislação do imposto sobre a renda, as atividades
não precisavam ser comprovadas. A única exigência era a de que as instituições favorecidas
identificassem os doadores, a modalidade da doação e seu valor (Anexo B).

“PINHO, Wanderley” (verbete biográfico), sem data. In: Dicionário Histórico-Biográfico Brasileiro, Centro de
Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do Brasil, Fundação Getúlio Vargas.
28
BRASIL. CONGRESSO NACIONAL. Diário do Congresso Nacional – “Dispõe sobre a dedução do imposto
de renda das pessoas naturais ou jurídicas que houverem contribuído para instituições filantrópicas, científicas e
culturais”. Brasília: Congresso Nacional, jan. 1954.
29
BRASIL. PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA. “Lei n. 3.830, de 25 de novembro de 1960. Dispõe sobre deduções
da renda bruta das pessoas naturais ou jurídicas para o efeito da cobrança do imposto de renda”.
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No mesmo ano em que apresentou seu projeto, Orico atuou como ministro para assuntos
econômicos na delegação permanente do Brasil junto à Organização das Nações Unidas (ONU),
momento em que conheceu de perto a experiência americana de fomento às artes. Osvaldo
Orico (1900-1981) foi jornalista e autor de livros de poesia, além de estudos sobre história,
folclore e política. Membro da Academia de Letras Paraense, da Academia Brasileira de Letras
e de academias científicas e literárias no exterior, foi também secretário de estado de Educação
e Cultura do Pará. Atuou como conselheiro do Ministério das Relações Exteriores no Chile, na
Espanha, na Holanda e no Canadá.30
Osvaldo Orico se enquadra, portanto, em uma linhagem de poetas e escritores bissextos
que atuaram na vida política do país ocupando cargos no Executivo, no Legislativo ou no
Judiciário, e que se transformariam em porta-vozes de setores privados interessados em obter
apoio às atividades culturais com o uso de subsídios governamentais, como fariam, mais tarde,
José Sarney e Sérgio Paulo Rouanet. A legitimação de suas atuações no campo burocrático
estava apoiada no fato de eles mesmos exercerem o papel de indivíduo de ligação entre o mundo
intelectual e o mundo da política.
A partir da análise da legislação sobre cobrança e fiscalização do imposto de renda
vigente no final da década de 1950, foi possível identificar que a dedução sobre a renda bruta
variava entre 20% e 40%, desde que não superasse de 100 a 500 vezes o salário-mínimo fiscal.31
Aqui, mais uma vez, a inexistência de bases consolidadas de informações impossibilitou uma
análise precisa sobre o impacto da lei concebida por Osvaldo Orico no fomento às atividades
culturais no Brasil. Estudos sobre a trajetória do imposto de renda no Brasil indicam que as
doações representam o terceiro tipo de abatimento mais frequente desde a criação desta
modalidade de imposto, em 1922, perdendo apenas para os abatimentos de dependentes e de
pensão alimentícia (NÓBREGA, 2014). Em sua maioria destinavam-se a instituições
filantrópicas e de assistência social.
1.3 – De “Lower Manhattan” para o Brasil: o mecenato norte-americano no imaginário
das elites brasileiras
O projeto de lei de Osvaldo Orico estava fortemente baseado no modelo norteamericano de filantropia. Para o deputado, a ideia era reproduzir o “surto de progresso e

“ORICO, Osvaldo” (verbete biográfico), sem data. In: Dicionário Histórico-Biográfico Brasileiro, Centro de
Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do Brasil, Fundação Getúlio Vargas.
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BRASIL. PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA. “Decreto n. 47.373, de 07 de dezembro de 1959 – Aprova o
Regulamento para a cobrança e fiscalização do imposto de renda”.
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desenvolvimento” verificado nas universidades e outras entidades de ensino e assistência nos
Estados Unidos. Na sua opinião, isso teria sido consequência da iniciativa particular, que
“apoiada pela facilidade que lhe trouxeram as leis americanas, permitiu que,
independentemente do concurso direto do poder público, universidades, hospitais e laboratórios
se multiplicassem na grande República do Norte”.32
Os Estados Unidos consolidavam, nos anos de 1950, algumas práticas surgidas logo
após o período da Grande Depressão, momento em que foi necessário promover a recuperação
econômica do país. Neste sentido, foram implantadas medidas de incentivo aos artistas e
escritores desempregados durante a crise, no âmbito de programas como o Works Progress
Administration (WPA). Calcula-se que dos 15 milhões de desempregados nos EUA, quase 10
milhões estavam ligados aos setores artísticos. Harry Lloyd Hopkins (1890-1946), um dos
administradores do New Deal e defensor da ajuda federal aos artistas, costumava utilizar o
seguinte bordão: “diabos, eles têm que comer como as outras pessoas”.33
Ao mesmo tempo, um grupo de empresários norte-americanos começava a usar a arte
como ativo para o mundo dos negócios, como Herbert Johnson, da SC Johnson & Son, e Joyce
Clyde Hall, fundador da Halmark Cards. Na área dos museus, duas experiências se destacaram,
como as iniciativas de Solomon Robert Guggenheim, criador do Museu Solomon R.
Guggenheim, e dos herdeiros do magnata do aço Henry Clay Frick, através da criação da Frick
Collection. Dentre as famílias norte-americanas que se notabilizaram pelo incentivo às artes e
pela criação de museus estavam os Rockefeller, cujo patriarca foi John Davison Rockefeller Jr.
E foi de uma aproximação entre Nelson Rockefeller (1908-1979), empresário e político
republicano, filho de John Davison, e o industrial paulistano Francisco Antônio Paulo
Matarazzo Sobrinho (1898-1977), mais conhecido como “Ciccillo” Matarazzo, que surgiu em
1948 o MAM-SP.34 “Ciccillo” representava um novo perfil da elite brasileira, distante do
ambiente agrário do Império e cada vez mais aclimatada ao universo urbano, especialmente a
partir do desenvolvimento das primeiras grandes metrópoles do país como consequência do
crescimento da economia de base industrial e comercial verificadas desde os anos de 1920.
Cidades como São Paulo e Rio de Janeiro passaram a se configurar como cenários privilegiados

BRASIL. CONGRESSO NACIONAL. Diário do Congresso Nacional – “Dispõe sobre a dedução do imposto
de renda das pessoas naturais ou jurídicas que houverem contribuído para instituições filantrópicas, científicas e
culturais”. Brasília: Congresso Nacional, jan. 1954.
33
No original em inglês lê-se: “Hell, they’ve got to eat just like other people” (BAUERLEIN; GRANTHAM,
2009, p. 1).
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A criação do MAM-SP será tratada no Capítulo 5 desta tese.
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de atuação das novas elites burocráticas e econômicas, num momento de transição da influência
cultural com referência no gosto francês para o norte-americano.
A perda da hegemonia cultural francesa em muito se deveu à decadência que o país
atravessou após a I Grande Guerra e, especialmente, após a II Guerra Mundial. Os relatos do
front impactaram negativamente a imagem de uma Europa “civilizada” e Nova York começava
a substituir simbolicamente Paris como capital cultural internacional. E foi na cidade norteamericana no pós-guerra que floresceu aquele que é considerado o movimento artístico de
matriz norte-americana mais importante do século XX, o Expressionismo Abstrato, movimento
comumente chamado de “Escola de Nova York”, inspirado no Expressionismo e no
Simbolismo, que haviam florescido na Europa no período entreguerras (GUILBAUT, 1985). A
“missão” cultural de Nelson Rockefeller no Brasil encarnava uma visão estratégica, que
associava a vanguarda artística nova-iorquina ao combate ao perigo comunista.
Outro empresário brasileiro que também participou dos encontros com Nelson
Rockefeller foi Raymundo Ottoni de Castro Maya (1894-1968), que atuava na fabricação de
óleos vegetais de uso doméstico e em atividades comerciais. Castro Maya, também inspirado
pelas ideias de Rockefeller, tomou a iniciativa de criar o Museu de Arte Moderna do Rio de
Janeiro (MAM-RJ), fundado no mesmo ano de seu congênere paulistano. Nos arquivos pessoais
de Castro Maya, mantidos atualmente pelos Museus Castro Maya, é possível encontrar uma
correspondência de Nelson Rockefeller, de 25 de novembro de 1946, que indica a decisiva
influência exercida pelo empresário norte-americano na criação do MAM-RJ. No texto, após
rememorar a visita ao empresário brasileiro, Rockefeller encoraja Castro Maya a ser um
interlocutor na causa pela arte moderna (SANT’ANNA, 2008, p. 39).
A influência do ideal norte-americano de mecenato foi se tornando cada vez mais
presente no Brasil, especialmente após a renovação dos programas de apoio criados a partir do
governo Kennedy, em especial o Alliance for Progress (Aliança para o Progresso), baseado no
princípio de ajuda econômica às nações da América Latina, sob a condição de que esses países
adotassem um esforço fiscal de estabilização econômica e combatessem o avanço do
comunismo no continente.
A ascensão de João Goulart à Presidência da República em 1961 acabou por acarretar
uma retração dos acordos financeiros de ajuda ao Brasil iniciados poucos meses antes com Jânio
Quadros, em função da desconfiança norte-americana de que o então presidente brasileiro
estreitasse laços com países comunistas. Para Washington, João Goulart não seria um presidente
confiável para se beneficiar dos fundos da Aliança para o Progresso (LOUREIRO, 2013).
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O espírito de restauração da prosperidade americana que marcou o envolvimento do
governo com a cultura após a Depressão seria substituído por uma espécie de “otimismo
idealista” (BAUERLEIN; GRANTHAM, 2009, p. 1). Um acontecimento, em especial,
simbolizou o começo do interesse do governo norte-americano na promoção sistemática das
atividades culturais, que foi a visita do então presidente John Kennedy (1917-1963) à França,
em 1961. Kennedy foi recepcionado pelo escritor e filósofo André Malraux, Ministro dos
Negócios Culturais daquele país entre 1959 e 1969, e uma das figuras mais importantes na
concepção das políticas culturais na França. O modelo francês de financiamento às artes, apesar
de não se enquadrar nos padrões norte-americanos, foi assimilado parcialmente por Kennedy e
serviu para uma reflexão sobre possíveis medidas a serem tomadas nos EUA.
A França e os Estados Unidos podem ser tomados como “ideais extremos” sob uma
perspectiva de política cultural comparada, marcados “sobretudo pelo vulto da presença
governamental [no caso francês] e um apoio institucional que depende muito mais das
orientações e decisões de ‘contribuintes’ privados [no caso norte-americano]”. De uma forma
geral, as políticas culturais francesas refletem uma postura adotada por diversos países do
continente europeu, de fortalecer a tutela do poder público sobre a chamada “cultura nacional”,
firmando o Estado como principal fonte de apoio e financiamento às artes, “empresário nos
domínios legítimos da produção cultural” (MICELI, 1985, p. 11).
Em retribuição à visita de Kennedy à França, Malraux esteve nos Estados Unidos em
1962. Durante um jantar na Casa Branca, a primeira-dama Jackeline Kennedy solicitou o
empréstimo da célebre pintura de Leonardo da Vinci, a Gioconda, obra de referência do Museu
do Louvre. Malraux aprovou o empréstimo – contra a opinião de muitos diplomatas franceses
presentes –, e pessoalmente inaugurou a exposição em janeiro de 1963, na National Gallery of
Art, depois no Metropolitan Museum of Art de Nova York. Em apenas 27 dias, mais de meio
milhão de visitantes compareceram às duas mostras. Não tardaria para o Congresso Americano
autorizar a criação de um dos organismos centrais na promoção às artes nos Estados Unidos até
a atualidade, o National Endowment for the Arts (NEA), em 1965.
Uma conferência proferida por David Rockefeller, irmão de Nelson, na cerimônia de
celebração do 50º aniversário (20 de setembro de 1966) do Conference Board – associação que
congrega empresas privadas de todo o mundo, voltada para pesquisas econômicas e de gestão
de negócios –, se tornaria uma referência para o mundo corporativo americano em relação às
possibilidades oferecidas pelas artes. Na plateia estavam grandes empresários e membros do
Comitê de Negócios para as Artes. Ao expressar sua convicção sobre a necessidade de os
empresários norte-americanos estreitarem seus laços com as artes, assim sintetizou seu
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pensamento: “do ponto de vista econômico, esse envolvimento pode significar benefícios
diretos e tangíveis. Pode favorecer uma empresa com ampla publicidade e promoção, reputação
pública mais evidente, e uma imagem corporativa aprimorada” (ROCKEFELLER, 1966, p.
4).35 David Rockefeller, banqueiro e executivo-chefe do Chase Manhattan Corporation,
encarnava, aos olhos da sociedade dos Estados Unidos, o melhor do estilo America’s Top
Givers, e confirmava que nos anos de 1960 a filantropia privada nos EUA havia aumentado de
forma expressiva.
David Rockefeller iniciou sua apresentação citando o papel de Cosimo de Medici na
Itália no século XV no financiamento de artistas como Donatello, Brunelleschi, Ghiberti e Fra
Angelico. Rockefeller acentuou que essa contribuição equivalia a mais do que o dobro da renda
de Florença no período. Atualizando o tema para os Estados Unidos, afirmou que os americanos
haviam gasto cerca de US$ 4 bilhões em atividades culturais ao longo da década de 1960, o
dobro da década anterior, prevendo que até o final da década de 1970 este volume atingiria a
cifra de US$ 7 bilhões: “essas estatísticas apontam com surpreendente clareza o fato de que
vivemos em um período de crescente interesse cultural, que não é mero discurso, mas genuíno
e ativo” (Ibidem, idem).36
Rockefeller indicava que a melhoria das condições de desempenho das artes visuais nos
EUA exigiria um grande esforço cooperativo dos setores empresariais, e já empregava o
conceito de “responsabilidade social”, ao se referir ao papel que deveria ser empenhado pelo
mundo empresarial. Ao relatar sua própria experiência, afirmou que o Chase Manhattan sentiu
fortemente os benefícios de investir em arte e arquitetura: “quando decidimos construir nossa
nova sede em Lower Manhattan, queríamos usar conceitos modernos de arquitetura para
expressar uma imagem contemporânea do banco, ao contrário da tradicional indiferença do
passado” (Ibidem, idem).37
A própria forma de implantação do novo edifício no terreno foi pensada de maneira a
estabelecer uma maior integração com a população de Nova York. 2/3 da área foi dedicada à
implantação de uma praça, com árvores, jardim aquático e esculturas. Para decorar o interior

No original em inglês lê-se: “From an economic standpoint, such involvement can mean direct and tangible
benefits. It can provide a company with extensive publicity and advertising, a brighter public reputation, and an
improved corporate image”.
36
No original em inglês lê-se: “These statistics point up with startling clarity the fact that we live in a period of
increasing cultural interest that is not mere lip-service but is genuine and active”.
37
No original em inglês lê-se: “When we decided to build our new head office in Lower Manhattan, we wanted to
use modern concepts of architecture to express a contemporary image of banking instead of the traditional
stodginess of the past”.
35
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do edifício, foi criado um comitê de arte formado por especialistas de museus, que tinham à sua
disposição um orçamento de 500 mil dólares.
A influência da cultura norte-americana de filantropia no campo da cultura no Brasil se
restringiu, entretanto, apenas ao seus sentidos ideal e imaginário, sem que fossem reproduzidas
entre nós nem as práticas de doação difundidas entre empresas e indivíduos daquele país, nem
a adoção de um complexo sistema financiamento cultural, baseado no compartilhamento de
ações entre os governos federal, estadual e municipal, agências públicas, fundos financeiros
voltados para financiamento das artes (endowments). Sobre as doações de pessoas jurídicas e
físicas nos EUA, vale esclarecer que essas também passaram a usufruir de dedução de impostos,
entre 28% e 40%, dependendo da posição do imposto individual. As deduções de impostos para
cultura estão entre as que oferecem maiores vantagens, e os incentivos em território norteamericano somam cerca de U$ 5 bilhões em média por ano.38 O endowment é uma solução
muito empregada nos Estados Unidos, tanto por museus como universidades, uma espécie de
fundo filantrópico compartilhado, majoritariamente alimentado por orçamentos públicos, mas
que conta também com a iniciativa privada, cujos recursos são aplicados no mercado financeiro.
Em geral, as instituições usam apenas os dividendos da aplicação, garantindo uma reserva
permanente.
O papel descentralizador da política cultural norte-americana é outra forte característica
do modelo de financiamento e pode ser verificado pela distribuição de orçamento efetuada pelo
governo federal, onde as agências de arte regionais recebem as maiores contribuições, tendência
já verificada na década de 1960 e acentuada atualmente. Em 2019, enquanto o NEA –
responsável prioritariamente pelo financiamento de instituições do governo federal – recebeu
repasses de U$ 155 milhões, as agências estaduais receberam U$ 360,5 milhões e as locais
(equivalendo ao plano municipal no Brasil) U$ 860 milhões. Vale destacar que isto não
representou toda a extensão do financiamento do governo, que ainda oferece valores maiores
se levados em consideração créditos legislativos para organizações culturais e as deduções
fiscais.39
O NEA atua em diversas frentes, em especial no desenvolvimento de exposições, na
conservação e divulgação das coleções, na oferta de bolsas de estudos para profissionais de
museus, na circulação de obras de arte pelo país e no seguro de obras de arte para exibições em
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sem data.
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museus, um dos itens mais caros da atividade museal. Instituições de diversas naturezas e
tamanhos são contempladas anualmente com recursos, tornando os museus uma das prioridades
do programa.
Nos Estados Unidos não existe uma política cultural nacional, a partir de um
alinhamento ditado pelo governo federal, mas sim uma gama diversa de medidas que refletem
o pluralismo organizacional que caracteriza o sistema político norte-americano, fenômeno
conhecido por “federalismo cultural” (REDAELLI, sem data, p. 1). O modelo norte-americano
de financiamento à cultura resulta, na prática, da integração de ações do governo federal –
especialmente após a criação do NEA em 1965 – com diversos níveis de governos locais e
setores privados, delineando uma governança multinível. O papel desempenhado especialmente
por empresas e contribuintes faz com que o conjunto de ações de fomento à cultura no país
reflita o próprio ideal do mercado livre ou misto, flutuando de acordo com a lógica dos
resultados comerciais.
Desta forma, semelhantes instituições podem ter resultados bastante diferenciados, de
acordo com a maior ou menor visibilidade e sucesso, o que faz, fundamentalmente, a diferença
do sistema em relação a outros países no mundo. Isso muitas vezes impede uma certa
linearidade do investimento, pois uma instituição que recebe apoio num determinado período
pode não receber em outros, espelhando o ambiente corporativo americano. O insucesso
financeiro de uma iniciativa cultural – teatro, ópera, música – teria um “efeito saudável de
manter artistas e instituições focadas realisticamente em seus objetivos e comunidades”,40
segundo afirma Dana Gioia (2004, p. vi), ao analisar o mecenato norte-americano e suas
conexões com a ordem capitalista dos EUA Chairman do NEA entre 2003 e 2009.
1.4 – O mecenato no Brasil às vésperas da Lei Sarney: a influência decisiva do
empresariado e o processo de redemocratização
Ainda que o arcabouço legal brasileiro nas décadas de 1960 e 1970 já oferecesse
contrapartida tributária, entre 20% e 40% calculado sobre a renda bruta, para as pessoas físicas
e jurídicas que apoiassem instituições culturais, essa prática não estava disseminada entre as
empresas nacionais. Entretanto, um novo fenômeno do mundo corporativo acabou provocando
o interesse de empresários no envolvimento com o universo cultural no final da década de 1970,
que foi a disseminação do conceito de marketing.

No original em inglês Lê-se: “healthy effect of keeping artists and institutions realistically focused on their goals
and communities”.
40
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Um marco editorial para o assentamento dos princípios gerais das chamadas “boas
práticas” empresariais foi o livro In Search of Excellence: Lessons from America’s Best Run
Companies (1988), de Robert H. Waterman Jr e Thomas Peters. Com base em pesquisas feitas
a partir da atuação de grandes empresas norte-americanas, como Boeing, Hewlett-Packard,
McDonald’s, IBM, Delta Airlines, o livro busca distinguir oito práticas adotadas por essas
empresas, consideradas “atributos de excelência”, a fim de diminuir a distância dos
consumidores, ampliar a autonomia e o empreendedorismo.41
As principais estratégias de propaganda empresariais no Brasil ainda não haviam
incorporado as potencialidades do campo das artes, como recursos de apoio à consolidação de
imagem, e permaneciam apoiadas nas tradicionais propagandas como ferramenta de divulgação
direta de seus produtos, inicialmente nos jornais e no rádio, até se consolidarem na televisão.
Um índice de mudança de comportamento pode ser verificado a partir da criação dos primeiros
setores de divulgação, marketing e comunicação social nas principais empresas nacionais e
multinacionais que atuavam no Brasil no início da década de 1980, que indicava a procura de
alternativas de valorização da imagem corporativa. Neste momento, gestores de imagem das
grandes empresas começaram a traçar planos mais audaciosos, incorporando os ideais de
mecenato já postulados em outros países como um fator de visibilidade e de aumento de
competitividade, cujo objetivo final era dissociar a imagem corporativa ligada apenas à
ampliação de atuação do mercado e à obtenção de lucros, acompanhando uma tendência entre
consumidores que começavam a valorizar ações empresariais engajadas com os problemas
sociais do país.
Uma pesquisa de amostragem aleatória simples – usando como fonte artigos,
propagandas e matérias publicadas em dois dos principais jornais editados na cidade do Rio de
Janeiro em meados da década de 1980 – pode servir de parâmetro para conhecer melhor a
atuação de empresas no campo da promoção à cultura no cenário imediatamente anterior à
implantação da Lei Sarney.42 Essas fontes permitiram identificar as atividades de patrocínio
cultural mais frequentes, bem como as empresas envolvidas e suas estratégias de atuação. Ainda
que baseadas em jornais de circulação nacional, as informações não dão conta, evidentemente,
de um balanço abrangente de todo o país, mas forneceram uma amostra qualitativa
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Para entender melhor como as estratégias de marketing foram assimiladas especialmente pelos museus
brasileiros, ver: CARVALHO, 2020.
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Os jornais aqui utilizados foram o Jornal do Brasil e O Globo.
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esclarecedora.43 Os dados coletados indicam que as áreas privilegiadas eram música erudita,
música popular, teatro, cinema, balé e publicação de livros.
Em 1985, por exemplo, o financiamento de empresas para projetos culturais na cidade
do Rio de Janeiro atingiu cerca de Cr$ 25 bilhões (a moeda nacional a época era o Cruzeiro).44
Ainda que distantes dos atuais valores de incentivo cultural aportados através do Pronac, esses
números indicavam um início de mudança nas estratégias de promoção da imagem corporativa.
Naquele ano, a Shell aplicou Cr$ 3 bilhões no teatro, o Banco Nacional Cr$ 800 milhões no
cinema e a João Forte Engenharia cerca de Cr$ 500 milhões na música e na edição de livros.45
Na área dos museus apenas um patrocínio foi localizado no ano de 1985, feito pela Xerox do
Brasil ao Museu Histórico Nacional, para a montagem da exposição “Carreira das Índias e o
Gosto do Oriente”, de 300 mil cruzeiros.46 Não foi possível identificar o volume de deduções
auferido pelas empresas, ainda que a legislação do período permitisse atingir o patamar de 40%
sobre o cálculo do imposto.
Sobre as motivações das empresas, os discursos estavam bem afinados. Para o gerente
de comunicação social da Shell, “o público aplaude o apoio que damos e pede mais”. Para a
coordenadora de Comunicação Social do Banco Nacional, “sem nenhuma demagogia, achamos
que uma grande empresa tem que cumprir um papel na sociedade”; para o gerente de
comunicação da Souza Cruz, a empresa “tem o dever de devolver à comunidade o apoio que
recebe dela”.47
Considerado o principal elo entre empresas e o setor cultural, o gerente de Comunicação
Social da Shell, João Madeira, foi o centro de uma matéria publicada no Jornal do Brasil, do
Rio de Janeiro, intitulada “O preferido das estrelas. 10 entre 10 astros do teatro elegem João
Madeira como padrinho das artes”. Sobre o interesse da Shell, Madeira afirmou que a aplicação
de parte dos lucros da empresa em cultura ajudava na “divulgação e retorno da boa imagem da
Shell associada a eventos importantes”.48

Para a elaboração deste levantamento foram consultados principalmente os cadernos de cultura d’O Globo e do
Jornal do Brasil dos anos de 1985 e 1986, disponíveis através da Hemeroteca Digital Brasileira, da Fundação
Biblioteca Nacional.
44
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Central do Brasil.
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Uma análise do perfil das principais notícias de jornais nos anos de 1985 e 1986 indica
que as matérias funcionavam claramente como uma espécie de libelo – coordenado por
assessores de imprensa e setores de comunicação de grandes empresas – em favor da aprovação
de uma alternativa mais vantajosa para o patrocínio cultural do que aquelas então existentes, de
dedução sobre o cálculo de imposto das empresas, através objetivamente de uma política de
incentivos fiscais para a cultura, já anunciada pelo então Presidente Sarney desde sua posse.
Quanto mais próximo de um desfecho favorável por parte do Congresso no sentido de aprovar
a nova lei, a campanha das empresas se tornava mais direta e objetiva, com o apoio da grande
imprensa: “caso seja aprovada a Lei Sarney, certamente os investimentos serão bem maiores”,
afirmou João Madeira, da Shell.49
O Quadro 1 apresenta algumas das principais empresas que utilizavam verbas de
propaganda, relações públicas, marketing e comunicação em eventos culturais nos anos de 1985
e 1986, com base na dedução do imposto bruto.
Quadro 1 - Principais empresas patrocinadoras de atividades culturais nos anos de 1985 e 1986
Empresa

Setor Responsável

Natureza/Atividade
Empresa estatal brasileira de
economia mista de exploração,
produção, transporte e
comercialização de petróleo
Empresa brasileira, do setor de
distribuição de combustíveis

Atividades Patrocinadas
1985/1986
Música popular (Série Musical
Seis e Meia do João Caetano e
Carlos Gomes, Projeto
Pixinguinha), teatro e dança

Petrobras

Comunicação

Ipiranga

Comunicação e
Marketing

Shell

Gerência de
comunicação social

Petrolífera anglo-holandesa

Teatro, Ballet, música (através do
Prêmio Shell de Música, criado
em 1981)

Coca-Cola

Gerência de
comunicação social

Fabricante e comerciante norteamericana de bebidas não
alcoólicas

Atividades esportivas,
principalmente futebol

Souza Cruz
Sul América
Seguros
Banco
Nacional

Gerência de
Comunicação
Social
Comunicação e
marketing
Comunicação
Social

Empresa nacional de produção de
cigarros
Companhia seguradora brasileira
Banco brasileiro, criado pela
família Magalhães Pinto em 1944

Música, teatro e ballet

Festival de Campos do Jordão,
implantação do Museu de Arte
Sacra de São João Del Rei (1984)
Música erudita (Circuito Sul
América de Música Erudita)
Cinema

Fonte: quadro elaborado pelo autor.

É também fundamental destacar que o país atravessava um momento de revigoramento
da produção criativa e intelectual, que germinara desde a década de 1950, e que havia sido
severamente interrompida durante os dez anos de vigência do Ato Institucional N. 5 (1968 a
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1978), instrumento jurídico que sustentou o mais rigoroso período de repressão política da
ditadura militar brasileira. O Ato permitiu ao presidente da República fechar o Congresso
Nacional e as Assembleias Legislativas dos estados, promover intervenções, afastar
sumariamente funcionários públicos, cassar mandato de políticos e juízes, dentre outras
arbitrariedades. Atividades políticas sem a autorização da política não poderiam ser realizadas.
O AI-5 afetaria de modo especial o campo criativo e o livre pensamento no país, através
da implantação de um onipresente regime de censura. Ainda que a repressão às atividades
artísticas não estivesse formalmente incluída no Ato, ela se implantou de maneira imediata,
especialmente nos meios de comunicação, sendo regularizada através do decreto-lei n.
1.077/70, baixado sob o argumento de “proteger a instituição da família, preserva-lhe os valores
éticos e assegurar a formação sadia e digna da mocidade”, ameaçadas por “publicações e
exteriorizações [que] estimulam a licença, insinuam o amor livre e ameaçam destruir os valores
morais da sociedade Brasileira”. Seu Art. 1º dizia: “não serão toleradas as publicações e
exteriorizações contrárias à moral e aos bons costumes quaisquer que sejam os meios de
comunicação”.50
Entre o Golpe Militar de 1964 e o AI-5 (1969) vários artistas se manifestaram contra o
regime militar, quando ainda a censura e a repressão não haviam se institucionalizado. Esse
movimento refletia um despertar crítico desenvolvido após o fim da ditadura do Estado Novo,
no final da década de 1940, que se concretizaria já sob condições adversas, naquilo que Roberto
Schwarz (2009, p. 52) chamou de “floração tardia”. Este período foi marcado por uma intensa
produção artística em vários campos, como no teatro, no cinema, nas artes plásticas e na música,
que tonificaram o panorama das expressões culturais no Brasil. A implantação de instrumentos
de repressão fora forjada ao longo desses cinco anos, entre 1964 e 1969, o que permitiu ao
governo mapear toda essa produção e seus mentores e agir imediatamente após o AI-5.
Sob a capa da “proteção à família” e da defesa de “valores morais” foram colocadas em
prática uma série de medidas de repressão de ideias contrárias ao regime militar, sob o comando
do Departamento de Polícia Federal do Ministério da Justiça. Diversos artistas foram presos e
submetidos a Inquéritos Policiais Militares; outros buscaram voluntariamente o exílio, com
medo da possibilidade de tortura e prisão. Entre resistência e adesões, o cenário cultural
brasileiro atravessou os anos da ditadura sob forte pressão e, gradualmente, foi se recompondo
a partir do final da vigência do AI-5, uma das medidas da chamada política de “abertura lenta,

BRASIL. PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA. “Decreto-lei n. 1.077, de 26 de janeiro de 1970 – Dispõe sobre a
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gradual e segura” adotada pelo general Ernesto Geisel, presidente da República entre 1974 e
1979.
Ao mesmo tempo em que reprimiam de forma sistemática as ideias e manifestações
consideradas uma ameaça à doutrina da Segurança Nacional, os governos militares iniciaram
um processo de inserção gradual do campo da cultura no conjunto das questões voltadas ao
desenvolvimento, destacando especialmente a valorização dos regionalismos. A base de
atuação foi o Conselho Federal de Cultura (CFC), criado pelo decreto-lei n. 74, de 21 de
novembro de 1966,51 que tinha como atribuições principais coordenar as atividades culturais
do Ministério da Educação e Cultura (MEC) e elaborar, juntamente com o Conselho Federal da
Educação, o Plano Nacional da Cultura, que seria aprovado somente em 1975.52
Um dos maiores desafios de atuação no campo cultural era, no entanto, a falta de
orçamento e a precarização em que se encontravam as principais instituições do governo
federal. Para contornar esse problema, os governos militares lançaram alguns programas
específicos, como na área de cinema, através da criação da Empresa Brasileira de Filmes S.A.
em 1969, a fim de exercer um maior controle sobre a produção do cinema nacional e de sua
distribuição no exterior. A indústria fonográfica e o setor editorial também foram agraciados
com apoio, o que fortaleceu diversos empreendimentos privados, como os que resultaram no
lançamento de publicações sobre a história do Brasil distribuídas em fascículos através de
bancas de jornais, com impacto em todo o território nacional, e que teve como figura de
destaque o empresário Victor Civita (1907-1990), criador da Editora Abril.
Em 1973 o governo federal lançou o Plano de Ação Cultural, com objetivo de destinar
verbas para projetos incluídos no calendário de eventos culturais estabelecidos pelo MEC e, em
1975, criou a Fundação Nacional de Artes (Funarte), através da Lei 6.312,53 cuja atuação estava
pautada na “necessidade de resguardar a autenticidade das manifestações culturais como forma
de identidade nacional, reconhecendo o pesado ônus que dela decorre e que apenas parcialmente
pode ser assumido por entidades privadas”.54 Ao realizar o balanço de sua gestão à frente do
MEC, em discurso na Escola Superior de Guerra, em 1977, o ministro Ney Braga reafirmou a
“presença do Estado como elemento de apoio e estímulo à integração do desenvolvimento
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cultural dentro do processo global de desenvolvimento brasileiro” (BRAGA apud CALABRE,
2009, p. 92).
Mesmo que apresentando ambiguidades entre produtores culturais simpatizantes do
regime militar, que continuaram a desenvolver seus trabalhos sob censura evitando qualquer
menção crítica ao governo, e artistas contrários ao governo, um sentimento comum contra
repressão cresceu no país a partir do início da década de 1980. O Brasil começava a respirar um
período de retomada da democracia, entre pressões sociais crescentes e concessões políticas
possíveis, que iriam determinar um novo lugar da produção cultural no país e as bases para a
sedimentação de uma nova norma jurídica capaz de atender ao novo contexto. Assim começou
a ser pavimentado o caminho para o surgimento da chamada Lei Sarney.
José Sarney já era um político de grande experiência legislativa e executiva quando
chegou à Presidência. Havia ocupado as funções de governador do estado do Maranhão (19661970) e de senador pelo mesmo estado (1971-1985). Formado em Direito pela Faculdade de
Direito do Maranhão (1953) e membro da Academia Maranhense de Letras, Sarney se
aproximou de escritores conterrâneos, cujas obras tiveram grande repercussão nacional, como
Ferreira Gullar, integrando um movimento de poetas responsáveis pelo surgimento do pósmodernismo no Maranhão.55 Alinhado à direita brasileira, Sarney foi presidente da Aliança
Renovadora Nacional, partido político criado em 1965 como base parlamentar de sustentação
do Golpe Militar.
Em 1972, o então senador Sarney apresentou seu primeiro Projeto de Lei que versava
sobre incentivos à cultura.56 O projeto foi arquivado, e o senador voltou a apresentá-lo em 1975,
quando foi novamente arquivado. O mesmo projeto voltou à pauta da Câmara em 1980, quando,
mais uma vez, foi arquivado ao final daquela legislatura.57 A ideia estava baseada no mesmo
princípio de dedução do imposto de renda bruto de pessoas físicas e jurídicas para fins culturais,
oferecendo, entretanto, uma margem maior de abatimento. Nas vezes em que foi arquivado
prevalecia o argumento de inconstitucionalidade da medida, pois que os projetos voltados à
matéria financeira, por orientação dos governos durante a ditadura militar, não deveriam
originar-se do Legislativo, mas sim do Executivo.
“SARNEY, José” (verbete biográfico por Sônia Dias, Renato Lemos e Alan Carneiro), 2015. In: Dicionário
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As circunstâncias que levaram José Sarney à presidência da República resultaram
diretamente de um movimento suprapartidário em favor da retomada das eleições diretas para
presidente da República, que acabou se transformando na base de uma intensa mobilização
popular, conhecida como “Diretas Já”, liderada pelos principais políticos de oposição no país e
que contou com o apoio decisivo da classe artística. Ainda que a Emenda Constitucional que
determinava a eleição direta para presidente da República não fosse aprovada pelo Congresso
em 1984, o movimento ganharia força (CARVALHO, 2004; BERTONCELO, 2007; FAUSTO,
2018).
A força do movimento “Diretas Já” acabou por pressionar o Colégio Eleitoral, instância
do Congresso Nacional criada pelo Ato Institucional N. 1 (09 de abril de 1964), primeira grande
medida administrativa tomada pelos militares para legitimar jurídica e politicamente a
composição do novo governo, que elegera até então apenas candidatos escolhidos pela cúpula
militar. Em 1985, um candidato de oposição dos militares sairia, entretanto, vitorioso; o político
mineiro Tancredo de Almeida Neves. Tancredo, no entanto, não chegou a tomar posse por
motivo de doença e José Sarney, seu vice na chapa, acabaria tomando posse em seu lugar em
15 de janeiro de 1985, tornando-se presidente de maneira definitiva poucos dias depois, com o
falecimento de Tancredo, em 21 de abril daquele ano.
Após ocupar a presidência, apoiado em sua maior influência sobre o parlamento, é que
Sarney conseguiu que seu projeto – já parcialmente modificado, após redação coordenada por
um grupo interministerial e pelo CFC, além do aval de sua equipe econômica –, fosse aprovado
pelo Congresso Nacional.
1.5 – A Lei Sarney e seus dois maridos: empresários e artistas na construção do novo
marco legal para o mecenato no Brasil
Em seu discurso na cerimônia de entrega ao Congresso Nacional do projeto de lei que
estabelecia um novo modelo de financiamento à cultura no Brasil, proferido em 4 de junho de
1986, o então Presidente José Sarney assim sintetizava as virtudes de seu projeto:

O que nós queremos agora é que os financiadores desse novo surgimento
sejam a própria sociedade, do indivíduo comum à grande empresa. Não mais
o governo, paternalmente, sozinho. Essa é a grande mudança que a lei propõe.
(...) Por outro lado, se conseguirmos ajudar, didaticamente, o povo brasileiro
a se tornar responsável ele próprio, diretamente e sem maiores entraves
burocráticos, por sua arte e por sua cultura, por sua criação e por sua memória,
ficando o Estado apenas como regulador do processo, corrigindo distorções
onde as houver e ajudando as áreas e os produtores culturais mais carentes,
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estaremos mudando a mentalidade da sociedade brasileira (BRASIL.
MINISTÉRIO DA CULTURA. Lei Sarney, 1988, p. 7).

A velha fórmula de Osvaldo Orico reaparecia nas mãos de outro político escritor. A bula
desta nova receita não apontava apenas suas virtudes republicanas, mas vinha acompanhada
também das contraindicações: o financiamento, quando efetuado diretamente pelo governo,
poderia degenerar em paternalismo. Na concepção de Celso Furtado, um dos mais prestigiados
economistas do país,58 à frente do MinC59 durante a aprovação da Lei Sarney (como ficaria
conhecido o novo marco legal), a norma seria capaz de instaurar “profundas mudanças nas
relações entre a sociedade e o Estado”, possibilitando “o avanço do esforço coletivo de tomar
a iniciativa do projeto cultural, mobilizar recursos para a sua realização e fiscalizar a sua
utilização” (FURTADO, 2012, p. 87).
Pela nova lei, toda pessoa física contribuinte do imposto de renda poderia abater da
renda bruta o valor de doações, patrocínios e investimentos em favor de pessoas jurídicas de
natureza cultural devidamente cadastrada no MinC, com ou sem fins lucrativos, até 100%
(doações), 80% (patrocínio) e 50% (investimento), desde que não superior a 10% da renda bruta
em cada exercício financeiro. As pessoas jurídicas poderiam deduzir do imposto os mesmos
percentuais, observando o limite máximo de 2% do imposto devido. Este “salto” da parcela de
dedução, se comparado ao determinado pela legislação de imposto até aquele momento,
tornava-se, àquela altura, uma medida sem paralelo em outros países, e uma alternativa para
modificar o panorama de desinteresse mostrado por empresários brasileiros no que se referia
ao patrocínio de projetos culturais.
Entretanto, desde seu lançamento o novo modelo de financiamento à cultura suscitava
dúvidas e mesmo descrenças. Perguntado sobre o que esperava da Lei Sarney, o antropólogo
Darcy Ribeiro vaticinava outro destino:

O [presidente] Sarney e o [ministro da Cultura] Celso Furtado pretendem
comover os ricos, propondo a eles que deixem de pagar imposto de renda e
comprem um quadrinho, deem uma ajudazinha para restaurar uma velha
igreja. É uma ilusão do Sarney que eu desejo dê certo.60
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Darcy apontava, com fina ironia, uma dimensão prática do problema, que era a
desconfiança sobre o altruísmo das elites brasileiras quando o assunto é filantropia. E Darcy
não foi voz isolada. O diretor de teatro e dramaturgo José Celso Martinez Corrêa também
expressava uma outra importante dúvida sobre o sistema que se implantara, alertando que a
cultura se transformaria em “subproduto de departamento de marketing de grandes empresas”.61
Ao analisar as condições que favoreceram a aprovação da Lei Sarney, é possível
identificar a mobilização de duas frentes distintas na sociedade, além da atuação do próprio
corpo burocrático do governo, especialmente dirigentes do recém-criado MinC, interessados
em resolver a grave insuficiência de recursos públicos para a área. De um lado estavam os
representantes da classe artística e produtores culturais, que buscavam alternativa para o
financiamento de seus projetos, estimulados pela retomada da liberdade de expressão perdida
durante a ditadura militar; de outro, representantes de setores de comunicação e marketing de
grandes empresas privadas e de capital misto, interessados em obter uma nova fórmula para
financiar campanhas de publicidade, vinculando suas instituições às artes e à cultura em geral.
A significativa mobilização da classe artística, especialmente no mundo do showbiz, foi
a frente que alcançou maior visibilidade, devido à influência de artistas junto à imprensa. Diante
de uma iminente retomada da liberdade de expressão e a consequente expansão de movimentos
artísticos em vários setores, o acesso a recursos tornava-se um imperativo e as verbas públicas
disponíveis naquele momento não faziam frente aos custos de muitas atividades culturais. Essa
frente atuava diretamente junto ao MinC, primeiro com o ministro Aluísio Pimenta, que
assumiu a pasta em 30 de maio de 1985, e depois com Celso Furtado, que assumiu o Ministério
em 14 de fevereiro de 1986.
O apoio do setor cultural, em particular, foi simbolicamente demonstrado através da
presença de inúmeros artistas na solenidade de assinatura e envio ao Congresso do texto final
do projeto, em 04 de junho de 1986. Na ocasião, coube à atriz Dina Sfat fazer um discurso em
nome da classe artística brasileira: “no filme Terra em transe, Glauber Rocha simboliza o povo
em um personagem com a boca tampada. Assim nós vivemos todos estes anos”. 62 A atriz
ironizou a ideia corrente de que os artistas trabalham melhor em condições adversas e lembrou
que não foi fácil sobreviver à censura imposta pelos governos militares. Na mesma ocasião, o
dramaturgo Dias Gomes, cujas peças teatrais mais importantes realizadas nos anos de 1960
acabaram sendo censuradas, além de ser demitido da Rádio Nacional por conta de sua filiação
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ao Partido Comunista, afirmou: “o artista sempre foi uma figura incômoda para os governos
militares”.
A mobilização de artistas para a imediata aprovação da lei contou com muitos nomes
da cultura no Brasil, como a atriz e produtora cultural Ruth Escobar, que organizou em sua
residência um encontro entre artistas e Celso Furtado logo após o envio do projeto ao
Congresso, para que fossem esclarecidas algumas dúvidas sobre sua aplicabilidade e acertadas
estratégias de pressão junto aos congressistas.63 Apesar da aparente harmonia entre artistas e o
governo de José Sarney, durante o encontro uma manifestação de José Celso Martinez Corrêa
deixava clara a tensão que ainda pairava. José Celso, de joelhos diante do ministro e com os
braços estendidos, protestou contra a proibição no Brasil do filme Je vous salue, Marie, do
diretor francês Jean-Luc Godard, determinada por Sarney em 1985 a pedido da Conferência
Nacional dos Bispos do Brasil.64
Outra frente pela aprovação da Lei Sarney, de atuação menos estridente, mas decisiva,
foi formada por representantes de empresas interessados obter benefícios fiscais para destinar
parte de suas verbas de publicidade para o apoio a projetos culturais. A entronização do mecenas
no conjunto das políticas públicas reguladoras do financiamento à cultura no Brasil começava
a tomar sua forma definitiva, embalada pelo discurso liberal que gradualmente dominava o
campo político no país.
Vale aqui destacar que o regime de incentivo fiscal também era uma novidade em termos
de política tributária no Brasil. Sua implantação se deu no conjunto das reformas econômicas
coordenadas pelos governos militares ainda em 1964, aproveitando trabalhos iniciados no ano
anterior pela Comissão de Reforma do Ministério da Fazenda de reorganização da
administração fiscal federal. Para os militares, a reforma tributária foi utilizada para aumentar
os recursos federais, ao mesmo tempo em que aliviava tributos dos setores empresariais, que
foram a base política e ideológica de apoio ao novo regime. As questões fundamentais da
mudança estavam na centralização das decisões econômicas, no aumento dos tributos
provenientes da sociedade civil – isso se verificou na majoração do imposto de renda das
pessoas físicas –, e na ampliação da participação do setor privado na economia por meio dos
incentivos fiscais. Os documentos legais que sintetizaram essas medidas foram a Emenda
Constitucional n. 18/65 e a lei n. 5.172/66 (VARSANO, 1996).
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O princípio da renúncia fiscal está baseado numa política de desoneração tributária, cuja
finalidade está na simplificação dos custos da administração direta, na promoção da equidade
e na compensação de gastos realizados pelos contribuintes com a prestação de serviços públicos
não atendidos pelo governo, consideradas ações complementares às funções típicas de Estado.
Sob o ponto de vista ideal, essa desoneração promoveria um incentivo a determinados setores
da economia. Entretanto, a decisão de adotar a prática dos incentivos fiscais, vital para angariar
a simpatia dos setores empresariais brasileiros por parte do governo militar, acabou
comprometendo a própria arrecadação, e em menos de 10 anos foi praticamente abolida
(VARSANO, 1996).
Enquanto a mobilização de artistas e produtores culturais atuava no MinC,
representantes de empresários tinham linha direta junto à equipe econômica do governo, sob a
coordenação do ministro da Fazenda Dilson Funaro, também ele um empresário.65 Convencer
o staff da economia foi, certamente, a tarefa mais complexa, devido à preocupação com a
diminuição de arrecadação e mesmo com uma possível ausência de controle sobre a destinação
dos recursos aplicados, preocupação essa que se confirmaria mais tarde.
Alguns empresários exerceram uma forte influência na aprovação da nova lei de
incentivos à cultura, como José Mindlin, fundador da empresa Metal Leve, fabricante de
autopeças, e Matias Machline, proprietário da Sharp, empresa que obteve a autorização para
uso da marca da multinacional japonesa de mesmo nome (Sharp Corporation), em 1965.
Machline era amigo do presidente José Sarney e exerceu forte influência sobre as políticas
econômicas do governo.66 Dois anos após a aprovação da Lei Sarney, em 1988, seu filho José
Maurício Machline, então diretor de marketing da empresa, criou Prêmio Sharp da Música
Brasileira, com base nas deduções oferecidas pela Lei.67
Outro empresário com forte influência junto ao governo Sarney foi Olavo Egydio
Setubal, fundador do Banco Itaú. Ele aproveitou a aprovação da nova lei de benefícios fiscais
para operações de caráter cultural para criar, no ano seguinte, uma instituição vinculada
diretamente ao banco, o Instituto Itaú Cultural, que seria inaugurado em 1989. No discurso de
inauguração do Itaú Cultural, Setubal fez uma referência direta à oportunidade criada pela Lei
Sarney: “o presidente Sarney criou as condições para uma profícua e criativa interação entre o
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empresariado e o setor cultural, no momento histórico que a sociedade brasileira atravessa”
(SETUBAL apud MICHETTI, 2016, p. 523).
A força da participação do setor empresarial pode ser dimensionada no próprio
depoimento do ministro da Cultura Aloísio Pimenta, que atuou nos primeiros momentos da
aprovação da Lei Sarney: “o que fizemos naquela época foi discutir com as associações
comerciais e com as federações das indústrias a criação de um mecanismo que não fosse para
financiar projetos para o Estado e sim para o setor particular, mas visando ao interesse público”
(SILVA; MIDLEJ, 2011, p. 38). O depoimento deixa clara uma questão essencial. Pairava uma
dúvida de qual seria o real nível de envolvimento do setor empresarial privado, e mesmo de
pessoas físicas, no financiamento de atividades culturais, mesmo com a possibilidade de
dedução dos recursos aplicados.
Por seu lado, o MinC buscava implementar condições mínimas de fomento, perdidas
quando da separação da Educação. Praticamente todos os recursos destinados ao antigo MEC
foram redirecionados ao setor de educação e a fração destinada às ações da cultura não atendia
sequer às despesas operacionais com a manutenção da estrutura institucional herdada, que
incluía instituições como a Secretaria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (atual
IPHAN), a Fundação Nacional Pró-Memória, a Funarte, o Instituto Nacional de Artes Cênicas
e a Fundação Casa de Rui Barbosa, dentre outras.
O desequilíbrio na distribuição de orçamentos entre setores da educação e da cultura no
âmbito do MEC já era uma realidade constatada em estudos anteriores. Um diagnóstico
realizado em 1964 por Josué Montello, escritor e membro da Academia Brasileira de Letras,
que havia dirigido a Biblioteca Nacional e o Museu da República e à época dirigia o Museu
Histórico Nacional, mostrou que 97% do orçamento do então Ministério da Educação e Cultura
eram destinados a programas educacionais.68
Apesar de alguns entraves iniciais, a lei não demoraria a ser aprovada pelo Congresso,
como resultado da mobilização da classe artística e de grande parte da imprensa. É preciso situar
que 1986 era ano de eleições parlamentares para a instalação de uma Assembleia Nacional
Constituinte. Muitos deputados federais e senadores buscavam apoio nas diversas
representações da sociedade, visando à reeleição.69 A eleição ocorreria em 15 de novembro de
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1986, para escolha de deputados federais e de dois terços dos senadores que comporiam a
Assembleia Constituinte, que levou à promulgação da atual Constituição Brasileira, em 05 de
outubro de 1988.
A crença de que o novo modelo de financiamento à cultura no Brasil democratizaria o
campo da produção cultural, a partir da participação ativa da sociedade civil em substituição ao
Estado, conforme predizia Celso Furtado, chegou a ser tomada como modelo internacional. Em
artigo publicado no Le Monde a 26 de agosto de 1986, o sociólogo francês Alain Touraine
destacava a iniciativa “como um passo decisivo para a transformação que hoje se impõe”,
recomendando que a França usasse como inspiração: “texto que merece ser citado por sua
admirável abertura de espírito” (FURTADO, 2012, p. 15).
A Lei Sarney, entretanto, parece ter frustrado o idealismo de Celso Furtado, que
apostava no estímulo à criatividade no âmbito da dinâmica cultural como ponte para o
desenvolvimento – reflexão já presente em seu livro Criatividade e dependência da civilização
industrial (2008), ao mesmo tempo em que confirmava o ceticismo de Darcy Ribeiro com as
elites.
Ao longo dos primeiro quatro anos de existência da Lei Sarney, grande parte da
aplicação dos recursos não foi acompanhada de prestação de contas, e inúmeras irregularidades
foram constatadas. A despeito de conter, em seu Art. 13, recomendação expressa de fiscalização
por parte da Receita Federal, o que se verificou foi uma resposta negligente do governo federal
em relação aos casos de fraude mais comuns. Nem mesmo a ameaça de punição aos que
fraudassem o imposto de renda, contida no Art. 14 da Lei, serviu de intimidação. O próprio
Furtado já apontava os perigos da nova modalidade de fomento pouco antes da aprovação da
lei no Congresso, como o perigo da figura do “corretor” cultural, que substituiria o
relacionamento direto entre possíveis doadores e as entidades culturais.70
São conhecidas algumas ações do Judiciário a partir de denúncias públicas contra a
omissão de fiscalização.71 A falta de controle deixava margem para irregularidades, pois as
notas fiscais emitidas poderiam ser usadas para abatimento fiscal, ainda que não destinadas à
despesa efetiva com as atividades culturais expressas na Lei. Em maio de 1991, a Receita
Federal apresentou um quadro contendo a relação das empresas que não prestaram contas, além

LEITÃO, Miriam. “Que noite, ministro!”. In: O Globo, 22 jun. 1986, p. 5.
PORTO ALEGRE (RS). TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO (TRF-4). “Apelação em
Mandado de Segurança AMS 14630 PR 96.04.14630-0. Mandado de Segurança. Ilegitimidade passiva. Omissão
ide fiscalização. Lei Sarney”. Porto Alegre, 24 jun. 1999.
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dos valores referentes.72 Segundo o órgão, mais de 80% dos valores aplicados entre 1986 e 1989
em projetos culturais não apresentaram prestação de contas (Tabela 1). Apesar das tentativas
de busca junto a sistemas de controle governamental pela Internet, não foi possível conhecer
mais detalhes sobre os projetos executados através de recursos oriundos do uso da Lei Sarney,
para que fosse possível identificar não apenas a natureza dos projetos, mas, especialmente, os
proponentes que se beneficiaram da isenção fiscal.

Tabela 1 - Lei Sarney. Valores totais dos benefícios entre 1986 e 1989
Ano
1986
1987
1988
1989
Total

Valor nominal dos
benefícios (cruzeiros)
120.000,00
9.000.480,00
152.648.909,00
2.331.908,00
164.101.297,00

Valor nominal da prestação de
contas
Não houve
2.000.838,00
22.842.480,00
100.000,00
24.943.318,00

Percentual de benefícios
sem prestação de contas
100%
77,77%
85,04%
95,72%
84,34%

Fonte: tabela elaborada pelo autor, com base em informações fornecidas pela Receita Federal,
publicadas no Jornal do Brasil, 12 de maio de 1991.

Para alguns gestores públicos de Cultura que atuaram no período, as acusações contra
Lei Sarney acabaram por retirar seu principal mérito, que foi determinar o início de um perfil
mais profissional dos gestores culturais no Brasil. Angelo Oswaldo, chefe de gabinete do
Ministério da Cultura na gestão de Celso Furtado, assim se manifestou sobre o assunto:
Eu acho que a Lei Sarney caminhava muito bem. (...) Produziu muitos
resultados. Consolidou, na prática, um instrumento legal de apoio financeiro
à cultura. (...) Isso trouxe uma revolução no financiamento da cultura, que era
o grande drama. Também mostrou que a cultura podia captar recursos, que
havia a necessidade de profissionalização. (...) Não adianta você ter aquela
visão alienada e arcaica do profissional da cultura como uma pessoa que não
sabe lidar com a economia, não sabe mexer com contabilidade, não tem visão
empresarial (OSWALDO apud SILVA; MIDLEJ, 2011, p. 45).

No âmbito político, devemos recordar que no período de vigência da Lei tanto o governo
federal como o próprio Ministério da Cultura demonstraram pouco interesse em estimular e
mesmo prover a Receita Federal de ferramentas capazes de identificar e punir as empresas e
pessoas físicas que não prestavam contas da aplicação dos recursos. É possível especular que o
próprio presidente da República tivesse receios em expor as enormes fragilidades de uma lei de
sua iniciativa, que ficou gravada com seu nome. A rigor, a referida Lei funcionou apenas
PRAXEDES, Cleber. “Beneficiados pela Lei Sarney têm contas devassadas”. In: Jornal do Brasil, 12 maio
1991.
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durante o seu mandato presidencial e foi deliberadamente protegida de desgastes que pudessem
arranhar a imagem do próprio Sarney.
Mesmo após sua revogação em 1990 e a aprovação da Lei Rouanet, em 1991, ainda
encontramos movimentos de blindagem da Lei Sarney como forma de proteção da imagem de
seu idealizador. Esta questão fica clara no esforço que fez a filha de Sarney, deputada federal
pelo estado do Maranhão, Roseana Sarney, de recriar em 1993 uma lei que traria de volta o
sobrenome da família, cujo principal objetivo era renovar a importância da antiga legislação e
reparar eventuais acusações de fraudes cometidas no âmbito de sua utilização, através de um
Projeto de Lei apresentado ao Congresso. Na justificativa de seu projeto apresentado ao
Congresso, Roseana afirmava que “(...) vale lembrar que, embora se tenha noticiado e alardeado
a respeito de possíveis ilícitos na aplicação da chamada Lei Sarney, nenhum fato concreto foi
apresentado, pois na realidade somente benefícios resultaram da referida lei”. Entretanto, a
Deputada Roseana Sarney não deixou de admitir as fraudes, e ressaltava que “todas as leis
fiscais, têm mecanismos contra as fraudes, e, se elas existem, aplica-se a lei, e não se
extinguem”. E encerrava assim seu raciocínio: “Calculem se, agora, com as fraudes da
Previdência, em vez de combater as fraudes, acabássemos com a previdência?”.73
A Constituição promulgada em 05 de outubro de 1988, ainda durante o mandato de
Sarney, representaria um enorme avanço para as relações entre o Estado e a cultura, que seriam
a base para a ampliação e a diversificação das políticas públicas do setor que seriam adotadas
nos anos posteriores. Pelo Art. 215, caberia ao Estado garantir “a todos o pleno exercício dos
direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional”, e proteger “as manifestações das
culturas populares, indígenas e afro-brasileiras, e das de outros grupos participantes do processo
civilizatório nacional”.74
1.6 – A gênese da Lei Rouanet
No final do governo Sarney uma nova realidade passava a marcar o cenário político e
social no país, especialmente a partir da garantia do direito ao sufrágio universal pelo voto
secreto estabelecida pela nova Constituição Federal. O sucessor de Sarney seria, portanto,
escolhido pelo voto direto no ano de 1989, naquela que se tornou a primeira eleição direta para

BRASIL. CÂMARA DOS DEPUTADOS. “Projeto de Lei n. 4.190/1993, apresentado a 23 de setembro de 1993.
Dispõe sobre benefícios fiscais sobre operações de caráter cultural ou artístico”. Autora: Roseana Sarney (MDB).
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presidência da República desde o Golpe Militar de 1964, que seria vencida pelo então
governador de Alagoas, Fernando Affonso Collor de Mello.
Collor representava um espectro político alinhado aos setores conservadores da direita
brasileira, que desejavam manter controle sobre o processo de redemocratização após o fim da
ditadura militar e colocar em prática uma agenda econômica disseminada em experiências
internacionais, que defendia, fundamentalmente, a privatização das empresas públicas, uma
ampla abertura comercial e a diminuição dos chamados “custos sociais”.
Sua campanha se colocava como uma resposta à ameaça “esquerdizante” representada
pela candidatura de dois fortes concorrentes no pleito presidencial de 1989, Leonel de Moura
Brizola, do Partido Democrático Trabalhista (PDT) e Luís Inácio ‘Lula’ da Silva, do PT. A
agenda de reformas na economia de Collor foi apresentada como uma resposta ao fracasso do
governo de José Sarney e sua “Nova República”, após tentativas frustradas de estabilização
monetária, em especial os choques heterodoxos (os chamados Planos Cruzado I e II, ambos em
1986, baseados especialmente no congelamento de preços e na desindexação), que acabaram
levando o país à recessão e à hiperinflação. Collor se elegeria com a bandeira da modernidade,
expressa na superioridade do mercado sobre o Estado a fim de promover a eficiência
econômica.
Mesmo indicando sua intenção de reduzir os direitos sociais dos trabalhadores, através
de uma radical desregulamentação do mercado de trabalho, Collor usou em sua campanha um
discurso populista de combate à corrupção – como de praxe acontece em momentos de
contrarreação da extrema-direita brasileira ao longo da história das campanhas eleitorais –,
especialmente de combate aos altos salários de alguns servidores públicos, por ele chamados
de “marajás”, numa alusão às antigas aristocracias da Índia. A “caça aos marajás” foi o bordão
de campanha que traduziu o discurso do candidato, ele mesmo filho de aristocracia alagoana,
apoiado por políticos alinhados à ditadura militar de 1964 e pelo maior conglomerado de mídia
do país, as Organizações Globo (atual Grupo Globo), através do esforço pessoal de seu
proprietário, o empresário Roberto Marinho.75
Sobre a questão cultural, o então candidato Collor afirmou em seu discurso de 12 de
julho de 1989 na convenção do Partido da Renovação Nacional que era “preciso acabar com a
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Sobre o apoio da Globo a Fernando Collor, o ex-diretor geral da emissora de TV em 1989, José Bonifácio de
Oliveira Sobrinho, o “Boni”, em entrevista ao jornalista Geneton Moraes Neto, exibida no programa Dossiê Globo
News em 21 de novembro de 2011, admitiu ter havido uma ajuda da empresa durante o último debate, através de
orientações de cunho jornalístico, para “melhorar a postura de Collor junto ao espectador, pra ficar em pé de
igualdade com a popularidade do Lula” (MORAES, Geneton. “Boni relembra o debate Collor vs. Lula”. In:
Observatório da Imprensa, 02 dez. 2011).
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concepção arcaica e antidemocrática do Estado em relação à Cultura”. Em seu programa ele já
indicava o desejo de extinguir o Ministério da Cultura e rever o papel das instituições
governamentais responsáveis pelas políticas culturais. No documento formulado pela
campanha, intitulado “Diretrizes de ação do governo Collor de Mello”, o candidato apontava a
necessidade de devolver aos produtores culturais as funções que lhe foram negadas: “teatros,
casas de espetáculo, festivais, concertos, orquestras, exposições, bibliotecas e museus devem
ser geridos e promovidos pelos próprios artistas e por educadores, de forma autônoma”. 76 Em
relação à Lei Sarney, Collor já apontava o desejo de mudança.
Os economistas que se aliaram à candidatura Collor defendiam um Estado que fosse
forte no controle do dinheiro e no combate ao poder dos sindicatos, mas que diminuísse sua
presença na oferta de serviços públicos. Parte das medidas prometidas pelo candidato acabaram
se tornando realidade ainda em seu primeiro dia de mandato (15 de março de 1990), quando foi
enviada ao Congresso a Medida Provisória n. 168, que determinou a mudança do sistema
monetário nacional (de Cruzado Novo para Cruzeiro) e o confisco dos ativos financeiros
superiores a cinquenta mil cruzeiros, depositados em conta corrente, investimentos ou
poupança.77 A constante imposição de novas regras econômicas e políticas sem prévio debate
foram a marca do governo e pode ser verificada pelo excessivo número de Medidas Provisórias:
apenas nos primeiros 80 dias de governo foram editadas 42.
Ainda que no cenário internacional as experiências políticas fundadas no chamado
neoliberalismo já estivessem sedimentadas desde as décadas de 1970 e 1980, foi no curto
mandato de Collor (1990 a 1992) que foram postas em prática como projeto de governo pela
primeira vez no país, defendidas enquanto uma resposta à tradição do chamado “Estado
desenvolvimentista”, marca herdada do passado colonial e aprofundada a partir da década de
1930, nos governos do presidente Getúlio Vargas (1930-1945; 1951-1954). Iluminada pelo
“Consenso de Washington”78 e pelo Fundo Monetário Internacional, a cartilha neoliberal
BRASIL. CONSELHO FEDERAL DE CULTURA. “Informativo Cultural do Conselho Federal de Cultura”.
In: Conselho Federal de Cultura, ano I, n. 3, nov./dez. 1989.
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pregava, especialmente, o livre comércio, que significava a abertura irrestrita das importações,
a livre circulação dos investimentos estrangeiros e a desregulamentação gradual das obrigações
do Estado em favor da participação da iniciativa privada.79 Eliminar as marcas deixadas pela
chamada Era Vargas passou a ser uma espécie de obsessão para os projetos liberais que se
implantariam no Brasil na década de 1990, como veremos mais adiante no governo do
presidente Fernando Henrique Cardoso, sucessor de Collor.
Ainda que discursivamente baseado num projeto ideal de liberalismo político – como
um valor tributário da conquista humana da liberdade, o novo liberalismo tal como pensado e
praticado pela equipe econômica de Collor de Mello, com o apoio dos banqueiros e industriais
que lhes serviram de esteio político interna e externamente, acabou centrado exclusivamente no
liberalismo econômico tradicional, cujo caminho único seria a economia de mercado. Collor
foi eleito com a bandeira de uma modernidade forjada contra um suposto arcaísmo, expressa
pela superioridade do mercado sobre o Estado, em que a luta contra a desigualdade social
submergia em discursos de cunho populista.
No campo da Cultura, as promessas de campanha foram cumpridas com rigor
draconiano. Além da extinção do próprio MinC, o governo determinou a extinção das principais
instituições federais encarregadas da execução de políticas federais no campo, através da Lei
8.029 (12/04/1990): a Funarte, a Fundação Nacional de Artes Cênicas (Fundacen), a Fundação
do Cinema Brasileiro, a Fundação Nacional Pró-Memória, a Fundação Nacional Pró-Leitura e
a Fundação Nacional para Educação de Jovens e Adultos.80
Um novo arranjo foi montado no setor federal de cultura, com a criação do Instituto
Brasileiro da Arte e Cultura (IBAC) – através da incorporação das antigas Funarte, Fundacen e
FCRB – e do Instituto Brasileiro do Patrimônio Cultural (IBPC), que incorporou as funções da
Secretaria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (SPHAN) e da Fundação Nacional PróMemória (FNPM). À Biblioteca Nacional foram incorporadas as atribuições da Fundação PróLeitura. Entre abril e novembro de 1990 essas novas instituições foram administradas por
interventores e parte significativa do conjunto de servidores foi demitida. Em abril de 1990 uma

do Sul, que se transformariam numa espécie de “cartilha” para o estabelecimento de futuras parcerias de
cooperação econômica com a região.
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e práticas conservadoras e do resgate das teses do liberalismo clássico.
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nova lei sobre imposto de renda suspendeu os benefícios fiscais oferecidos pela Lei Sarney, que
encerrava, assim, seu curto ciclo de existência.81
Durante a campanha, ao citar especificamente as instituições culturais como exemplos
de intervencionismo do Estado e indicar sua intenção de extinguir o MinC, Collor gerou uma
enorme desconfiança entre artistas, escritores, produtores e agentes públicos ligados à cultura.
Um dos poucos representantes do setor que atuaram em favor das teses de campanha de
Fernando Collor de Mello foi o cineasta Antônio Ipojuca de Holanda Pontes, quem acabou
recebendo o convite para ocupar a Secretaria de Cultura da Presidência, que substituiu o antigo
Ministério, sob o controle direto do então presidente da República. A função havia sido
oferecida a José Guilherme Merquior, um dos principais ideólogos do liberalismo no Brasil,
que não o aceitou por motivo de doença (Merquior faleceria poucos meses depois).82
Ipojuca Pontes se enquadrou perfeitamente na lógica programática do governo Collor.
Sua breve atuação na Secretaria foi marcada mais pela destruição da estrutura federal ligada à
Cultura, especialmente no campo do cinema, que pela proposição de ideias e alternativas e por
afirmações de impacto contra os chamados “privilégios” de uma elite ligada à cultura: “é uma
elite de privilegiados que sempre se favoreceu do Estado, sem se importar com o fato de que a
sociedade é quem pagava a conta, pois o dinheiro sem suor gera a inflação que faz sofrer o
trabalhador”.83 O discurso de Ipojuca também se inseria numa dimensão maior, que incluía
“valores espirituais”: “a crise cultural é universal, tem origem na desagregação dos valores
espirituais, porque o homem é ainda um ser com dúvidas primitivas”. Sobre a extinção da Lei
Sarney, Ipojuca defendia a ideia de que “ela só incentivou a retração do capital privado, a
discriminação empresarial e, o pior, a expansão da dependência (parasitária) dos setores
incentivados – traço assinalável do “caráter nacional brasileiro” cultivado pela elite política”
(SILVA; MIDLEJ, 2011, p. 73).
Como reflexo do programa liberal, as propostas de Ipojuca Pontes estavam centradas no
princípio da redução máxima da intervenção do Estado na cultura. Em pouco tempo, entretanto,
a reorganização sem critérios aparentes das autarquias que empreendiam a política federal e a
ausência de propostas efetivas acarretaram a paralisia do setor. Durante os primeiros sete meses
de governo sequer foram escolhidos os presidentes das novas instituições, o que ocorreria
BRASIL. PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA. “Lei n. 8.034, de 12 de abril de 1990. Altera a legislação do
Imposto de Renda das pessoas jurídicas, e dá outras providências”.
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apenas no final de novembro de 1990.84 Em abril de 1991, Ipojuca pediu demissão da Secretaria
de Cultura, deixando o cargo antes mesmo de completar um ano de exercício, depois de
inúmeras críticas recebidas no meio cultural brasileiro.85
Ao mesmo tempo que divulgava o pedido de demissão de Ipojuca Pontes, o governo
anunciava a nomeação do diplomata Sergio Paulo Rouanet, que então ocupava o cargo de
Embaixador do Brasil na Dinamarca, para exercer a função de Secretário de Cultura da
Presidência.86 Era uma sinalização de trégua com o setor cultural brasileiro, insatisfeito com a
gestão Ipojuca.
Para entender as primeiras ações de Rouanet à frente da Secretário de Cultura é preciso
lembrar especialmente do último ato da gestão Ipojuca, que foi a apresentação de um novo
projeto de incentivo para a área cinematográfica, resultado de um estudo que envolveu a equipe
econômica do governo, chamada de Lei do Cinema. Em discurso no ato da apresentação da
nova Lei, Ipojuca reiterava seu propósito de lutar contra o que chamava de “paternalismo” na
área cinematográfica, protagonizado pela Embrafilme, também extinta por Collor. A novidade
apresentada pelo projeto estava na criação de uma “bolsa de cinema” para financiar as
atividades cinematográficas, através de um mecanismo que possibilitava a compra de cotas de
filmes em produção por financiadores, de acordo com a expectativa de sucesso no mercado
cinematográfico.
A legislação então existente para a área cinematográfica foi revogada, especialmente a
reserva de mercado para o cinema nacional. O governo Collor também determinou a extinção
do Conselho Nacional de Cinema, responsável pela fiscalização do cumprimento das leis
ligadas ao cinema brasileiro, como a Lei do Curta, que regulava a exibição de curtas-metragens
brasileiros em todos os cinemas do país, e a Fundação do Cinema Brasileiro, que fazia a
operação do sistema do curta-metragem. Para Ipojuca, “o projeto insere o cinema brasileiro
num contexto moderno de primeiro mundo”.87
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A ideia foi parcialmente aproveitada por Rouanet, que inicialmente desejava criar um
Fundo de Investimento Cultural, baseado no estímulo à criação e venda de cotas à sociedade de
uma determinada produção cultural, seguindo modelos adotados nos Estados Unidos e na
Inglaterra. De início, não havia nenhum planejamento que incluísse a oferta de incentivo fiscal
pelo novo Secretário de Cultura, de forma a harmonizar com o discurso da área econômica do
governo Collor e referendar as críticas que foram lançadas desde a campanha eleitoral contra a
Lei Sarney. Não tardou, no entanto, que o Rouanet voltasse seus esforços para restituir o modelo
de incentivos fiscais para o financiamento à cultura implantado pela Lei Sarney, de forma
oposta ao defendido por seu antecessor, atendendo especialmente ao pleito de produtores
cinematográficos, que foram os mais atingidos pelas medidas de Ipojuca.
A discussões sobre um aperfeiçoamento das relações entre a cultura e o “mercado”
mediadas pelo governo estavam na ordem do dia, expressas por Rouanet ainda nos primeiros
dias de sua gestão:
Não penso que o mercado seja a solução definitiva para todos os problemas
intelectuais e artísticos. É óbvio que o Estado tem responsabilidades diretas,
indelegáveis e intransferíveis em vários setores da atividade cultural
brasileira, sobretudo no que diz respeito ao patrimônio. Também é
responsabilidade intransferível do governo promover e encorajar de todas as
maneiras possíveis as manifestações artísticas, porque tudo isso está contido
na Constituição. Por outro lado, seria igualmente simplificador dizer que a
Cultura não tem nada a ver com o mercado. Há certas coisas que o mercado
pode fazer bem, dependendo de cada caso. Há certas áreas em que a presença
do estado é imprescindível. (...) Então tem de haver bom senso, ausência de
pragmatismo, de espírito pré-concebido.88

A execração da Lei Sarney ou de qualquer medida que envolvesse o uso de recursos do
Estado para o financiamento de projetos culturais, que fez parte do próprio discurso de
campanha de Collor e que se tornara real através de suas primeiras medidas na área da cultura
e na área fiscal, estava com seus dias contados. Fica claro que essa narrativa serviu apenas para
polarizar o debate eleitoral, como meio de articular uma falsa relação entre artistas e produtores
culturais ligados à esquerda com os benefícios emanados da Lei Sarney, travestida de defesa
contra o “estado patrimonialista”.89 Entretanto, a Realpolitik indicava uma revisão imediata
desse postulado, pois estava claro para o governo e para Rouanet, especialmente, que o estímulo
ao fomento cultural dirigido às elites empresariais brasileiras só se concretizaria mediante um
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instrumento jurídico que oferecesse claras vantagens fiscais, iguais ou mesmo superiores às
oferecidas pela Lei Sarney. Caso contrário, qualquer tentativa de estimular o apoio privado à
cultura fracassaria. O pragmatismo calava, assim, as bravatas de campanha, defendido por um
intelectual investido de burocrata de plantão.
Em fins de julho de 1991, Sergio Paulo Rouanet apresentou seu novo projeto de Lei ao
presidente da República para futura submissão ao Congresso Nacional. O modelo adotado não
diferia do princípio utilizado pela Lei Sarney e o próprio Rouanet teceu inesperados elogios ao
ex-presidente: “ele teve um papel pioneiro com sua lei de incentivos fiscais para projetos na
área cultural”,90 mas outros modelos serviram igualmente de inspiração, como a Lei Municipal
de São Paulo, conhecida por “Lei Mendonça”,91 regulamentada em 1991, medida pioneira que
serviu de modelo para diversos municípios ao permitir a dedução do Imposto sobre a
Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) e do Imposto sobre Serviços de Qualquer
Natureza (ISS) para os contribuintes que aplicassem recursos na área cultural. A Lei foi
aprovada no mandato da prefeita Luiza Erundina, com a filósofa Marilena Chauí à frente da
Secretaria de Cultura, atendendo à mobilização de artistas da cidade. 92 Rouanet também se
inspirou na Lei de Incentivos à Cultura do Distrito Federal, além de legislações de outros países.
Para ele, as principais preocupações na elaboração do projeto foram evitar burocracia e fraudes.
Não foi apenas por meras razões burocráticas que a exposição de motivos sobre a
necessidade de implantação da nova lei de incentivo à cultura, encaminhada ao Congresso
Nacional, também trazia a chancela do então ministro da Economia, Fazenda e Planejamento,
Marcílio Marques Moreira. Ao lado de José Guilherme Merquior, Moreira foi um dos principais
teóricos do liberalismo no Brasil.93
Na condição de ministro, Marcílio concentrou suas ações em implantar reformas na
política industrial e de comércio exterior, na liberalização dos fluxos financeiros com a
comunidade internacional e nas privatizações. Marcílio considerava o que chamava de
ROUANET, Sérgio Paulo. “Lei Rouanet em ritmo acelerado” [Entrevista concedida a Ricardo Miranda Filho].
In: Jornal do Brasil, 09 ago. 1991, p. 1.
91
SÃO PAULO (SP). “Lei n. 10.923, de 30 de dezembro de 1990. Dispõe sobre incentivo fiscal para a realização
de projetos culturais, no âmbito do município de São Paulo”.
92
A Lei Mendonça foi substituída somente em 2013 (Lei n. 15.948/2013), quando foi criado o Programa Municipal
de Apoio a Projetos Culturais – Pro-Mac, também apoiada no princípio do incentivo fiscal para realização de
projetos culturais.
93
Marcílio Marques Moreira fez seu mestrado em Ciência Política na Universidade de Georgetown (Washington
D. C.), e ocupou a vice-presidência do UNIBANCO. Antes de assumir o Ministério, ocupava a chefia da
embaixada do Brasil nos Estados Unidos desde 1986. Durante sua atuação nos EUA usou de toda a sua habilidade
diplomática para contornar algumas tensões entre os países, primeiro no campo da informática, após a decisão do
governo brasileiro de proibir a comercialização do programa MS/DOS, da Microsoft, sob alegação de proteção de
um produto similar fabricado no Brasil, depois no campo das patentes farmacêuticas. Em ambos os casos, o recuo
do governo brasileiro acabou contornando as crises.
90

71

“ceticismo metódico” como um dos pontos nucleares do liberalismo, “ótica pela qual encara as
instituições sociais e tradições culturais, com vistas à sua reavaliação, correção e, se necessário,
reconstrução” (MOREIRA, 1981, p. 7). Marcílio trouxe para o ministério suas convicções de
defesa da economia de mercado germinadas na iniciativa privada. Marcílio conhecia de perto
os problemas que envolviam a gestão de museus privados, pois havia ocupado a diretoria
financeira do MAM-RJ, então presidido por Walther Moreira Salles (1912-2001), nos anos de
1960.94
Rouanet e Marcílio entram praticamente juntos no governo Collor, o primeiro em março
e o segundo em maio de 1991. Tanto na economia como na cultura a atuação de Collor já
contava com muitas críticas, que faziam o governo perder sua sustentação por parte do
empresariado nacional e mesmo das classes médias que o apoiaram na eleição de 1989. Ao
mesmo tempo também perdeu apoio de um de seus principais aliados em tempos de campanha,
o empresário Roberto Marinho, depois de coordenar nos bastidores a compra da TV Manchete,
um canal de televisão que começava a rivalizar em audiência com a Globo no período. A
despeito das críticas do antecessor de Rouanet quanto ao uso de incentivos fiscais, uma costura
prática foi realizada entre os dois novos integrantes do governo para oferecer alternativa ao
quadro caótico de funcionamento das políticas culturais.
A primeira barreira foi eliminar, dentro do governo, as posições iniciais contrárias ao
modelo de apoio à cultura com base em incentivos fiscais defendidas pela equipe econômica.
Para tanto, bastava alinhar o velho modelo às novas soluções, sem perder a essência do discurso.
Este desejo acabou por emprestar à nova lei uma característica híbrida, com indicativos de uma
participação efetiva do Estado, através da ratificação do Fundo de Promoção Cultural, criado
em 1986 (lei n. 7.505/86), que seria denominado de Fundo Nacional de Cultura (FNC), da
implantação de um sistema de investimento culturais semelhante ao princípio de funcionamento
das bolsas de valores – através da criação do Fundo de Investimento Cultural e Artístico
(FICART) –, e de um mecenato que seria apoiado por empresários e pela sociedade em geral,
que ofereceria benefícios fiscais, baseado na experiência da Lei Sarney. Foi no mecenato que
as características liberalizantes da Lei Rouanet ficaram mais evidentes e não foi sem razão que
o novo sistema de mecenato se tornaria seu fundamento até a atualidade.
No texto de justificativa da nova lei, assinado em conjunto por Rouanet e Marcílio,
estavam combinadas as velhas fórmulas tradicionalmente usadas no Brasil quando o assunto é
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o estímulo à filantropia cultural. A camada aparente do discurso remetia ao princípio do serviço
“desinteressado” da coletividade, tal como tratada pela lei de declaração de utilidade pública de
1935, ao alívio dos encargos do Estado na tarefa de manter entidades que só vivem de sua
assistência, como defendido por Oswaldo Orico em 1954, ou ao chamamento à sociedade para
contribuir com a cultura, encontrado na justificativa da Lei Sarney de 1986. A justificativa
ressaltava ainda que, “com o apoio ao mecenato privado, a sociedade será estimulada a
participar de iniciativas culturais e artísticas e a promover a preservação do patrimônio cultural
brasileiro”.95
Como pontos de diferença entre o novo modelo e a antiga fórmula de Sarney estavam a
implantação de “mecanismos próprios de análise e aprovação de projetos incentivados, bem
como de avaliação durante e após sua conclusão”, além de enfatizar a importância de
preservação do patrimônio cultural brasileiro, de forma a ajustar a nova legislação aos
princípios determinados na Constituição de 1988. A própria ementa da nova lei fazia referência
direta à Lei Sarney: “restabelece princípios da Lei n° 7.505, de 2 de julho de 1986, institui o
Programa Nacional de Apoio à Cultura (Pronac) e dá outras providências”.96 Em síntese, a Lei
Rouanet foi estruturada em três pilares: o Fundo Nacional de Cultura (FNC), o Fundo de
Investimento Cultural e Artístico (FICART) e os incentivos a projetos culturais, que passou a
ser conhecido simplesmente como “mecenato” a partir do seu decreto de regulamentação.
O FNC é um sistema de financiamento direto através de recursos do Tesouro Nacional,
para compensar as ações estratégicas da área cultural de pouca visibilidade comercial, como a
proteção ao patrimônio. O FNC financia até 80% do custo total de cada projeto. Além do
Tesouro, os recursos do FNC seriam compostos por 1% da arrecadação dos Fundos de
Investimentos Regionais e 2% da arrecadação líquida das loterias federais. O FICART
funcionaria como uma espécie de bolsa de projetos, especialmente para aqueles com mais
garantia de retorno financeiro. Potenciais produtores poderiam captar recursos para financiar
seus projetos através deste Fundo, lançando no mercado cotas de seus projetos. Caberia aos
patrocinadores participar através da compra dessas cotas, obedecendo às mesmas normas
aplicáveis aos demais fundos de investimento. Os lucros dos projetos seriam divididos pelos
patrocinadores, de acordo com o número de cotas que possuíssem. Este é o mecanismo mais
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próximo do princípio liberal “puro sangue”, onde os investidores apostam no sucesso de seus
empreendimentos junto ao público. O FICART, no entanto, nunca foi colocado em prática.
Em relação ao Mecenato, que nos interessa mais especificamente na investigação, ele
se baseia na oferta de incentivos fiscais, através da dedução do imposto de renda para pessoas
físicas e jurídicas de uma parcela dos recursos investidos, conforme já referido anteriormente.
Segundo a Lei Rouanet, cabe ao governo federal fixar anualmente o limite anual de gastos com
incentivos fiscais dirigidos à promoção da cultura. Em sua fórmula primitiva, pessoas físicas
poderiam descontar 80% de suas doações e 60% de seus patrocínios, enquanto pessoas jurídicas
40% de suas doações e 30% de seus patrocínios. Além das modalidades de investimento, a Lei
Rouanet apresentava duas outras novidades em relação à Lei Sarney: a criação de um comitê
para aprovar os projetos a serem financiados (a CNIC) e o aperfeiçoamento da fiscalização,
através de uma prestação de contas que pudesse verificar a destinação efetiva dos recursos
incentivados.
Nem o governo Collor, nem o seu criador Sérgio Paulo Rouanet teriam tempo suficiente
para adotar o Pronac como fundamento de suas políticas culturais. Em 29 de dezembro de 1992,
Fernando Collor de Mello renunciou ao cargo de presidente da República, poucos minutos antes
do Senado aprovar seu afastamento da Presidência por crime de corrupção, fechando um curto
ciclo de dois anos à frente do Poder Executivo. Para entender, portanto, a consolidação da Lei
Rouanet como principal política pública de financiamento à cultura no Brasil, é preciso
investigar o ambiente político e social que permitiu não apenas a sua continuidade ao longo de
seus quase trinta anos de existência, mas, essencialmente, a ampliação das vantagens oferecidas
aos incentivadores e o fortalecimento do Mecenato, o que acabou comprometendo o equilíbrio
na aplicação prática do Pronac.
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Capítulo 2 – A consolidação da Lei Rouanet, entre o mantra entoado pelo liberalismo e a
distopia
2.1 – Cultura é um bom negócio; a receita do “novo velho credo” do liberalismo
O ambiente ideológico que marcara a campanha de 1989 também foi reproduzido no
pleito presidencial de 1994. A apologia ao liberalismo como solução para os problemas
econômicos do país foi, mais uma vez, a tese majoritariamente apoiada por setores da elite
industrial e financeira – seus principais beneficiários – e pela grande imprensa. Outra vez, no
campo do discurso, a campanha eleitoral foi travada em meio a uma forte polarização, que
forjou um debate que opunha os defensores do “novo” e os seguidores do “arcaico”. Os
postulados de um “novo velho credo” do liberalismo (BATISTA, 1994) sairiam novamente
vencedores nas urnas, liderados por políticos e partidos de direita e de centro-direita, sob a
coordenação do PSDB.
A campanha travada no horário gratuito de propaganda eleitoral serviu de principal
palco dessa polarização. O PSDB explorou a ideia de que um eventual governo de partidos
ligados ao espectro político da esquerda significaria o “arcaico”, devido à sua proximidade com
o modelo patrimonialista herdado da Era Vargas e a um recuo em relação aos avanços do “Plano
Real”, um programa de estabilização econômica lançado em fevereiro de 1994, durante o
mandato do presidente Itamar Franco, vice-presidente de Fernando Collor de Mello, que o
substituiu após o impeachment. Este plano havia apresentado resultados mais eficientes no
combate à hiperinflação, quando comparado aos planos econômicos com objetivos similares
implantados nos períodos Sarney e Collor. Uma das estratégias do PT, principal força de
oposição ao PSDB naquele pleito, foi criticar o Plano Real, rotulado de “eleitoreiro”, pois que
seus benefícios seriam insuficientes para resultar numa transformação mais profunda da
realidade econômica brasileira (FREITAS, 2018).
O Plano Real, baseado na desindexação da economia e no fortalecimento às
privatizações, serviu de panfleto para reforçar o novo liberalismo como caminho para a solução
da economia nacional. Como beneficiário direto do Plano Real estava o candidato pelo PSDB,
Fernando Henrique Cardoso, ministro da Fazenda de Itamar Franco à época do lançamento do
Plano.97 A sua candidatura, a despeito de carrear a modernidade política, estava calcada na
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formação de um “pacto conservador” (LENARDÃO, 2008), que permitiu a aliança entre o
PSDB e um conjunto de partidos e “caciques políticos” que representavam velhas oligarquias
regionais, que garantiriam a governabilidade do país com base em antigas práticas clientelistas.
Fernando Henrique Cardosos foi eleito em 3 de outubro de 1994, ainda no primeiro turno, com
54,28% dos votos.
Em seu discurso de despedida do Senado após a eleição, em 14 de dezembro de 1994,
Fernando Henrique Cardoso situava o início de seu mandato como “um ponto final na
transição”; “depois de dezesseis anos de marchas e contramarchas, a abertura lenta e gradual
do ex-presidente Geisel parece finalmente chegar ao porto seguro de uma democracia
consolidada”.98 Sobre Collor, afirmava que o “país se viu traído em sua confiança pelo primeiro
presidente eleito pelo voto direto depois de três décadas”.99 O ponto central do discurso, porém,
estava na necessidade de reformas contra o que chamava de “travejamento institucional”,
sintetizado pela máxima de que era necessário decretar o “fim da Era Vargas”. Para Fernando
Henrique Cardoso, restava combater “um pedaço do nosso passado político que ainda atravanca
o presente e retarda o avanço da sociedade. Refiro-me ao legado da Era Vargas – ao seu modelo
de desenvolvimentismo autárquico e ao seu estado intervencionista”.100
Suas bases para um novo modelo de desenvolvimento estavam centradas em alguns
pontos principais: abertura da economia brasileira nos setores financeiro e de serviços;
integração ao mercado mundial; preponderância da iniciativa privada no setor produtivo, que
seria acompanhada de novos instrumentos de regulação do Estado; nova relação Estadomercado; “no ciclo de desenvolvimento que se inaugura, o eixo dinâmico da atividade produtiva
passa decididamente do setor estatal para o setor privado”.101 Uma das soluções práticas seria
a transformação gradual do Estado em agente regulador, através da criação de marcos
institucionais. Ainda que tenha avaliado que Collor “traiu” o país, Fernando Henrique Cardoso
elogiou sua iniciativa de abertura econômica, apontando indicadores como a atualização
tecnológica e industrial e o desempenho das exportações, um afago aos setores industrial e
financeiro, que o apoiaram na campanha e durante todo o seu governo.
Outro ponto reiterado no discurso tocava na necessidade de acelerar o processo de
privatização nos setores de energia, transportes, telecomunicações e mineração, tomados como
índices do aumento da eficiência geral da economia, “desde que se faça acompanhar – e eu
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estarei atento a isso – do fortalecimento da autoridade pública com funções de regulamentação
e fiscalização em cada setor”.102 Como resposta ao forte processo inflacionário que marcava o
país desde o período militar, Fernando Henrique Cardoso acentuou a necessidade de implantar
uma estabilidade macroeconômica, assentada na disciplina fiscal e monetária. Fechando o
receituário, Fernando Henrique citava a reforma tributária, centrada na diminuição da carga
sobre o investimento produtivo e nas exportações, e a reforma previdenciária. Para as empresas
estrangeiras que atuavam no Brasil, o presidente eleito prometeu revogar o Art. 171 da
Constituição Federal de 1988, que mal havia completado um ano no momento do discurso, que
tratava da concessão de proteção e benefícios às “empresas brasileiras de capital nacional”. A
revogação, que seria concretizada no primeiro ano de seu governo, através da Emenda
Constitucional n. 6/95, facilitou a entrada do capital estrangeiro no país.
O discurso de Fernando Henrique Cardoso desde sua eleição indicava uma capitulação
pragmática ao processo de globalização, entendido enquanto uma modernidade que “veio para
ficar”, alterando a tradição do estado nacional brasileiro tal como concebido na Era Vargas e
fortalecido pelos governos militares, especialmente durante o chamado “milagre econômico
brasileiro” (1969-1973). A globalização se faria essencialmente pelos mercados em escala
transnacional e caberia aos governos locais promover a total desregulação da economia,
reconfigurando com maior vigor as tradições do velho liberalismo.
Ainda que pareçam distantes de aplicação objetiva no campo da cultura, as metas globais
de governo de Fernando Henrique Cardoso servem de indicativo de como sua gestão se
comportou nesse setor. Inspirada na inserção do país numa inexorável modernidade
globalizada, a produção cultural deveria, portanto, acompanhar a nova dinâmica do mercado.
Beneficiado pelo fato de ter herdado um instrumento que atendia inequivocamente a esses
princípios, moldado pela mesma crença liberal compartilhada com Marcílio Marques Moreira
e Sérgio Paulo Rouanet, o Ministério da Cultura do novo governo fortaleceu os princípios da
Lei Rouanet como estratégia central para suas políticas públicas no campo da cultura,
especialmente o mecanismo de Mecenato.
A transferência para a iniciativa privada do setor produtivo do país estava acompanhada
de um pressuposto que moldara igualmente o discurso do ex-presidente Collor, que era a
identificação da máquina administrativa do Estado como responsável único pelas crises vividas
pelo país, nas quais predominavam a “inoperância” e a “corrupção”, também citadas por
Fernando Henrique em seu discurso de despedida do Senado. Uma das soluções seria uma
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ampla reforma administrativa, que seria operada através de um ambicioso programa, o Plano
Diretor da Reforma do Aparelho do Estado (PDRAE), formulado em 1995 pelo economista e
então ministro da Administração Federal e Reforma do Estado, Luiz Carlos Bresser Pereira. Na
apresentação do PDRAE, os “desacertos” do Estado estavam indicados como raiz dos
problemas econômicos:

A crise brasileira da última década foi também uma crise do Estado. Em razão
do modelo de desenvolvimento que governos anteriores adotaram, o Estado
desviou-se de suas funções básicas para ampliar sua presença no setor
produtivo, o que acarretou, além da gradual deterioração dos serviços
públicos, a que recorre, em particular, a parcela menos favorecida da
população, o agravamento da crise fiscal e, por consequência, da inflação.
Nesse sentido, a reforma do Estado passou a ser instrumento indispensável
para consolidar a estabilização e assegurar o crescimento sustentado da
economia. Somente assim será possível promover a correção das
desigualdades sociais e regionais.103

É interessante observar que foi somente na modelagem do PDRAE que a cultura foi
definitivamente entendida como uma prestação de serviços passível de ser executada pela
iniciativa privada. Essa alteração do estatuto da cultura no plano do governo Fernando Henrique
Cardoso fica evidente quando comparamos o discurso de despedida do Senado com o Plano
Diretor. Na saída do Senado, o futuro presidente reiterou que o Estado deveria investir “mais
naquilo que é essencial: em saúde, em educação, em cultura, em segurança”,104 sendo que as
demais ações estratégicas na infraestrutura econômica poderiam ser executadas a partir das
parcerias com a iniciativa privada. No PDRAE, a ideia de reduzir o papel do Estado como
executor ou “prestador direto de serviços” teria como limite a manutenção de seu “papel de
regulador e provedor (...) principalmente dos serviços sociais como educação e saúde”. 105 A
cultura, desta forma, não figurava mais entre as estratégias essenciais do Estado brasileiro, ao
arrepio do que determinava o Art. 215 da Constituição, deixando um rastro de como a questão
seria enfrentada pelo governo.106
Não bastasse a cultura perder prestígio como atividade essencial de Estado, os museus
em particular foram tomados como modelos da parceria com a iniciativa privada. Desde sua
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posse como ministro, Bresser – que havia ocupado a função de ministro da Fazenda durante o
governo Sarney, entre 1985 e 1987 –, usava especificamente os museus como um caso exemplar
de como seria pensada sua reforma. Para o ministro, os museus públicos então existentes
deveriam ser transformados em fundações de direito privado, “movidas por recursos do
governo, das empresas privadas e da sociedade”.107 Este foi um tema exaustivamente
mencionado por Bresser, que considerava os museus como um exemplo de “setor de serviços
não exclusivos” (para Bresser o Estado era dividido basicamente em três setores, o “núcleo
estratégico”,108 as “atividades exclusivas”109 e os “serviços não exclusivos”). Na abertura da
Semana de Popularização da Ciência e da Tecnologia, em junho de 1999, Bresser defendeu a
transformação dos museus mantidos pelo Estado em Organizações Sociais (OS): “os museus
nasceram para ser entidades públicas, e não estatais, portanto, sem funcionários públicos. (...)
Defendo a transformação dos museus do país em organizações sociais, que devem ser apoiadas
pelo Estado”.110
Bresser baseava seu pensamento na chamada Terceira Via, uma das correntes mais
disseminadas no âmbito da socialdemocracia nos anos de 1980, que tinha no sociólogo inglês
Anthony Giddens, assessor do primeiro-ministro britânico Tony Blair, seu pensador mais
respeitado. Na condição de organizações sociais, os museus eram entendidos como integrantes
de um setor onde o Estado atuaria em parceria com outras organizações públicas não-estatais e
privadas. Na concepção do Plano de Reforma, as organizações públicas não-estatais se
tornariam capazes de produzir economia, que seriam imediatamente espalhadas pela sociedade,
“não podendo ser transformadas em lucros”. Como exemplos desse setor estavam, além dos
museus, as universidades, os hospitais, os centros de pesquisa e os museus (Figura 1).
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Figura 1 - Plano Diretor da reforma do aparelho do Estado

Fonte: BRASIL. PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA; CÂMARA DA REFORMA DO
ESTADO. Plano diretor da reforma do aparelho do Estado. Brasília: Presidência da
República/Câmara da Reforma do Estado, 1995, p. 48. Disponível em:
http://www.bresserpereira.org.br/documents/mare/planodiretor/planodiretor.pdf.
Acesso
em: 18 set. de 2020.

A ideia de que mesmo os museus públicos deveriam ser transformados em OS, passíveis
de serem geridos no ambiente de mercado e considerados como um setor de serviços não
exclusivos do Estado, acabou “contaminando” os planos de gestão federal da cultura do novo
ministro da pasta indicado por Fernando Henrique Cardoso, Francisco Correia Weffort.
Formado em Ciências Sociais pela Universidade de São Paulo (USP), onde se tornou livredocente, Weffort ganhou repercussão acadêmica através do livro O populismo na política
brasileira (1980). Foi um dos fundadores do Partido dos Trabalhadores. Quando recebeu o
convite de Fernando Henrique Cardoso para assumir o MinC, desligou-se do PT, após conversa
com Lula, então presidente do partido, a quem Weffort afirmou merecer da sua parte “respeito
e deferência”.111 Ao longo dos dois mandatos de Fernando Henrique Cardoso (1995-2003), o
Ministério da Cultura foi ocupado apenas por Weffort. Essa estabilidade contrastava com a
tradição do setor, pois entre sua criação em 1984 e o fim do governo Itamar – incluindo aí o
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período em que a pasta havia sido extinta e substituída por uma Secretaria ligada à Presidência
durante o governo Collor – nove dirigentes se revezaram na gestão federal de cultura.112
A defesa de uma aproximação entre cultura e mercado estava claramente no pensamento
de Weffort, que se utilizava dessa fórmula para defender sua linha de atuação no MinC como
uma alternativa “moderna” aos velhos preceitos da Era Vargas:

A relevância do mercado para a cultura e, de outro lado, a da cultura para o
desenvolvimento econômico talvez sejam aí as mais significativas diferenças
impostas pela época atual às concepções de cultura, no Brasil, desde Mário de
Andrade e dos pensadores dos anos 20 e 30 [...]. Diferentemente daquela
época, porém, hoje é impossível deixar de reconhecer a relevância do mercado
no campo da cultura, assim como a da cultura na economia (WEFFORT apud
ARRUDA, 2003, p. 179).

Um dos documentos oficiais lançados por Weffort mais emblemáticos sobre o
pensamento do Ministério da Cultura acabou se transformando no lema que traduziria a sua
gestão à frente da pasta; trata-se da cartilha Cultura é um bom negócio, publicada em 1995.
Voltada a empresários e produtores, a cultura foi divulgada como um negócio lucrativo e uma
alavanca de imagem corporativa: “os incentivos que o governo dá a empresas que investem na
produção cultural vêm confirmar, entre nós, uma forte tendência internacional no mundo dos
negócios: a crescente opção pelo marketing cultural”. A construção de sentido oferecida pela
cartilha do Ministério da Cultura estava marcada exclusivamente pelo vocabulário corporativo,
pela demonstração das vantagens econômicas (isenção de impostos) e de imagem
(aperfeiçoamento do marketing empresarial): “o marketing cultural oferece a mais rica gama
de opções, no universo simbólico, de valores que o empresário pode agregar à imagem de seu
empreendimento ou à marca de seu produto, a depender da estratégia estabelecida”.113
O Secretário de Apoio à Cultura do Ministério, José Álvaro Moisés, ressaltava, na
apresentação, o “retorno satisfatório desse tipo de marketing”, baseado em “experiências
conhecidas de empresas que investem com regularidade em atividades culturais (...), tanto em
termos institucionais como, em alguns casos, inclusive na alavancagem de produtos”.114 A
cartilha reiterava a velha figura do mecenas como forma de prestigiar pessoas e instituições:
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“nada se compara, em termos de permanência, à imagem do “mecenas”, isto é, do patrocinador
da cultura”.115
Ao afirmar que “a cultura está em alta”, a cartilha não hesitava sequer quando o assunto
era identificar a produção cultural enquanto uma atividade passível de obtenção de lucros “sem
paralelo” por parte dos empresários, consequência do “ritmo inédito de crescimento do turismo
internacional” e do potencial dos entretenimentos culturais e do “show bussiness”. E os
museus, mais uma vez, eram citados como exemplos: “nunca os museus foram tão visitados, as
obras de arte tão valorizadas”.116
Como um bom manual de negócios, a cartilha apresentava simulações de patrocínios e
doações, inclusive com suas respectivas fórmulas, demonstrando as vantagens oferecidas no
imposto de renda comparando-as a um “recibo médico”. De acordo com a cartilha, no caso dos
contribuintes com alíquota de 15%, “o abatimento por doação (80%) corresponde ao de um
recibo médico de 5,33 vezes o valor doado. Exemplo: doação de R$ 100,00 = recibo médico de
R$ 533,00”.117
A cartilha refletia, na realidade, as mudanças recém-impostas por Weffort à Lei
Rouanet: além de alterar o teto de abatimento para 5% do valor de imposto devido de pessoas
jurídicas (na lei original estava limitado a 2%), essas mudanças reconheceram a figura dos
agentes culturais – produtores, agências de propaganda, consultores etc. –, que poderiam incluir
no orçamento apresentado ao Ministério da Cultura os custos de captação, divulgação e
elaboração de projetos.118 Em editorial assinado no jornal O Globo, de 06 de julho de 1995,
Armando Daudt d’Oliveira Filho, consultor de marketing cultural, comemorava a mudança na
Lei Rouanet em nome das “agências de propaganda”: “ao incluir divulgação nas despesas dos
projetos, o MinC corrige uma falha gravíssima na Lei Rouanet, e transforma as agências de
propaganda,

ex-inimigas

da

lei,

em

poderosas

aliadas

para

sua

divulgação

e

desenvolvimento”.119 A medida acabou induzindo à criação de um novo mercado ligado à
cultura: “instaurou-se, desse modo, uma espécie de migração de procedimentos típicos da
indústria cultural e do mercado publicitário” (ARRUDA, 2003, p. 181).
A concentração quase exclusiva da gestão Weffort em promover novos arranjos na Lei
Rouanet, para moldá-la sobre o prisma do afastamento gradual do Estado das decisões sobre os
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projetos que deveriam ser patrocinados, está refletida nas inúmeras iniciativas de alteração
desse marco legal. Somente durante o governo Fernando Henrique Cardoso foram aprovados
oito decretos presidenciais e baixadas trinta medidas provisórias voltadas à alteração da Lei,
das quais sete foram convertidas em lei.
Uma das transformações promovidas por Weffort nasceu da Medida Provisória 1.87127, de 22 de outubro de 1999, convertida na lei n. 9.874/99. De uma forma geral, a nova norma
transferiu maior poder de decisão para a figura do Ministro da Cultura e diminuiu o papel até
então exercido pelo Comitê Assessor e pela CNIC. Isto fica claro em dois momentos. No
primeiro, com a transferência da administração dos recursos do FNC diretamente para o
Ministro, até então realizada com a assessoria de um comitê interno formado pelos presidentes
das autarquias do MinC; em outro momento, é retirado da CNIC o poder de analisar a
vinculação das instituições culturais criadas pelo doador ou pelo patrocinador (um impeditivo
para a aprovação de doações ou patrocínios).
A mudança mais significativa foi a ampliação da dedução de 80% para 100% do valor
investido em projetos destinados a museus, através da seguinte fórmula: “os contribuintes
poderão deduzir do imposto de renda devido as quantias efetivamente despendidas nos projetos
(...) nos limites e nas condições estabelecidos na legislação do imposto de renda vigente, na
forma de: doações e patrocínios”.120 A partir de então, os recursos de patrocínio para a criação
e gestão de museus poderiam ser integralmente deduzidos do imposto de renda devido, tornando
a operação mais vantajosa, situação que se mantém até a atualidade e que foi determinante para
inserir definitivamente os museus no cardápio de opções de grandes empresas brasileiras.
Em sua exposição de motivos que acompanhou a primeira medida provisória (que seria
reeditada quatro vezes antes de convertida em lei), Weffort acentuava a “relevância” e a
“urgência” da proposta. O texto é uma fonte bastante esclarecedora dos fundamentos da gestão
de cultura durante o governo Fernando Henrique Cardoso, ao reiterar o caráter “modernizador”
da nova administração, baseada no processo de definição do novo perfil do Estado brasileiro,
que afeta, “de forma profunda, as relações entre as esferas pública e privada, e requer do Estado
novos instrumentos e formas de atuação”.121
Este novo perfil da Lei Rouanet, de oferecer dedução integral do imposto devido para o
patrocínio a museus, não encontrava parâmetro em nenhuma outra legislação de fomento à
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cultura, nem nos países de forte tradição estatal, nem mesmo nos de economia tradicionalmente
assentadas no liberalismo.
Conforme tratado no capítulo anterior, as deduções de impostos das pessoas jurídicas e
físicas nos Estados Unidos, ainda que estejam dentre as mais vantajosas oferecidas pelo Tesouro
norte-americano, variam entre 28% e 40%, dependendo da posição do imposto individual.
Quando comparamos a Lei Rouanet com sua similar na França, a “Lei Aillagon”,122 vemos que
as vantagens fiscais oferecidas são bem distintas. Na França, para as pessoas jurídicas é
oferecida uma redução do imposto de 60% dentro do limite de 0,5% do volume de ganhos; para
as pessoas físicas a dedução é de 66%, com limite anual de 20% dos rendimentos tributáveis.
Uma razão alegada para o oferecimento de dedução integral de impostos para
determinados segmentos culturais foi o desequilíbrio provocado entre o mecanismo de
Mecenato e a Lei do Audiovisual. No Audiovisual, além do incentivador obter 100% de
renúncia fiscal, a possibilidade de contabilização do investimento como despesa operacional
alargava essa margem, o que permitia um retorno ao final da operação de cerca de 125%,
criando uma espécie de mecenato com “lucro garantido”. As vantagens oferecidas no
investimento no setor audiovisual acabaram atraindo mais a atenção de financiadores que o
incentivo fiscal da Lei Rouanet, o que chegou a provocar uma leve queda de captação. Em vez
de rever o que parecia uma operação extravagante, um patrocínio que oferece lucro, Weffort
resolveu ampliar as vantagens para outros setores da cultura como maneira de compensação.
A despeito, entretanto, de sua reiterada afirmação de afastamento do Estado das
decisões, Weffort justificava a necessidade de centralização de poderes nas mãos do ministro
da Cultura como forma de “simplificar os procedimentos administrativos de tramitação dos
processos, eliminando-se a submissão e a aprovação dos projetos culturais a órgãos colegiados,
como o Comitê Assessor e a Comissão Nacional de Incentivo à Cultura”. Weffort entendia que
essa simplificação passava pela extinção do Comitê Assessor e retirada da CNIC “de suas
atribuições a aprovação final dos projetos culturais, bem como a condição de instância recursal
das decisões administrativas”.123 Não foi a primeira nem seria a última vez que o velho
pragmatismo se imporia sobre os ideais de governo, quando o assunto era ampliar os benefícios
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tributários aos setores empresariais interessados em se utilizar da cultura como plataforma
positiva da imagem corporativa.
Sobre a ideia de permitir a dedução integral do imposto de renda das quantias
efetivamente despendidas nos projetos culturais, Weffort foi bastante direto ao afirmar que esta
seria uma solução “mais atraente para a aplicação dos recursos disponibilizados”, com o
objetivo de assegurar o financiamento de determinados segmentos culturais “que mais
necessitam de apoio da iniciativa privada”.
Como índice do pensamento que regia o MinC, vale reproduzir outro trecho da
exposição de motivos de modificação da Lei Rouanet:

Em consonância com esse processo, a um novo estilo de política cultural
passaram a corresponder nova formas de incentivo, com base em instrumentos
normativos renovados. Uma legislação moderna, e uma ampla informação da
sociedade sobre as possibilidades de participação que ela contempla são
condições para que o amparo e o incentivo do Estado incidam de forma
democrática sobre um setor cultural dinâmico e diversificado”.124

No apagar das luzes da administração Fernando Henrique Cardoso, em 2002, o ministro
Weffort atuou decisivamente para transformar o IPHAN em uma Agência Executiva, seguindo
orientação do PDRAE, sob argumento de “flexibilização” e “melhoria” da gestão pública da
cultura. Essa nova agência se transformaria numa autarquia que trabalharia sob a regência de
um contrato de gestão de duração de três anos, com a execução de suas funções a partir de
parcerias com organizações sociais privadas, sem a necessária atuação dos servidores do
próprio Instituto, e subordinada ao núcleo estratégico do governo, composto pelo presidente da
República e seus ministros.
Na prática, as ações do IPHAN seriam executadas por Organizações Sociais, ainda que
consideradas estratégicas, pois que envolviam o poder de tombamento, principal marco legal
que regula a atuação do governo federal na proteção de bens de natureza material.125 Uma das
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razões não declaradas nessa transformação era a de limitar as ações do IPHAN na área do
tombamento.
O empenho de Weffort tinha por interesse final alterar o processo de tombamento. A
legislação era considerada uma ferramenta “autoritária” pela ala do governo que defendia uma
menor ingerência do Estado na iniciativa privada, pois tinha poderes de limitar a atuação dos
proprietários que desejassem demolir ou alterar as características de seus bens arquitetônicos
inscritos nos Livros do Tombo do IPHAN. Uma das maneiras encontradas por Weffort foi
permitir uma maior intervenção de organizações sociais, de forma a contribuir para minimizar
a atuação do IPHAN nos tombamentos de bens de propriedade privada. Outra intenção da
iniciativa era a de indicar o dirigente da nova agência executiva ainda no final do governo, cuja
atuação no cargo cumpriria o mandato de três anos, que avançaria, portanto, na gestão do novo
governo (àquela altura, as pesquisas eleitorais indicavam a derrota do PSDB nas eleições
presidenciais). A proposta foi apresentada formalmente em 26 de setembro de 2002, na última
reunião do Conselho Consultivo do Patrimônio do governo Fernando Henrique, mas não teve
tempo para “vingar” antes do fim do mandato.126
Logo após deixar o governo, Weffort concedeu uma entrevista à Folha de S. Paulo. Ao
ser perguntado sobre os pontos fortes do Ministério da Cultura em seus oito anos de gestão,
defendeu sua gestão das inúmeras críticas recebidas a partir de argumentos estatísticos: “nós
fizemos 25 mil projetos, eu não considero isso irrelevante. Em oito anos, isso significa 3.000
projetos ao ano. Se você calcular 300 dias de trabalho, significa dez projetos por dia”.127
Weffort também destacou a implantação do Projeto Monumenta. Tratava-se de um
programa que atuou nas cidades tombadas pelo IPHAN, promovendo a restauração e a
recuperação dos bens tombados através de financiamento aportado pelo Banco Interamericano
de Desenvolvimento (BID), a partir da assinatura de convênios firmados entre o MinC,
prefeituras e/ou estados. Depois de muitas controvérsias, o Programa foi encerrado em 2009,
no final da segunda gestão de Lula, quando foi substituído pelo Programa de Aceleração do
Crescimento das Cidades Históricas, após constatação de uma série de denúncias sobre obras
superfaturadas, a partir de um relatório da Controladoria Geral da União.128
De uma forma geral, as práticas da gestão Weffort à frente da cultura resultaram numa
acentuada diminuição dos recursos do Tesouro aplicados na estrutura federal de cultura, tanto
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sob a forma de repasse direto quanto no uso do FNC. Ao mesmo tempo, houve uma valorização
do Mecenato, com o aumento gradativo dos limites anuais de orçamento da União destinados
aos incentivos fiscais dos patrocínios em favor de projetos culturais e aos incentivos à atividade
audiovisual. Ao longo do governo Fernando Henrique esses limites saíram de R$ 100 milhões
(em valores nominais), no ano de 1996, para R$ 160 milhões em 1999 (em valores nominais),
significando um incremento de 60%.
O uso cada vez mais intenso de incentivos fiscais aproximou as ações da cultura dos
mecanismos usualmente empregados de estímulo subsidiado à participação privada na
economia, estreitamente vinculados ao ideário global do governo. A crença na
desregulamentação das relações econômicas levaria às transformações das relações entre o
governo e a sociedade. No último ano da gestão Weffort, a cultura significava apenas 0,25% do
orçamento da União, em grande parte comprometidos com os incentivos fiscais da Lei Rouanet.
Maria Arminda do Nascimento Arruda, ao sintetizar alguns pontos que marcaram a
política cultural do período Fernando Henrique Cardoso, ressaltou a “profissionalização” da
figura do intermediário e o estímulo ao aparecimento de “nichos no mercado cultural,
provocando a integração de setores até então bastante distantes da lógica mercantil, como era a
situação das artes, do patrimônio, da cultura popular” (ARRUDA, 2003, p. 181). De outro lado,
chamou a atenção para o fato de que as motivações empresariais para investir na cultura estão
inteiramente inseridas nas estratégias publicitárias e, “secundariamente, com objetivos sociais”.
Para Lia Calabre, a gestão de Weffort “estruturou-se em torno da lei de incentivo e fez desse
recurso quase que exclusivamente a única fonte de financiamento para a cultura” (CALABRE,
2009, p. 116), opinião compartilhada por Arruda, para quem a Lei Rouanet, bem como a Lei
do Audiovisual, “tornaram-se os instrumentos privilegiados da gestão Weffort” (ARRUDA,
2003, p. 182).
No mesmo sentido empregado por Arruda quando se referia à “profissionalização” da
figura do intermediário, José Castello afirmou que o modelo cultural do ministério Weffort
implantou um “mercado de patrocínios”, com preponderante papel dos “agentes culturais”,
“profissionais capacitados para lidar com operações financeiras e dotados de conhecimentos
sobre a área tributária, as finanças e o marketing” (CASTELLO, 2002, p. 636).
Coube ao próprio ex-ministro Bresser Pereira, uma dura avaliação sobre o governo
Fernando Henrique Cardoso, ao afirmar que seu legado econômico foi marcado por uma grave
crise de balanço de pagamentos. Na opinião de Bresser Pereira, três fatores foram
determinantes: uma agenda econômica preocupada quase exclusivamente no combate à
depreciação do real em relação às fortes moedas estrangeiras – uma espécie de “populismo
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cambial”; a adoção do chamado Segundo Consenso de Washington, que defendia que os
problemas internos poderiam ser resolvidos recorrendo à poupança externa, o que agravou o
endividamento do país e, por último, ao que chama de “alienação das elites”. Para o economista,
seria necessário um maior aprofundamento da democracia através do envolvimento de setores
mais amplos da população no debate político, “estabelecendo assim limites para a alienação das
classes médias e altas” (BRESSER PEREIRA, 2003, p. 373).
A força da propaganda do neoliberalismo, que havia garantido a eleição dos três últimos
presidentes brasileiros, não correspondeu aos fatos, pois as medidas econômicas não se
mostravam eficazes diante das complexas demandas sociais brasileiras, acarretando um
aumento da desigualdade e “perda de fôlego” no segundo mandato de Fernando Henrique
Cardoso. É interessante verificar que o então presidente passou a negar o rótulo de “neoliberal”
desde o final de seu primeiro mandato: “continuo sendo um socialdemocrata”, disse em
entrevista à Telefe, emissora de TV argentina.129 Esta não foi uma posição isolada. Após anos
de apologia neoliberal, seus sinais de fracasso se transformaram numa espécie de indigestão
política que atingiu seus mais fiéis defensores. Para Venugopal, cientista social e estudioso do
neoliberalismo nos anos de 1980 e 1990, mesmo o político mais alinhado aos seus princípios
“não se atreve a pronunciar seu nome” (VENUGOPAL apud LAWN; PRENTICE, 2015, p. 3).
Fernando Henrique Cardoso se transformaria no político brasileiro mais beneficiado
pela Lei Rouanet, através de projetos destinados à catalogação do seu acervo pessoal e o de sua
esposa, Ruth Cardoso, além de outros integrantes de seu governo, todos dirigidos a uma
fundação por ele criada em 2005. A Fundação Fernando Henrique Cardoso captou mais de R$
18 milhões através da Lei Rouanet, em valores nominais o maior valor de incentivos fiscais
destinado ao tratamento de documentos no Brasil. Um único projeto (Pronac 148739), “Fundos
documentais do acervo FHC: descrição e difusão”, de 2014, recebeu mais de R$ 6 milhões,
sendo R$ 3 milhões de incentivos apenas de empresas do conglomerado Itaúsa, através da Cia.
Itaú de Capitalização e Cia Itaú Securitizadora de Créditos Financeiros.130
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“Não sou neoliberal, diz FHC a emissora argentina”. In: Folha de S. Paulo, 07 jun. 1995.
Vide projeto “Fundos Documentais do Acervo Presidente FHC: descrição e difusão”. Versalic.
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2.2 – Lei Rouanet entre o pragmatismo e a mudança: a “Espada de Dâmocles” dos
governos do Partido dos Trabalhadores
A vitória de Luiz Inácio Lula da Silva no pleito presidencial de 2002 foi carregada de
um forte simbolismo para o setor cultural.131 O PT, desde sua fundação, em 1980, era a
agremiação política ao redor da qual girava a maior concentração de artistas e pequenos
produtores culturais no Brasil, e essa era, portanto, a oportunidade de colocar em prática uma
série de demandas historicamente não atendidas. A mobilização maciça de representantes do
mundo da cultura foi decisiva para que o PT construísse um programa de governo bastante
amplo, chamado de A imaginação a serviço do Brasil.
Uma comparação entre os programas de governo de José Serra, candidato do PSDB, e
de Lula, candidato do PT, permite revelar indicativos sobre os valores que estavam em jogo na
construção de um novo projeto político para o setor da cultura no Brasil. Duas “disputas”
começavam a ser travadas; a primeira, de caráter conceitual, opunha a ideia de cultura como
reflexo de uma “identidade coesa” – presente no programa do PSDB – ou “resultante de uma
diversidade de expressões”, segundo o programa do PT. No programa de José Serra, o plano
social do governo seria formado por “um conjunto de políticas destinadas a reforçar a coesão
social e a identidade nacional do povo brasileiro (...) estimulando a interação entre as
diferentes tradições”.132 O programa de cultura de Lula reforçava a tese da diversidade como
fundamento: “somos irremediavelmente mestiços. A lógica da homogeneização nos oprime.
(...) Como formular um projeto de Políticas Públicas de Cultura que contemple esse mosaico
imperfeito?”.133
A segunda “disputa” estava na definição do lugar da cultura entre as chamadas
necessidades básicas. Para José Serra, o plano social de seu governo compreendia “serviços
básicos de saúde, educação e previdência”,134 seguindo a linha já adotada pelo governo de
Fernando Henrique Cardoso. O programa de Lula ampliava esse tripé: “nossa tradição
partidária não tem considerado adequadamente a cultura como necessidade social básica, no
mesmo nível da saúde, da educação ou da assistência social”.135
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Luiz Inácio da Silva foi metalúrgico antes de entrar para a política, em 1986, quandoo foi eleito deputado federal
pelo estado de São Paulo. De origem pobre, acabou se transformando na maior liderança sindical do país, ao
coordenar as greves dos metalúrgicos da Região do ABC no início dos anos 1980, ocasião em que participou
ativamente da fundação do Partido dos Trabalhadores. Foi eleito presidente da República em 2002 e reeleito em
2006.
132
PROGRAMA do Governo José Serra. Trabalho e progresso para todos, ago. 2002, p. 53, grifos meus.
133
A IMAGINAÇÃO a serviço do Brasil: Programa de Políticas Públicas de Cultura. Caderno Temático de
Programa de Governo. São Paulo: Comitê Lula Presidente, 2002, p. 6, grifo meu.
134
PROGRAMA do Governo José Serra, ago. 2002, p. 38.
135
A IMAGINAÇÃO a serviço do Brasil, 2002, p. 10.
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A aproximação entre cultura e mercado, que baseou as ações de Weffort à frente do
Ministério da Cultura, estava presente no programa de Serra: “o apoio do governo à cultura e
ao esporte não deve substituir o papel do mercado nem o da sociedade, que é a grande
protagonista”.136 O PT, por sua vez, preconizava uma atuação mais direta do Estado no fomento
às expressões culturais: “evaporou-se a política entendida como ação pública (...). Privatizouse o poder decisório e com ele o papel exigido de um ministério e de uma política pública”.137
A Lei Rouanet foi, como se esperava, tema presente nos dois projetos de governo. Aqui
é interessante observar que o desgaste da administração Weffort, na lógica sintetizada pela sua
máxima “cultura é um bom negócio”, cujos resultados já indicavam que os benefícios do
modelo de incentivos fiscais estavam concentrados nas regiões mais ricas do país e nas mãos
de poucas instituições e poucos proponentes, serviu de mote para as críticas lançadas pelo PT
e foi tratado com parcimônia até pelo candidato pelo PSDB.
O programa do PT afirmava que a exclusividade dos mecanismos de incentivo fiscal
especialmente dirigidos às grandes empresas significava a ausência de projeto estratégico para
o setor e de mecanismos reguladores. Apoiado em estatísticas fornecidas pelo próprio MinC, o
programa afirmava que os recursos públicos haviam financiado uma ação regional e
setorialmente concentradora de renda. Em certo trecho, dedicado ao conceito de “economia da
cultura”, o programa do PT propugnava “estabelecer, em debate com a sociedade, um processo
de transição que diversifique as fontes de financiamento da produção e difusão cultural,
atualmente sustentados nas leis de incentivo fiscal (...); descentralizando recursos de modo a
contemplar todas as regiões do país”.138
Curiosamente, o próprio José Serra, herdeiro político àquele momento de Fernando
Henrique Cardoso, apresentou um diagnóstico semelhante em seu programa:

O aperfeiçoamento das leis de incentivo, como a lei Rouanet, deverá corrigir
sua concentração regional e reforçar sua destinação a projetos de qualidade
que, por suas características inovadoras, ou por estarem voltados para públicos
de menor poder aquisitivo, não possam depender inteiramente das forças do
mercado. Os incentivos devem ser escalonados segundo critérios que levem
em conta o montante do imposto de renda devido pelo patrocinador e o alcance
social do projeto.139
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PROGRAMA do Governo José Serra, ago. 2002, p. 53.
A IMAGINAÇÃO a serviço do Brasil, 2002, p. 15.
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Ibidem, p. 17.
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PROGRAMA do Governo José Serra, ago. 2002, p. 54.
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Estava claro, àquela altura, que a tonificação do Mecenato da Lei Rouanet produzida
durante os oitos anos de gestão Weffort havia acarretado profundas distorções na distribuição
de seus benefícios. Além disso, o enfrentamento dos problemas seria trilhado a partir de dois
caminhos principais: a criação de um amplo conjunto de ações no interior do MinC com o
objetivo de fortalecer o papel de fomento do Estado e a ampliação dos recursos da área para
fazer frente à extrema dependência do Mecenato. Desde o início do governo Lula foram
iniciados estudos e consultas públicas a fim de montar um novo arcabouço legal em substituição
à Lei Rouanet, cuja complexa maturação se estenderia até quase o final do seu segundo
mandato, quando foi entregue ao Congresso Nacional um projeto alternativo, conforme
trataremos mais adiante.
Sob as gestões de Gilberto Gil (2003 a 2008) e João Luiz Silva Ferreira – conhecido
como Juca Ferreira (2008 a 2010) –, o MinC ampliou significativamente seu espectro de
atuação.140 No primeiro desenho administrativo do novo governo foi criada a Secretaria da
Identidade e da Diversidade Cultural (SID), alinhada com o conceito de “diversidade” apontado
no programa de governo do PT.141 Sua atuação foi dirigida a setores até então não
compreendidos no plano das políticas culturais, como os chamados “povos e comunidades
tradicionais”, tais como indígenas, ciganos e pescadores artesanais, além da comunidade
LGBT.142 A criação da SID estava sintonizada com a adoção, pela Assembleia Geral da
UNESCO, em 2005, da Convenção sobre a Proteção e Promoção da Diversidade das
Expressões Culturais, sendo o Brasil um dos seus signatários.
Outra medida tomada foi o aumento do orçamento federal destinado à cultura, de forma
a permitir uma maior atuação direta do governo, para além dos valores mobilizados através de
incentivos fiscais. O volume de recurso para cultura passou de 184 milhões em 2003 para mais
de 806 milhões em 2010, crescendo de forma acentuada até 2016, quando começou, então, a
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Gilberto Passos Gil Moreira, ou Gilberto Gil, é um dos principais compositores da música popular brasileira,
tendo recebido diversos prêmios, entre eles o Grammy Awards, Grammy Latino, com mais de 50 álbuns na
carreira. João Luiz Silva Ferreira, ou Juca Ferreira, é sociólogo e atua desde os anos de 1980 nas áreas de cultura
e meio ambiente. Em 2003 foi convidado por Gilberto Gil para ocupar a Secretaria Executiva do Ministério da
Cultura, e em 2008 assumiu a pasta, permanecendo até o final do governo Lula.
141
BRASIL. PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA. “Decreto n. 5.036, de 7 de abril de 2004. Aprova a Estrutura
Regimental e o Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e das Funções Gratificadas do Ministério da
Cultura, e dá outras providências”.
142
A sigla LGBT, usada à época, indicava um movimento internacional de reivindicação de direitos, cidadania e
respeito à diversidade sexual e de gênero, que incluía explicitamente Lésbicas, Gays, Bissexuais e Transgêneros.
Atualmente, o termo recebeu uma ampliação para englobar, além da orientação sexual do indivíduo, a identidade
de gênero, ou seja, a forma como o indivíduo se identifica, para além do gênero feminino ou masculino. Algumas
organizações representativas na atualidade ampliaram a sigla para LGBTQIA+, para absorver a luta de outros
grupos marginalizados; Q (Queer), I (Intersexuais), A (Assexuais), e o sinal + indica os indivíduos que defendem
e se mobilizam pelo movimento, ainda que sem identidade expressa pelas siglas.
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regredir. O Gráfico 1 mostra um comparativo do orçamento executado pelo setor federal de
cultura entre o final do governo Fernando Henrique Cardoso e o penúltimo ano do governo
Dilma Rousseff.

Gráfico 1 - Orçamento executado da função cultura - 2003-2015 (reais)
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Fonte: ALEM, 2017.

Uma parte da bancada do PT atuou no Congresso para assegurar o aumento da fatia do
orçamento global da União, estados e municípios destinados à cultura. Em 2003, apenas 0,25%
do orçamento da União era destinado à cultura. Nesse sentido, uma Proposta de Emenda à
Constituição (PEC) foi apresentada em 3 de setembro de 2003 (PEC 150/2003),143 que
determinava que a União deveria destinar, ao menos, 2% por cento de seu orçamento global à
cultura, os estados 1,5% e os municípios 1%.144
Seguindo a linha de diversificação das fontes de financiamento para além dos incentivos
fiscais, outra marca da atuação do MinC foi o lançamento de editais e prêmios em diversas
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Pela PEC, apresentada pelos deputados Paulo Rocha (PT/PA), Gilmar Machado (PT/MG), Zezeu Ribeiro
(PT/BA) e Fátima Bezerra (PT/RN), seria acrescentado à Constituição o Art. 216-A, com a seguinte redação: “A
União aplicará anualmente nunca menos de dois por cento, os estados e o Distrito Federal, um e meio por cento, e
os municípios, um por cento, da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências, na
preservação do patrimônio cultural brasileiro e na produção e difusão da cultura nacional” (BRASIL. CÂMARA
DOS DEPUTADOS. “Proposta de Emenda à Constituição n. 150/2003, apresentada a 03 de setembro de 2003.
Acrescenta o art. 216-A à Constituição Federal, para destinação de recursos à cultura”. Autores: Paulo Rocha
(PT/PA), Gilmar Machado (PT/MG), Zezeu Ribeiro (PT/BA) e Fátima Bezerra (PT/RN)).
144
Depois de longa batalha, a PEC 150/2003 foi arquivada em 31 de janeiro de 2007, desarquivada, arquivada
novamente, e apensada a outra PEC, por iniciativa da Deputada Jandira Feghali (PCdoB/RJ), que mantém os
limites mínimos de aplicação de recursos do orçamento da União, estados e municípios “em ações e serviços para
a preservação do patrimônio cultural brasileiro, a produção e difusão da cultura” (BRASIL. CÂMARA DOS
DEPUTADOS. “Proposta de Emenda à Constituição n. 421/2014”).
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áreas, que ampliaram a capacidade de distribuição dos orçamentos oriundos do Tesouro, além
de simplificar o acesso de pequenos produtores aos recursos. Ainda que previsto na
Constituição de 1988, o Plano Nacional de Cultura (PNC) seria tratado como prioridade, após
longa tramitação iniciada com a Emenda Constitucional n. 48, de 10 de agosto de 2005, e
encerrada com a aprovação pelo Congresso, em 2010. Seu texto básico teve origem na 1ª
Conferência Nacional da Cultura (2005), além de acolher ideias apresentadas em diversos
outros encontros, num movimento que mobilizou mais de 60 mil pessoas. 145 O PNC foi uma
solução encontrada para oferecer maior estabilidade para ações do setor cultural em todos as
esferas públicas do país, inserindo a cultura definitivamente na categoria de plano de Estado.
A realização da 1ª Conferência Nacional da Cultura refletia a própria sistemática do
Ministério da Cultura de aplicar modelos participativos de trabalho, que se davam também em
segmentos específicos, como nas políticas de diversidade cultural, patrimônio material e
imaterial e de museus, caracterizando o perfil de atuação das gestões Gil e Juca. Apesar das
conferências nacionais existirem desde a década de 1940, inicialmente restritas à área da saúde,
foi somente a partir das mudanças apresentadas pela Constituição de 1988 que se tornaram uma
realidade, sobretudo a partir de 2003.
As conferências nacionais ao longo dos governos Lula serviram como estímulo à ampla
participação, consolidada através de etapas sucessivas, a partir da formação de núcleos
organizados no âmbito municipal e depois no estadual, antes da etapa nacional. Ao mesmo
tempo passaram a cobrir diversas áreas de políticas públicas. É preciso destacar também a
inclusão de novos segmentos sociais, agrupados através de Organizações Não-Governamentais
(ONGs), sindicatos e outras entidades empresariais. Em síntese, as conferências nacionais,
organizadas de forma sistemática e periódica, se notabilizaram pelo caráter participativo,
deliberativo, normativo e representativo (POGREBINSCHI; SANTOS, 2011).
Uma alternativa para contornar o problema do financiamento foi a criação de editais e
prêmios sob a responsabilidade das principais estatais brasileiras, que proporcionavam acesso
mais facilitado quando comparado às exigências formais do Pronac. Enquanto nos três últimos
anos do governo Fernando Henrique Cardoso os investimentos das estatais através da Lei
Rouanet somaram R$ 127.249.097,97 em média (valores nominais), nos três primeiros anos do
governo Lula a média se elevou para quase R$ 200 milhões (R$ 199.370.636,40, em valores
nominais), atingindo o auge de investimentos no último ano de seu primeiro mandato (2006),

BRASIL. PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA. “Lei n. 12.343, de 2 de dezembro de 2010. Institui o Plano
Nacional de Cultura – PNC, cria o Sistema Nacional de Informações e Indicadores Culturais – SNIIC e dá outras
providências”.
145
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quando foram aplicados em incentivos culturais através das estatais mais de R$ 312 milhões
(R$ 312.643.187,76). No segundo mandato de Lula (2007 a 2010) os investimentos se
mantiveram estáveis, com média de R$ 258 milhões (R$ 258.878.604,93). A partir do segundo
ano do mandato de Dilma Rousseff (2014 a 2016), entretanto, os investimentos começaram a
mostrar queda sucessiva. Nos dois anos de mandato de Michel Temer, os investimentos das
estatais continuaram a declinar. Em 2020, já no governo de Jair Bolsonaro, os investimentos
das estatais em cultura sofreram sua mais expressiva redução, por ordem direta da Presidência
da República, atingindo apenas a R$ 92.071.420,45. Vale ressaltar que a Empresa Brasileira de
Correios e Telégrafos, atualmente apontada como uma das estatais em vias de privatização, não
aportou nenhum valor em projetos no ano de 2020 (Gráfico 2).

Gráfico 2 - Variação de investimento em patrocínio cultural de oito estatais
brasileiras através da Lei Rouanet entre 2000 e 2020.
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES, Banco da Amazônia
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Outra ação de relevo foi o Programa Cultura Viva, articulado nas três dimensões já
apontadas no programa de governo do PT: “cultura e cidadania”, “cultura e cidades” e “cultura
e economia”. Lançado em 2004, de forma a reafirmar a inclusão da cultura como necessidade
básica, foi, certamente, o programa de maior repercussão nas gestões de Gilberto Gil e de Juca
Ferreira, que incluía, dentre outros subprogramas, os Pontos de Cultura, o Cine Mais Cultura,
os Pontos de Leitura, a Bibliotecas Mais Cultura, o Microcrédito Cultural e a Promoção do
Artesanato.146 Os editais oferecidos pelo Mais Cultura estavam destinados a pessoas físicas e
pessoas jurídicas de direito público ou privado, sem fins lucrativos, como associações,
sindicatos, cooperativas, escolas comunitárias, Organizações da Sociedade Civil de Interesse
Público (OSCIPs) e Organizações Sociais (OS), desde que tivessem comprovada atuação na
área cultural há pelo menos dois anos.
Uma das novidades do Programa foi o princípio de que seria papel fundamental do
governo criar condições para a identificação e valorização de diversas iniciativas já existentes
na sociedade, que atuariam através de um complexo sistema de redes de articulação. Desde sua
posse, Gilberto Gil usava uma analogia com a tradição chinesa do do-in, um processo
terapêutico para prevenção e tratamento de problemas de saúde baseado no reconhecimento e
no estímulo de pontos energéticos localizados no corpo humano. Gil propunha, como política,
“fazer

uma

espécie

de

“do-in

antropológico,

massageando

pontos

vitais,

mas

momentaneamente desprezados ou adormecidos, do corpo cultural do país. Enfim, para avivar
o velho e atiçar o novo” (GIL, 2003, p. 12).
Segundo relatório desenvolvido pelo IPEA, o Programa “teve importante papel no
reconhecimento do Brasil profundo” (SILVA, 2011, p. 17). Após avaliar o Mais Cultura em
duas ocasiões, a primeira em 2007 e a segunda entre 2010 e 2011, o IPEA concluiu que o
Programa se desenvolveu baseado no princípio dos “circuitos culturais”, a partir de um interrelacionamento entre o governo federal, através das secretarias dos estados e municípios, com
o mercado e com setores da sociedade civil. Como experiência inovadora, o Mais Cultura
encontrou problemas justamente no choque com o modelo tradicional de administração pública
do país, pouco afeto às políticas participativas. Entretanto, de maneira geral, os avanços foram
sublinhados pelo relatório do IPEA:

BRASIL. MINISTÉRIO DA CULTURA. “Portaria MinC n. 156, de 06 de julho de 2004” [Revogada pela
Portaria MinC n. 118, de 30 de dezembro de 2013]. Cria o Programa Nacional de Cultura, Educação e Cidadania
- CULTURA VIVA, com o objetivo de promover o acesso aos meios de fruição, produção e difusão cultural, assim
como de potencializar energias sociais e culturais, visando à construção de novos valores de cooperação e
solidariedade”.
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Nesse quadro, em que as dificuldades se destacam, o desempenho do
programa foi positivo, se tomado em termos quantitativos e qualitativos. Os
resultados foram surpreendentes, mesmo que as evidências de que a
administração pública deveria ser aperfeiçoada em seus procedimentos e
regras tenham se sobressaído aos olhos dos avaliadores. A situação dos atores
mudou e é muito grande o número daqueles incluídos nas políticas. O contexto
institucional e a percepção do que é relevante em termos de políticas públicas
também se deslocou, associando-se às ideias de democratização, democracia
cultural e direito cultural. O alargamento do conceito de cultura foi levado a
sério, o que implicou a valorização e o reconhecimento de um largo campo de
expressões e práticas. Mas ficaram interrogações especialmente a respeito das
práticas dos pontos de cultura (Ibidem, p. 13).

A área de museus, enquanto área setorial da gestão cultural, talvez tenha sido aquela que
mais avanços conquistou. Ainda nos primeiros meses de governo foi lançada a Política Nacional
de Museus, que sintetizava uma série de demandas que estavam sendo encaminhadas ao
governo desde a extinção do Ministério da Cultura em 1990 e de setores ligados às políticas
para museus.147 Quando analisamos os recursos oriundos apenas do FNC/Tesouro Nacional,
podemos verificar que em 2004 foram mobilizados quase R$ 20 milhões (R$ 19.285.105,00)
para o setor museal. Em 2014 atingiu seu maior volume, superando R$ 115 milhões (R$
115.747.172,00), retroagindo fortemente a partir de então.
Entretanto, apesar da nova configuração das políticas culturais no âmbito do governo
federal, o uso de incentivos fiscais através do Mecenato continuaria bastante elevado. Este era,
na prática, o maior desafio do MinC. Basta lembrar que, ao apresentar a visão estratégica de
sua gestão à frente do Ministério da Cultura, em palestra realizada em março de 2003, Gilberto
Gil (2003, p. 24) já chamava atenção para o problema do Mecenato, afirmando que este
mecanismo havia acumulado “distorções”, como

ausência de contrapartida financeira do parceiro privado, concentração
regional dos benefícios, aberrações fiscais, surgimento de fundações privadas
(de grandes empresas), em larga medida criadas e alimentadas com dinheiro
público, sem as devidas contrapartidas sociais e culturais.

O caminho para a correção das distorções passava necessariamente pela mudança
estrutural da Lei Rouanet. Um longo processo separou, entretanto, a ideia de sua transformação
em política pública, que tomaria forma com o Programa Nacional de Fomento e Incentivo à
Cultura (Procultura).

147

A Política Nacional de Museus e suas consequências na estruturação do campo museal brasileiro serão tratadas
no Capítulo 5.
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2.3 – Programa Nacional de Fomento e Incentivo à Cultura (Procultura): uma alternativa
malograda
O enfrentamento dos problemas apresentados pelo mecanismo do Mecenato implantado
pelo Pronac consumiu praticamente os dois mandatos de Lula. Apesar dos avanços em relação
à ampliação da participação de diversos setores ligados à produção cultural no país nas
definições do programa de cultura do MinC, situação que determinou uma diversificação dos
canais de fomento, as gestões do PT à frente da cultura não significaram uma ruptura em relação
à situação de profunda concentração dos benefícios herdada dos governos do PSDB. Mesmo
que não avalizada pelos principais grupos empresariais do país, a política cultural do PT não
alterou o lugar de privilégio que esses grupos desfrutavam em relação ao uso de incentivos
fiscais para o patrocínio de seus projetos de interesse.
De um lado se colocava a problemática questão de enfrentamento dos interesses dos
mais importantes grupos financeiros do país envolvidos com o Mecenato; de outro, ficou clara
a opção de não alterar drasticamente uma situação de fomento que assegurasse a continuidade
das atividades patrocinadas por grandes empresas, que encontravam bastante repercussão na
mídia. O MinC buscou o equilíbrio entre ações inclusivas – que estavam colocadas no programa
de governo como diferenciais da gestão do PT – e a manutenção da situação de concentração
de recursos mobilizados pelo Mecenato em benefício de um restrito número de instituições
culturais, numa espécie de coalizão pragmática. Somente em 2009 o MinC apresentaria uma
alternativa ao Pronac, com o encaminhamento ao Congresso Nacional do Projeto de Lei que
instituía o Programa Nacional de Fomento e Incentivo à Cultura (Procultura).
Para conferir maior legitimidade ao processo de alteração da Lei Rouanet, depois de
praticamente seis anos de debate, apoiado pela intensa mobilização de artistas e pequenos
produtores culturais em todo o país, o novo Projeto de Lei incluiu contribuições da sociedade
através do “Blog da Reforma da Lei Rouanet”, que havia sido criado em novembro de 2008.148
Foram quase duas mil sugestões apresentadas, englobando colaborações individuais e coletivas.
De uma forma geral, as contribuições apontavam duas grandes alternativas: ampliação da
atuação do FNC e alterações no modelo de Mecenato através da renúncia fiscal, especialmente
na forma de aprovação dos projetos. Pela nova proposta, o FNC se transformaria no eixo
principal do sistema de incentivo à cultura, que passaria a abrigar fundos setoriais para música,
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artes cênicas, artes visuais, acesso e diversidade cultural, patrimônio e memória, livro, leitura,
literatura e humanidades.149
Uma longa exposição de motivos foi encaminhada ao Presidente da República em
dezembro de 2009 pelo então Ministro da Cultura, Juca Ferreira, indicando que o Pronac havia
se mostrado insuficiente para atender à crescente demanda da sociedade por financiamento
cultural, além de não lograr estabelecer a democratização do acesso à produção e fruição dos
bens e serviços culturais, nem tampouco sedimentar uma infraestrutura de equipamentos e
serviços culturais em todo o território nacional.
No início da exposição – assinada por Juca, Guido Mantega (ministro da Fazenda),
Paulo Bernardo (ministro do Planejamento) e Tarso Genro (ministro da Justiça) – estava claro
que o desejo do novo projeto era “promover um novo arranjo institucional, baseado em formas
sustentáveis de financiamento e fomento às atividades culturais, considerando o
reconhecimento da centralidade estratégica e do alargamento conceitual do campo da cultura”.
Depois de apresentar pesquisas efetuadas pelo IBGE e pelo corpo técnico do MinC, Juca
Ferreira assinalou:

É fato que ainda permanece uma estrutura de fomento insuficiente e, pior,
perversa, no sentido de que o arcabouço legal vigente é intrinsecamente
concentrador em termos de decisão de investimento e de destinação a
segmentos de atividade e regiões geográficas, provocando apropriação
desproporcional dos recursos em certas áreas e déficit de controle social e
legitimidade democrática nos fluxos decisórios”.150

Ainda com base nos estudos promovidos pelo MinC, o texto lembrava da necessidade
de regular as relações entre proponentes e patrocinadores, “de modo a prevenir o
estabelecimento de práticas de oligopólio na utilização de recursos incentivados”. As sugestões
para a correção de rumos passavam pelo fortalecimento do FNC, transferindo parte dos recursos
que eram aportados pelo governo federal anualmente em incentivos fiscais para o Fundo,
recursos esses que seriam repassados também para estados, municípios e distrito federal,
montando uma estrutura de financiamento compartilhado de projetos culturais. O Ficart – que
nunca havia sido regulamentado desde a criação do Pronac – e o advento do Vale Cultura seriam
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alternativas de incentivo daquilo que foi chamado de “nova aliança entre poder público e
mercado”.
Para o MinC, a atratividade do modelo para os investidores, com retorno de 100% do
patrocínio, criou um mecanismo viciado, que estimulava um pequeno grupo de grandes
empresários a financiar projetos exclusivos de seus interesses, com pouca probabilidade de ser
substituído por um modelo de sustentabilidade. Para tanto, era necessário alterar o marco
normativo e regulatório que o sustentava.
O lançamento do Procultura, em 16 de dezembro de 2009, foi prestigiado por diversos
artistas, produtores e agentes culturais. O novo programa buscava introduzir novas categorias
de avaliação, ainda que mantivesse explicitamente a determinação de que os projetos
apresentados à CNIC não poderiam ser objeto de “apreciação subjetiva quanto ao seu valor
artístico ou cultural”. Como etapa de caráter classificatório, o Procultura utilizaria três critérios,
a “dimensão simbólica”, a “dimensão econômica” e a “dimensão social”. Na “dimensão
simbólica” seriam levados em consideração parâmetros como inovação e experimentação
estética, circulação, contribuição para preservação da diversidade cultural brasileira,
contribuição à pesquisa e reflexão, entre outros. Na “dimensão econômica” seriam valorizadas
a geração e a qualificação de emprego e renda, desenvolvimento das cadeias produtivas
culturais, fortalecimento das empresas culturais brasileiras, formação e capacitação de agentes
culturais públicos e privados, sustentabilidade e continuidade dos projetos culturais. A
“dimensão social” tratava da ampliação do acesso da população aos bens, conteúdos e serviços
culturais, contribuição para redução das desigualdades territoriais, regionais e locais, incentivo
à formação e manutenção de redes, coletivos, companhias e grupos socioculturais, redução das
formas de discriminação e preconceito e fortalecimento das iniciativas culturais das
comunidades. O Procultura foi encaminhado ao Congresso em 29 de janeiro de 2010.151
Ainda que apoiado em estudos e estatísticas e objeto de uma ampla consulta pública a
partir de discussões promovidas pelo MinC em todas as regiões do país, as mudanças no modelo
de financiamento à cultura esbarraram na forte oposição de frentes ligadas aos principais
produtores culturais e empresários que se utilizavam do Mecenato para financiar seus próprios
projetos culturais. Um dos representantes dessa frente era o diretor da Associação de Produtores
de Espetáculos Teatrais de São Paulo, Paulo Pélico, quem chamava o projeto de “dirigista”:
“ele pode estabelecer vantagens maiores ou menores de acordo com o seu próprio interesse a

BRASIL. CÂMARA DOS DEPUTADOS. “Projeto de Lei n. 6.722/2010. Institui o Programa Nacional de
Fomento e Incentivo à Cultura - Procultura, e dá outras providências”. Autores: João Luiz Silva Ferreira, Paulo
Bernardo Silva, Guido Mantega e Tarso Fernando Herz Genro.
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partir de julgamentos subjetivos. (...) em mãos erradas esse julgamento pode se tornar um
instrumento de alinhamento político e ideológico”.152
Outra manifestação contrária veio do Centro de Estudos de Mídia Entretenimento e
Cultural, liderado por três empresas – Brant Associados, BR-54 e Cesnik Quintino e Salinas
Advogados – voltadas para a profissionalização e a formação de recursos humanos
especializados para os mercados de cultura, entretenimento e economia criativa. Antes mesmo
do projeto ser enviado ao Congresso, o Centro, através do blogue Cultura e Mercado, publicou
uma matéria intitulada “Rouanet X Procultura: o certo pelo duvidoso”, na qual afirmava que o
“projeto governamental revoga a Lei Rouanet, único mecanismo de financiamento à cultura do
país, substituindo-o por um instrumento de manipulação ideológica”. Ao final da análise,
sentencia: “diante disso, não existe outra saída, senão enterrar o Procultura”.153 Esse mesmo
raciocínio, que destacava as ameaças de “dirigismo” e “protecionismo” do novo projeto,
dominava amplamente a opinião emitida pela grande imprensa, especialmente nos jornais
Folha de S. Paulo e O Globo.154
No Congresso, após tramitar pela Câmara e ser aprovado pelas três comissões previstas
no Regimento de Educação e Cultura, de Finanças e Tributação, de Constituição e Justiça e de
Cidadania, o projeto começou a andar em falso. A configuração do Congresso desde aquela
legislatura não era favorável aos princípios estabelecidos pelo Procultura. Basta lembrar que as
empresas mais beneficiadas pelos incentivos fiscais oferecidos pela Lei Rouanet, ligadas à
Holding Itaúsa e ao Grupo Bradesco, financiaram a campanha de quase 200 deputados nas
eleições de 2014.
Segundo o portal de notícias da Biblioteca Digital do Senado Federal, em 2014 o Grupo
Bradesco doou R$ 20,3 milhões para 113 deputados eleitos por 16 partidos, seguidos em
investimentos pela Holding Itaúsa, que contribuiu para a eleição de 84 novos deputados de 16
partidos, através da doação de R$ 6,5 milhões. Existem ainda 42 deputados que foram
financiados por ambos os bancos. Enquanto o Bradesco privilegiou as direções partidárias, o
Itaú doou mais a candidatos.155 Ainda em 2014, foram eleitos 221 empresários num Congresso
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fizeram doações eleitorais em 2014. Os top 10 doadores contribuíram financeiramente para a eleição de 360 dos
152

100

de 594 cadeiras, sendo 513 na Câmara dos Deputados e 81 no Senado Federal. Na legislatura
atual (2018-2022), 242 empresários foram eleitos, de acordo com pesquisa do Departamento
Intersindical de Assessoria Parlamentar.156 Depois de percorrer os desvãos do Congresso, o
projeto está desde 08 de abril de 2019 na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do
Senado, sob relatoria do senador Roberto Rocha, e aguarda uma Audiência Púbica.157
Quando o assunto era financiamento cultural, o Mecenato se tornou, assim, uma espécie
de “Espada de Dâmocles” sobre a cabeça do PT. No primeiro ano do governo Lula, as captações
totais pelo Mecenato somaram R$ 430.893.947,10 e no último ano atingiram R$
1.166.401.382,08, um aumento de 2,7 vezes. O Gráfico 3 indica a evolução do volume de
captação entre 2003 e 2010, período dos dois governos de Lula.
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entre 2003 e 2010

Fonte: gráfico elaborado pelo autor, com base nos dados fornecidos pelo Portal SalicNet.

Para contornar essa situação, algumas alternativas foram incluídas no funcionamento da
Lei Rouanet, como aquelas determinadas pelo Decreto n. 5.761, que tratava da “adequação dos
custos propostos aos praticados no mercado, sem prejuízo dos demais aspectos exigidos pela

513 deputados da nova Câmara: 70%. É uma combinação inédita de concentração e eficiência das doações por
parte das contribuidoras”. In: Portal da Biblioteca do Senado Federal, sem data, autoria não identificada.
156
BRASIL. DEPARTAMENTO INTERSINDICAL DE ASSESSORIA PARLAMENTAR. Os “Cabeças” do
Congresso Nacional. Uma pesquisa sobre os 100 parlamentares mais influentes. Brasília: Departamento
Intersindical de Assessoria Parlamentar, 2020.
157
BRASIL. SENADO FEDERAL. “Projeto de Lei da Câmara n. 93, de 2014. Institui o Programa Nacional de
Fomento e Incentivo à Cultura (Procultura), com a finalidade de aplicar recursos em projetos culturais e de
promover o desenvolvimento cultural e artístico, o exercício dos direitos culturais e o fortalecimento das atividades
culturais, por meio de mecanismos como o Fundo Nacional de Cultura, o Fundo de Investimento Cultural e
Artístico, o vale-cultura, entre outros]”.

101

legislação aplicável” (§3º do Art. 6º), e o estabelecimento, como critério de aprovação, da
“democratização do acesso aos bens e serviços”, proporcionando condições de “acessibilidade
a pessoas idosas (...) e portadoras de deficiência” (II do Art. 27).158 O mesmo decreto indicava
a necessidade de implantar, no âmbito da CNIC, “normas internas aprovadas pela maioria
absoluta de seus membros” (Art. 43), que forneceriam maior estabilidade aos procedimentos da
Comissão, uma falha que perdurava desde a criação da Lei.
É possível identificar no próprio corpo burocrático dos governos do PT uma postura
entre crítica e pragmática em relação à Lei Rouanet, como indicam discursos de alguns gestores
do MinC. Henilton Menezes, um dos secretários de Fomento e Incentivo à Cultura do Ministério
– setor responsável pela gestão da Lei –, depois de deixar o governo publicou um livro em que
fez uma clara apologia aos benefícios gerados pela Lei Rouanet. 159 Escrito sob a forma de um
depoimento de trabalho e publicado em 2016, Henilton critica tanto a imprensa, a quem atribuiu
a construção de uma informação deturpada da Lei, quanto vozes do próprio MinC. Ao falar de
seu período de gestão, Henilton afirma que os “equívocos (...) escritos e reproduzidos pela
imprensa e pelas redes sociais” seriam consequência do “desconhecimento quase que
generalizado do tema ou de se fazer análises partindo de uma visão míope da finalidade e do
funcionamento da Lei” (MENEZES, 2016, p. 11).
Na avaliação de Henilton, a concentração regional de financiamento tinha como causa
a “concentração populacional, o volume de arrecadação de impostos e a distribuição do PIB
brasileiro entre os estados” (Ibidem, p. 12). Sobre o fato de que poucos proponentes se
beneficiavam de grande parte dos recursos, Henilton apresentou os mesmos argumentos
estatísticos citados por Weffort ao sair do MinC, valorizando a quantidade de iniciativas, sem
se deter no desequilíbrio do volume de recursos distribuídos. Sem concentrar seu livro apenas
numa espécie de “resposta” aos críticos da Lei Rouanet, Henilton não deixou de apontar
problemas no mecanismo, especialmente em relação à análise dos projetos e seu
acompanhamento: “é necessário e imprescindível que se pense em outro modelo, seja criando
uma nova lei ou aperfeiçoando, princípios e meios, a que está em vigor” (Ibidem, p. 17). Ao
final do livro, apresenta uma série de sugestões de modificação da Lei em vigor, em tom
conciliador: “tratar a Lei Rouanet, o mais importante mecanismo de financiamento da cultura,
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como vilã, como ferramenta inconstitucional, como resquício do neoliberalismo, entre outros
títulos depreciativos, não é a forma correta de resolver essas questões” (Ibidem, p. 444).
Para além dos movimentos de “proteção” coordenados por grupos de interesse, fora e
dentro do próprio governo, a Lei Rouanet, que ao final dos governos do PT completou 25 anos,
atravessaria uma nova fase, na esteira da mais aguda polarização ideológica ocorrida no Brasil
nas últimas décadas, iniciada após a reeleição de Dilma Rousseff em 2014 e fortalecida
especialmente durante a campanha presidencial de 2018. Naquele novo contexto, o ataque
sistemático ao modelo de financiamento cultural foi transformado em um dos alvos preferidos
de movimentos e partidos conservadores e de extrema-direita que, dentre outras estratégias,
passaram a afirmar que a Lei Rouanet havia se transformado em um canal de patrocínio a
artistas e produtores simpatizantes do PT. Através de argumentos baseados em notícias
manipuladas ou simplesmente falsas, essa polarização ideológica foi marcada por
argumentações ainda mais radicais do que aquelas vistas em processos eleitorais anteriores.

2.4 – Pelos “valores morais” e contra a “corrupção”: a Lei Rouanet entre ataques
obscurantistas e o silêncio obsequioso de seus maiores beneficiários
Os ataques à Lei Rouanet, portanto, subiram aos palanques eleitorais em 2018 como
parte de um enredo estratégico que explorava dois temas cruciais na campanha; de um lado
estava a proteção de “valores morais” – um aceno aos eleitores evangélicos –, em oposição à
ameaça do “comunismo ateu”, a quem pretensamente o financiamento cultural privilegiava; de
outro, o combate à corrupção, sendo a Lei identificada como uma “mamata com dinheiro
público”.160
Ambas as acusações associadas à Lei Rouanet cortejavam grossa fatia dos eleitores.
Uma pesquisa de opinião realizada em 2018 mostrava um dado até então inédito: a preocupação
com o combate à corrupção superava temas já tradicionais, como saúde e segurança e era citada
por 62% dos eleitores como principal problema da agenda eleitoral.161 Em relação à defesa de
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valores morais, sua exploração olhava para uma outra parcela dos eleitores brasileiros, os
evangélicos, que somavam 31% da população, segundo pesquisa divulgada em janeiro de 2020
pelo Datafolha.162 A importância do voto evangélico em 2018 havia superado outras campanhas
eleitorais, na medida em que houve um acentuado aumento deste segmento da população, que
correspondia a cerca de 6,6% em 1980 e 14,6% em 2000.163 Os eleitores evangélicos estão mais
vulneráveis aos apelos em favor de posturas tradicionalistas ligadas a questões de costumes e
da moral social e engrossam as fileiras do combate ao homossexualismo, ao aborto e ao
casamento entre pessoas do mesmo sexo, dentre outros aspectos. Por essas razões, o campo da
cultura é visto com desconfiança e mesmo como uma real ameaça para o eleitor evangélico
(BOHN, 2004). Em 2018, segundo pesquisa CNI/IBOPE, praticamente oito em cada dez
brasileiros (79%) concordavam totalmente ou em parte que é importante que o candidato a
presidente acredite em Deus.164 Adular, portanto, essa camada dos eleitores fez parte da
estratégia de campanha de diversos movimentos conservadores e de candidatos de extremadireita que concorriam a cargos no Legislativo e no Executivo.
As denúncias sobre utilização política da Lei Rouanet começaram a tomar corpo de
forma mais intensa ainda em 2014, especialmente nas redes sociais, resultado de uma intensa
mobilização de integrantes de movimentos conservadores de oposição ao governo.165 Esses
ataques se intensificaram após o início do processo legislativo de afastamento da presidenta da
República Dilma Rousseff, em dezembro de 2015, e buscavam denunciar um suposto esquema
de favorecimento através de verbas públicas dos artistas contrários ao afastamento de Dilma.
Alguns parlamentares da base conservadora chegaram a ameaçar artistas com a “descoberta”
de fraudes, como uma forma de constrangimento aos movimentos contrários ao afastamento,
que acabaria vitorioso no Congresso.
E foi por iniciativa dessa base de oposição ao governo que foi criada uma Comissão
Parlamentar de Inquérito (CPI), aberta em 2016, sob a presidência do deputado Alberto Fraga
(DEM) e relatoria do deputado Domingos Sávio (PSDB), destinada a apurar irregularidades nas
concessões de benefícios fiscais decorrentes da aplicação da Lei Rouanet. O relatório final foi
entregue em abril de 2017. Foram analisados os mil maiores projetos em volume de captação à
época e em apenas cinco foram detectados problemas, com suspeita de crimes contra o
BALLOUSSIER, Anna Virginia. “Cara típica do evangélico brasileiro é feminina e negra, aponta Datafolha”.
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patrimônio, contra a ordem tributária, contra a administração pública, falsidade ideológica, uso
de recursos em benefício próprio e prática de estelionato.166
Dos cinco casos considerados suspeitos pela CPI, um único apenas resultou em denúncia
efetiva pelo Ministério Público Federal, consequência da chamada Operação Boca Livre,
iniciada antes mesmo da CPI, realizada em conjunto com a Polícia Federal, cujo proponente
chegou a ser preso.167 A acusação era de que os eventos promovidos pelo proponente seriam,
na verdade, uma forma de marketing corporativo-institucional, não apresentando nenhum viés
cultural. Em 09 de março de 2020 a Justiça Federal condenou 12 pessoas relacionadas ao grupo
Bellini Cultural por ilegalidades no uso de recursos obtidos por meio da Lei Rouanet.168 Este
foi, portanto, o único caso de condenação contra o uso indevido de recursos da Lei Rouanet.
Mesmo após passar pela análise de uma CPI no Congresso Nacional, coordenada por
partidos de oposição, sem nenhuma apuração efetiva que indicasse seu uso político, a Lei
Rouanet ainda assim não deixaria de fazer parte do cardápio eleitoral de 2018. Para tanto,
contribuíram alguns outros fatores, em especial o avanço das teses conservadoras que
propugnavam por uma “correção” dos rumos tomados pelas políticas culturais no país.
Em setembro de 2017 uma ocorrência se tornou paradigmática nesse sentido, que foi o
cancelamento da exposição “Queermuseu – cartografias da diferença da arte brasileira”, que
havia sido inaugurada em 15 de agosto no Santander Cultural de Porto Alegre. O MBL publicou
em sua página no Facebook que, “sob o pretexto de promover a igualdade e tolerância em prol
do movimento LGBT, [a mostra] expôs pedofilia, zoofilia e ofensas à cultura e tradição cristã
ocidental”.169 Na ocasião, o Santander Cultural – que havia divulgado a exposição como um
evento que “discute questões relativas à formação do cânone artístico e a constituição da
diferença na arte” – emitiu uma nota em que afirmava que a instituição tomou a iniciativa do
cancelamento após ouvir “as manifestações” e entender que “algumas das obras da exposição
Queermuseu desrespeitavam símbolos, crenças e pessoas, o que não está em linha com a nossa
visão de mundo”.
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O MBL, um dos mais ativos movimentos contemporâneos de direita no país, criado em
2014, defendia a revogação da Lei Rouanet em suas “Propostas Aprovadas”.170 Ainda que as
razões alegadas para a revogação estivessem supostamente ligadas à necessidade de promover
uma correção dos rumos do financiamento cultural no Brasil, considerado como uma forma de
cooptação de artistas, além de algumas das produções financiadas atentarem contra princípios
morais – como o caso da exposição Queermuseu –, por trás da retórica de seus integrantes
estava o desejo de criar um novo modelo, segundo seus próprios interesses. Para substituir a
Lei Rouanet, um dos fundadores e organizadores do MBL, Kim Kataguiri, deputado federal por
São Paulo pelo Democratas (DEM), propôs uma nova fórmula, onde caberia a um comitê criado
pelo próprio deputado analisar e aprovar projetos culturais através de renúncia:

eu vou fazer um comitê para analisar projetos culturais, vou ceder renúncias
fiscais para determinadas empresas financiarem esses projetos culturais, e só
os projetos culturais que passarem pelo crivo do meu corpo técnico é que vão
ser financiados pelo dinheiro público.171

Quanto mais força tomava a tese de que a Lei Rouanet serviu exclusivamente para
propósitos políticos durante os governos do PT, mais candidatos ao Legislativo e ao Executivo
de partidos de extrema-direita na eleição de 2019 usaram-na em suas plataformas, sempre com
argumentos que buscavam relacionar esse mecanismo à corrupção. A então radialista Joice
Hasselmann, candidata à Câmara Federal em 2018 pelo PSL, foi uma das primeiras a usar
sistematicamente ataques contra a Lei em suas redes sociais, sob a alegação de que servia para
“bancar esquemas de corrupção”.172 Outro candidato a uma vaga na Câmara Federal, o ator
Alexandre Frota, postou em seu Twitter um ataque contra o ex-ministro Gilberto Gil,173 a quem
acusava de “roubar livremente recursos oriundos da Lei Rouanet”.174 Ambos foram eleitos:
Hasselmann foi a mulher mais votada para a Câmara Federal em todos os tempos, com
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1.078.666 votos e Frota recebeu 155.522 votos.175 Às vésperas da eleição, o então candidato
pelo PSL à Presidência, o capitão reformado do Exército Jair Bolsonaro, atento ao eleitorado
evangélico, fez um post onde afirmava que os incentivos à cultura continuariam caso fosse
eleito, mas apenas para “bons artistas”, não mais para financiar “absurdos como oficinas de
masturbação ou ‘peças’ com pessoas cutucando seus orifícios!”.176
O papel dos movimentos conservadores e de indivíduos midiáticos na promoção de um
ataque sincronizado contra supostos problemas da Lei Rouanet cumpriu uma missão maior, a
de mobilizar a opinião pública tendo em vista outros propósitos ideológicos e políticos. Estava
em jogo explicitar possíveis falhas de seus antagonistas, fragilizando-os em um cenário de
disputa pelo poder. Esse fenômeno foi potencializado a partir das redes sociais online, mas já
fora detectado muito antes. Quando analisou o comportamento das elites norte-americanas na
década de 1950, Wright Mills concluiu que as estratégias das elites regionais e nacionais
passava pelo apoio do que chamava de “promotores de opinião” ou “celebridades
profissionais”. Para Mills, o papel dessas celebridades era o de “distrair a atenção do público
ou proporcionar sensações às massas”, “parte do cenário imediato no qual o drama da elite é
representado” (MILLS, 1981, p. 12).
A intensa repetição de notícias falsas sobre a Lei Rouanet acabou provocando uma
espécie de “ilusão da verdade”, que ganhou impulso graças ao impacto das plataformas de mídia
social, que funcionaram como câmaras de eco ideológicas.177 Ainda que o uso das mídias
sociais não fosse uma novidade, a sua utilização provocou forte impacto no cenário eleitoral de
2018, especialmente pelo amplo e indiscriminado uso das chamadas fake news, sem que
houvesse um controle efetivo por parte da Justiça Eleitoral sobre a circulação de notícias falsas
ou tendenciosas. As mídias sociais configuraram um ambiente de debate onde as informações
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estavam orientadas em uma única perspectiva ideológica, graças a ferramentas de
personalização dos grupos de usuários online, o “filtro bolha”.178
Os ataques contra as formas de financiamento cultural no Brasil foram a senha para que
o MinC fosse extinto em 2016179 pelo recém-empossado na Presidência da República Michel
Temer, ainda em seu primeiro dia de mandato, em 12 de maio de 2016.180 A medida, cuja força
simbólica estava mais em jogo do que a economia que poderia gerar ao Estado, foi alvo de
diversas manifestações contrárias pelo país, com a presença de inúmeros artistas, o que serviu,
no entanto, de pretexto para novas acusações contra a Lei Rouanet, sempre com foco no suposto
favorecimento dos governos do PT através de financiamento direto. Michel Temer acabou
recuando em sua decisão alguns dias após, recriando o MinC.181 Por outro lado, o governo
Michel Temer reduziu significativamente o orçamento do FNC, a partir da redução do repasse
de 3% da arrecadação bruta da loteria federal182 para 1,5% até 31 de dezembro de 2018 e para
0,5% a partir de 1º de janeiro de 2019.183
Não foram apenas as notícias plantadas por internautas anônimos e candidatos do
espectro político da direita que produziram uma deliberada desinformação sobre os sistemas de
financiamento cultural no país. Algumas dessas falsas mensagens foram lançadas por
importantes agentes públicos, como o próprio ministro da Cultura do governo Temer, Sérgio
Sá Leitão. Em plena reta final da campanha presidencial de 2018, a uma semana do segundo
turno, Leitão acusou o músico e compositor inglês Roger Waters de fazer “campanha eleitoral
disfarçada” utilizando R$ 90 milhões que supostamente se beneficiariam do uso de incentivos
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fiscais através da Lei Rouanet.184 O ministro se referia aos espetáculos da turnê “US + Them”
de Roger Waters pelo Brasil naquele ano.185
A declaração do Ministro da Cultura, revestida de suposta probidade administrativa,
serviu para incendiar ainda mais o ambiente eleitoral. Apoiados pela declaração, os advogados
do candidato pelo PSL solicitaram ao Tribunal Superior Eleitoral uma investigação para apurar
se o espetáculo de Waters era uma forma de propaganda do candidato à Presidência pelo PT,
Fernando Haddad, e se havia utilizado a Lei Rouanet como fonte dos recursos. Comprovada a
acusação, caberia ao Tribunal – segundo os mesmos advogados – a declaração de
inelegibilidade por oito anos das candidaturas de Haddad e de sua vice, Manuela D'Ávila (PC
do B). Passados apenas três dias do término da eleição e com os resultados conhecidos, o
Ministério da Cultura, atendendo à solicitação do Tribunal Superior Eleitoral, esclareceu que a
turnê do músico Roger Waters não havia captado recursos através da Lei Rouanet.186
De todos os ataques contra a Lei Rouanet baseados em manipulação de informação, um
dos que mais repercutiram foi o post do recém-eleito presidente da República, Jair Bolsonaro.
Replicando uma notícia falsa criada como se fosse matéria do jornal Folha de S. Paulo, de
forma a oferecer maior “credibilidade” em sua denúncia, o presidente eleito afirmou em seu
Twitter que a cantora e drag queen Pabllo Vittar havia recebido autorização, através de
homologação no Diário Oficial da União, de R$ 5 milhões pela Lei Rouanet, enquanto “o
hospital do Câncer foi fechado por R$ 1,7 milhões e 500 crianças ficaram sem tratamento
aguardando a morte”. A informação foi compartilhada mais de 140 mil vezes na página de apoio
ao presidente eleito no Facebook.187 Entretanto, a cantora não constava do sistema SalicNet
como beneficiada e a própria Folha de S. Paulo havia desmentido a existência da suposta
matéria. Da mesma forma, evidentemente, nunca existiu a alegada publicação no Diário Oficial
da União.

“Ministro da Cultura diz que Roger Waters recebeu R$ 90 milhões para fazer ‘campanha disfarçada’”. In:
GaúchaZH, 22 out. 2018.
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Como entender a razão pela qual todos esses ataques contra a Lei Rouanet, baseados em
falsas notícias e não corroborados nem mesmo por uma CPI criada a partir dessas mesmas
denúncias, pudessem se manter tão fecundos e determinantes no processo eleitoral? Como
figuras de relevo na política brasileira – incluindo aí um ministro da Cultura e o próprio
presidente da República recém-eleito – usaram de falsas informações por um longo período,
sem sofrer rebotes sequer da grande imprensa?
A pouca mobilização contra as falsas notícias divulgadas antes de conhecido o resultado
da eleição presidencial no país indicava uma posição pragmática e oportunista por parte dos
maiores beneficiários da Lei Rouanet. Ainda que não desejassem mudança na Lei, muito pelo
contrário, os grupos mais favorecidos pela oferta de incentivos fiscais, grandes empresas,
principalmente ligadas ao segmento financeiro, e grupos de mídia flertavam ideologicamente
com as candidaturas de direita, de maneira que a vitória eleitoral de Jair Bolsonaro em 2018
representava a possibilidade de fortalecer uma agenda reformista liberal, abraçada pelo
candidato apenas na reta final da campanha, de última hora. Os “faria limers”, como são
conhecidos os nomes expoentes do sistema financeiro no país,188 deram impulso à candidatura
de Jair Bolsonaro, colocando-o como contraponto a um novo mandato presidencial do PT, e se
mantiveram em silêncio durante os ataques contra a Lei Rouanet. Bastou, entretanto, sair o
resultado do pleito para que ações de resistência a possíveis medidas contra o funcionamento
da Lei começassem a tomar corpo. Nos meses de novembro e dezembro de 2018, período entre
o final da campanha presidencial e a decisão em segundo turno, um movimento de “reparação”
contra os ataques à Lei começou a ganhar espaço.189
Neste sentido, foi emblemática a extensa matéria publicada pela Folha de S. Paulo em
09 de novembro de 2018, doze dias após conhecido o resultado da eleição. Intitulada “Fim da
Rouanet causaria apagão em orquestras, museus e musicais”, a matéria marcava
definitivamente a inversão estratégica de tendência na grande imprensa, a partir do depoimento
de produtores culturais, advogados, além de apresentar dados estatísticos sobre renúncia fiscal,
maiores captações, áreas e segmentos mais beneficiados. Um dos entrevistados foi Eduardo
Saron, diretor do Instituto Itaú Cultural – o maior beneficiário dos incentivos oferecidos pela
Lei Rouanet desde sua criação – e vice-presidente da Fundação Bienal de São Paulo – a quarta
maior beneficiária –, que afirmou: “se a Lei Rouanet deixar de existir, importantes instituições
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vão ter problemas: MASP, OSESP, Filarmônica de Minas Gerais, Grupo Corpo, (...). Significa
uma situação de paralisação na cultura brasileira”. Ao chamar atenção para o uso de incentivos
fiscais, a matéria destacava que a renúncia fiscal no Brasil para o setor cultural significava
apenas 0,68%, ou dois bilhões de reais, “menos da metade das pensões pagas às filhas de
militares mortos (R$ 5 bi) e do impacto de R$ 4 bi ao ano do recém-aprovado reajuste de salário
de ministros do STF”.190
Na mesma matéria foi citado um estudo da FGV, que mostrou o retorno financeiro da
Feira Literária Internacional de Paraty (FLIP) de 2018, cujos impostos recolhidos durante o
evento somaram cerca de R$ 4,7 milhões, superiores aos R$ 3 milhões de isenção fiscal que os
patrocinadores obtiveram através da Lei Rouanet. Foram também desmentidas algumas notícias
falsas que atribuíam benefícios a artistas que nunca haviam captado pela Lei, como Chico
Buarque de Hollanda, Pablo Vittar e Maria Bethânia. A Exame também fez uma publicação no
mesmo sentido, em 14 de dezembro de 2018, que trazia o resultado do “Exame Fórum Cultura
e Economia Criativa”, a partir de outro estudo da FGV, cuja principal conclusão indicava que
a Lei Rouanet proporcionava retorno 59% maior que o valor financiado. Segundo o estudo,
desde a sua criação, a Lei Rouanet havia gerado R$ 31,22 bilhões em renúncia fiscal (valores
reais corrigidos pelo IPCA). Sobre as ameaças contra a Lei Rouanet, Guilherme Dearo, autor
da matéria, assim se expressava: “alvo de críticas agressivas e pouco fundamentadas durante as
eleições de 2018, a Lei Rouanet – a lei federal de incentivo à cultura – costuma ser relacionada
apenas ao benefício de artistas e produtores ‘folgados’. Nada mais longe da realidade”.191
O próprio comportamento do novo responsável pela Cultura no governo federal, o
ministro da Cidadania Osmar Terra, mostrava já em sua primeira entrevista uma mudança de
postura em relação aos ataques do período de campanha. Ao falar sobre as mudanças na Lei
Rouanet, o Ministro minimizou as críticas, e afirmou que seria necessário “democratizar” a Lei
Rouanet, pois que 80% dos beneficiados estavam nos estados de São Paulo e do Rio de
Janeiro.192 O MinC foi extinto pelo primeiro ato de governo de Jair Bolsonaro e suas funções
passaram para a responsabilidade de uma Secretaria Especial, inicialmente subordinada ao novo
Ministério da Cidadania, que também incorporou os antigos Ministério do Desenvolvimento
Social e Ministério do Esporte.193 Em novembro de 2019, a Secretaria Especial de Cultura foi
“Fim da Rouanet causaria apagão em orquestras, museus e musicais”. In: Folha de S. Paulo, 09 nov. 2018.
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transferida para o Ministério do Turismo, onde permanece até o momento de conclusão desta
pesquisa (dezembro de 2021).
2.5 – Cultura em tempos de distopia e o falso “desmonte” da Lei Rouanet
Se os ataques contra à Lei Rouanet perderam fôlego já nos primeiros dias do novo
governo, por outro lado, as promessas defendidas no discurso de posse do novo presidente, de
libertar o povo do socialismo e do “politicamente correto” começaram a tomar forma como
práticas da nova Secretaria Especial de Cultura. Ainda sob a regência do primeiro Secretário,
Henrique Pires, um edital de seleção de projetos para TVs públicas, aberto ainda em 2018,
incluía entre suas categorias uma linha dedicada à “diversidade de gênero” e foi cancelado pelo
então ministro da Cidadania, Osmar Terra, através de portaria publicada no Diário Oficial da
União no dia 21 de agosto de 2019, sob o argumento de “necessidade de recompor os membros
do Comitê Gestor do Fundo Setorial do Audiovisual”. O próprio Presidente da República havia
antecipado em uma de suas lives semanais que a Agência Nacional do Cinema (ANCINE) não
liberaria recursos do Fundo Setorial do Audiovisual para projetos com a temática de
“sexualidade”.194 Na sequência do cancelamento, o Secretário Henrique Pires pediu demissão
da função, acusando o governo federal de criar um tipo de censura velada: “ficou muito claro
que eu estou desafinado com ele [o ministro Osmar Terra] e com o presidente [Jair Bolsonaro]
sobre liberdade de expressão”.195 Em 09 de setembro de 2019 tomou posse na Secretaria
Especial de Cultura o economista Ricardo Braga, que ocupava o cargo de diretor de
Investimentos do Andbank Brasil, depois de ter atuado como superintendente de operações do
Banco Votorantim. Em menos de dois meses, entretanto, Ricardo Braga seria exonerado pelo
presidente da República.
O uso da Lei Rouanet para propósitos de cunho estritamente ideológicos, seja como
moeda de troca dirigida a segmentos que apoiavam o governo, seja para retaliar grupos de
oposição, tem sido uma das marcas da gestão federal do governo Jair Bolsonaro.
A bancada evangélica no Congresso Nacional buscou acelerar a aprovação de projetos
de alteração da Lei para beneficiar projetos de seu interesse, como a inclusão de eventos
promovidos por igrejas dentre os projetos passíveis de utilização de incentivos fiscais pelo
Pronac. A Lei reconhece a música gospel e os eventos a ela relacionados como manifestação
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cultural, excetuando aqueles promovidos diretamente por igrejas. A ideia, surgida através de
um projeto de lei,196 foi acrescida de um substitutivo de 2019, de autoria do deputado federal
Vavá Martins, membro do ministério pastoral da Igreja Universal do Reino de Deus. Em
novembro de 2019, a Comissão de Cultura da Câmara aprovou o projeto, que agora aguarda
votação final. Desde o governo Michel Temer, o próprio Ministério da Cultura iniciara
conversas com a denominada Frente Parlamentar Evangélica a fim de alterar o artigo 27 da Lei,
através da inclusão de um dispositivo que proibia que os projetos analisados “vilipendiassem”
a fé religiosa, sob a alegação de constituírem crimes previstos em outras legislações. A Frente
conta atualmente com 195 deputados federais e oito senadores, segundo portal das Frentes
Parlamentares da Câmara dos Deputados.197
Em março de 2021 um ato do governo federal determinou a suspensão de recursos da
Lei Rouanet para projetos em cidades que adotaram medidas restritivas contra a Covid-19.
Através da portaria n. 124/2021, assinada pelo Secretário de Fomento e Incentivo à Cultura,
André Porciúncula, só seriam analisadas e publicadas no Diário Oficial da União as propostas
culturais “que envolvam interação presencial com o público, cujo local da execução não esteja
em ente federativo em que haja restrição de circulação, toque de recolher, lockdown ou outras
ações que impeçam a execução do projeto”.198 A Lei Rouanet não prevê, em seu texto original,
a hipótese de interrupção de análise por motivos que não estejam previstos no processo de
habilitação, o que indica o caráter ilegal da medida.
As medidas de distanciamento social adotadas por estados e municípios com a intenção
de conter o avanço dos casos de contágio pelo Coronavírus estavam alinhadas com as
recomendações emanadas por institutos de pesquisa, epidemiologistas e pela Organização
Mundial da Saúde (OMS). Mesmo o Brasil atravessando sua pior fase na pandemia, com os
mais elevados índices de contaminação e mortes diárias em todo o mundo, o governo federal
resolveu usar a Lei Rouanet como mais uma ferramenta de retaliação política, na medida em
que não aprovava as medidas de contenção do contágio através do distanciamento social. A
alteração da Lei – sem aprovação pelo Congresso – era, àquela altura, uma resposta política à
carta assinada por 16 chefes executivos estaduais poucos dias antes, em 1º de março, em que
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criticavam o uso de instrumentos de comunicação oficial para produzir informação distorcida
sobre as medidas tomadas por governos locais.
Após a demissão de Ricardo Braga, o presidente da República, atendendo à influência
ao chamado “núcleo ideológico”,199 nomeou o diretor teatral Roberto Alvim, que ocupava há
menos de dois meses a função de Coordenador de Artes Cênicas da Funarte. Alvim, entretanto,
seria exonerado menos de quatro meses depois, em 17 de janeiro de 2020, após ataques ao setor
cultural, ofensas a artistas, proibição de espetáculos e, por fim, implantar um projeto artístico
“nacionalista”, através da alteração radical do programa do Prêmio Nacional das Artes. Antes
mesmo de assumir o cargo no governo federal, em junho de 2019, Alvim iniciou uma
convocação de artistas de teatro “conservadores”, para formar um banco de nomes do que
chamou de uma “máquina de guerra cultural”. Em seu intento, Alvim definia a diferença entre
“arte de direita” e “arte de esquerda”: “arte de esquerda é DOUTRINAÇÃO de todos os
espectadores; arte de direita é EMANCIPAÇÃO POÉTICA de cada espectador”.200 Foi
justamente seu alinhamento às linhas programáticas do governo que selaram o convite, primeiro
para a Funarte e depois para a Secretaria.
Em discurso veiculado em 17 de janeiro de 2020 para anunciar o lançamento do Prêmio
Nacional das Artes, Roberto Alvim apresentou o que chamava de “novos caminhos” para a arte
no país: “a arte brasileira da próxima década será heroica e será nacional. Será dotada de grande
capacidade de envolvimento emocional e será igualmente imperativa, posto que profundamente
vinculada às aspirações urgentes do nosso povo, ou então não será nada”. Assim que divulgado,
o discurso foi comparado a um dos trechos do livro Goebbels: biographie, do historiador
alemão especializado no período nazista, Peter Longerich. 201 Na publicação, Longerich
reproduz um trecho da fala de Goebbels sobre seus planos para o futuro da arte da Alemanha
em meados da década de 1930: “a arte alemã da próxima década será heroica, será ferreamente
romântica, será objetiva e livre de sentimentalismo, será nacional com grande páthos e
igualmente imperativa e vinculante, ou então não será nada”.202
Questionado sobre o teor de seu discurso, Roberto Alvim admitiu que houve “uma
infeliz coincidência retórica nessa frase” e afirmou que preconizava uma arte “nacionalista”,
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assim como Goebbels, mas que não compartilhava ideias sobre o extermínio em campos de
concentração.203 Logo depois alterou sua versão, dizendo que o discurso havia sido escrito a
partir de várias ideias ligadas à arte nacionalista, “que me foram trazidas por assessores. Se eu
soubesse da origem da frase, jamais a teria dito”. Em live publicada por Jair Bolsonaro apenas
uma hora antes da divulgação do discurso, Alvim era assim apresentado pelo presidente da
República: “depois de décadas, agora temos, sim, um Secretário de Cultura de verdade, que
atende ao interesse da maioria da população brasileira, a população conservadora e cristã”.204
No dia seguinte ao lançamento do Prêmio, diante de inúmeras reações do mundo político e
cultural, o presidente disse ter sido um “pronunciamento infeliz”, que tornava insustentável a
permanência de Alvim no governo.
Resumir a passagem de Alvim na Secretaria de Cultura ao episódio de inspiração ao
princípio nazista de “arte nacionalista” é insuficiente para entender como começou a ser tratada
a cultura pelo governo federal. Quando ocupou a direção do Centro de Artes Cênicas da
Funarte, Alvim vetou a peça “Res Pública 2023”, que seria encenada no Complexo Cultural da
Funarte, em São Paulo, além de exonerar a coordenadora do espaço, Maria Ester Moreira. O
espetáculo, sobre jovens que sofrem dificuldades financeiras e perseguição em um futuro
próximo, chegou a ter a estreia agendada. A atitude de Alvim gerou acusações de censura por
parte de diversas entidades da classe teatral.205
Após a nomeação, Alvim iniciou uma mudança na Secretaria, que incluiu a indicação
do maestro Dante Mantovani para a presidência da Funarte e do jornalista Sérgio Camargo para
a Fundação Palmares. Assim como Alvim, os nomes por ele indicados, com a anuência de Jair
Bolsonaro, protagonizaram declarações polêmicas, formatando o “desenho” ideológico que
dominaria os programas federais de cultura. Mantovani afirmou que o rock “leva ao aborto e
ao satanismo”; Camargo afirmou que o racismo não existe no Brasil: “Racismo real existe nos
Estados Unidos. A negrada daqui reclama porque é imbecil e desinformada pela esquerda”. O
novo Presidente da Palmares também afirmou que “a escravidão foi terrível, mas benéfica para
os descendentes” porque “negros do Brasil vivem melhor que os negros da África”. 206 As
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polarizações lançadas durante a campanha estavam aqui requentadas, cumprindo um papel de
mobilização permanente do eleitorado conservador.
O fim da Lei Rouanet, ostensivamente defendido durante a campanha, acabou não se
consumando na prática. Em 23 de abril de 2019, o Ministério da Cidadania baixou uma
Instrução Normativa (IN) n. 2, alterando a Lei, sob o argumento de uma correção de rumos
contra seus supostos abusos.207 Além de ser uma iniciativa inconstitucional, pois uma lei não
pode ser alterada por uma IN de órgãos do Poder Executivo, o que se viu, entretanto, foi apenas
uma “maquiagem” chamada de “princípio da não concentração”, que limitava o valor de
captação por projeto a 1 milhão de reais. Vale lembrar que 90% dos recursos totais de captação
pela Lei não ultrapassam 100 mil reais e cerca de 60% desses não atingiram 25 mil reais.
Portanto, à primeira vista, essa medida atingiria apenas os maiores projetos.
Entretanto, a mesma IN abria algumas exceções, listadas no parágrafo 2º do Artigo 4º,
que eram justamente aqueles segmentos de maior captação, como: planos anuais e plurianuais
de atividades; patrimônio cultural material e imaterial; conservação, construção e implantação
de equipamentos culturais; construção e manutenção de salas de cinema e teatro em municípios
com menos de 100.000 (cem mil) habitantes e, finalmente, museus e memória. Ou seja, a
mudança não trouxe nenhum impacto e manteve intactos justamente os segmentos que
historicamente mais valores captavam. Para se ter ideia, no caso dos museus (que serão tratados
no Capítulo 5), a média aritmética de captação entre os 156 maiores projetos era de R$ 12,5
milhões.
Na pressa de apresentar uma mudança, o governo esqueceu de incluir entre as exceções
outro segmento de grande captação, que são os musicais. Produtores culturais influentes
demonstraram imediatamente sua insatisfação em relação ao teto dos musicais. Outra vez,
ganhou destaque a palavra do diretor do Itaú Cultural, Eduardo Saron, ao afirmar que o teto de
R$ 1 milhão afetaria importantes espetáculos e “estrangularia” o setor: “fica claro que é preciso
que seja aberto um diálogo com a sociedade para aprimorar a lei”. Para João Figueiredo,
coordenador do Núcleo de Economia Criativa da ESPM Rio, “o único segmento que foi
efetivamente afetado por essa mudança do teto foi o teatro musical, porque eles não realizam,
de fato, as produções dos últimos anos com apenas R$ 1 milhão”.208
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Outro representante do showbiz no Brasil, o presidente da empresa Time 4 Fun (T4F),
Fernando Alterio, se pronunciou assim que foi apresentada a nova IN do governo: “estão
decretando o fim da indústria de musicais. Sem incentivos, não tem a mínima possibilidade de
produzir”. Ele acrescenta: “É triste ver todo um trabalho de 18 anos para construir um mercado
ser destruído por um simples ato administrativo”.209 As produções da T4F haviam obtido até o
final de 2018 mais de R$ 220 milhões em patrocínios, que se utilizaram de incentivos fiscais e
teve o Bradesco como um de seus principias apoiadores.
Ainda em dezembro de 2019, o então Secretário Roberto Alvim admitiu que os
“musicais atraem turistas e movimentam a economia”, durante uma reunião com representantes
do setor, e ampliou o teto para R$ 10 milhões.210 A acomodação dos musicais na IN que alterou
a Lei Rouanet é uma iniciativa bastante emblemática da submissão da Secretaria Especial de
Cultura aos principias proponentes e incentivadores. Apenas os 40 maiores projetos dirigidos a
musicais haviam captado até 2019 mais de R$ 360 milhões em valores nominais,
correspondendo a uma média de R$ 9.148.363, 44 por projeto, valor que inspirou o recuo
estratégico de Alvim. Somente o musical O Fantasma da Ópera, cujo proponente é a empresa
T4F Entretenimento S.A., captou R$ 24 milhões em 2017, tendo a Bradesco Vida e Previdência
S. A. como maior incentivadora. Se somarmos apenas as maiores cotas de incentivo oferecidas
por empresas do Grupo Bradesco em cada um dos 17 projetos onde aparecem como maiores
incentivadoras, o valor ultrapassa R$ 70 milhões em valores nominais, beneficiando
especialmente um único proponente, a T4F Entretenimento S.A.
O alinhamento incondicional à ala ideológica do governo federal e a ausência efetiva de
propostas são as características que fundamentaram a atuação da Secretaria Especial de Cultura
desde 2019. Trata-se de um organismo instável administrativamente (com cinco gestores em
menos de dois anos de existência), servindo com caixa de ressonância das promessas de
campanha como maneira de mobilizar a base eleitoral conservadora, “desconfiada” da cultura.
Após a saída de Roberto Alvim, o presidente convidou a atriz Regina Duarte, uma das figuras
públicas que mais apoiaram os movimentos conservadores e de direita no país, e que foi
substituída pouco tempo depois por outro ator, Mário Frias.
Em seu curto mandato, Mário Frias protagonizou ações controversas, à revelia de
qualquer esteio legal. Um dos casos exemplares neste sentido se deu com a reprovação do Plano
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Anual de Atividades/2019, apresentado pelo Instituto Vladimir Herzog (Pronac 183988) e que
vinha sendo aprovado regularmente desde 2011, sob a alegação de atender a uma instituição
que não desenvolve “apenas” atividade cultural, mas também jornalística.211 Segundo consta
na base Versalic, o projeto visava, além da manutenção das atividades culturais exercidas pela
instituição, à “realização de atividades ligadas ao resgate histórico cultural da imprensa de
resistência durante o período de 1964 a 1985” (Pronac 204226).
Outra iniciativa de Mário Frias foi a decisão de não abrir edital público para a
composição da CNIC, um colegiado formado por 21 membros da sociedade civil, além de
representantes do governo federal, tendo em vista sua renovação para o biênio 2021/2022. A
CNIC, conforme trataremos no próximo capítulo, é o órgão central na aprovação de projetos
para o Pronac. Pela decisão do governo, caberá ao Secretário de Fomento e Incentivo à Cultura
a responsabilidade direta pela seleção de projetos.
A nova Secretaria Especial de Cultura criada pelo governo Jair Bolsonaro em
substituição ao MinC tem se caracterizado, nesses três primeiros anos de existência, como um
setor do governo que mantém fidelidade à ala ideológica, na defesa dos chamados valores
“conservadores”, como forma de manter mobilizada uma parcela do eleitorado conservador que
apoiou a eleição do presidente. Ela não apresentou efetivamente nenhum projeto para o setor
cultural, apenas concentrada no cancelamento de programas já implantados, além de atacar a
classe artística e produtores não alinhados ao seu grupo gestor. Na prática, antigos gestores do
Ministério foram afastados, programas foram paralisados através de artifícios burocráticos e a
Lei Rouanet tratada de forma ambígua: para “fora” é atacada e para “dentro” continua mantida
como principal mecanismo de financiamento à produção cultural no país. A escolha dos
secretários de Cultura ou de presidentes das autarquias a ela subordinadas se guia meramente
por posicionamentos ideológicos e resulta de debates que são travados no ambiente das redes
sociais, misturando a opinião pessoal dos postulantes ou ocupantes de seus principais cargos
com os planos de trabalho do setor
Vale destacar que em função dos inúmeros atos normativos de iniciativa da Secretaria
Especial de Cultura durante o governo Jair Bolsonaro que violaram preceitos constitucionais,212
o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil encaminhou ao Presidente do Supremo
Tribunal Federal uma Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF), em 2
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de dezembro de 2021, na qual estão listados alguns desses atos.213 O Relator no STF foi o
ministro Edson Fachin, que acolheu os argumentos e solicitou a intimação do Presidente da
República, do Ministro de Estado do Turismo, do Secretário Especial da Cultura do Ministério
do Turismo, do Presidente da Fundação Cultural Palmares, e do Secretário Nacional de
Fomento e Incentivo à Cultura da Secretaria Especial de Cultura, sob o argumento de que as
“alegações aduzidas na petição inicial são de extrema gravidade. (...) combinam elementos que
formam a razão de ser do próprio controle de constitucionalidade, a saber, a proteção contra
perseguições políticas, contra a censura e contra o desmonte institucional dos aparatos
institucionais do Estado”.214
É mesmo curioso observar que o volume de captações se manteve estável nos dois
primeiros anos do governo Bolsonaro, mesmo considerando a grande paralisia decorrente da
Pandemia da Covid-19, que atingiu em cheio a produção cultural no país. Quando comparamos
os recursos efetivamente captados em 2018, último ano do governo Michel Temer, e em 2019
e 2020, dois primeiros anos do governo Jair Bolsonaro, é possível notar que os valores subiram
progressivamente em todas as regiões do país. Se em 2018 o valor total captado foi de R$ 1,29
bilhão, em 2019 e 2010 foi de R$ 1,48 e R$ 1,47 bilhão, respectivamente (Gráfico 4). Esse
aumento se verificou de forma equilibrada entre as várias regiões do país, conforme demonstra
o Gráfico 5.

Gráfico 4 - Total de recursos captados através do mecenato (Lei Rouanet) entre 2018 e 2020
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Gráfico 5 - Captação de recursos por região/ano
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Fonte: gráfico elaborado pelo autor, a partir dos dados coletado na plataforma SalicNet, em 30
mar. 2021.

Os números de 2019 e 2020 reiteram a posição central que a Lei Rouanet cumpre no
modelo de incentivo à produção cultural no Brasil, a despeito de uma narrativa por parte dos
membros do próprio governo, que buscam sua desqualificação. O MASP, um braço cultural da
Holding Itaúsa, captou R$ 51 milhões de reais em 2019 e 2020, segundo levantamento obtido
no Portal Versalic.215 Ainda que tenha permanecido fechado por mais de oito meses em 2020,
sua captação no ano através da Lei Rouanet representou um aumento de 40% se comparada ao
ano de 2018, quando captou R$ 14.723.148,79.216 O MASP ocupou a segunda posição em
volume de captação em 2019 e a terceira em 2020.
Outras instituições culturais que são geridas direta ou indiretamente por membros que
compõem a diretoria da Itaúsa também se destacaram entre as maiores captações nos anos de
2019 e 2020: o MAM-SP captou R$ 20.721.049 e a Fundação Bienal de São Paulo R$
35.525.573,93. Vale lembrar que essas instituições não têm sua receita restrita apenas à Lei
Rouanet, pois obtêm recursos de diversas outras fontes, ponto que será discutido no Capítulo 5.
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Capítulo 3 – Uma anatomia da Lei Rouanet
3.1 – Afinal, como funciona a Lei?
Após estudos sobre os efeitos provocados por afirmações repetidas no comportamento
humano, o psicólogo inglês Tom Stafford sentenciou: “se você repetir as coisas sem se
preocupar em verificar se são verdadeiras, estará ajudando a criar um mundo onde mentiras e
verdades são mais fáceis de confundir. Então, por favor, pense antes de repetir”.217 Stafford é
um dos pesquisadores do chamado “efeito verdade ilusória” (illusory truth effect), que pode ser
resumido como uma tendência natural dos indivíduos em acreditar que informações falsas são
corretas após exposição repetida. A repetição torna as declarações mais fáceis de serem
processadas em relação às informações novas e não repetidas: “o fato de já ter encontrado algo
estimula a preferência pelo futuro, fenômeno conhecido como “mero efeito de exposição”.
(GRIMES; STAFFORD, 2012).218
A Lei Rouanet se mostrou um alvo bastante vulnerável às “verdades ilusórias” em
tempos de polarização ideológica no Brasil, imersa num desenlace de convicções sem nenhuma
preocupação com base nos fatos, ainda que seja uma política pública cujos números podem ser
facilmente acessados pela Internet. Um ponto do funcionamento da Lei Rouanet, em especial,
foi deliberadamente falseado e serviu de escora para os demais: trata-se da premissa de que
cabe diretamente ao governo federal a escolha e a transferência dos valores de projetos
aprovados para seus proponentes. Com base nessa premissa foi possível deduzir interpretações
subjetivas, nas quais prevalecia a ideia de que o financiamento à cultura no Brasil é uma
eficiente ferramenta de cooptação de artistas e de controle da produção cultural.
A disseminação desse enredo provocou um descrédito por parte da população e um
efeito desestimulador entre artistas e pequenos produtores que não conhecem o funcionamento
da Lei, receosos de não encontrar respaldo para seus projetos. Na base dessas denúncias de
“desvios” da Lei, conforme tratado no capítulo anterior, estavam objetivos escusos, cuja
intenção era criar um clima de desconfiança e mesmo de medo em relação à atuação de artistas
identificados como ameaças potenciais aos chamados “valores tradicionais”, de essência moral
e religiosa, incitando uma espécie de “insegurança cultural”, manipulada especialmente em
momentos de ação/reação da extrema-direita no Brasil.219 Ao comentar os efeito da pandemia
STAFFORD, Tom. “How liars create the ‘illusion of truth’”. In: BBC Future, 26 out. 2016, tradução minha.
No original em inglês lê-se: “mere exposure effect”.
219
A insegurança cultural é um conceito utilizado nas Ciências Sociais, que descreve uma sensação de medo
provocada pelo receio de influências externas em grupos relativamente estáveis em seus valores e em seu
ordenamento moral. Vale notar que essa ameaça nem sempre é real, sendo, por vezes, manipulada com fins
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do novo coronavírus na produção cultural no Brasil ao longo de 2020, Lia Calabre (2020, p. 9)
ressaltou a ameaça de “outros perigos”, ainda piores que o próprio vírus, “como o da
intolerância, o do autoritarismo, o do obscurantismo, o do conservadorismo, todos propagados
no fértil ambiente criado por um grupo que ascendeu ao poder”.
Afinal, como funciona a Lei Rouanet? Qual é exatamente o nível de intervenção que
exerce o poder público na seleção de projetos culturais e na destinação de recursos? Qual o
papel, por extensão, que a sociedade pode exercer na distribuição desses recursos? Enfim, quem
são os principais beneficiários do Pronac? Para os propósitos da presente investigação, entender
o modus operandi da Lei Rouanet tornou-se um imperativo necessário para construir uma
estrutura metodológica e analítica que permitisse desvendar quais as forças estão, de fato, em
disputa no patrocínio à cultura no Brasil, e aos museus em particular.
Para tanto, vamos analisar o funcionamento da Lei Rouanet especificamente na
modalidade do Mecenato, buscando responder a quatro questões principais:
•

Quem pode se beneficiar da Lei e quais são as exigências para apresentação de
projetos?

•

Quais os tramites administrativos dos projetos culturais desde a inscrição até a
sua aprovação?

•

Quem pode exercer o papel de incentivador?

•

Quais as vantagens oferecidas em troca do apoio a projetos culturais?

Em relação aos beneficiários e exigências para apresentação de projetos, vale destacar
que a Lei faculta a qualquer pessoa física ou jurídica de natureza pública ou privada (com ou
sem fins lucrativos) a possibilidade de apresentar um projeto cultural, desde que em
consonância com os seguintes preceitos contidos no Art. 1º:

I - Contribuir para facilitar, a todos, os meios para o livre acesso às fontes da
cultura e o pleno exercício dos direitos culturais;
II - Promover e estimular a regionalização da produção cultural e artística
brasileira, com valorização de recursos humanos e conteúdos locais;
III - Apoiar, valorizar e difundir o conjunto das manifestações culturais e seus
respectivos criadores;
IV - Proteger as expressões culturais dos grupos formadores da sociedade
brasileira e responsáveis pelo pluralismo da cultura nacional;
V - Salvaguardar a sobrevivência e o florescimento dos modos de criar, fazer
e viver da sociedade brasileira;
ideológicos, criando espaço para antagonismos e polarizações, especialmente durante campanhas eleitorais. O
fenômeno foi estudado mais detalhadamente por pesquisadores franceses, com destaque para o geógrafo
Christophe Guilluy, a fim de entender a reação dos movimentos de extrema-direita contra os imigrantes.
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VI - Preservar os bens materiais e imateriais do patrimônio cultural e histórico
brasileiro;
VII - Desenvolver a consciência internacional e o respeito aos valores
culturais de outros povos ou nações;
VIII - Estimular a produção e difusão de bens culturais de valor universal,
formadores e informadores de conhecimento, cultura e memória;
IX - Priorizar o produto cultural originário do País”.220

Em relação aos objetivos do Pronac, o Art. 3º destaca o incentivo à formação artística e
cultural, o fomento à produção cultural e artística, a preservação e difusão do patrimônio
artístico, cultural e histórico, o estímulo ao conhecimento dos bens e valores culturais e o apoio
a outras atividades culturais e artísticas. Em relação aos segmentos culturais a serem
contemplados, o texto original listava um total de 23, atualmente ampliados para 113 (Anexo
C). O Art. 25 do texto original acrescentava ainda algumas precisões sobre a natureza dos
projetos, tendo por fundamento o Art. 216 da Constituição Federal de 1988, ressaltando que
eles devem:

desenvolver as formas de expressão, os modos de criar e fazer, os processos
de preservação e proteção do patrimônio cultural brasileiro, e os estudos e
métodos de interpretação da realidade cultural, bem como contribuir para
propiciar meios, à população em geral, que permitam o conhecimento dos
bens de valores artísticos e culturais (...).221

De acordo com o texto original, dentre as condições essenciais para a utilização da Lei
estava a necessidade de que os projetos culturais fossem destinados à “exibição, utilização e
circulação públicas dos bens culturais deles resultantes”, não sendo permitidos aqueles restritos
a circuitos privados ou a coleções particulares. O texto legal, portanto, não especificava se a
exibição e circulação dos conteúdos dos projetos deveriam ser necessariamente gratuitas, já que
beneficiadas por incentivos fiscais, nem mesmo tratava sobre possíveis limites dos benefícios
pecuniários auferidos pelas atividades ou produtos.
Divergências de interpretação foram sanadas somente em 2008 com a lei n. 11.646,
quando a questão da cobrança foi definitivamente esclarecida – ainda que, na prática, já aceita
desde o início de vigência da Lei –, através da seguinte fórmula:

os incentivos criados por esta Lei somente serão concedidos a projetos
culturais cuja exibição, utilização e circulação dos bens culturais deles
BRASIL. DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL. “Mensagem do Poder Executivo n. 393-91. Projeto de
Lei n. 1.448, de 1991. Dispõe sobre a instituição do Programa Nacional de Financiamento da Cultura e dá outras
providências”, Art. 1º. Brasília, 23 ago. 1991.
221
Ibidem, Art. 25.
220
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resultantes sejam abertas, sem distinção, a qualquer pessoa, se gratuitas, e a
público pagante, se cobrado ingresso”.222

A partir do Decreto n. 5.761, assinado em 27 de abril de 2006 pelo presidente Lula,
foram incluídas novas exigências para a habilitação de projetos, visando à “democratização do
acesso aos bens e serviços resultantes”. Dentre as indicações estavam a de “tornar os preços de
comercialização de obras ou de ingressos mais acessíveis à população em geral”, “proporcionar
condições de acessibilidade a pessoas idosas (...) e portadoras de deficiência”, “promover
distribuição gratuita de obras ou de ingressos a beneficiários previamente identificados que
atendam às condições estabelecidas pelo Ministério da Cultura” e “desenvolver estratégias de
difusão que ampliem o acesso”.223 A aprovação do Estatuto da Pessoa com Deficiência, através
da lei n. 13.146/2015, fortaleceu ainda mais o princípio, estabelecido em 2006, de tornar o bem
ou produto acessível à pessoa com deficiência.224
Sobre a tramitação dos projetos até a aprovação final, a Lei faz algumas exigências
formais quanto à sua apresentação, que deve conter dados cadastrais do proponente,
justificativa, objetivos, descrição, prazos, estratégias de ação, metas qualitativas e quantitativas,
planilha de custos e cronograma físico-financeiro, conforme decreto n. 455/92.225 Na sua forma
original, a Lei Rouanet exigia que os projetos apresentassem uma planilha de custos (Art. 19),
transformados em “orçamento analítico” a partir de 1999. Atualmente também é necessário
acrescentar as ações de contrapartida social, em razão das modificações incluídas em 2006.
Inicialmente realizada em formulários impressos, que deveriam ser entregues nas instituições
vinculadas ao setor federal de cultura, a inscrição é atualmente realizada inteiramente online,
pelo portal do Sistema de Apoio às Lei de Incentivo à Cultura (SalicNet), onde estão à
disposição dos proponentes tutoriais que correspondem às diversas etapas de inscrição do
projeto.

BRASIL. PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA. “Lei n. 11.646, de 10 de março de 2008. Altera dispositivos da
Lei no 8.313, de 23 de dezembro de 1991, para estender o benefício fiscal às doações e patrocínios destinados à
construção de salas de cinema em Municípios com menos de 100.000 (cem mil) habitantes, e dá outras
providências”, Art. 1º, § 1º.
223
BRASIL. PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA. “Decreto n. 5.761, de 27 de abril de 2006. Regulamenta a Lei
no 8.313, de 23 de dezembro de 1991, estabelece sistemática de execução do Programa Nacional de Apoio à
Cultura - PRONAC e dá outras providências”.
224
BRASIL. PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA. “Lei n. 13.146, de 6 de julho de 2015. Institui a Lei Brasileira de
Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência)”, Art. 102.
225
BRASIL. PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA. “Decreto n. 455, de 26 de fevereiro de 1992. Regulamenta a Lei
n° 8.313, de 23 de dezembro de 1991, estabelece a sistemática de execução do Programa Nacional de Apoio à
Cultura (Pronac) e dá outras providências”, Art. 2º.
222
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A decisão final quanto à aprovação dos projetos culturais para fins de habilitação junto
ao Pronac está a cargo da CNIC, instituída pela Lei Rouanet226 e regulamentada pelo decreto n.
455,227 órgão central, portanto, no funcionamento do Programa. Ainda que a Lei Rouanet tenha
sido alterada sistematicamente desde sua criação, ficaram pendentes de solução diversas
questões ligadas funcionamento da CNIC, que eram resolvidas através de recomendações
internas, súmulas, sem um aparato legal de respaldo. Uma regulamentação detalhada de seu
funcionamento foi aprovada somente em 2006,228 e seu primeiro regimento interno foi aprovado
através da Resolução n. 1, do MinC, de 2010.229 Suas competências atuais foram detalhadas
pela Resolução n. 1, de 2013.230
A Comissão é órgão colegiado de assessoramento, formada atualmente por 21 membros
da sociedade civil, sendo 7 titulares e 14 suplentes. O poder público é representado pelo
ministro do Turismo,231 que preside a Comissão, pelos 7 presidentes das entidades culturais,
vinculadas à atual Secretaria Especial de Cultura, e pelo presidente da entidade nacional que
congrega os secretários de Cultura das unidades federativas.232 Desde a aprovação do regimento
interno em 2010, a composição de representantes da sociedade civil busca incluir representantes
das cinco regiões brasileiras, além de contemplar obrigatoriamente as seguintes áreas: artes
cênicas; audiovisual; música; artes visuais (incluindo arte digital e eletrônica); patrimônio
cultural material e imaterial (inclusive museológico e expressões das culturas negra, indígena e
das populações tradicionais) e humanidades (inclusive literatura e obras de referência), além de
um representante do empresariado nacional. Os serviços prestados pelos Conselheiros da CNIC
têm caráter voluntário.
Os representantes da sociedade civil são indicados por entidades especialmente
habilitadas para esta finalidade, a partir de chamada pública. Para participar da seleção, o
BRASIL. PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA. “Lei n. 8.313, de 23 de dezembro de 1991. Restabelece princípios
da Lei n° 7.505, de 2 de julho de 1986, institui o Programa Nacional de Apoio à Cultura (Pronac) e dá outras
providências”, Art. 3º, §1º.
227
BRASIL. PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA. “Decreto n. 455, de 26 de fevereiro de 1992. Regulamenta a Lei
n° 8.313, de 23 de dezembro de 1991, estabelece a sistemática de execução do Programa Nacional de Apoio à
Cultura (Pronac) e dá outras providências”, Art. 32.
228
BRASIL. PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA. “Decreto n. 5.761, de 27 de abril de 2006. Regulamenta a Lei
no 8.313, de 23 de dezembro de 1991, estabelece sistemática de execução do Programa Nacional de Apoio à
Cultura - PRONAC e dá outras providências”.
229
BRASIL. MINISTÉRIO DA CULTURA. “Resolução n. 1, de 07 de maio de 2010. Revogada pela Resolução
n. 1, de 1º de novembro de 2011”.
230
BRASIL. DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. “Resolução n. 1, de 1º de novembro de 2013. Aprova o Regimento
Interno da Comissão Nacional de Incentivo à Cultura – CNIC”, Ministério da Cultura. Brasília, 06 nov. 2013.
231
O Presidente da Comissão será sempre a autoridade federal máxima da Cultura no país. Desde a implantação
da Lei Rouanet este posto foi ocupado pelo secretário especial de Cultura da Presidência da República (1991 a
1993), ministro da Cultura (1993 a 2018), ministro de Estado da Cidadania (2018 a 2019) e ministro do Turismo
(a partir de 2019).
232
Para entender melhor o funcionamento da CNIC, ver: COSTA, 2013.
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representante legal da entidade cultural deve formalizar seu interesse em participar do processo,
indicando sua área de especialidade, ao mesmo tempo em que apresenta documentação
comprobatória de sua atuação por meio de realização de atividades em, pelo menos, uma
unidade da federação. A habilitação é referendada por uma comissão formada por gestores da
área federal de cultura, que avalia a qualificação técnica das entidades postulantes, tanto das
entidades de caráter cultural e artístico como daquelas que representam o empresariado
nacional. As instituições da sociedade civil habilitadas têm o direito de apresentar ao ministro
do Turismo cinco nomes de sua preferência, um de cada região do país. De posse dos nomes
indicados, o ministro escolhe três para cada área da estrutura da CNIC e a decisão é publicada
no Diário Oficial da União. Os membros da Comissão têm mandato de dois anos, prorrogáveis
por mais dois, desde que submetidos à nova seleção da Secretaria Especial de Cultura.
Quadro 2 - Comissão Nacional de Incentivo à Cultura. Estrutura original e estrutura atual
1992
O secretário da Cultura da Presidência da
República (Presidente da Comissão)
Presidentes das cinco entidades supervisionadas
pela Secretaria da Cultura da Presidência da
República: Fundação Biblioteca Nacional,
Fundação Casa de Rui Barbosa, Fundação
Cultural Palmares, Instituto Brasileiro de Arte e
Cultura (atual Funarte) e Instituto Brasileiro do
Patrimônio Cultural (atual IPHAN)
Presidente da entidade nacional que congrega os
Secretários de Cultura das unidades federadas

Seis representantes de entidades associativas dos
setores culturais e artísticos de âmbito nacional e
um representante do empresário brasileiro

2021
Ministro do Turismo (Presidente da Comissão)
Presidentes das sete entidades culturais vinculadas à
Secretaria Especial de Cultura do Ministério do Turismo:
Fundação Biblioteca Nacional, Fundação Casa de Rui
Barbosa, Fundação Cultural Palmares, Fundação
Nacional de Artes, Instituto do Patrimônio Histórico e
Artístico Nacional, Agência Nacional do Cinema e
Instituto Brasileiro de Museus
Presidente da entidade nacional que congrega os
secretários de Cultura das unidades federativas
Sete representantes da sociedade civil, das seguintes
áreas: artes cênicas; audiovisual; música; artes visuais
(incluindo arte digital e eletrônica); patrimônio cultural
material e imaterial (inclusive museológico e expressões
das culturas negra, indígena e das populações
tradicionais); humanidades (inclusive literatura e obras
de referência) e um representante do empresariado
nacional

Fonte: quadro elaborado pelo autor.

Para compreender mais detalhadamente como foram sendo moldadas com o tempo as
funções da CNIC, é importante analisar as diversas fórmulas legais que conformaram sua
atuação, desde o Decreto de Regulamentação da Lei Rouanet, de fevereiro de 1992. De uma
forma geral, a CNIC atua como um conselho colegiado de apoio à instância federal máxima de
Cultura, especialmente na tarefa de enquadramento de projetos culturais – que tem
consequências diretas no cálculo das deduções sobre o imposto de renda oferecidas aos
incentivadores –, na definição de segmentos culturais não previstos expressamente pela Lei e
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nas decisões de aprovação dos projetos que tenham por objeto a valorização de artistas, mestres
de culturas tradicionais, técnicos e estudiosos com relevantes serviços prestados à cultura
brasileira, ainda que não apresentados por pessoas físicas ou jurídicas com fins de obtenção de
doação ou patrocínio.233 Também cabe à CNIC emitir parecer sobre recursos contra decisões
desfavoráveis à aprovação de projetos culturais apresentados e contra decisões desfavoráveis
quanto à avaliação e prestação de contas de projetos culturais realizados com recursos de
incentivos fiscais.
As análises e emissões de pareceres técnicos propriamente ditos, que servem para a
avaliação e homologação da CNIC, são realizados previamente por especialistas das diversas
áreas compreendidas pela Lei, chamados de “pareceristas”. Inicialmente esta tarefa era
realizada apenas por técnicos das autarquias federais vinculadas ou de entidade equivalente nos
estados e no Distrito Federal. Com o aumento do volume de projetos apresentados ao Pronac,
foi implementado um sistema de credenciamento de peritos externos, visando à análise e à
emissão de pareceres técnicos dos projetos culturais, através da Portaria MinC n. 43.234 Esses
peritos formam um banco de pareceristas e seus membros são convocados de acordo com a
necessidade de trabalho. A Portaria n. 39, de 2017, definiu as regras de gestão deste banco de
pareceristas.235
A distribuição dos projetos é realizada tendo em vista a qualificação técnica de cada
parecerista. Os pareceres técnicos seguem os princípios indicados nas instruções normativas
estabelecidas pela CNIC e os proponentes podem ser convocados para oferecer maiores
informações sobre os projetos, de acordo com diligências produzidas pelos pareceristas. O
parecer deverá ser emitido no próprio Sistema SalicNet.
O resultado de todo o processo é publicado no Diário Oficial da União e a
movimentação dos recursos é feita a partir de depósitos no Banco do Brasil, em conta bancária
bloqueada, vinculada exclusivamente ao projeto aprovado e aberta pelo governo federal. Ao
fim da realização do projeto, os proponentes devem prestar contas dos gastos junto ao

BRASIL. PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA. “Decreto n. 5.761, de 27 de abril de 2006. Regulamenta a Lei
no 8.313, de 23 de dezembro de 1991, estabelece sistemática de execução do Programa Nacional de Apoio à
Cultura - PRONAC e dá outras providências”, Art. 23.
234
BRASIL. MINISTÉRIO DA CULTURA. “Portaria MinC n. 43, de 9 de jul. de 2009”. [Aprova o Regulamento
referente à implementação do Sistema de Credenciamento de peritos no âmbito do Sistema MinC].
235
BRASIL. DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. “Portaria n. 39, de 12 de abril de 2017. Define as regras de gestão
do Banco de Pareceristas, de classificação e distribuição de projetos culturais, bem como de procedimentos de
análise e emissão de pareceres técnicos”, Ministério da Cultura/Gabinete do Ministro.
233
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Ministério do Turismo. Segundo relatório do Tribunal de Contas da União (TCU), no final de
2019 ainda havia 17 mil projetos executados sem análise da prestação de contas.236
Desde 28 de abril de 2021, como consequência da Portaria n. 12 do Ministério do
Turismo, a CNIC sofreu uma alteração, a partir da delegação ao Secretário Nacional de
Fomento e Incentivo à Cultura, da Secretaria Especial de Cultura, de “deliberar ad referendum
do colegiado” atos atinentes ao funcionamento da Comissão.237 A centralização de decisões nas
mãos de uma única pessoa aconteceu no mesmo momento em que o mandato dos então
membros da CNIC havia expirado (18 de março), provocando um hiato nas atividades pela
primeira vez na história do funcionamento da Comissão.238 A partir do início de 2021 outra
ocorrência passou a se configurar como excepcional no funcionamento do Pronac, que são os
atrasos na publicação dos projetos aprovados no Diário Oficial da União, o que impede seus
proponentes de captar recursos.239
O papel de incentivador de um projeto cultural pode ser exercido tanto por pessoas
jurídicas como por pessoas físicas que, de acordo com o Art. 18, têm a opção de usar parte do
Imposto sobre a Renda a título de doações e patrocínios. Aqui está uma das chaves para
compreender o funcionamento da Lei. Trata-se de um princípio incluído no regime de
incentivos fiscais, uma modalidade de política econômica de matriz liberal, cujo objetivo é
facilitar a transferência de recursos para determinadas áreas, escolhidas pelos próprios
contribuintes, através da isenção de impostos. O Imposto sobre a Renda – maior fonte de receita
do governo federal – é um tributo compulsório a todas as pessoas jurídicas do país e às pessoas
físicas, de acordo com o nível de rendimentos.
No caso das pessoas jurídicas, a base de cálculo de pagamento do Imposto de Renda das
Pessoas Jurídicas (IRPJ) pode ser feita tendo por referência tanto o volume real da renda como
o volume arbitrado ou presumido, razão pela qual as pessoas jurídicas podem optar por uma
dessas modalidades de tributação: o Simples Nacional, o Lucro Arbitrado, o Lucro Presumido
ou o Lucro Real. Para usufruir de incentivo fiscal oferecido pela Lei Rouanet, entretanto, a

BRASIL. SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. “TCU, governo
e sociedade debatem prestação de contas de projetos culturais”. In: Tribunal de Contas da União, 27 nov. 2019.
237
BRASIL. DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. “Portaria MTUR n. 12, de 28 de abril de 2021. Delega competência
da presidência e dos atos de gestão da Comissão Nacional de Incentivo à Cultura – CNIC”.
238
Até o final desta pesquisa o governo federal ainda não havia realizado a convocação dos membros para a
formação da nova CNIC.
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Conforme assinalado no capítulo anterior, diversos atos administrativos da Secretaria Especial de Cultura ao
longo do governo Jair Bolsonaro foram objeto de uma Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental
(ADPF), encaminha pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil ao Presidente do Supremo Tribunal
Federal em 2 de dezembro de 2021, na medida em que violaram preceitos constitucionais.
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pessoa jurídica deve usar a modalidade de Lucro Real. 240 Quando olhamos para o limite de
percentual máximo do imposto devido estabelecido pela Lei – de até 6% para pessoas físicas e
de até 4% para pessoas jurídicas – é possível constatar que o uso do benefício é mais vantajoso
para grandes empresas, que têm maior tributação em função do volume do lucro real obtido.
Enquanto a “doação” se configura como um incentivo sem retorno de imagem, pois que
resulta da transferência gratuita, em caráter definitivo, para pessoas físicas ou jurídicas de
natureza cultural sem fins lucrativos, de numerário, bens ou serviços para a realização de
projetos culturais, o “patrocínio” possibilita a promoção e publicidade institucional através da
associação da imagem do incentivador ao projeto escolhido. A Lei veda que a doação ou
patrocínio se destinem a projeto de pessoa ou instituição vinculada ao incentivador.
Finalmente, em relação às vantagens oferecidas em troca de apoio à cultura, com base
na Lei, a faixa de dedução do imposto sobre a renda estará ligada ao segmento em que o projeto
a ser apoiado está incluído, de acordo com os artigos 18 e 26 da Lei Rouanet. Os projetos
enquadrados no Artigo 18 permitem restituição de 100% do valor financiado (respeitando o
limite de 6% ou 4% do imposto devido) e os enquadrados no Artigo 26 permitem restituição
conforme a natureza do apoio (doação ou patrocínio) e o tipo de pessoa (física ou jurídica).
Vale lembrar que, em sua fórmula original, a Lei permitia a dedução com base nos
seguintes percentuais: no caso das pessoas físicas, 80% (oitenta por cento) das doações e 60%
(sessenta por cento) dos patrocínios; no caso das pessoas jurídicas tributadas com base no lucro
real, 40% (quarenta por cento) das doações e 30% (trinta por cento) dos patrocínios. Pessoas
jurídicas tributadas com base no lucro real também poderiam abater as doações e patrocínios
como despesa operacional.
Esses percentuais foram alterados, como visto no Capítulo 2, através da lei n. 9.874, de
1999, que ampliou a dedução para 100% tanto no caso de doação como no caso de patrocínio,
desde que os incentivos fossem para os seguintes segmentos: artes cênicas; livros de valor
artístico, literário ou humanístico; música erudita e instrumental; circulação de exposições de
artes plásticas; doação de acervos para bibliotecas e para museus. Em 2001, outros segmentos
foram incluídos nessa faixa de isenção, dentre os quais: doações de acervos de arquivos
públicos e cinematecas; treinamento de pessoal e aquisição de equipamentos para a manutenção
dos acervos de bibliotecas, museus, arquivos públicos e cinematecas; produção de obras
cinematográficas e videofonográficas de curta e média metragem; preservação e difusão do
acervo audiovisual e preservação do patrimônio cultural material e imaterial. A lei n.
BRASIL. PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA. “Lei n. 9.532, de 10 de dezembro de 1997. Altera a legislação
tributária federal e dá outras providências”, Art. 10.
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11.646/2008 incluiu ainda a construção e manutenção de salas de cinema e teatro, que poderão
funcionar também como centros culturais comunitários em municípios com menos de 100.000
(cem mil) habitantes.
Caso o segmento cultural não esteja incluído no Art. 18, cabe o enquadramento no Art.
26. Neste caso, se uma pessoa física quiser financiar um projeto como doação, poderá abater
até 80% do valor doado, dentro do limite de 4%. Já no apoio como patrocínio, o percentual de
renúncia é de 60%. No caso de pessoas jurídicas, a doação (sem exploração de imagem) permite
renúncia de até 40% e no patrocínio (que permite associar a imagem ao projeto) o percentual
de renúncia é de 30%. Ao apoiar projetos enquadrados no Artigo 26, a pessoa jurídica tributada
com base no lucro real ainda poderá abater as doações e patrocínios como despesa
operacional.241 Na prática, portanto, o percentual de dedução do imposto de renda para apoiar
projetos incluídos no Art. 26 pode variar entre 65% e 70%, no caso de doação, e entre 55% e
60%, no caso de patrocínio, segundo cálculo realizado pela Secretaria Especial da Cultura.
Portanto, não cabe ao governo federal nem a aprovação nem a liberação direta dos
valores aprovados ao incentivador. Quem decide finalmente sobre o patrocínio à cultura no
Brasil são os próprios incentivadores, pois a habilitação e aprovação dos projetos, conforme
veremos mais adiante, é uma tarefa de natureza estritamente burocrática, sem julgamento de
mérito.
3.2 – Entre o remédio e o veneno: a apreciação “objetiva” como questão ontológica
Para além das questões de perfil dos beneficiários e incentivadores, da admissibilidade,
da tramitação administrativa e das vantagens oferecidas, para uma precisa compreensão do
funcionamento da Lei Rouanet é necessário entender uma de suas características centrais. Tratase do princípio pelo qual as análises que visam à aprovação de projetos devem evitar critérios
de subjetividade, enunciado na Lei 8.313/91: “os projetos enquadrados nos objetivos de desta
Lei não poderão ser objeto de apreciação subjetiva quanto ao seu valor artístico ou cultural”.242
O decreto n. 455/92 reiterou o princípio, ao afirmar que “a apreciação de projetos culturais (...)
será pautada por critérios de objetividade e de respeito à liberdade de expressão”.243

Segundo portal da Lei de Incentivo à Cultura, são operacionais as “despesas não computadas nos custos,
necessárias à atividade da empresa e à manutenção da respectiva fonte produtora, entendendo-se como necessárias
as pagas ou incorridas para a realização das transações ou operações exigidas pela atividade da empresa” (BRASIL.
SECRETARIA ESPECIAL DE CULTURA. “Lei de Incentivo à Cultura: como funciona?”. Brasília, s/d).
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BRASIL. PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA. “Lei n. 8.313, de 23 de dezembro de 1991”, Art. 22.
243
BRASIL. PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA. “Decreto n. 455, de 26 de fevereiro de 1992”. Regulamenta a Lei
n° 8.313, de 23 de dezembro de 1991, estabelece a sistemática de execução do Programa Nacional de Apoio à
Cultura (Pronac) e dá outras providências”, Art. 2º, § 2º.
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O princípio refletia um dos pilares defendidos pelo discurso neoliberal que emoldurou
a construção da norma legal, como forma de restringir possíveis interferências subjetivas de
avaliação por parte de agentes do poder público ou de seus representantes, que pudessem
implicar na reprovação de projetos e, consequentemente, na restrição de ação da iniciativa
privada. Entretanto, essa análise “objetiva” transformou o trabalho de aprovação dos projetos
em um mero cumprimento burocrático de ritos de admissibilidade. Como conciliar, portanto, o
princípio objetivo da análise com a ordem subjetiva do entendimento de cultura? Até que ponto
um projeto poderia ser recusado baseado nos preceitos e objetivos da Lei quanto à sua natureza
artística ou cultural, considerada a diversidade que implicam? Vale reforçar que os campos
artístico e cultural são conceitos imersos em um emaranhado de ordens subjetivas e de escolhas,
que decorrem da própria construção de sistemas simbólicos por parte dos indivíduos, o que
implica que nenhum julgamento sobre sua validade possa ser universal e inteiramente objetivo
(BOURDIEU, 2007).
Curiosamente, quando olhamos os argumentos contidos na Mensagem enviada ao
Congresso Nacional pelos então ministros Sérgio Paulo Rouanet e Marcilio Marques Moreira,
vemos que a questão da análise e aprovação do projeto estava assinalada com um diferencial
em relação à Lei Sarney: “esta parte do projeto distingue-se de modelos legislativos anteriores
principalmente pela circunstância de que prevê mecanismos próprios de análise e aprovação
dos projetos incentivados, (...)”.244 Entretanto, o “critério de objetividade” abriu espaço para
que a Lei se transformasse numa espécie de norma de aplicação imediata, desde que atendidas
apenas as questões processuais, o que não significou, substancialmente, nenhuma diferença
para o modelo adotado pela Lei Sarney.
Estamos diante do dilema apresentado pela metáfora do remédio e do veneno. A ideia
de objetividade pode tanto significar a aplicação de um dos princípios da gestão pública
determinados pela Art. 37 da Constituição Federal, que é a “impessoalidade”, como negar outro
princípio contido no mesmo disposto, o da “eficiência”. Qual seria a dose ideal?
Na prática, o princípio da objetividade acabou implicando na inexistência da figura do
projeto reprovado. Caso não cumpra as exigências de admissibilidade, um projeto ainda retorna
aos proponentes para as adequações exigidas, quantas vezes forem necessárias até a última
reunião anual da CNIC, o que não impede de serem apresentados em anos posteriores. Desde
que os primeiros projetos apresentados à CNIC começaram a ser analisados pelos pareceristas,

BRASIL. DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL. “Mensagem do Poder Executivo n. 393-91. Projeto de Lei
n. 1.448, de 1991”. Dispõe sobre a instituição do Programa Nacional de Financiamento da Cultura e dá outras
providências”.
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o debate sobre os chamados “critérios de objetividade” foi bastante intenso, devido às
limitações que tal conceito acarretava. Grupos de trabalho foram criados nas entidades
supervisionadas para analisar a aplicabilidade do Pronac ainda no seu primeiro ano de
funcionamento, atendendo ao determinado na IN Pronac n. 1, de 27 de março de 1992.245 A
aprovação sistemática de projetos que tratavam de atividades meramente recreativas, voltadas
exclusivamente à promoção da imagem corporativa de seus proponentes e incentivadores,
colocava em questão a eficácia das análises. Ainda que o corpo de pareceristas apontasse a
fragilidade do critério (ou mesmo a ausência de critério), as orientações emanadas da então
Secretaria Especial de Cultura enfatizavam a necessidade estrita de evitar riscos de
subjetividade.
Um dos casos mais emblemáticos nesse sentido foi o projeto de montagem de uma
árvore de Natal na Lagoa Rodrigo de Freitas, na cidade do Rio de Janeiro, cujo proponente foi
a empresa Backstage Rio Empreendimentos e Produções Artísticas e Culturais Ltda., que teve
empresas do Grupo Bradesco S. A. como incentivadoras. Apresentado em 1996 pela primeira
vez, o projeto intitulado “Um Natal bem brasileiro” – mas popularizado como “Árvore de Natal
do Bradesco” – recebeu autorização para captação por 19 anos consecutivos (Tabela 2). Sobre
o objetivo do projeto, assim declarou, em 2007, o diretor de marketing da Bradesco Seguros:
“a árvore de Natal é um dos maiores projetos de marketing da companhia e simboliza mais do
que uma estratégia de comunicação. Tornou-se um ícone em termos de evento na cidade do Rio
de Janeiro” (NABUCO apud CASTRO & KNOPPI, 2008, p. 10).
O uso de incentivos fiscais para um evento de caráter visivelmente voltado à promoção
corporativa foi alvo de inúmeras críticas na grande imprensa, blogues e sites na Internet: “para
quem não sabe, a tal árvore (...) é um empreendimento (...) realizado com a Lei Rouanet de
Incentivo à Cultura. Através da lei, é possível ao Bradesco caracterizar sua campanha de
marketing como projeto cultural e deduzir milhares de reais em impostos para financiá-la com
dinheiro público”.246 A repercussão negativa sobre o uso de incentivos fiscais para a montagem
da “Árvore de Natal do Bradesco”247 levou o banco a descontinuar o projeto somente em 2015,
através da seguinte nota:
245

O Departamento de Proteção do então Instituto Brasileiro do Patrimônio Cultural (IBPC) elaborou estudos, a
partir da criação de um Grupo de Trabalho, visando estabelecer diretrizes e orientações para a avaliação de projetos
com o apoio do Pronac, e apontou a necessidade de “criar mecanismos que ampliam a eficácia da análise evitando
decisões parciais e, consequentemente, otimizando a alocação de recursos do FNC e de benefícios fiscais
instituídos pela Lei n. 8.313/91”, além de indicar o aperfeiçoamento do formulário de inscrição dos projetos.
Arquivo do autor.
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LABRA, Daniela. “Árvore de Natal do Bradesco no Rio com dinheiro público”. In: Artesquema, 29 nov. 2007.
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Uma das matérias que foram determinantes para a decisão do Banco Bradesco de suspender a busca de
financiamento através da Lei Rouanet foi publicada na coluna do jornalista Ancelmo Gois, em O Globo, no dia 30
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O Grupo Bradesco Seguros tem muito orgulho de ter patrocinado, por 20
edições consecutivas, a Árvore de Natal da Lagoa. Nesse período, contribuiu,
com muito empenho, para que a Árvore se tornasse um dos símbolos da cidade
do Rio de Janeiro, reconhecido por toda a população. O Grupo entende que
seu ciclo como patrocinador exclusivo está completo. Por isso, no primeiro
semestre de 2016, comunicou à Prefeitura do Rio, ao idealizador da Árvore e
parceiros envolvidos a decisão de não mais patrocinar, com exclusividade, a
Árvore de Natal da Lagoa.248

Tabela 2 - Captação dos projetos de instalação de uma árvore de Natal na Lagoa Rodrigo de Freitas,
conhecidos por “Árvore do Bradesco”, que somaram R$ 42.789.655,57 em valores nominais entre
1996 e 2014.
Ano

Pronac

Valor da captação (nominal)

Ano

Pronac

Valor da captação (nominal)

1996

960782

R$ 2.717.779,63

2005

051848

R$ 1.437.066,15

1997

970557

R$ 2.472.224,39

2006

0610049

R$ 1.312.800,00

1998

980637

R$ 2.625.286,64

2007

083787

R$ 1.594.165,00

1999

990699

R$ 2.756.607,53

2008

0810800

R$ 1.534.236,00

2000

002631

R$ 3.340.475,70

2009

100321

R$ 1.700.000,00

2001

010597

R$ 3.561.387,75

2011

111592

R$ 2.886.381,11

2002

021007

R$ 3.939.899,60

2012

120878

R$ 3.176.715,00

2003

031031

R$ 1.262.835,07

2013

132658

R$ 2.986.250,00

2004

034839

R$ 480.000,00

2014

149570

R$ 3.005.546,00

Fonte: tabela elaborada pelo autor, com base nos dados fornecidos pelo Portal SalicNet.

Outro caso que teve bastante repercussão foi a aprovação do espetáculo do grupo
canadense Cirque du Soleil no Brasil, em 2005. O projeto, cujo proponente foi a T4F
Entretenimento, tinha como objetivo financiar bailarinos, acrobatas, contorcionistas, produtores
e diretores, além de uma equipe brasileira de técnicos, operadores, pessoal de produção,
carregadores e pessoal das empresas prestadoras de serviço a serem contratadas, como hotelaria,
restaurante, companhias aéreas, transportadoras, dentre outras (Pronac 046458). Dos mais de
R$ 16 milhões solicitados, o MinC aprovou R$ 9,4 milhões, que foram quase inteiramente
convertidos em captação e o projeto foi incluído no Art. 18. Seus incentivadores poderiam se
beneficiar de 100% de dedução de impostos. O que chamou atenção neste caso foi o elevado
valor dos ingressos, alguns maiores que o próprio valor do salário-mínimo nacional de então.

de junho de 2016, na qual o jornalista afirmava não achar “justo, por mais legal que fosse”, a captação de recursos
para a montagem da Árvore de Natal (GOIS, Ancelmo. “Um pouco mais sobre a Lei Rouanet”. In: O Globo, 30
jun. 2016).
248
ANTUNES, Laura. “Natal sem árvore. Após 20 anos, Rio ficará sem a polêmica escultura gigante na Lagoa”.
In: #Colabora, 11 nov. 2016.
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Tratava-se de uma apresentação com alto potencial econômico, mas que, ainda assim, se
beneficiou de incentivos fiscais.
Essa profunda distorção nos objetivos do Pronac – ainda que denunciada por técnicos
do próprio MinC desde o início do funcionamento da Lei Rouanet – acabou sendo considerada
indevida pelo TCU, tendo como estopim a aprovação pela CNIC, em 2010, do projeto da
empresa Dream Factory Comunicação e Eventos Ltda. para a realização da quarta edição do
Rock In Rio, em setembro e outubro de 2011. Segundo o projeto apresentado ao MinC, o Rock
In Rio é um “festival cultural/musical (...) com atuações artísticas de diversos gêneros (rock,
pop, rock metal, MPB, jazz), entretenimento como roda gigante, tirolesa, bares e restaurantes”
(Pronac 106487). A primeira edição do Rock In Rio ocorreu em 1985 e desde então o festival
havia se mostrado uma atividade de alta rentabilidade. Na edição de 2011, mais de 100 mil
espectadores frequentaram diariamente as atrações.
O MinC aprovou a captação de mais de R$ 12,3 milhões (R$ 12.301.586,94) para a
realização do festival, dos quais R$ 7,4 milhões foram efetivamente captados (R$ 7.457.834,97)
ou R$ 12.213.418,15 em valores corrigidos até dezembro de 2020. Dentre seus maiores
incentivadores, estavam a estatal Empresa Brasileira de Correio e Telégrafos e a Sky Brasil
Serviços Ltda. (Tabela 3).

Tabela 3 - Relação dos incentivadores do Rock In Rio 2011
Incentivador

Valor do incentivo

Ceras Johnson Ltda.
Dixtal Biomédica Indústria e Comércio Ltda.
Empresa Brasileira de Correio e Telégrafos
Hurgus Comércio Ltda.
Leader Administradora de cartões de Crédito S. A.
Redecard S. A.
Rio de Janeiro Refrescos Ltda.
Sky Brasil Serviços Ltda.
União de Lojas Leader Ltda.
Total

R$ 100.000,00
R$ 150.000,00
R$ 2.187.834,97
R$ 200.000,00
R$ 350.000,00
R$ 970.000,00
R$ 700.000,00
R$ 2.000.000,00
R$ 800.000,00
R$ 7.457.834,97

Fonte: tabela elaborada pelo autor, com base nos dados fornecidos pelo Portal SalicNet.

O posicionamento do TCU atendeu à denúncia do Ministério Público apresentada ainda
em 2011. Segundo o Tribunal, o projeto apresentado não continha informações suficientes para
distinguir a aplicação dos recursos e parte da captação estava destinada à estrutura do evento,
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inclusive despesas proibidas, como passagens de primeira classe.249 Segundo a decisão do TCU,
eventos culturais com “potencial lucrativo” ou que “possam atrair investimento privado” seriam
proibidos de receber incentivos fiscais através da Lei Rouanet; “não consigo vislumbrar
interesse público a justificar a renúncia de R$ 2 milhões de receita do Imposto de Renda em
benefício da realização de um projeto com altíssimo potencial lucrativo”, afirmou o relator do
processo, ministro Augusto Sherman.250 Uma das omissões do projeto era a receita prevista, de
R$ 34 milhões, que demonstrava a capacidade que o evento tinha de se autossustentar.
O então secretário de Fomento à Cultura do MinC, Henilton Menezes, baseado no
princípio da análise objetiva, argumentou que não poderia negar o subsídio para projetos
comerciais lucrativos. E complementou: “a democratização do festival ficou por conta da
distribuição gratuita de 5.042 ingressos, destinados a jovens e professores de escolas públicas
do Rio de Janeiro, e das oficinas de música”.251
Outros problemas foram detectados ainda nos primeiros anos de funcionamento do
Pronac, em especial o sobrepreço praticado pelos proponentes em relação aos custos dos
projetos, a finalidade estritamente comercial dos proponentes, a imprecisão em relação ao qual
segmento cultural pertenciam os projetos apresentados, além da circulação restrita de seus
produtos. Alguns ajustes foram efetuados nos chamados “critérios de admissibilidade”, como a
análise dos custos face aos valores praticados no mercado, a verificação de atuação no campo
cultural dos proponentes, a distinção mais clara entre as áreas e segmentos compreendidos pela
Lei, além da exigência de democratização do acesso aos bens e serviços, através da criação de
condições de acessibilidade a pessoas idosas e portadoras de deficiência, questões já tratadas
anteriormente.
Entretanto, estudos sobre o funcionamento da CNIC indicam que os campos relativos à
acessibilidade e à democratização são preenchidos através de uma “resposta-padrão”, copiada
de outros projetos já habilitados, fato que traduz o desinteresse da maioria dos proponentes com
a efetiva aplicação desses princípios, questão que esbarra na própria incapacidade da Comissão
em avaliar com mais rigor esse quesito. Para alguns proponentes, “copiar” este ponto de outros
projetos bem-sucedidos passou a ser uma solução automática, devido a uma simples explicação:
“uma vez que um projeto foi aprovado contendo essa descrição, não há razão para mudar o

SILVEIRA, Igor; RIZZO, Alana. “Ministério da Cultura destina R$ 12,3 mi para Rock in Rio a contragosto do
TCU”. In: Estado de Minas, 24 out. 2011.
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CABUS, Shankar. “TCU proíbe Lei Rouanet para projetos com fins lucrativos e autossustentáveis”. In: Portal
Jusbrasil, 2015.
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“Contrariando parecer, Cultura destinou R$ 12 mi ao Rock in Rio”. In: Sul21, 24 out. 2011.
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padrão da resposta” (COSTA, 2013, p. 113). Vale reforçar que as fragilidades do sistema, que
ainda persistem, foram uma das justificativas na elaboração do Procultura.
O princípio da análise objetiva deixou margem para imprecisões na execução do Pronac.
“Investir” em cultura passou a ser, portanto, uma iniciativa de alcance cada vez mais
diversificado, que atraiu setores ligados tradicionalmente a outros ramos, especialmente o
entretenimento, que começaram a aproveitar a abertura de um novo “nicho” de mercado. Isso
ficou claro a partir da proliferação de novas empresas de consultoria cultural voltadas
exclusivamente à elaboração de projetos para submissão ao Pronac, cuja estratégia estava
baseada nas óbvias vantagens de um sistema que oferece até 100% de retorno dos valores de
patrocínio; “na prática, o investimento sai de graça”.252 A Think Projetos, empresa sediada em
Campinas, se apresenta como “especializada em orientar empresas sobre como utilizar as Leis
de Incentivo Fiscal para deduzir impostos e patrocinar projetos culturais, esportivos e sociais A
CUSTO ZERO”.253 O portal Arte em Curso, mantido por “especialistas em leis de incentivo e
marketing de patrocínios”, traz como atrativo a garantia da aprovação do projeto na Lei Rouanet
“ou o dinheiro investido de volta, por contrato”, detalhando assim a operação:

A verdade é que todo o financiamento é feito por pessoas físicas ou jurídicas.
As PF podem doar até 6% do valor do Imposto de Renda e as PJ, até 4%.
Imagine uma empresa que paga R$ 20 milhões de IR. Nesse caso, ela pode
patrocinar até R$ 800 mil para projetos aprovados. No ano seguinte, a
declaração, normalmente, virá com um desconto de R$ 800 mil. Tudo sai de
graça e ainda há as contrapartidas.254

Ao mesmo tempo em que começaram a surgir cada vez mais empresas dedicadas à
captação junto ao Pronac, outro fenômeno pode ser verificado, que foi o surgimento de cursos
de produção e gestão cultural, refletindo as “oportunidades” oferecidas pelo negócio da cultura.
Entre 1995 e 2015 foram criados mais de 100 cursos no país, focados especialmente na
elaboração de projetos culturais e captação de recursos, a maioria de especialização, seguidos
dos tecnológicos, bacharelado, mestrado profissional e doutorado. O estado de São Paulo foi
responsável pela criação de 25,2% desses cursos e o estado do Rio de Janeiro por 24,4%,
concentrando os dois, portanto, 49,6% dos cursos criados no período no país. Na sequência, o
estado com maior oferta é o Rio Grande do Sul, com 14 cursos, representando 10,7%, seguido

“Entenda qual é diferença entre os artigos 18 e 26 da Lei Rouanet” [cartilha]. In: Arte em Curso, sem data.
Think Projetos. “Leis de Incentivo?”, sem data.
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“Entenda qual é diferença entre os artigos 18 e 26 da Lei Rouanet” [cartilha]. In: Arte em Curso, sem data.
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por Minas Gerais, com 10 cursos, 7,6% do total.255 Concentrados na Região Sudeste, nem
sempre esses cursos são acessíveis à maioria dos produtores, seja pelo alto custo, seja pelo
processo de seleção de novos alunos. O público-alvo dos cursos é formado, principalmente, por
profissionais ligados às instituições culturais já estabelecidas.
Portanto, a ordem subjetiva do entendimento do que pode ser compreendido como
projeto de natureza cultural permitiu que o mundo corporativo no Brasil exercesse livremente
sua escolha do que é “cultura”, sem compromissos sociais mais amplos e sem riscos de
investimento.
3.3 – O Mecenato em números
Antes de analisar o impacto da modalidade do Mecenato no campo dos museus, vale
entender seus números globais. As fontes fundamentais da investigação foram os portais
Sistema de Apoio às Leis de Incentivo à Cultura (SalicNet) e Visualização do Sistema de Apoio
às Leis de Incentivo à Cultura (Versalic). Criado em 2004, o SalicNet é uma ferramenta de
acesso sobre o conjunto dos projetos beneficiados pela Lei Rouanet desde o início de seu
funcionamento, que possibilita, além das consultas, a produção de relatórios.256 O Versalic,
lançado em 31 de julho de 2017, é um aplicativo que permite a verificação em tempo real da
base do SalicNet, coletando dados somente dos últimos dez anos.257 Para a obtenção dos dados
sobre orçamentos de museus públicos foi utilizado o Portal da Transparência, da CGU,258 e para
consulta aos dados consolidados sobre o orçamento do setor museal brasileiro foi usado o Portal
do IBRAM.259
A partir dessas fontes utilizamos alguns critérios para realizar uma primeira coleta de
dados, tanto no que se refere ao período investigado como no cálculo dos valores mobilizados
de captação. Sobre o corte temporal, consideramos as informações desde o primeiro ano efetivo
de funcionamento do Mecenato, em 1992, até 31 de dezembro de 2020, cobrindo um período
de 28 anos. A amplitude dos dados possibilitou uma consistente percepção de como o Mecenato
impactou o fomento à cultura no país por quase três décadas, tempo marcado por mudanças
conjunturais profundas nas políticas públicas de cultura no país. Ainda que a data final tenha
255

INSTITUTO ITAÚ CULTURAL. Mapeamento dos cursos de gestão e produção cultural no Brasil: 19952015. Coordenação de Gisele Jordão, Leonardo Birche e Renata Rendelucci Allucci. São Paulo: Itaú Cultural,
2016.
256
BRASIL. MINISTÉRIO DA CULTURA. Sistema de Apoio às Leis de Incentivo à Cultura (SalicNet), sem data.
257
BRASIL. MINISTÉRIO DA CULTURA. Portal de Visualização do Sistema de Apoio às Leis de Incentivo à
Cultura (Versalic), sem data.
258
BRASIL. CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO. Portal da Transparência – Cultura 2020, sem data.
259
BRASIL. INSTITUTO BRASILEIRO DE MUSEUS. Levantamento dos Investimentos Públicos Federais no
Setor Museal – 2018. Brasília: IBRAM, 2020.
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sido estabelecida como o último dia útil de 2020, é preciso lembrar que alguns projetos
apresentados em anos anteriores ainda estão em fase da captação, o que vai determinar uma
variação nos valores levantados em determinados projetos, cujo resultado não determinará uma
alteração substancial no conjunto das informações.
Em relação aos valores de captação, inicialmente adotamos trabalhar exclusivamente
com valores nominais, tal qual fornecidos pela SalicNet, o que nos permitiu avançar nas
análises. Entretanto, ao levar em consideração as grandes alterações sofridas pela moeda desde
a implantação do Pronac, incluindo a modificação do padrão monetário em duas ocasiões 260 e
a inflação acumulada, entendemos que esses valores não forneciam um parâmetro seguro
quando considerado o longo prazo, o que nos levou a adotar a correção monetária. Essa medida
teve por objetivo fundamental excluir os efeitos do ingrediente inflacionário. A atualização foi
de especial importância na construção das análises, pois evitou distorções, especialmente
quando os dados foram usados de forma a comparar os valores efetivamente captados por
distintas instituições em tempos diferentes, contornando conclusões potencialmente
equivocadas. Para tanto, utilizamos o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE).261
A atualização dos valores acabou sendo uma tarefa complexa, em função de algumas
características de funcionamento dos mecanismos de incentivo e dos desafios que precisaram
ser superados para a obtenção de um resultado mais ajustado às necessidades desta pesquisa.
Alguns projetos foram realizados ao longo de dois ou três anos e foi preciso decidir qual seria
a data para servir de corte na aplicação do índice de correção. Tomamos, por princípio, escolher
a data de encerramento dos projetos, desprezando a inflação ocorrida durante sua realização.
Entretanto, a maioria dos projetos foi executada em um prazo máximo de 1 (um) ano, o que
minimizou o impacto desta diferença.262
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Em primeiro de agosto de 1993 foi implantado o Cruzeiro Real e em 1º de julho de 1994 o Real, vigente até a
atualidade.
261
O IPCA tem por objetivo medir a inflação de um conjunto de produtos e serviços comercializados no varejo,
referentes ao consumo pessoal das famílias. Esta faixa de renda foi criada com o objetivo de garantir uma cobertura
de 90% das famílias pertencentes às áreas urbanas de cobertura do Sistema Nacional de Índices de Preços ao
Consumidor (SNIPC). Esse índice de preços tem como unidade de coleta estabelecimentos comerciais e de
prestação de serviços, concessionárias de serviços públicos e de Internet e sua coleta estende-se, em geral, do dia
01 a 30 do mês de referência. Atualmente, a população-objetivo do IPCA abrange as famílias com rendimentos de
1 a 40 salários mínimos, qualquer que seja a fonte, residentes nas áreas urbanas das regiões de abrangência do
SNIPC: regiões metropolitanas de Belém, Fortaleza, Recife, Salvador, Belo Horizonte, Vitória, Rio de Janeiro,
São Paulo, Curitiba, Porto Alegre, além do Distrito Federal e dos municípios de Goiânia, Campo Grande, Rio
Branco, São Luís e Aracaju (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (Brasil). IPCA –
Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo. Brasília: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2021).
262
Para efetuar as correções utilizamos a ferramenta “Calculadora do Cidadão”, no portal do Banco Central do
Brasil (BRASIL. BANCO CENTRAL DO BRASIL. “Calculadora do cidadão”/”Correção de Valores”, sem data).
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A coleta de informações foi iniciada, de forma sistemática, em meados de 2018, de
forma a permitir a montagem de um panorama provisório, que seria ajustado de maneira
definitiva em dezembro de 2020. As profundas mudanças pelas quais atravessaram as políticas
federais de cultura após janeiro de 2019 acarretaram, entretanto, uma descontinuidade das
informações. As turbulências geradas pela extinção do MinC e as constantes alterações no
comando da atual Secretaria Especial de Cultura provocaram modificações e mesmo exclusões
de conteúdo da página na Internet. Alguns documentos relativos aos programas de cultura de
governos anteriores foram simplesmente removidos.263 Mas, salvo em poucos momentos, os
portais de acesso às informações do Pronac criados em outros governos continuaram acessíveis.
Sem a possibilidade de acesso ao Sistema, a pesquisa estaria inteiramente prejudicada, o que,
em última análise, afetaria a transparência dos atos do governo, pressuposto presente na
Constituição e na lei n. 12.527, de 18 de novembro de 2011, que regulou o acesso à
informação.264 A Tabela 4 apresenta um panorama-síntese da Lei Rouanet na modalidade
Mecenato, destacando os números globais, os valores totais e médios de captação, bem como
os projetos e proponentes mais beneficiados.

263

Vale salientar que as ameaças de limitação às informações sobre as atividades do governo federal não se
limitaram à política cultural. Com apenas 23 dias de mandato do novo governo federal, o vice-presidente no
exercício da Presidência, general da reserva Antônio Hamilton Martins Mourão, assinou o Decreto n. 9.690,
ampliando poderes de servidores comissionados, dirigentes de fundações, autarquias e empresas públicas no que
tange ao direito de impor sigilo ultrassecreto a dados públicos, promovendo uma alteração da LAI. Menos de um
mês depois, em 19 de fevereiro, a Câmara suspendeu o Decreto. Em nova tentativa de limitar o acesso às
informações, o governo federal publicou em 24 de março de 2020 uma Medida Provisória (MP 928/2020)
suspendendo os prazos de resposta aos pedidos de informação, enquanto durasse a pandemia do Coronavírus. A
medida foi derrubada pelo Supremo Tribunal Federal em 30 de abril de 2020.
264
A Lei de Acesso à Informação (LAI) foi regulamentada pelo Decreto n. 7.724 (16/05/2012) e surgiu como
decorrência direta da regulamentação do direito constitucional de acesso às informações públicas relativas aos três
poderes da União, estados, Distrito Federal, municípios, Tribunais de Conta e Ministério Público. Pela LAI,
qualquer pessoa física ou jurídica poderá ter acesso às informações públicas, sem necessidade de apresentar uma
motivação específica (BRASIL. PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA. “Decreto n. 7.724, de 16 de maio de 2012.
Regulamenta a Lei n. 12.527, de 18 de novembro de 2011, que dispõe sobre o acesso a informações previsto no inciso
XXXIII do caput do art. 5º, no inciso II do § 3º do art. 37 e no § 2º do art. 216 da Constituição”).
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Tabela 4 - O Mecenato em números entre 1992 e 2020*
Números
143.378 projetos apresentados
122.976 projetos aprovados
61.417 projetos que obtiveram captação parcial ou integral
Valores
R$ 120.685.478.681,12 total de valores solicitados
R$ 85.750.534.686,25 total de valores aprovados
R$ 21.404.285.713,04 total de valores captados
R$ 343.364,17 valor médio de captação
Projetos
R$ 37.879.459,40 captação nominal do maior projeto
(Restauração, ampliação e modernização do Museu do Ipiranga, 2020)
R$ 77.370.442,57 captação do maior projeto em valores corrigidos**
(Brasil 500 anos Arte Visuais: exposição e itinerância, 1999)
Proponentes
R$ 402.144.526,81 captação nominal do maior proponente (Instituto Itaú Cultural)
R$ 882.040.955,93 captação corrigida** do maior proponente (Instituto Itaú Cultural)

*Dados coletados em 15 de abril de 2021. Os números aqui apresentados podem sofrer ainda alterações,
na medida em que projetos aprovados em anos anteriores ainda estão em fase de captação. Foi possível
identificar que a base de dados do SalicNet está em constante atualização, o que pode implicar em
alterações pontuais nos comparativos fornecidos pelo sistema, especialmente em relação aos dados
consolidados e quantitativos.
**correção pelo índice IPCA realizada em dezembro de 2020.
Fonte: tabela elaborada pelo autor, com base nos dados fornecidos pelo Portal SalicNet.

O Pronac começou efetivamente a receber projetos após a publicação do seu decreto de
regulamentação (n. 455/1992), que definiu as bases operacionais do programa. Ao longo de
1992 foram apresentados à Secretaria da Cultura da Presidência da República 32 projetos para
o Mecenato, a maioria de proponentes do estado do Rio de Janeiro (12), seguido dos estados do
Rio Grande do Sul (7) e de São Paulo (5). No final de 1992 o Ministério da Cultura foi recriado,
o que possibilitou o reaparelhamento da estrutura federal de cultura ao longo do ano de 1993,
com reflexos no funcionamento do Pronac. Em 1996, a quantidade de projetos apresentados ao
Ministério da Cultura chegou a 2.316. As apresentações de projetos seguiram uma tendência de
crescimento até 2006, quando atingiu seu maior volume (9.402 projetos), momento em que
começaram a decrescer. Em 2020 foram apresentados 4.684 projetos. O Gráfico 6 representa
um panorama da apresentação de projetos para o Mecenato entre 1992 e 2020.
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Gráfico 6 - Mecenato. Quantitativo de projetos apresentados entre 1992 e 2020
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Fonte: gráfico elaborado pelo autor, com base nos dados fornecidos pelo Portal SalicNet.

Ao todo 143.378 projetos do Mecenato foram apresentados ao Pronac até dezembro de
2020 (uma média de 4.944 projetos por ano) e 122.976 foram habilitados, o que significa uma
habilitação de 85,77%. Outros pontos gerais devem ser destacados no funcionamento do
Mecenato, em especial a relação entre os valores solicitados para execução dos projetos, os
valores aprovados após análise dos pareceristas e homologação da CNIC e os valores
efetivamente transformados em captação. Sobre a relação entre os valores solicitados e os
aprovados, é possível constatar que nos primeiros anos do Pronac o volume de aprovação não
estava muito distante dos valores solicitados pelos proponentes, com poucas exceções, em razão
da fragilidade do próprio mecanismo de análise. Foi somente após o aperfeiçoamento dos
padrões de trabalho para a execução do Pronac que a Comissão passou a adotar critérios mais
rígidos, especialmente voltados à adequação dos custos propostos aos praticados no mercado,265
na medida em que diversos projetos apresentavam um sobrepreço nos valores de aquisição de
material e execução de obras. Se considerarmos todo o período de vigência do Mecenato,
observamos que 71% dos valores apresentados foram aprovados pela CNIC.
Dos R$ 21 mil captados em 1992 (ou cerca de R$ 400 mil, em valores corrigidos), até
os mais de R$ 1,4 bilhão em 2020, a trajetória do Mecenato mostrou acentuada elevação de
BRASIL. PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA. “Decreto n. 5.761, de 27 de abril de 2006. Regulamenta a Lei
no 8.313, de 23 de dezembro de 1991, estabelece sistemática de execução do Programa Nacional de Apoio à
Cultura - PRONAC e dá outras providências”.
265
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valores mobilizados, ainda que o aumento do volume de recursos captados não tenha sido uma
tendência constante, espelhando principalmente questões de ordem econômica e financeira,
mas não refluxos da produção cultural no país. É possível verificar uma estagnação de captação
entre os anos de 1997 e 1999, em função das incertezas geradas pelos desequilíbrios
macroeconômicos e a crise cambial de 1998 e 1999, seguido de um período de crescimento
constante a partir de 2003 (à exceção do ano de 2009), atingindo o auge em 2010, com um
volume de R$ 1.458.366.050,25 (nominal), superior a R$ 3,5 bilhões em valores corrigidos.
Em relação à captação efetiva dos valores aprovados, a média global foi de 25%. Ou
seja, para cada R$ 1 mil aprovados para captação, somente R$ 250 se converteram em valor de
patrocínio. Nos casos em que as instituições beneficiárias estão vinculadas a empresas de
grande porte, que dispõem de uma margem maior de dedução de impostos, o sucesso de
captação reflete a força econômica do incentivador. Tomemos, como exemplo, o caso do
Instituto Itaú Cultural, vinculado à Holding Itaúsa. Dos quase R$ 570 milhões aprovados pela
CNIC, mais de R$ 400 milhões foram convertidos em captação, um sucesso de 70,6%, muito
superior, portanto, à média global. Outro exemplo de instituição cultural ligada à uma grande
empresa é o Memorial Minas Gerais Vale, vinculada à Vale S.A. Dos mais de R$ 93 milhões
aprovados para os planos anuais da instituição, R$ 57,5 milhões foram captados, representando
um sucesso de 61,3%. O Gráfico 7 apresenta uma comparação ano a ano entre o quantitativo
de projetos aprovados e de projetos que obtiveram alguma captação. O Gráfico 8 apresenta uma
variação dos valores solicitados, aprovados e efetivamente transformados em captação entre
1992 e 2020, todos no mecanismo de Mecenato.
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Gráfico 7 - Quantitativo de projetos aprovados e de projetos que obtiveram captação entre
1992 e 2020
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Fonte: gráfico elaborado pelo autor, com base nos dados fornecidos pelo Portal SalicNet.
Gráfico 8 - Variação dos valores solicitados, aprovados e efetivamente transformados em
captação entre 1992 e 2020 (valores nominais)
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Fonte: gráfico elaborado pelo autor, com base nos dados fornecidos pelo Portal SalicNet.

O maior projeto em valores nominais captados foi a “Restauração, ampliação e
modernização do Museu do Ipiranga”, que atingiu R$ 37.879.459,40, uma captação 110 vezes
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maior que a média geral, que foi de R$ 343.364,17.266 Quando aplicada a correção de valores,
o posto de maior projeto em volume de captação é ocupado pela exposição itinerante
comemorativa do 5º centenário da chegada dos portugueses ao Brasil, intitulada “Brasil 500
anos”, que obteve mais de 77 milhões de financiamento (R$ 77.370.442,57), cujo proponente
foi a Brasil Connects Cultura. Esses valores são bastante expressivos quando comparados às
médias de captação, que não ultrapassam R$ 100 mil em 90% dos projetos, sendo que 60%
desses não atingiram sequer R$ 25 mil.
Em relação à distribuição regional dos benefícios do Mecenato, dos quase R$ 22 bilhões
nominais de incentivos, somente a região Sudeste captou mais de R$ 16 bilhões (R$
16.966.398.960,21), o que equivale a 79% do total de fomento, seguida da região Sul, com
captação de R$ 2.612.568.472,30. As regiões Nordeste, Norte e Centro-Oeste captaram
respectivamente R$ 1.114.916.539,18, R$ 189.894.244,63, e R$ 537.338.909,86 (Gráfico 9).
Vale lembrar que na região Sudeste estão concentradas 52% das empresas brasileiras e na região
Sul 22%. Na sequência estão a região Nordeste, com 15%, Centro Oeste, com 8%, e Norte, com
3% (IBGE, 2015).

GRÁFICO 9 - MECENATO - DISTRIBUIÇÃO DA CAPTAÇÃO POR REGIÃO DO PAÍS
VALORES NOMINAIS
Centro-oeste;
537.338.909,86; 3%
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Sudeste;
16.966.398.960,21; 79%

Fonte: gráfico elaborado pelo autor, com base nos dados fornecidos pelo Portal SalicNet.

O sucesso de captação por região reflete, entretanto, a própria demanda. O Gráfico 10
traz um comparativo entre os valores solicitados por cada região e os valores efetivamente
266

Até o final da redação deste trabalho, o Museu do Ipiranga ainda estava realizando captação de recursos, visando
a sua reabertura em 2022, durante as comemorações do Bicentenário da Independência, o que poderá acarretar
uma alteração do valor apresentado.
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captados. É possível perceber uma relação direta entre o volume de solicitação e o volume de
captação.

Gráfico 10 - Mecenato
Comparativo entre os valores solicitados (nominais) e efetivamente captados, por região
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Fonte: gráfico elaborado pelo autor, com base nos dados fornecidos pelo Portal SalicNet.

Sob o ponto de vista da natureza das principais atividades culturais beneficiadas,
podemos observar a forte presença do teatro, da música erudita, da música instrumental e das
exposições de artes visuais, cujas captações atingiram R$ 8,8 bilhões em valores nominais (R$
8.844.306.427,43), que corresponde a 41,32% do total captado em todo o período de
funcionamento do Pronac (Gráfico 11). Vale lembrar que esses segmentos estão incluídos no
Art. 18 da Lei e oferecem 100% de dedução de impostos, de acordo com os limites
estabelecidos. Esses segmentos já despontavam como os mais atraentes para a promoção da
imagem corporativa de grandes empresas mesmo antes da implantação da Lei Sarney, conforme
tratado no Capítulo 1.
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Gráfico 11 - Segmentos com maior volume de captação entre 1992 e 2020. Mecenato.
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Fonte: gráfico elaborado pelo autor, com base nos dados fornecidos pelo Portal SalicNet.

O destaque no segmento Teatro são os musicais produzidos no Brasil nos últimos anos,
como O Fantasma da Ópera, Os Miseráveis e O Rei Leão. O Fantasma da Ópera captou para
a apresentação de 2018 mais de R$ 24 milhões em valores nominais, o maior de todo o
segmento desde a criação do Pronac, seguidas por Wicked 2016 (R$ 18.056.529,19), Os
Miseráveis 2016 (R$ 14.935.255,19) e O Rei Leão 2013 (R$ 14.594.000,00), também em
valores nominais.
O Fantasma da Ópera é o mais antigo musical em cartaz na história da Broadway e uma
das ações de marketing cultural de maior impacto do Grupo Bradesco, que sempre organiza
uma sessão especial para Vips e convidados, segundo anuncia o portal de divulgação do evento.
O incentivo do Grupo Bradesco é realizado através de suas principias empresas: o Bradesco
Vida e Previdência, o Banco Bradesco S. A., o Bradesco Saúde S. A. e o Bradesco Leasing.
Para fortalecer ainda mais a imagem do Bradesco no teatro, a empresa mantém uma instituição
que leva seu nome, o Teatro Bradesco, na cidade do Rio de Janeiro, inaugurado em 2013. Ainda
no segmento Teatro também encontramos o incentivo de outras instituições financeiras, como
o HSBC, o Santander, o Itaú e o Banco BERJ. A empresa proponente que maior volume de
incentivos obteve no segmento Teatro foi a T4F Entretenimento, que atua em diversas frentes
na indústria do entretenimento, incluindo importação de material promocional, promoção,
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organização, produção, agenciamento, programação e execução de eventos esportivos,
artísticos e culturais, shows e espetáculos.
No segmento Música Erudita, os maiores captadores são da Fundação Orquestra
Sinfônica do Estado de São Paulo (Fundação OSESP) e a Fundação Orquestra Sinfônica
Brasileira (FOSB). No segmento Música Instrumental, além de projetos da própria Orquestra
Sinfônica do Estado de São Paulo, se destacam projetos incentivados pela Samsung Eletrônica
da Amazônia Ltda. Somente a edição do “Samsung Best Of Blues” de 2019 captou R$
9.138.509,00, a maior do segmento até hoje. Outra empresa com forte presença em música
instrumental é a Vivo, marca comercial da Telefônica Brasil S. A., empresa espanhola um dos
principais conglomerados de comunicação que atua em diversos países, que adquiriu a
TELESP, companhia telefônica do estado de São Paulo que pertencia ao Sistema Telebras,
privatizada em 1998. O segmento Exposição de Artes Visuais é liderado pela Fundação Bienal
de São Paulo e pelo MASP. O Plano Bianual 2020/2021 da Fundação Bienal de São Paulo
captou R$ 25.205.573,93, em valores nominais, sendo o maior de todo o segmento.
Ainda que concentrem 25% de toda a captação da história do Mecenato, os musicais, as
sinfônicas e a música instrumental se constituem, na prática, em ações dirigidas à uma fatia
bem restrita da sociedade, mesmo consideradas as recomendações de democratização de acesso
como condição para aprovação dos projetos, conforme demonstram as pesquisas de orçamentos
familiares realizadas pelo IBGE. No caso da apresentação do Fantasma da Ópera de 2018
(Pronac 178343), a democratização do acesso, segundo o projeto enviado ao então Ministério
da Cultura, seria realizada através da comercialização a preço popular de 20% dos ingressos e
da distribuição gratuita de 30%, sendo 10% para divulgação, 10% para o patrocinador e apenas
os outros 10% à população, sem que o projeto apresentasse como seria realizada esta
distribuição. No portal de divulgação do evento, podemos verificar que o ingresso mais barato
era o “balcão economy”, que custava R$ 75,00. O ingresso mais caro, “plateia VIP”, custava
R$ 300,00.
A questão da baixa fruição por parte da população de determinadas atividades culturais
no Brasil não passa apenas pelo problema do valor dos ingressos. A Pesquisa de Orçamentos
Familiares realizada pelo IBGE em 2017-2018 mostra que 39,9% da população vive em cidades
onde não existem cinemas, proporção maior para pretos ou pardos (44%) em relação aos
brancos (34,8%), chegando a 49,9% para pessoas sem instrução ou fundamental completo. Em
relação aos museus, 32% da população mora em cidades onde eles não existem. Essa proporção
é maior para homens (33,0%) em relação a mulheres (31,4%), para a população preta ou parda
(37,5%) em relação à branca (25,4%) e tem seus maiores valores para crianças e adolescentes
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até 14 anos de idade (35,9%) em relação aos outros recortes por idade. Pessoas sem instrução
ou ensino fundamental incompleto têm com maior privação nesse quesito (40,3%) em relação
aos outros recortes por nível de instrução.
Em relação a teatro ou sala de espetáculos, por exemplo, 30,9% da população morava
em municípios sem, ao menos, um desses equipamentos. Essa proporção é maior para homens
(31,9%) em relação a mulheres (30%), para a população preta ou parda (35,2%) em relação à
branca (25,6%) e tem seus maiores valores para crianças e adolescentes até 14 anos de idade
(34,6%) em relação aos outros recortes por idade. Pessoas sem instrução ou fundamental
incompleto mostraram estar com maior privação nesse quesito (39,7%) em relação aos outros
recortes por nível de instrução.267 Em relação às crianças, é particularmente preocupante o
menor potencial de acesso, uma vez que estudos mostram que o contato com museus durante a
infância é importante no desenvolvimento do interesse nas demais fases da vida, uma vez que
são locais de familiarização com as ciências, educação, entretenimento etc. (ELSLEY;
MCMELLON, 2010).
3.4 – Desatando os primeiros nós: museus e Mecenato em números
Para analisar especificamente os impactos do Mecenato no campo museal, adotamos
premissas metodológicas específicas; a primeira foi restringir a investigação apenas aos museus
que aparecem entre as 1.000 (mil) maiores captações em valores nominais até 31 de dezembro
de 2020; a segunda consistiu em não circunscrever as análises somente aos projetos
enquadrados nos segmentos do Pronac que tratam diretamente do campo dos museus, como
“museus e memória” ou “acervos museológicos”;268 a terceira se baseou na ampliação da
análise para além das instituições formalmente designadas de “museu”, incluindo também
aquelas que, mesmo sob distintas denominações, desempenham uma função tipicamente
museal, sob as denominações “memorial”, “pinacoteca”, “casa” ou “centro cultural”.
A primeira premissa, de trabalhar exclusivamente os museus identificados no ranking
das mil maiores captações nominais, levou em conta a representatividade desse conjunto para
a compreensão dos impactos do Mecenato. Vale frisar que esses mil maiores projetos, apesar
de representarem apenas 1,6% do total daqueles que obtiveram alguma captação, mobilizaram
quase R$ 7 bilhões, o que equivale a 32,6% de todo o montante captado. Ou seja, este recorte

267

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (Brasil). Pesquisa de Orçamentos Familiares
(POF) 2017-2018. Brasília: IBGE, 2018, p. 151.
268
Na área Patrimônio Cultural ainda estão previstos os seguintes segmentos voltados às atividades museais, como
“preservação do patrimônio museológico”, “restauração do patrimônio museológico”, “preservação de acervos
museológicos” e “restauração de acervos museológicos”.
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nos permitiu conhecer o perfil de quase 1/3 de toda a captação efetiva do Pronac desde seu
início na modalidade de Mecenato. Quando aplicada a correção da inflação, os mil maiores
projetos atingiram mais de R$ 8 bilhões (R$ 8.380.609.452,36).
Em relação à segunda premissa, importa dizer que o enquadramento segundo as áreas e
segmentos determinadas pelo Pronac espelha os objetivos e as especificações técnicas de cada
projeto, e não necessariamente a natureza da instituição proponente e/ou beneficiária. O fato de
o projeto ser apresentado por um museu não implica, portanto, que deva ser enquadrado
somente na área de “patrimônio cultural” ou nos segmentos “museus e memória” ou “museu”.
A ampliação do campo de análise permitiu enxergar diversos projetos de captação no campo
museal voltados às áreas de “artes visuais” e “artes integradas” ou em segmentos como “planos
anuais” e “exposições de artes visuais”.
Como suporte à terceira premissa, a identificação de outras instituições de natureza
museal não designadas formalmente de “museu” teve como parâmetro algumas referências
conceituais e/ou normas legais adotadas em nível internacional e nacional. Nesse sentido,
utilizamos as definições do Estatuto do International Council of Museums (ICOM)269 e o
Estatuto de Museus, lei federal aprovada em 2009 (lei n. 11.904/2009).270 No campo
internacional, ainda foram consultadas as legislações sobre o mesmo tema em Portugal271 e
França.272 Vale lembrar que o próprio Estatuto do ICOM admite a existência de outras

269

«Le musée est une institution permanente sans but lucratif, au service de la société et de son développement,
ouverte au public, qui acquiert, conserve, étudie, expose et transmet le patrimoine matériel et immatériel de
l’humanité et de son environnement à des fins d'études, d'éducation et de délectation». Promulgado na 22ª
Conferência Geral do Conselho, realizada em 2007, na cidade de Viena (INTERNATIONAL COUNCIL OF
MUSEMS. “Statuts Tels qu’amendés et adoptés par l’assemblée générale extraordinaire”, Paris, 09 jul. 2017, Sec.
1, Art. 3º).
270
Art. 1º, da Lei n. 11.904: “consideram-se museus, para os efeitos desta Lei, as instituições sem fins lucrativos
que conservam, investigam, comunicam, interpretam e expõem, para fins de preservação, estudo, pesquisa,
educação, contemplação e turismo, conjuntos e coleções de valor histórico, artístico, científico, técnico ou de
qualquer outra natureza cultural, abertas ao público, a serviço da sociedade e de seu desenvolvimento” (BRASIL.
PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA. “Lei n. 11.904, de 14 de janeiro de 2009. Institui o Estatuto de Museus e dá
outras providências”).
271
No caso de Portugal, a Lei n.º 47/2004 define museu como: “uma instituição de carácter permanente, (...) sem
fins lucrativos, dotada de uma estrutura organizacional que lhe permite: a) Garantir um destino unitário a um
conjunto de bens culturais e valorizá-los através da investigação, incorporação, inventário, documentação,
conservação, interpretação, exposição e divulgação, com objectivos científicos, educativos e lúdicos; b) Facultar
acesso regular ao público e fomentar a democratização da cultura, a promoção da pessoa e o desenvolvimento da
sociedade” (PORTUGAL. “Lei n. 47/2004. Aprova a Lei Quadro dos Museus Portugueses”. In: Diário da
República Eletrónico, 19 ago. 2004).
272
«Toute collection permanente composée de biens dont la conservation et la présentation revêtent un intérêt
public et organisée en vue de la connaissance, de l'éducation et du plaisir du public» (RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE. “LOI n° 2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux musées de France”, Art. 1er).
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instituições que também podem ser incluídas no perfil estabelecido do Art. 3º, que “possuam
algumas ou todas as características de um museu”.273
Ao observar as diversas definições de museus apresentadas pelo ICOM entre 1946 e
2007,274 foi possível verificar alguns pontos recorrentes, como o que se refere à formação e
conservação de coleções, além da necessidade de manter o acervo em permanente exposição
pública. Outros princípios foram progressivamente ganhando espaço, como a pesquisa e a
função educativa. A partir de 2007 a ideia de “patrimônio imaterial” também foi incorporada,
em substituição aos “bens culturais” ou “testemunhos materiais do homem e de seu ambiente”,
presentes nas definições de 1961 e 1974, respectivamente, como influência direta da Convenção
da UNESCO para a salvaguarda do patrimônio cultural imaterial de 2003.275
A despeito de diferenças pontuais, é possível identificar alguns traços comuns que ligam
quase todas essas definições, que é a prevalência de três funções essenciais: a preservação, a
pesquisa e a comunicação. De forma sumária, podemos dizer que a função de preservação
engloba um conjunto de ações ligadas às diferentes formas de incorporação de acervo
(chamadas de “política de aquisição”), ao controle das coleções (inventário, catalogação e
outras formas de registro) e ao armazenamento adequado, de forma a prolongar a vida útil dos
objetos, a conservação preventiva e, em certos casos, a restauração. A pesquisa é constituída
por um conjunto de atividades de interpretação e de produção de conhecimento que tem o
acervo musealizado como suporte. A comunicação, no contexto museal, pode ser entendida
tanto como a apresentação dos resultados das diferentes investigações efetuadas a partir das
coleções (catálogos descritivos, publicações em geral, seminários) como a disponibilização
direta ao público do acervo musealizado, através de diversas formas de mediação, dentre as
quais estão as exposições de longa e de curta duração e as exposições itinerantes, além da
inserção de informações em portais na Internet (MAIRESSE, 2011).
273

A definição de museu está no centro dos debates atuais do ICOM, que submeteu os resultados da Conferência
Geral de 2019 a uma ampla consulta pública, fato até então inédito. A partir de uma metodologia adotada pelo
Conselho, formulários eletrônicos foram disponibilizados na Internet para respostas individuais e em grupo. A
consulta coletou diversos conceitos-chave e valores que deverão constar na nova definição do museu a ser
aprovada em Assembleia Geral extraordinária, que se realizará na cidade de Praga (República Tcheca), em agosto
de 2022. No centro desse amplo debate está a necessidade de acentuar o caráter democrático, inclusivo e polifônico
dos museus na atualidade, além de assegurar o acesso universal ao patrimônio musealizado por todos os povos,
princípios ameaçados pelo recente avanço de movimentos nacionalistas sob o suporte político de governos de
extrema-direita em diversas parte do mundo. A definição indicada pela Conferência Geral do ICOM 2019 para os
debates internacionais reafirmou o caráter “não-lucrativo” do museu e a necessidade de trabalhar de forma
transparente e em diálogo com as diversas comunidades envolvidas, com o objetivo de contribuir à dignidade
humana e à justiça social (“ICOM annonce la définition alternative du musée qui sera soumise à un vote”. In:
ICOM, 25 jul. 2019).
274
Ao todo o ICOM publicou sete diferentes definições de museu, adotadas nas conferências gerais de 1946, 1951,
1961, 1974, 1989, 1995 e 2007.
275
A respeito da evolução das definições de museu pelo ICOM, ver: BOTTE; DOYEN; UZLYTE, 2017.
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Baseados nesse quadro referencial, identificamos um conjunto de 156 projetos,
apresentados por 53 diferentes museus na relação das mil maiores captações nominais.276 O
valor total dos incentivos captados pelos 53 museus ultrapassou R$ 1,4 bilhão (R$
1.423.578.852,75), o que significa 6,65% do total nominal de todas as captações no Mecenato
desde seu início ou 20,43% do volume captado apenas entre os mil maiores projetos. Quando
corrigido, o valor de incentivo recebido pelos 53 museus é superior a R$ 1,9 bilhão (R$
1.948.986.603,31). A média aritmética de captação nominal entre esses museus revela a força
de algumas das principais instituições museais do país, conforme analisaremos mais adiante, e
foi de quase R$ 27 milhões (R$ 26.859.978,35), ou seja, 78 vezes superior à média geral obtida
pelo conjunto de projetos com captação através da Lei Rouanet desde 1993, que é de R$
343.364,17. O Apêndice A e o Apêndice B apresentam a relação dos 53 museus identificados
no recorte das mil maiores captações, contendo, respectivamente, os valores nominais e
corrigidos de captação.
Em relação à distribuição regional dos benefícios, a concentração de valores captados
por museus da Região Sudeste é ainda superior à média geral do Mecenato. Dentre os 53
museus, 46 estão na Região Sudeste, que captaram 91,21% dos recursos, e os outros 7 restantes
se dividem entre Região Sul (5), Região Centro-Oeste (1) e Região Nordeste (1), que captaram,
respectivamente, 7,98%, 0,42% e 0,37% (valores corrigidos). O Gráfico 12 apresenta os museus
distribuídos por região e indica os respectivos valores nominais e corrigidos de captação. Esta
concentração está distante de espelhar a própria distribuição regional de museus pelo país, pois
na Região Sudeste estão 39,20% dos museus brasileiros.277

276

Dentre as instituições não denominadas formalmente de museu foi possível identificar outras quatro categorias.
Denominadas como “memorial” estão as seguintes instituições: Memorial Minas Gerias Vale, Memorial da
Evolução Agrícola, Memorial Randon, Memorial do Holocausto (Rio), Memorial da Imigração Judaica e do
Holocausto (SP) e Memorial da Metalurgia, Materiais e Mineração. Na categoria “pinacoteca” identificamos a
Pinacoteca do Estado de São Paulo. Na categoria “casa” estão o Solar da Marquesa de Santos e a Casa de Rui
Barbosa. Finalmente, na categoria “centro cultural”, foram identificados o Centro Cultural em Saúde da Unifesp e
o Centro Cultural Sítio Burle Marx. Em casos de nomenclaturas inespecíficas, como o Instituto Inhotim, além de
sua evidente natureza museal, a própria instituição se qualifica como “o maior museu ao ar livre da América
Latina” (PEDROSA; MOURA, 2015, p. 8). Dentre os museus inseridos no recorte da pesquisa, vale lembrar que
alguns alteraram sua denominação ao longo do tempo – nesses casos adotamos como critério a utilização do termo
mais atual. Este foi o caso do Museu das Comunicações e Humanidades (Musehum), cujo núcleo original foi o
Museu do Telephone, e o atual Museu TAM, que na época das captações chamava-se Museu Asas de um Sonho.
277
MuseusBr. Página oficial.
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Gráfico 12 - 53 museus brasileiros com maior captação na Lei Rouanet:
Valores captados distribuídos por região

REGIÃO SUDESTE

REGIÃO SUL

REGIÃO CENTROOESTE

R$1.777.825.693,86
R$1.323.814.695,04

R$155.564.408,72
R$92.244.083,28
R$8.285.247,83
R$4.252.612,20
R$7.311.252,90

REGIÃO NORDESTE

3.267.462,23

Corrigido - 31/12/2020

Nominal

Fonte: gráfico elaborado pelo autor, com base nos dados fornecidos pelo Portal SalicNet.

Sob o ponto de vista da natureza administrativa, 28 são instituições públicas (52,8%) e
25 são privadas (47,2%). Apesar de ligeiramente mais numerosos que os museus privados na
relação, os museus públicos captaram menos – R$ 637.714.114,06 (valores nominais), ou R$
832.004.972,20 (valores corrigidos) – enquanto os museus privados captaram R$
785.864.738,69 (valores nominais) ou R$ 1.116.981.631,11 (valores corrigidos) (Gráfico 13).
Em valores corrigidos, os museus privados obtiveram 57,3% da captação total e os públicos
42,7%.

Gráfico 13 - 53 museus brasileiros com maior captação na Lei Rouanet.
Comparação entre o volume de captação dos museus públicos e dos privados

R$1.116.981.631,11
MUSEUS PRIVADOS (25)
R$785.864.738,69
Corrigida (31/12/2020)
Nominal

R$832.004.972,20
MUSEUS PÚBLICOS (28)
R$637.714.114,06

Fonte: gráfico elaborado pelo autor, com base nos dados fornecidos pelo Portal SalicNet.
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Uma instituição pública só pode habilitar seu projeto junto ao Pronac através da
mediação de uma instituição de direito privado, sem fins lucrativos, papel cumprido geralmente
por associações de amigos (no caso dos museus federais), fundações privadas e públicas de
apoio (no caso dos museus universitários e municipais) ou Organizações Sociais, quando
gestoras dos museus públicos, através de contratos estabelecidos com o poder público. Esta é
uma questão que torna ainda mais complexa a tarefa dos museus públicos quando o assunto é
obtenção de patrocínio via Pronac. O Gráfico 14 mostra a distribuição dos recursos entre os
museus públicos divididos entre os federais, estaduais e municipais, em ordem decrescente. O
conjunto dos 28 museus públicos entre as mil maiores captações está no Apêndice C.

Gráfico 14 - Captações entre os museus públicos, por categoria
R$635.779.561,29

ESTADUAIS (13)

R$499.246.303,04

FEDERAIS (11)

R$126.931.674,18
R$92.743.159,46

MUNICIPAIS (4)

R$69.293.736,73
R$45.724.651,56

Captação Corrigida

Captação Nominal

Fonte: gráfico elaborado pelo autor, com base nos dados fornecidos pelo Portal SalicNet.

Os valores apresentados no Gráfico 14 indicam uma grande desproporção na
distribuição de recursos captados entre os museus vinculados aos municípios, estados e governo
federal. Em valores corrigidos, as instituições estaduais (Gráfico 15) obtiveram 76,4% de todo
o volume de captação, ainda que representem apenas 21% do conjunto dos museus públicos do
país. Os museus federais (Gráfico 16), que representam 17%, captaram 15,3% deste total,
enquanto os museus municipais (Gráfico 17), que somam 62% do conjunto dos museus do país,
obtiveram apenas 8,3%. Quando analisamos as médias de captação por instituição, vemos que
os museus estaduais atingiram quase R$ 49 milhões, os municipais R$ 11,4 milhões e os
federais R$ 8,4 milhões.
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Gráfico 15 - Treze museus estaduais entre as 53 maiores captações do campo museal pela Lei Rouanet
R$131.527.248,30

PINACOTECA DO ESTADO DE SÃO PAULO

R$98.319.990,94

MUSEU DA LÍNGUA PORTUGUESA

R$86.565.293,36

MUSEU DA IMAGEM E DO SOM RJ

R$85.122.779,42

MUSEU DO IPIRANGA

R$67.537.607,73

MUSEU DE ARTE DO RIO - MAR

R$64.847.221,24

MUSEU DO AMANHÃ
MUSEU DO FUTEBOL

R$36.014.377,12

MUSEU OSCAR NIEMEYER

R$20.162.741,32

MUSEU AFRO BRASIL

R$14.105.543,48

MUSEU DA IMAGEM E DO SOM E PAÇO DAS ARTES/SP

R$12.827.211,05

SOLAR DA MARQUESA DE SANTOS

R$6.633.053,87

MUSEU DA MÚSICA E TEATRO/ORQUESTRA SINFÔNICA PORTO ALEGRE

R$6.501.493,46

MUSEU PLANETA ÁGUA

R$5.615.000,00

Valor captado corrigido (31/12/2020)

Fonte: gráfico elaborado pelo autor, com base nos dados fornecidos pelo Portal SalicNet.

Gráfico 16 - Onze museus federais entre as 53 maiores captações do campo museal pela Lei Rouanet
R$31.116.963,60
R$31.116.963,60

MUSEU NACIONAL
MUSEU NACIONAL DE BELAS ARTES

R$11.150.000,00

R$20.175.334,39
R$15.081.446,61
R$11.016.565,05

MUSEU E CENTRO CULTURAL DA CASA DA MOEDA DO BRASIL
MUSEU IMPERIAL
CENTRO CULTURAL EM SAÚDE DA UNIFESP
NOVO MUSEU BOTÂNICO
MUSEU HISTÓRICO NACIONAL
MUSEU DE ARQUEOLOGIA DE XINGÓ
CASA DE RUI BARBOSA
CENTRO CULTURAL SÍTIO BURLE MARX
MUSEU DA VIDA

R$20.622.509,26

R$3.335.224,00
R$9.453.290,05
R$9.453.290,05
R$8.243.136,34
R$4.276.427,00
R$7.741.557,10
R$4.352.476,97
R$7.311.252,90
R$3.267.462,23
R$4.196.225,49
R$3.655.029,00
R$3.561.570,00
R$3.561.570,00
R$3.493.270,00
R$3.493.270,00
Captação Corrigida - 31/12/2020

Captação Nominal

Fonte: gráfico elaborado pelo autor, com base nos dados fornecidos pelo Portal SalicNet.
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Gráfico 17 - Quatro museus municipais entre as 53 maiores captações do campo museal pela Lei Rouanet

R$42.032.069,96
MUSEU PELÉ

R$28.577.257,16
R$17.567.068,71
MUSEU DE CONGONHAS

R$9.300.000,00
R$5.057.232,12
MUSEU DO TRABALHO E DOS TRABALHADORES

R$3.600.000,00
R$4.637.365,94
MUSEU RODOVIÁRIO DE COMENDADOR LEVY GASPARIAN

R$4.247.394,40

Captação Corrigida - 31/12/2020

Captação nominal

Fonte: gráfico elaborado pelo autor, com base nos dados fornecidos pelo Portal SalicNet.

Os museus vinculados ao governo do estado de São Paulo, como a Pinacoteca e o Museu
da Língua Portuguesa, foram os mais beneficiados entre os estaduais. Suas gestões são
realizadas através de instituições privadas sob regime de concessão pública, assim como o
Museu do Futebol, o Museu Afro-Brasil e o Museu da Imagem e do Som/Paço das Artes.
Apenas os cinco museus paulistas sob concessão presentes na relação obtiveram 31,72%
(valores nominais) ou 35,20% (valores corrigidos) de todo o volume de captação do conjunto
de museus públicos, respectivamente R$ 202.313.634,72 e R$ 292.794.370,89. Na mesma
relação de museus públicos estaduais ainda aparecem outras instituições sob regime de
concessão nos estados do Rio de Janeiro e Paraná. O estado do Rio de Janeiro com três museus
e captação de R$ 132.384.828,97 e o Paraná aparece com apenas um museu, cuja captação foi
de R$ 20.162.741,32 (ambos em valores corrigidos).
Dos treze museus estaduais relacionados, quatro estão ligados diretamente ao programa
de museus da Fundação Roberto Marinho, localizados nos estados de São Paulo (2) e Rio de
Janeiro (2), que atua como proponente dos projetos junto ao Pronac. Somente os museus do
programa da FRM captaram 37,74% do volume total entre os museus estaduais, mais de R$
240 milhões em valores corrigidos.
A situação dos museus estaduais contrasta com a dos museus municipais, que aparecem
em menor número: são apenas quatro, com captação corrigida inferior a R$ 46 milhões. Por seu
lado, o governo federal aparece com onze instituições, que captaram mais de R$ 92 milhões em
valores corrigidos.
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Considerando a realidade diversa dos museus públicos no que tange à captação de
recursos através da Lei Rouanet, preparamos um gráfico que apresenta a distribuição das
captações divididas em duas categorias: “museus públicos sob gestão privada” e “museus
públicos de administração direta” (Gráfico 18). O objetivo do gráfico é distinguir a performance
na obtenção de incentivos através da Lei Rouanet entre essas duas categorias de museus
públicos.

Gráfico 18 - Comparativo entre as captações de museus públicos de administração direta e de
gestão privada (entre as mil maiores captações da Lei Rouanet)
Valor Captado (corrigida - 31/12/2020)

Valor Captado (nominal)

Média de captação (corrigida - 31/12/2020)

Média de captação (nominal)
R$445.341.941,18
R$329.961.171,72

Museus públicos sob gestão privada

R$55.667.742,64
R$41.245.146,46
R$386.663.031,02

Museus públicos de administração direta

R$307.752.942,34
R$19.333.151,55
R$15.387.647,11

Fonte: gráfico elaborado pelo autor, com base nos dados fornecidos pelo Portal SalicNet.

É possível observar que os museus públicos sob gestão privada obtêm uma melhor
performance quando se trata de incentivos através da Lei Rouanet. Enquanto a média de
captação por projeto dos museus públicos sob gestão privada foi de R$ 55 milhões, a média
entre os projetos de museus sob administração direta foi de R$ 20 milhões (em valores
corrigidos).
Em relação aos 25 museus privados (Apêndice D), a captação total nominal obtida foi
de R$ 785.864.738,69 e em valores corrigidos superou R$ 1,1 bilhão (R$ 1.116.981.631,11).
Podemos aqui identificar dois perfis predominantes: entidades culturais sem fins lucrativos e
museus empresariais, que atuam prioritariamente como instituições de memória e de
propaganda corporativa. Na relação ainda aparece um museu ligado à igreja católica e uma
ONG. O Gráfico 19 mostra a distribuição dos valores captados (nominais e corrigidos), de
acordo com as categorias indicadas acima.
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Gráfico 19 - Captações entre os museus privados, por categoria
R$876.419.506,55

MUSEUS VINCULADOS A ENTIDADES CULTURAIS SEM FINS LUCRATIVOS (13)

R$601.553.672,91
R$222.712.055,63
R$176.810.065,78

MUSEUS EMPRESARIAIS (10)

MUSEU LIGADO À IGREJA CATÓLICA (1)

MUSEU LIGADO À ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL (1)

R$11.862.854,50
R$3.500.000,00
R$5.987.214,43
R$4.001.000,00

Corrigida 31/12/2020

Nominal

Fonte: gráfico elaborado pelo autor, com base nos dados fornecidos pelo Portal SalicNet.

Assim como no caso dos museus públicos, a distribuição de valores captados entre os
museus privados também apresenta grandes variações. Somente os 14 museus vinculados a
entidades culturais sem fins lucrativos (associações, fundações, institutos, sociedades)
obtiveram R$ 879.962.004,24 ou 78,78% de todo o valor captado, em valores corrigidos, ainda
que representem 56% do conjunto das instituições privadas (Tabela 5).
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Tabela 5 - Museus privados vinculados a entidades culturais sem fins lucrativos
Museu

Entidade Cultural

Captação corrigida
(31/12/2020)

MAM/SP
Instituto Inhotim

Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand
(Associação)
Museu de Arte Moderna de São Paulo (Associação)
Instituto Cultural Inhotim

Museu Iberê Camargo

Fundação Iberê Camargo

R$ 119.095.032,97

Museu de Artes e Ofícios

R$ 28.480.467,31

Museu da Pessoa

Instituto Cultural Flavio Gutierrez
Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro
(Associação)
Instituto Museu da Pessoa.Net

Museu Manabu Mabe

Instituto Manabu Mabe

R$ 12.380.303,67

MASP

MAM Rio

R$ 260.465.828,27
R$ 259.188.727,15
R$ 138.139.109,37

R$ 17.296.369,30
R$ 14.794.193,85

Museu do Homem do Pantanal
Fundação Barbosa Rodrigues (MS)
Memorial da Imigração Judaica e
Associação Cultural Brasileira Kehilat Israel
do Holocausto

R$ 8.285.247,83

Museu Histórico de Castrolanda

Associação Cultural Castrolanda (PR)

R$ 4.190.140,97

Memorial da Metalurgia,
Materiais e Mineração
Museu Casa do Pontal
Memorial do Holocausto (Rio)

Associação Brasileira de Metalurgia, Materiais e
Mineração
Museu Casa do Pontal (Associação)
Associação Cultural Memorial do Holocausto

R$ 7.245.890,86

R$ 3.542.497,69
R$ 3.443.195,00
R$ 3.415.000,00

Fonte: Tabela elaborada pelo autor, com base nos dados fornecidos pelo Portal SalicNet.

Na categoria de museus empresariais encontramos nove instituições com captação
nominal superior a R$ 173 milhões (R$ 173.267.568,09) ou R$ 219 milhões em valores
corrigidos (R$ 219.169.557,94) (Tabela 6). Na maioria dos casos, os projetos de museus
empresariais no Brasil na relação das mil maiores captações da Lei Rouanet são recentes,
concentrados nos últimos dez anos, ainda que existam museus empresariais conhecidos no país
desde a década de 1940. O museu empresarial tem sido usado como um novo dispositivo de
marketing para construir estratégias de identidade corporativa e, em certos casos, estão
instalados em edifícios comerciais temáticos, propriedade da empresa, onde é apresentada a
história da marca, de seus criadores e o desenvolvimento de seus principais produtos
(NISSLEY; CASEY, s/d).
A empresa que mais se destaca nesse segmento é a Vale S.A., com duas de suas
instituições encabeçando a lista dos museus empresariais com maior volume de captação pela
Lei Rouanet: o Museu Vale e o Memorial Minas Gerias. Essas duas instituições captaram, em
valores corrigidos, mais de R$ 108 milhões (R$ 108.786.688,16), o que significa quase 50%
das captações realizadas pelo conjunto dos museus empresariais. Praticamente todo o
investimento de Vale S.A. em cultura é realizado através da Lei Rouanet e a própria empresa
ou suas subsidiárias atuam diretamente como incentivadoras.
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Tabela 6 - Museus privados vinculados a empresas
Instituição

Empresa

Memorial Minas Gerais
Vale

Vale S.A. (mineradora multinacional), através do Instituto
Cultural Vale
Vale S.A. (mineradora multinacional), através do Instituto
Museu Vale
Cultural Vale
Museu Asas de Um
LATAM Airlines Brasil (ex-TAM), companhia aérea
Sonho/Museu TAM
brasileira
Raizen Combustiveis S.A., multinacional de produção e
Museu da Cana de Açúcar distribuição de combustíveis, através do Instituto Raizen
Cultura
Museu das Comunicações Oi (ex-Telemar), concessionária de serviços de
e Humanidades
telecomunicações do Brasil
Memorial da Evolução
Deere & Company, empresa de fabricação de
Agrícola
equipamentos agrícolas dos Estados Unidos
Randon, empresa brasileira de transportes rodoviários,
Memorial Randon
através do Instituto Elisabetha Randon
Museu das Minas e do
Gerdau, empresa brasileira produtora de aço
Metal Gerdau
Museu da Bolsa de
[B]³ Bolsa de Valores oficial do Brasil, sediada na cidade
Valores
de São Paulo

Captação Corrigida
R$ 54.892.317,80
R$ 53.894.370,36
R$ 39.082.737,31
R$ 18.754.233,52
R$ 18.087.544,76
R$ 14.292.028,50
R$ 11.633.402,92
R$ 4.532.922,77
R$ 4.000.000,00

Fonte: tabela elaborada pelo autor, com base nos dados fornecidos pelo Portal SalicNet.

Do conjunto de museus privados, temos ainda um vinculado à Arquidiocese do Rio de
Janeiro (Museu Diocesano de Arte Sacra do Rio de Janeiro) e outro ao Comitê Olímpico do
Brasil (Museu Olímpico do Brasil). Essas instituições captaram, respectivamente, R$
11.862.854,50 e R$ 5.987.214,43 em valores corrigidos.
Apesar das elevadas somas de captação entre os 53 museus com maior volume de
incentivos, uma situação particular chamou atenção. Deste total, onze instituições ainda não
foram sequer inauguradas e seis estão fechadas no momento, seja em função de conclusão de
obras de restauração (4) ou por razões financeiras, sem previsão de reabertura (Gráfico 20).
O exemplo que mais chamou a atenção foi o projeto de construção da nova sede do
Museu da Imagem e do Som do Rio de Janeiro. Os três projetos na Lei Rouanet para a
construção de sua nova sede – em endereço nobre da cidade, na Avenida Atlântica em
Copacabana – conseguiram captar mais de R$ 86 milhões (R$ 86.565.293,36) em valores
corrigidos. As obras começaram em 2010, com previsão de conclusão em 2012. Em virtude dos
atrasos, uma nova inauguração estava prevista inicialmente para meados 2016, no momento de
realização da Olimpíada. Mais uma vez o Museu não foi inaugurado. Em agosto de 2017 o
MinC anunciou a retomada das obras para que o Museu fosse inaugurado em dezembro de
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2020.278 Em julho de 2020 o governo do Estado do Rio de Janeiro anunciou a solicitação junto
ao BID de um desembolso de R$ 40 milhões para a conclusão das obras, adiando sua
inauguração para julho de 2022.279 Finalmente, em julho de 2021 o governo anunciou nova data
para a abertura do Museu, agora prevista para o início de 2023.280
Outro projeto que chamou a atenção foi o Museu Asas de Um Sonho, também conhecido
por Museu da TAM, que captou quase R$ 40 milhões em valores corrigidos (R$
39.082.737,31). Criado pela antiga TAM Linhas Aéreas, o museu foi fechado em fevereiro de
2016, no momento de crise econômica da empresa, que viria naquele mesmo ano a estabelecer
uma fusão com a chilena LAN, formando a atual LATAM Airlines Brasil. O projeto do Museu
Olímpico, que captou quase R$ 6 milhões em valores corrigidos (R$ 5.987.214,43), foi
interrompido pelo proponente (Comitê Olímpico Brasileiro) antes mesmo de sua concretização
e o valor da captação serviu para a organização do acervo e de algumas exposições temporárias
durante as Olimpíadas do Rio de 2016.

Gráfico 20 - 53 museus com maiores captações na Lei Rouanet
Situação atual (junho de 2021)

Museus ainda não inaugurados

21%
4%
4%
71%

Museus fechados temporariamente

Museus fechados para restauração

Museus abertos

Fonte: gráfico elaborado pelo autor, com base nos dados fornecidos pelo Portal SalicNet.

Os dados apresentados pelos gráficos e tabelas sobre a performance dos museus entre
as mil maiores captações nos permitem inferir algumas questões. A primeira se refere à força

RODRIGUES, Léo. “Obras do Museu da Imagem e do Som serão retomadas”. In: Agência Brasil, 23 ago.
2018.
279
“Museu da Imagem e do Som tem conclusão das obras adiada até 2022”. In: O Globo, 28 jul. 2020.
280
FERNANDES, Raphael. “Governo do RJ anuncia retomada das obras do MIS, em Copacabana”. In: Diário do
Rio, 06 jul. 2021.
278
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dos museus, que representam 6,65% do total nominal de todas as captações do Mecenato desde
seu início ou 20,43% do volume captado apenas entre os mil maiores projetos. Quando olhamos
para a média aritmética de captação, em valores nominais, ela é 78 vezes superior à média geral
obtida pelo conjunto de projetos com captação desde 1993. Para mensurar o sucesso de captação
apenas entre esses 53 museus, vale lembrar que 90% dos recursos totais de captação pela Lei
não ultrapassaram 100 mil reais e cerca de 60% desses não atingiram 25 mil reais. Desde que o
Pronac foi alterado pela lei n. 9.874/1999, que permitiu a dedução integral dos valores
investidos em projetos de museus, o “negócio” se tornou mais atraente para os investidores.
Não é sem razão que desses 53 museus, 33 foram criados após 1999.
Em relação à concentração regional, podemos observar que entre os museus ela ainda é
mais acentuada do que no plano geral do Mecenato. Enquanto a região Sudeste nos números
globais do Programa captou 79%, entre os museus essa proporção foi de 91,21%. Ainda sobre
a distribuição regional observamos que os projetos no campo museal no Nordeste representam
apenas 0,37%, enquanto a presença de projetos culturais na região em termos globais é de 5%.
É possível verificar, regionalmente, uma relação direta entre concentração de capital e projetos
de museu, lembrando que na região Sudeste estão concentradas 52% das empresas brasileiras.
Outro dado significativo revelado pelos números em relação aos museus trata da
desproporção entre a captação obtida por museus privados – ou museus públicos sob gestão
privada – e públicos. Como vimos, 52,8% dos museus na relação das mil maiores captações são
públicos, e 47,2% são privados. Quando analisamos apenas a divisão genérica entre públicos e
privados sem considerar o modelo de gestão, vemos que em valores corrigidos os públicos
captaram 42,7% e os privados obtiveram 57,3%, mas se considerarmos um outro cenário, onde
são entendidos como museus privados aqueles que são de natureza jurídica pública, mas em
regime de concessão à iniciativa privada, vemos que os museus privados obtiveram mais de
80% do volume total captado.
A concessão de gestão de museus à iniciativa privada é uma prática recente no país e
uma das unidades da federação se destaca nesse quesito. Trata-se do estado de São Paulo, cuja
gestão dos museus estaduais é inteiramente realizada através de contrato de gestão. Por essa
razão, os museus estaduais (76,4%) são aqueles que mais obtiveram captação, seguidos dos
museus federais (15,3%) e dos municipais (8,3%). Esses dados revelam que o maior ou menor
grau de adesão das políticas públicas no campo dos museus ao modelo de concessão pode
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significar o maior ou menor sucesso de obtenção de patrocínio através do Pronac. Dos 13
museus estaduais que aparecem na relação, oito estão sob regime de concessão.281
O modelo de concessão de gestão não significa, entretanto, que a instituição privada
deva arcar com todas as despesas da instituição, pois funciona em um sistema misto, onde parte
da receita é assegurada por recursos públicos oferecidos pelo próprio estado e parte é obtida
pelas contratadas, que são estimuladas a usar tanto a Lei Rouanet como outras leis de incentivos
culturais dos estados e dos municípios, quando existentes onde os museus estão localizados. Na
parte que cabe às concessionárias, estão especialmente as atividades-fim, como exposições,
atividades de extensão (cursos, seminários, palestras), publicações, enquanto os aportes
públicos são destinados, geralmente, para as despesas de custeio. Os funcionários públicos que
atuam no museu recebem seus ordenados do poder público, restando à concessionária
remunerar os membros de seu corpo de gestão, além de alguns funcionários contratados por ela
diretamente, em regime temporário.
Ainda que 80% dos recursos destinados aos 53 museus brasileiros com maior volume
de captação pela Lei Rouanet esteja dirigido a museus de gestão privada, isso não significa
dizer, entretanto, que o capital privado financie o campo museal no país. Os orçamentos são,
de uma forma ou de outra, públicos, seja pela transferência direta, seja pela concessão de
incentivos fiscais. Entretanto, podemos inferir que o poder de decisão sobre a destinação dos
recursos utilizados por alguns dos principias museus estaduais do país – como a Pinacoteca
(SP), o Museu da Língua Portuguesa, o Museu de Arte do Rio de Janeiro, o Museu do Amanhã
e o Museu do Futebol – está cada vez mais sob o controle direto dos membros das associações
de amigos ou do corpo dirigente das organizações sociais que realizam a gestão sob o regime
de concessão. Ainda que públicos, portanto, o sucesso de captação dos museus sob gestão
privada pelo Pronac também está imerso em uma lógica de laços estabelecidos diretamente com
o mundo empresarial, conforme podemos verificar em alguns casos específicos, como os
museus ligados diretamente ao programa de museus da FRM junto ao Pronac. Somente os
museus do programa da FRM captaram 37,74% do volume total entre os museus estaduais,
mais de R$ 240 milhões em valores corrigidos.
Em relação às instituições municipais, a baixa captação na Lei Rouanet revela a
inconsistência – ou mesmo a inexistência – de políticas culturais voltadas aos museus
vinculados às prefeituras, que sobrevivem apenas dos recursos diretos, que são bastante
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Museu de Arte do Rio/MAR; Museu do Amanhã; Museu do Futebol; Museu Oscar Niemeyer; Museu Afro
Brasil; Museu da Imagem e do Som e Paço das Artes/SP; Pinacoteca do Estado de São Paulo e Museu da Língua
Portuguesa.
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escassos mesmo nas capitais dos estados. Apesar de numeroso, pois somam mais 2.000 em todo
o país, os museus municipais são, de uma forma geral, menos atraentes para o perfil de interesse
das empresas brasileiras, pois suas abordagens são voltadas especificamente para temas locais
e, em sua maioria, não estão incluídos nos roteiros turísticos das cidades.
Por seu lado, o governo federal, ainda que não utilize mecanismos de concessão de
gestão, conta com captações realizadas pelas associações de amigos de seus principais museus
– que são entidades privadas criadas especificamente para apoiar os museus, sem fins lucrativos
–, além de aportar recursos diretamente do Tesouro, destinados aos custos de manutenção
básica, incluindo o pagamento de salários dos seus funcionários. Alguns dados pontuais
também podem ser observados na captação dos museus federais, dentre eles o maior volume de
incentivos destinados aos museus universitários, cuja captação ficou por conta de fundações de
apoio, como nos casos do Centro Cultural em Saúde, através da Fundação de Apoio à Unifesp,
e do Museu de Arqueologia de Xingó, através da Fundação de Apoio à Pesquisa e Extensão de
Sergipe, ou de associações de amigos, caso do Museu Nacional da UFRJ.
No caso dos museus universitários ligados ao governo federal através do Ministério da
Educação, devemos destacar uma situação específica, que reflete uma questão de momento,
que é a restauração do Museu Nacional, completamente destruído no incêndio de 2018, razão
pela qual a instituição aparece com grande volume de captação, em situação inabitual. A Lei
Rouanet, portanto, não provoca apenas distorções entre os diferentes museus privados no país
de acordo com seu maior ou menor capital de subordinação com o poder econômico, mas
também acabou proporcionando distorções entre os museus públicos.
Em relação ao sucesso de captação entre os museus empresariais, chama atenção a
presença de dois museus ligados à Vale S.A., empresa que passou a investir no campo museal
especialmente nos últimos cinco anos, com o objetivo de combater o desgaste de sua imagem
perante a opinião pública, notadamente a partir dos rompimentos da Barragem de Mariana
(2015) e de Brumadinho (2019). Em 2020, a empresa criou o Instituto Cultural Vale. Em meio
às polêmicas sobre o valor de indenização das vítimas de Brumadinho e das medidas de
conservação em relação às suas demais barragens pelo país, a Vale se transformou numa das
empresas que mais utilizaram incentivos fiscais permitidos pelo Pronac para fortalecer sua
“ação cultural”, transformando o Museu Vale e o Memorial Minas Gerias Vale em dois dos
maiores captadores do campo museal.
Finalmente, duas observações extraídas dos números do Mecenato no campo museal se
destacam. A primeira está ligada ao volume de captação dos dois museus mais bem
posicionados no ranking: o MASP e o MAM-SP, que juntos obtiveram mais de R$ 350 milhões
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em valores nominais ou 25% de todo o volume mobilizado pelo conjunto dos 53 museus entre
os mil maiores projetos. Em valores corrigidos (31/12/2020), os dois museus captaram quase
R$ 520 milhões. Ao buscar entender o sucesso de captação do MASP e do MAM-SP
identificamos um denominador comum: eles estão vinculados a grandes acionistas e/ou altos
executivos da Holding Itaúsa.
O segundo ponto se refere aos quatro museus ligados diretamente à atuação da Fundação
Roberto Marinho, um braço cultural do Grupo Globo: o Museu da Língua Portuguesa, o Museu
do Futebol, o Museu de Arte do Rio de Janeiro e o MIS-RJ, com uma captação de cerca de R$
170 milhões. Esses quatro museus foram responsáveis por 12% de todo o volume de captação
entre os 53 museus presentes entre os mil maiores projetos. Em valores corrigidos, os quatro
museus captaram um montante superior a R$ 240 milhões.
É possível concluir que os números extraídos do Mecenato revelaram uma situação
indicial sobre o motor que impulsionou o patrocínio a projetos no campo museal no Brasil.
Aqui começa a tomar corpo uma outra parte da investigação, que é entender os meandros da
captação, a fim de identificar como foram tramados os laços entre os museus e seus
patrocinadores. Antes de entrar nas análises propriamente ditas sobre as alianças entre
patrocinadores e as instituições museais, vamos tratar da categoria de “mecenato de alianças” a
partir de uma perspectiva ampliada, para além do campo dos museus, buscando desvelar a sua
lógica no Pronac como um todo.
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Capítulo 4 – O mecenato de alianças e suas “altas rodas”
4.1 – Entre o visível e o invisível
O discurso do então presidente José Sarney na cerimônia de entrega ao Congresso
Nacional do projeto de lei de sua autoria, que estabelecia um novo modelo de financiamento à
cultura no Brasil, reforçava a alegoria liberal da livre iniciativa como alavanca do equilíbrio na
distribuição de recursos para a cultura. A partir desse princípio, estaria garantida a contenção
do perigo dirigista do Estado e caberia à sociedade assegurar a equidade do sistema, “do
indivíduo comum à grande empresa”.282 Ainda em seu discurso, Sarney lembrava a missão do
governo de ajudar, “didaticamente”, o povo brasileiro a se tornar “responsável ele próprio,
diretamente e sem maiores entraves burocráticos, por sua arte e por sua cultura, por sua criação
e por sua memória” e que o Estado agiria estritamente para colaborar com “os produtores
culturais mais carentes”. Sérgio Paulo Rouanet, em sua mensagem de encaminhamento ao
Congresso da sua lei, revigorou e atualizou o discurso de Sarney, ao afirmar que a “sociedade
será estimulada a participar de iniciativas culturais e artísticas e a promover a preservação do
patrimônio cultural brasileiro”.
O preceito moral e os fundamentos práticos dos aforismos de Sarney e Rouanet seriam,
entretanto, rapidamente desmentidos pelos fatos. Na prática, o sucesso na obtenção de recursos
para a realização de projetos culturais no Brasil a partir da modalidade Mecenato do Pronac não
refletiu a primazia da liberdade sob o império da lei, nem assegurou que “empresas” e
“indivíduos comuns” concorressem em pé de igualdade por recursos – predicados emanados da
cartilha liberal –, mas resultou de um sistema de acordos prévios ou alianças engendrados entre
determinadas instituições/produtores culturais e fortes grupos econômicos, laços que
garantiram o sucesso de interesses compartilhados. Imobilizado pela “apreciação objetiva”, o
setor federal de cultura funcionou apenas como uma espécie de avalista dos acordos.
Produtores, instituições e artistas fora desse círculo de alianças – os mais “carentes”,
como se referia Sarney – não encontram na Lei o arrimo necessário para financiar seus projetos.
Para além dos números e das estatísticas, portanto, o centro da análise passou a se concentrar
nos labirintos das negociações, para entender como relações “invisíveis” passaram a configurar
a “hierarquia superior nas relações” (HOLLANDA, 2006).
Um amplo cruzamento de dados nos ofereceu um panorama constituído por diversos
padrões de alianças, que poderíamos sintetizar em três modelos principais: o “controle
282
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corporativo”, as “diretorias interligadas” e a “comunidade de interesses”. No caso do “controle
corporativo” estão os laços que resultam de um vínculo corporativo formalmente definido entre
empresas financiadoras e instituições culturais, alianças que resultam, portanto, de uma relação
de patronato entre incentivadores e beneficiários. As instituições culturais podem ser
entendidas, nesse contexto, como “corporações controladas”. Em alguns casos, coube às
próprias empresas financiadoras a iniciativa de criar instituições culturais a elas vinculadas, que
atuam, na prática, como “braços culturais”; em outros casos, empresas passaram a controlar a
gestão de instituições culturais já existentes. Nos dois exemplos, as instituições culturais atuam
no sentido de fortalecer a imagem corporativa de suas empresas financiadoras. O conceito de
“controle corporativo” é comumente usado no ambiente da economia para entender o impacto
do papel exercido por grandes empresas – geralmente bancos –, que assumem gradualmente o
controle de outras empresas de menor estatura, de forma a ampliar sua influência na economia.
O segundo modelo de alianças, as “diretorias interligadas”, está baseado na atuação de
indivíduos que ocupam, simultaneamente, postos de comando nas instituições culturais
beneficiárias e nas empresas financiadoras. A noção de “diretorias interligadas” (interlocking
directorate) aparece nas obras dos sociólogos Charles Wright Mills (1981) e Scott R. Bowman
(1996) para identificar uma articulação formada por indivíduos de ligação – membros de um
conselho de administração corporativa e que atuam simultaneamente em conselhos de várias
empresas –, que fazem uma ponte entre os poderes político, econômico e militar na tomada de
decisões compartilhadas de grande impacto para toda a sociedade. As relações entre
beneficiados e patrocinadores não estão assentadas, neste caso, em um vínculo institucional ou
estatutário e, por consequência, não são “visíveis”, o que supõe uma atuação que mantem, pelo
menos em tese, a independência entre as partes. Para desvendar essas alianças foi fundamental
fazer um rastreamento de indivíduos ligados às instituições culturais e às empresas
patrocinadoras a fim de deduzir possíveis nexos. Trata-se de uma prática comum no plano
macroeconômico, que levanta, entretanto, questões éticas sobre a independência das decisões
tomadas pelas instituições culturais, pois tendem à formação de cartéis.
Existem também as alianças tecidas entre potenciais financiadores a partir de
convergência de interesses, costuradas através de troca de favores. Esta aliança se efetiva
quando uma empresa financia um projeto de interesse de outra empresa que, por sua vez, atua
no incentivo de projetos da primeira, numa relação baseada em reciprocidade, diluindo,
também, a visibilidade dos acordos e consolidando o que estamos chamando de “comunidade
de interesses”. A ideia de “comunidade de interesses” aqui utilizada se baseou em estudos
recentes sobre a formação de comunidades online, em oposição às chamadas comunidades
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espaciais, definidas pelo encontro presencial de pessoas e membros de corporações. Essas
comunidades estão baseadas no compartilhamento de interesses comuns de diversas naturezas,
desde a obtenção de informação até o fortalecimento de atividades políticas compartilhadas.283
Podemos também estender o conceito de “comunidade de interesses” às alianças entre
grandes conglomerados privados de mídia e empresas dispostas a financiar projetos culturais.
Neste caso, as empresas incentivadoras desfrutam de uma maior repercussão dos projetos sob
seu incentivo – condição oferecida pelo poder de formação de opinião exercido pelo
conglomerado de mídia – e as corporações de mídia fortalecem ainda mais sua influência no
campo político, na medida em que os projetos culturais de sua escolha desfrutam de um maior
potencial de incentivos. A atuação dessas empresas e conglomerados de mídia se dá através da
mediação de fundações sem fins lucrativos, especialmente voltadas à assistência social, que
incluem ações nos campos da educação, cultura e proteção ao meio ambiente, isentas do
pagamento de impostos e contribuições ao Estado. Ainda assim, essas fundações driblam a
restrição de obtenção de lucros através de manobras que permitem superávits financeiros e que
são aplicados na própria instituição, como veremos mais adiante.
Portanto, uma das chaves para deduzir o estabelecimento dessas alianças foi interpretálas de forma análoga às dinâmicas que conformam a macroeconomia brasileira, a partir das
táticas estabelecidas por grandes empresas como meio para consecução de suas estratégias de
ampliação de mercado e de influência política. É possível afirmar que a articulação em torno
do controle e do patrocínio das atividades culturais no Brasil reproduz a mesma formação de
alianças corporativas identificadas no ambiente macroeconômico, naquilo que Sérgio Lazzarini
(2018, p. 4) chamou de “capitalismo de laços”, “um emaranhando de contatos, alianças e
estratégias de apoio gravitando em torno de interesses políticos e econômicos”.
O patrocínio à cultura passou a ser investigado como mais um procedimento voltado à
extensão dos negócios de grandes empresas, que já concentram poder de decisão no campo
econômico e político. Isso foi possível através da criação de suas próprias instituições culturais
ou através da gestão direta de outras já existentes, inicialmente como estratégia de marketing
corporativo – conforme tratamos na análise sobre as condições que favoreceram a aprovação
da Lei Sarney –, depois como forma de ampliar o poder de suas decisões para o domínio da
cultura. Ainda que timidamente adotadas desde os anos de 1970 no Brasil, as ações empresariais
no campo da produção cultural passaram a ser uma realidade a partir da aprovação do
mecanismo de mecenato, no âmbito do Pronac. Para repercutir de forma mais intensa suas
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Em relação às comunidades de interesse formadas com fins de aprendizagem, ver: HENRI; PUDELKO, 2003.
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opções por uma “filantropia cultural”, essas empresas passaram a atuar em parceria com os
mais importantes grupos de mídia do país, que servem de caixa de ressonância.
Ao estudar a natureza das elites nos Estados Unidos em meados do século XX, Wright
Mills (1981, p. 15) lembrou que a economia havia superado a fase em que conviviam
“numerosos pequenos homens de negócio”, que caracterizou o século XIX, para tornar-se
dominada por “empresas gigantescas, administrativa e politicamente ligadas entre si, e que
juntas controlam as rédeas das decisões econômicas”. Mills destaca a transição de uma
“economia automática”, possível quando a escala de todas as instituições era menor, para uma
economia mais concentrada nas elites econômicas, que agora divide seu poder com as elites
políticas e militares (no caso específico dos EUA), formando o fenômeno que chamou de “altas
rodas” (higher circles): “à medida em que esses domínios coincidem entre si, as decisões
passam a ser totais em suas consequências, e os líderes desses três domínios (...) se reúnem para
formar a elite do poder da América” (Ibidem, p. 16). Trazendo para nosso contexto de análise,
podemos dizer que a burocracia do mecenato no Brasil induziu à formação de círculos
“invisíveis”, dominados por fortes empresas do segmento financeiro que formam as “altas
rodas” do mecenato de alianças.
4.2 – Checando os fatos: uma análise a partir das mil maiores captações
Para analisar, na prática, a construção dessas alianças, nos concentramos na investigação
dos 1.000 (mil) maiores projetos do Mecenato em volume de captação nominal desde o início
efetivo do Pronac (1992), com corte em dezembro de 2020. A partir dos dados fornecidos pela
área do SalicNet destinada à localização dos maiores projetos, foi possível montar uma base
inicial de pesquisa, que inclui valores efetivamente captados, instituições proponentes e os
principias patrocinadores. A etapa seguinte foi buscar informações em outras fontes a fim de
entender possíveis vínculos entre proponentes e financiadores.
Assim como alertado no Capítulo 3, apesar de o recorte escolhido de mil projetos
representar apenas 1,6% do total de projetos que obtiveram captação, este levantamento nos
permitiu conhecer o perfil de quase 1/3 de toda a captação efetiva do Mecenato desde seu início.
Quando aplicada a correção da inflação, os mil maiores projetos atingiram mais de R$ 8 bilhões
(R$ 8.380.609.452,36) em captação.284 Esta situação indica uma primeira pista de análise, que
é a extrema concentração dos benefícios em favor de poucos projetos (Gráfico 21).
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Para a correção usamos o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE), conforme já indicado no
Capítulo 3.

168

Gráfico 21 - Lei Rouanet em números. Mil maiores captações*

Total de captação nominal entre os 61.417 projetos que
obtiveram captação parcial ou total
R$21.404.285.713,04

Total de captação nominal apenas entre os 1.000
maiores projetos
R$6.967.896.324,39

*Dados coletados em 15 de abril de 2021, relativos ao período 1992-2020. Os números aqui
apresentados podem sofrer ainda alterações, na medida em que projetos aprovados em anos anteriores
ainda estão em fase de captação. Foi possível identificar que a base de dados do SalicNet está em
constante atualização, o que pode implicar em alterações pontuais nos comparativos fornecidos pelo
sistema, especialmente em relação aos dados consolidados e quantitativos.
Fonte: gráfico elaborado pelo autor, com base nos dados fornecidos pelo Portal SalicNet.

Enquanto a média aritmética geral de captação entre os 61.417 projetos, em valores
nominais, foi de R$ 343.364,17, a média de captação apenas entre os mil maiores projetos foi
de quase R$ 7 milhões (R$ 6.957.812,28), o que significa um valor 20 vezes superior à média
geral. Esses valores também traduzem a desproporção dos benefícios, pois que cerca de 90%
dos recursos totais de captação pela Lei não ultrapassam 100 mil reais e cerca de 60% desses
não atingiram sequer 25 mil reais (Gráfico 22).

Gráfico 22 - 1.000 maiores captações
Média aritmética de captação, em valores nominais*

Entre os 1.000 maiores projetos
R$6.957.812,28

Entre os 61.417 projetos que obtiveram captação parcial
ou integral
R$343.364,17

*Dados coletados em 15 de abril de 2021, relativos ao período 1992-2020. Conforme observação
apresentada anteriormente, os números aqui apresentados podem sofrer ainda pequenas alterações.
Fonte: gráfico elaborado pelo autor, com base nos dados fornecidos pelo Portal SalicNet.

O mais bem-sucedido proponente em valores corrigidos desde a criação do Mecenato é
o Instituto Itaú Cultural, com mais de R$ 880 milhões (R$ 882.040.955,93) de captação, mais
do que o dobro do segundo colocado, a Fundação Orquestra Sinfônica Brasileira. O Gráfico 23
apresenta os dez maiores proponentes organizados em valores nominais e corrigidos.
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Gráfico 23 - Dez Maiores proponentes em valores captados
Instituto Itaú Cultural – SP

401.821.035,80

882.040.955,93

367.262.778,85
237.305.771,45

Fundação Orquestra Sinfônica Brasileira – RJ
Fundação Roberto Marinho – RJ

298.118.316,69
191.502.309,60

Fundação Bienal de São Paulo – SP

294.415.632,45
176.481.920,30

282.543.484,55
194.921.714,07

T4F ENTRETENIMENTO S.A. – SP
Fundação Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo

260.802.785,63
189.788.596,15

Museu de Arte Moderna de São Paulo – SP

259.188.727,15
164.003.232,64

Museu de Arte de São Paulo - MASP

250.907.315,87
181.691.081,23

Fundação Padre Anchieta/Rádio e TV Educativas - SP

207.097.986,21
125.746.076,58

Associação Orquestra Pró Música do Rio de Janeiro

207.003.187,56
109.152.440,97

Valor Corrigido - dez/2020

Valor Nominal

Fonte: gráfico elaborado pelo autor, com base nos dados fornecidos pelo Portal SalicNet.

O expressivo sucesso de captação do Itaú Cultural, “um dos principais braços
institucionais do Itaú Unibanco”285, mesmo quando comparado aos dez maiores projetos,
ratifica a força das alianças através do “controle corporativo”. Situado na Avenida Paulista, n.
149, na cidade de São Paulo, o Instituto foi criado em 1986 por Olavo Egydio Setubal, o mais
emblemático nome ligado à trajetória do Banco Itaú, o maior banco privado do país, instituição
criada por seu tio, o senador e empresário Alfredo Egydio de Souza Aranha. Setubal também
atuou na política, filiando-se ao partido de sustentação dos governos militares durante a
ditadura, a Aliança Renovadora Nacional (ARENA), o que lhe valeu a indicação para ocupar a
prefeitura da cidade de São Paulo entre 1975 e 1979.286 Foi um dos fundadores do Partido
Liberal, em 1980, e ministro das Relações Exteriores do governo de José Sarney, entre 1985 e
1986.287
A história do Banco Itaú tem sua origem na criação do Banco Central de Crédito por
Alfredo Egydio de Souza Aranha, em 1943. Com apenas uma agência no seu primeiro ano de
existência, antes de completar dez anos de vida já contava com 24 agências. Em 1951 o Banco

INSTITUTO ITAÚ CULTURAL. “Itaú Cultural: 33 anos de apoio à arte e à cultura do Brasil”. In: Instituto
Itaú Cultural, São Paulo, 2020.
286
Na época ainda não havia eleições diretas para prefeitos das capitais e Olavo foi convidado pelo então
Governador do Estado de São Paulo, Paulo Egydio Martins.
287
Olavo Setubal foi citado na delação premiada do ex-deputado federal Pedro Corrêa (PE), preso em Curitiba
pela operação Lava-Jato, como sendo o financiador da compra de votos para aprovar a emenda da reeleição durante
o governo do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (PSDB), em 1997. Pela delação, os deputados federais
receberam 200 mil reais à época (“Delator cita compra pela emenda da reeleição durante era FHC”. In: O Tempo,
01 jun. 2016).
285
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mudou sua designação para Banco Federal de Crédito. Em 1959 o Banco atravessou um
processo de reestruturação, a partir da doença de seu fundador, e Olavo Setubal é convidado
por Alfredo para assumir a direção do Banco Federal de Crédito, tornando-se, a partir de então,
figura de proa na história da instituição. O nome Itaú seria incorporado à instituição a partir de
1964, quando houve a fusão entre o Banco Federal de Crédito e o Banco Itaú, fundado em 1944
em Pratópolis (MG), surgindo daí o Banco Federal Itaú S.A. (BEZAMAT, 2013). Em novembro
de 1970 passou a ser chamado de Banco Itaú de Investimento S.A. e a partir de maio de 1973
Banco Itaú Português de Investimento S.A. Após atuar como holding e como banco de
investimento, passou a concentrar-se apenas no ramo financeiro. Em 09 de dezembro de 1974,
a sua Assembleia Geral aprovou a alteração da denominação para Investimentos Itaú S.A. e a
alteração do objeto social, que passou a ser o de apoiar as empresas privadas nacionais de cujo
capital participava.288
Desde 1991 o Banco Itaú faz parte da Holding Itaúsa. Em 2008 o banco efetivou uma
fusão financeira com o Unibanco, formando o Itaú Unibanco S. A., o maior banco privado
brasileiro em ativos totais e o líder na América Latina em valor de mercado, com atuação no
Brasil e em mais 19 países. A fusão entre as duas instituições, ainda que estudada fazia anos,
se concretizou como uma resposta às incertezas do cenário iniciado com a crise hipotecária dos
Estados Unidos, em 2008. De imediato, a fusão resultou na formação do maior conglomerado
financeiro privado do Hemisfério Sul e um dos 20 maiores bancos do mundo.
A Holding Itaúsa foi constituída para centralizar as decisões financeiras e estratégicas
de um conjunto de empresas, que atuam diversos setores de negócios, com destaque para o Itaú
Unibanco Holding S.A. e suas controladas: o Itaú Vida e Previdência, o Itaú BMG, o
Itauleasing, o Banco Itaucard, o Banestado (antigo banco estatal do Paraná, adquirido pelo
banco Itaú em 2000) e o BFB Leasing. Como holding de capital aberto, todas as decisões
financeiras e estratégicas estão concentradas na Itaúsa. O Itaú Unibanco atua também como
uma holding (Itaú Unibanco Holding S. A.). Sua atividade bancária é extensa, incluindo os
ramos comercial, investimento, crédito imobiliário, crédito de financiamento e investimento,
arrendamento mercantil e operações de câmbio.289 O Itaú Unibanco Holding é controlado pela
Itaú Unibanco Participações S.A., que detém 51,71% de suas ações ordinárias e que é
controlada conjuntamente pela Itaúsa e pela Companhia E. Johnston de Participações, uma
ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. “Relatório Anual Integrado 2018”, sem data.
No terceiro trimestre de 2020 o Itaú Unibanco passou a estatal Banco do Brasil em carteira de crédito
(empréstimos, financiamentos, títulos de dívida e garantias) e se tornou o maior do país no mercado de crédito
(“Itaú ultrapassa Banco do Brasil e se torna líder no mercado de crédito”. In: Gazeta do Povo, Curitiba, 23 maio
2021).
288
289
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empresa de participações controlada pela família Moreira Salles. A Itaúsa também detém
diretamente 39,21% das ações ordinárias do Itaú Unibanco.290 No primeiro trimestre de 2020
seu lucro líquido atingiu R$ 3,9 bilhões e no primeiro trimestre de 2021 superou R$ 5,41
bilhões.291
Desde 2019 o Instituto Itaú Cultural passou a integrar a Fundação Itaú para Educação e
Cultura, que absorveu as ações sociais, educacionais e culturais da Itaú Unibanco Holding. A
aliança entre o Instituto Itaú Cultural e o Itaú Unibanco, para além do próprio vínculo
administrativo, é garantida pela presença de membros da alta diretoria da Itaú Unibanco e da
Holding Itaúsa em postos de comando do Instituto, de forma a garantir a aliança entre os
interesses corporativos e as atividades culturais financiadas pelas empresas da Holding Itaúsa.
Uma investigação cruzada nas estruturas de governança da Holding e do Instituto permitiu
revelar os principais nomes que estruturam essas alianças.
O Instituto Itaú Cultural é atualmente presidido por Alfredo Egydio Setubal, filho de
Olavo Setubal, que também preside o Conselho da Fundação Itaú para Educação e Cultura e o
Comitê de Responsabilidade Social do Itaú Unibanco. Alfredo Setubal é vice-presidente do
Conselho de Administração da Itaúsa.292 A vice-presidência da Fundação é ocupada por Ana
Lucia de Mattos Barreto Villela, bisneta de Alfredo Egydio de Souza Aranha e membro do
Conselho de Administração do Grupo Itaú Unibanco. Ana Lucia é uma das maiores acionistas
individuais da Itaúsa, com cerca de 12% das ações ordinárias e 3% das ações preferenciais.293
O empresário Fábio Colletti Barbosa é diretor-presidente da Fundação Itaú para Educação e
Cultura e membro do Conselho de Administração no Grupo Itaú Unibanco desde 2015. O atual
Estatuto, aprovado em 13 de novembro de 2015, indica que o patrimônio do Instituto é formado
pelos bens dotados pelo associado instituidor – a holding Itaúsa, conglomerado de empresas do
setor financeiro e industrial – e pelos associados mantenedores, uma sociedade controlada pelo
associado instituidor. A Presidência do Instituto é indicada pelo associado instituidor.294
Vale ressaltar que o Itaú Cultural é tributário da lógica do incentivo cultural através da
oferta de incentivos fiscais, pois foi criado imediatamente após a aprovação da Lei Sarney, em
1986. Assim que a lei foi sancionada pelo então presidente da República, o banqueiro Olavo
Setubal mobilizou um grupo de pessoas ligadas ao Banco Itaú para que realizassem um estudo

ITAÚ UNIBANCO. “Demonstrações Contábeis”. In: Itaú, São Paulo, 31 mar. 2020.
“Itaú Unibanco tem lucro de R$ 5,41 bilhões no 1º trimestre”. In: Forbes Money, 03 maio 2021.
292
FUNDAÇÃO ITAÚ PARA EDUCAÇÃO E CULTURA. “Governança”, sem data.
293
“#1736 Ana Lucia de Mattos Barretto Villela”.
294
INSTITUTO ITAÚ CULTURAL. “Ata sumária da Assembleia Geral Extraordinária de Associados”. In:
Instituto Itaú Cultural, São Paulo, 13 nov. 2015.
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sobre o melhor uso na nova lei de incentivos à cultura para os interesses da instituição. Para
além da habitual estratégia de marketing empresarial, que foi uma das propostas oferecidas pelo
grupo, uma outra chamou a atenção do banqueiro, que era a de criar uma instituição com
identidade própria, “construída a partir dos inputs do Grupo Itaú e do mundo da cultura”,
segundo relato de Eduardo Saron, superintendente do Itaú Cultural.295 No primeiro relatório de
funcionamento do Itaú Cultural, relativo ao ano de 1988, antes mesmo de sua abertura ao
público, estava indicado que o Instituto seria um “instrumento de atuação cultural” das
empresas do grupo Itaúsa, “fundamentado na chamada Lei Sarney”.296
A Tabela 7 ajuda a entender de forma mais clara as relações estabelecidas entre
empresas ligadas à Holding Itaúsa e ao Instituto Itaú Cultural. Nelas estão os 21 projetos do
Instituto que aparecem na relação das mil maiores captações nominais, dos quais é possível
identificar o total da captação nominal, além dos maiores incentivadores individuais e seus
respectivos incentivos. Em todos os projetos aparecem como maior incentivador individual
empresas da Holding Itaúsa. Entretanto, na maioria dos 21 projetos listados, a participação de
empresas da Itaúsa não se limitou apenas ao maior aporte de recursos, mas significou a
totalidade dos recursos captados, tornando ainda mais evidente os laços construídos neste
modelo de aliança entre beneficiário e incentivador, conforme indica a Tabela 8, relativa ao
Plano Anual de Atividades de 2015.

SARON, Eduardo. “Entrevista realizada por Fabio Maleronka Ferron e Sergio Cohn no dia 28 de maio de 2010,
em São Paulo”, 28 maio 2010.
296
INSTITUTO ITAÚ CULTURAL. Relatório de Atividades 1988. São Paulo: Instituto Itaú Cultural, 1988, p. 1.
295
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Tabela 7 - Projetos do Itaú Cultural entre as mil maiores captações e seus maiores incentivadores
Itaú Cultural – Projeto
Plano Anual de Atividades 2002
Plano Anual de Atividades 2000
Plano Anual de Atividades 2001
Plano Anual de Atividades 2009
Plano Anual de Atividades 2007
Plano Anual de Atividades 2008
Plano Anual de Atividades 1998
Plano Anual de Atividades 2011
Plano Anual de Atividades 2003
Plano Anual de Atividades 2010
Plano Anual de Atividades 2006
Plano Anual de Atividades 2005
Plano Anual de Atividades 1999
Plano Anual de Atividades 1997
Plano Anual de Atividades 2012
Plano Anual de Atividades 2013
Plano Anual de Atividades 1996
Plano Anual de Atividades 2014
Plano Anual de Atividades 2015
Plano Anual de Atividades 2016
Plano Anual de Atividades 2004

Valor captado
R$ 22.111.327,86
R$ 18.138.103,33
R$ 19.450.658,72
R$ 30.660.000,00
R$ 27.000.000,00
R$ 29.500.000,00
R$ 14.002.999,93
R$ 29.500.000,00
R$ 19.111.950,80
R$ 26.600.000,00
R$ 21.560.000,00
R$ 19.700.000,00
R$ 12.205.000,00
R$ 10.745.986,80
R$ 22.000.000,00
R$ 20.000.000,00
R$ 6.405.008,36
R$ 17.900.000,00
R$ 14.730.000,00
R$ 14.000.000,00
R$ 6.500.000,00

Maior incentivador/valor
Banco Itaú BBA S.A. – R$ 14.033.333,35
Banco Itaú S.A. – R$ 5.264.999,98
Banco Itaú BBA S.A. – R$ 17.826.696,64
Itaú Vida e Previdência S.A. – R$ 7.600.000,00
Banco Banestado S.A. – R$ 9.500.000,00
Banco Banestado S.A. – R$ 7.000.000,00
Banco Itaú BMG Consignado S.A. – R$ 3.999.999,97
UNIBANCO S.A. – R$ 23.000.000,00
Banco Itaú S.A. – R$ 6.658.644,80
BFB Leasing S.A. – R$ 6.168.000,00
Itaú Vida e Previdência S.A. - R$ 6.750.000,00
Banco Banestado S.A. – R$ 10.000.000,00
Banco Itaú BBA S.A. – R$ 4.000.000,00
Banco Itaú S.A. – R$ 7.107.485,77
Cia. Itauleasing – R$ 8.596.570,48
Cia. Itauleasing – R$ 6.000.000,00
Banco Itaú S.A. – R$ 6.405.008,36
BANCO ITAUCARD S.A. – R$ 5.500.000,00
BANCO ITAUCARD S.A. – R$ 4.730.000,00
Banco Itaú S.A. – R$ 8.000.000,00
Banco Banestado S.A. – R$ 3.150.000,00

Fonte: tabela elaborada pelo autor, com base nos dados fornecidos pelo Portal SalicNet.
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Tabela 8 - Plano Anual de Atividades 2015 - Itaú Cultural. Valor total captado: R$ 14.730.000,00
Incentivador
Banco Itaucard S. A
Cia. Itauleasing de Arrendamento Mercantil
HIPERCARD Banco Múltiplo S. A
Cia Itaú Securitizadora de Créditos Financeiros
Itaú Vida e Previdência S.A.
Itaú Corretora de Seguros S.A.
Itaú Unibanco Financeira S. A.
Itaú Seguros S.A.

Valor do incentivo
R$ 4.730.000,00
R$ 3.840.000,00
R$ 2.000.000,00
R$ 1.500.000,00
R$ 1.500.000,00
R$ 500.000,00
R$ 440.000,00
R$ 220.000,00

Fonte: tabela elaborada pelo autor, com base nos dados fornecidos pelo Portal SalicNet.

Todos os 21 projetos da Tabela 7 foram aprovados pela CNIC no Art. 26, o que não
permitiu a dedução integral dos valores de incentivo. Segundo informação contida na área
dedicada ao “perfil do investimento” do portal do Itaú Cultural, pouco mais da metade dos
valores de incentivos culturais do Grupo Itaú Unibanco são originários de deduções
proporcionadas por leis de incentivo, e não apenas da Lei Rouanet. Somente no ano de 2019, o
Grupo Itaú Unibanco teria mobilizado R$ 248 milhões de reais em projetos culturais, sendo R$
127 milhões beneficiados com deduções. Ainda no “perfil do investimento” podemos encontrar
as seguintes informações:

O Itaú Unibanco tem uma longa tradição de apoio à arte e à cultura no Brasil.
Seja por meio do Instituto Itaú Cultural, das Salas Itaú de Cinema, da
construção da maior coleção corporativa de arte da América Latina, ou por
projetos de patrocínio em todo o país, a instituição apoia historicamente a
produção artística porque acredita no poder da cultura para a transformação
da sociedade e o fortalecimento da cidadania.297

A seleção de projetos culturais a serem apoiados pelo Grupo Itaú Unibanco com uso da
Lei Rouanet e de outras leis de incentivo, para além do Itaú Cultural, é feita por um comitê que
reúne lideranças do Itaú Cultural e do Itaú Unibanco, que “adotam critérios como relevância
artístico-cultural e impacto na democratização do acesso às iniciativas para aprovar os
investimentos do banco nos projetos”, ainda segundo informa o “perfil de investimento” no
portal da Internet. Depois de 30 anos utilizando renúncia fiscal para financiar grande parte de
suas atividades desde a Lei Sarney, a direção do Itaú Cultural anunciou que a partir de 2017
somente recursos diretos das empresas seriam investidos na manutenção do espaço, dando fim
ao uso de leis de incentivo.

INSTITUTO ITAÚ CULTURAL. “O Itaú Unibanco e a cultura no Brasil”. In: Instituto Itaú Cultural, São
Paulo, 2019.
297
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Outra empresa que criou e mantém seus próprios equipamentos culturais através de
incentivos fiscais fornecidos pela Lei Rouanet é a Vale S.A. Uma das maiores empresas de
mineração do mundo, a Vale atua também no setor logístico – que inclui dois mil quilômetros
de ferrovias, dezenas de navios e nove terminais portuários próprios – e de energia elétrica,
através da operação de usinas hidrelétricas no Brasil, no Canadá e na Indonésia. A Vale atua
em 30 países e encerrou 2020 com um lucro líquido de US$ 4,9 bilhões, mesmo com o impacto
econômico causado pela pandemia do Coronavírus – que determinou uma diminuição
temporária da demanda mundial de aço – e as reparações efetuadas em decorrência da tragédia
de Brumadinho (MG). Este lucro foi devido, em grande parte, à alta dos preços do minério no
mercado internacional.298
Criada como empresa pública em 1942, durante o governo de Getúlio Vargas, para a
“exploração, comércio, transporte e exportação das minas de ferro das minas de Itabira, e
exploração do tráfego da Estrada de Ferro Vitoria a Minas”, sob o nome de Cia. Vale do Rio
Doce, foi instalada na cidade do Rio de Janeiro.299 A nova empresa encampou a Companhia
Brasileira de Mineração e Siderurgia, fundada pelo empresário norte-americano Percival
Farquhar e outros seis brasileiros, e a Companhia Itabira de Mineração, criada por sócios de
Farquhar.300 Um dos primeiros projetos de grande impacto da nova estatal foi criação do Porto
de Tubarão, em Vitória (ES), inaugurado em 1º de abril de 1966, que permitiu a expansão das
exportações da empresa. Em 1967 a Vale começou a operar a maior mina de minério de ferro
a céu aberto no mundo, em Carajás, no sudoeste do estado do Pará, o que propiciou à empresa
saltar de 10 milhões de toneladas/ano, em 1966, para 18 milhões, em 1970, e atingir 56 milhões
de toneladas/ano em 1974, quando a estatal assumiu a liderança mundial na exportação de
minério de ferro.
A Vale foi privatizada no dia 06 de maio de 1997, durante o governo de Fernando
Henrique Cardoso, sendo uma das iniciativas mais polêmicas de sua gestão, especialmente pela
depreciação do valor estimado para a venda, que não considerava o potencial econômico das
reservas, se restringido ao valor da infraestrutura. Centenas de ações populares contra a
privatização ainda tramitam na justiça brasileira. Os compradores ainda contaram com
financiamento subsidiado, oferecido pelo BNDES. O controle acionário da Vale passou às mãos
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VALE S. A. Desempenho da Vale em 2020. Rio de Janeiro: Vale, 2021.
BRASIL. CÂMARA DOS DEPUTADOS. “Decreto-lei n. 4.352, de 1º de junho de 1942. Encampa as
Companhias Brasileiras de Mineração e Siderurgia S.A. e Itabira de Mineração S.A. e dá outras providências”.
Brasília, Câmara dos Deputados, 1º jun. 1942. Disponível em: https://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/19401949/decreto-lei-4352-1-junho-1942-414669-republicacao-68227-pe.html. Acesso em: 23 ago. 2021.
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VALE S. A. Espaço Memória, sem data.
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do consórcio Brasil, liderado pela Companhia Siderúrgica Nacional, representando 27% do
capital total da empresa. Na ocasião, Elio Gaspari, o jornalista da Folha de S. Paulo, lançou um
neologismo “privataria” ao referir-se à desestatização da Vale, a partir da combinação das
expressões “privatização” e “pirataria”.301
Os impactos naturais causados pela forma de exploração utilizada pela Vale sempre
acarretaram desgaste de imagem da empresa e valeram a eleição de “pior empresa do mundo”
em 2012 (pelo voto popular na Internet), coordenada pela Public Eye, entidade fundada em
1968 com base no manifesto da Declaração de Berna, atualmente apoiada por cerca de 26.000
membros.302 A deterioração da imagem da empresa seria ainda mais acentuada a partir de duas
tragédias posteriores, consideradas as piores no país em relação ao impacto ambiental: os
rompimentos da Barragem de Mariana (MG), em 05 de novembro de 2015, e de Brumadinho
(MG), em 25 de janeiro de 2019.303 Um ano após o rompimento da Barragem de Brumadinho,
a empresa criou o Instituto Cultural Vale, “com o propósito de potencializar a atuação da Vale
na cultura, valorizar patrimônios, democratizar o acesso e fomentar expressões artísticas”.304
O poder exercido pela Vale S.A. não está apenas baseado na força econômica de suas
atividades de mineração, logística e energia elétrica. A empresa exerce influência política no
legislativo brasileiro como estratégia de defesa de sua agenda de interesses, evidenciada pelos
altos valores doados para campanha de políticos no país. Em 2014, a empresa doou mais de R$
82,2 milhões a candidatos à Câmara e ao Senado federais, a governadores e aos três candidatos
à presidência mais votados de diferentes partidos. Segundo levantamento do Estadão, 139
parlamentares estaduais e 101 federais, sete governadores e dez senadores contaram com
doação da empresa. Ainda segundo o jornal, as dificuldades no avanço das negociações sobre
os termos de reparação dos danos causados na cidade de Mariana (MG) em muito se deveram
à influência da empresa sobre políticos de Minas Gerais e Pará.305
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Sobre as privatizações durante os governos de Fernando Henrique Cardoso, ver: RIBEIRO JÚNIOR, 2011. O
autor apresenta indícios sobre possíveis irregularidades nas privatizações que ocorreram durante a administração
do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, através da apresentação de documentação de movimentação
financeira de políticos do PSDB entre 1993 e 2003 que caracterizariam, segundo o autor, lavagem de dinheiro
proveniente de “favores” oferecidos por empresários beneficiados pelas privatizações. Na ocasião de seu
lançamento, José Serra – que atuou nos governos de Fernando Henrique – solicitou a retirada de circulação da
obra e uma indenização do autor, que foram negadas pela Justiça.
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“The 2012 Public Eye Awards: (In)famous Awards go to Barclays and Vale”. In: Public Eye, 27 jan. 2012.
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CARVALHO, Marco Antônio; LAGO, Cecilia. “Com R$ 82 milhões em doações eleitorais, Vale espalhou
influência em 25 estados e no Congresso”. In: Estadão, 01 fev. 2019.
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Atualmente, a empresa mantém quatro braços culturais ligados ao Instituto Cultural
Vale: o Memorial Minas Gerais Vale (Belo Horizonte/MG), o Museu Vale (Vila Velha/ES), o
Centro Cultural Vale Maranhão (São Luís/MA) e a Casa de Cultura de Canaã dos Carajás (PA).
Através de associações criadas para gerir especificamente cada espaço cultural, a Vale aparece
com 25 projetos na relação dos mil maiores, com captação em valores nominais de cerca de R$
155 milhões (R$ 155.786.495,50) ou R$ 194 milhões em valores corrigidos (R$
194.138.503,68). A Tabela 9 mostra todos os 25 projetos culturais das instituições ligadas à
Vale S.A., por ordem decrescente de valores de captação corrigidos. À exceção de um único
projeto, de execução do programa educativo do Trem da Vale/2013, enquadrado no Art. 26,
todos os demais foram enquadrados no Art. 18, o que possibilitou à empresa deduzir
integralmente do imposto de renda. Diferentemente do caso da Holding Itaúsa, em todos os
projetos de braços culturais da Vale S.A. somente a própria empresa, ou outras sob seu controle,
como a Companhia Nipo-Brasileira de Pelotização e a Minerações Brasileiras Reunidas,
participam como incentivadoras.
Tabela 9 - Projetos culturais da Vale S.A. entre as mil maiores captações
Projeto
Trem Azul da Vale/2005
Trem da Vale/2011/2012
Memorial Minas Gerais
Vale/2020
Centro Cultural Vale
Maranhão/2020-2022
Trem Azul da Vale/20082009

Captação nominal
R$ 7.499.085,00
R$ 7.865.551,40

Maior incentivador/valor
Vale S.A./7.499.085,00
Vale S.A./7.865.551,40

Captação corrigida
R$ 16.213.959,91
R$ 12.914.051,63

R$ 12.615.210,93

Vale S.A./6.097.149,00

R$ 12.615.210,93

R$ 12.354.053,00

Vale S.A./6.500.000,00

R$ 12.354.053,00

R$ 6.600.745,00

Vale S.A./6.600.745,00

R$ 11.799.180,87

Museu Vale/2020

R$ 11.008.000,00

Companhia Nipo-Brasileira de
Pelotização-ES/3.577.561,00

R$ 11.637.579,44

Museu Vale/2010

R$ 6.059.285,30

Vale S.A.- RJ/6.059.285,30

R$ 9.682.135,01

Memorial Minas Gerais
Vale/2021

R$ 9.018.000,00

Minerações Brasileiras Reunidas
S.A./9.018.000,00

R$ 9.018.000,00

Museu Vale/2021

R$ 8.500.000,00

Vale S.A./8.053.883,00

R$ 8.500.000,00

Centro Cultural Vale
Maranhão - 2018/2019

R$ 7.687.500,00

Companhia Nipo-Brasileira de
Pelotização/2.333.007,00

R$ 7.992.343,20

Trem da Vale/2014

R$ 5.145.878,20

Vale S.A./5.145.878,20

R$ 7.169.248,31

Museu Vale/2013
Antigo Liceu
Maranhense/2015
Trem da Vale Cultural/2021
Memorial Minas Gerais
Vale/2012
Memorial Minas Gerais
Vale/2019

R$ 5.002.621,11

R$ 7.009.389,05

R$ 7.000.000,00

Vale S.A.- RJ/5.002.621,11
Minerações Brasileiras Reunidas
S.A./4.913.733,38
Vale S.A./4.695.414,00

R$ 4.207.290,56

Vale S.A./4.207.290,56

R$ 6.370.484,57

R$ 5.642.850,86

Minerações Brasileiras Reunidas
S.A./5.314.725,00

R$ 6.160.945,26

Trem da Vale/2013

R$ 4.000.000,00

Vale S.A./4.000.000,00

R$ 5.915.059,20

R$ 6.000.000,00

R$ 7.007.036,40
R$ 7.000.000,00
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Memorial Minas Gerais
Vale/2017
Memorial Minas Gerais
Vale/2014

R$ 4.000.000,00

Minerações Brasileiras Reunidas
S.A./4.000.000,00

R$ 4.671.357,60

R$ 3.300.000,00

Vale S.A./3.300.000,00

R$ 4.597.566,93

Museu Vale/2015

R$ 3.300.000,00

Museu Vale/2018

R$ 3.950.000,00

Memorial Minas Gerais
Vale/2018

R$ 3.925.000,00

Museu Vale/2019

R$ 3.818.541,14

Vale Música/20 anos/2020

R$ 3.986.883,00

Museu Vale/ 2017

R$ 3.300.000,00

Companhia Nipo-Brasileira de
Pelotização/1.656.013,36
Companhia Nipo-Brasileira de
Pelotização/1.200.000,00
Minerações Brasileiras Reunidas
S.A./3.469.351,00
Cia Coreano Brasileira de
Pelotização/1.410.353,00
Vale S.A./3.986.883,00
Companhia Nipo-Brasileira de
Pelotização/1.419.367,00

R$ 4.555.106,82
R$ 4.487.152,20
R$ 4.458.752,51
R$ 4.169.137,82
R$ 3.986.883,00
R$ 3.853.870,02

Fonte: tabela elaborada pelo autor, com base nos dados fornecidos pelo Portal SalicNet.

A Itaúsa e a Vale S.A. são dois exemplos claros do estabelecimento de alianças através
do princípio do “controle corporativo”, cuja atuação predominante no campo da cultura se dá
através do incentivo direto às suas instituições culturais vinculadas. Entretanto, as iniciativas
de apoio dessas empresas no campo da cultura também se ramificam para outras instituições,
através do estabelecimento de outras redes.
No caso específico da Itaúsa, é possível verificar sua atuação em instituições culturais
que, apesar de não manterem vínculos formais e/ou estatutários com empresas da Holding,
mantém em sua estrutura de governança indivíduos que também pertencem à direção da
Holding. Aqui está outra chave para compreender o sucesso de captação de duas instituições
entre as 10 maiores, além do Itaú Cultural: a Fundação Bienal de São Paulo (Bienal) e a
Fundação OSESP. No corpo de governança de ambas as instituições estão membros do
conselho e das diretorias da Itaúsa, estabelecendo uma aliança baseada no que estamos
chamando de “diretorias interligadas”, o que garante o compartilhamento de interesses. Maria
de Lourdes Villela foi conselheira da Fundação Bienal e Alfredo Egydio Setubal, vicepresidente da Itaúsa, ocupa atualmente a vice-presidência do Conselho Administrativo da
Bienal.306
A Bienal Internacional de São Paulo é uma ação pioneira no Brasil de mostra de alcance
internacional no campo da arte moderna. A iniciativa de sua criação está ligada ao empresário
Francisco Antônio Paulo Matarazzo Sobrinho (1898-1977), “Ciccillo” Matarazzo, também
criador do MAM-SP. Com a intenção de realizar em São Paulo uma exposição internacional de
arte, baseada na experiência da Bienal de Veneza e atrelada ao MAM-SP, “Ciccillo” organizou
a 1ª A Bienal no Parque do Trianon, entre 20 de outubro e 23 de dezembro de 1951. As peças
306
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premiadas ou adquiridas durante o evento foram incorporadas ao próprio MAM-SP. A partir de
sua segunda edição (1953), a Bienal passou a ocupar um novo pavilhão de exposições
inaugurado por ocasião das comemorações do IV Centenário da Cidade de São Paulo, projeto
do arquiteto Oscar Niemeyer, atualmente chamado de Pavilhão “Ciccillo” Matarazzo, onde se
encontra até a atualidade.
Já em sua primeira edição, a Bienal contou com a mobilização de grandes empresas,
alinhadas ao projeto “moderno” encabeçado por “Ciccillo”, como o Moinho Santista, as
Indústrias Gessy Lever, a Metalúrgica Matarazzo, a Sul América Cia. Nacional de Seguros,
além da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo e do Banco do Estado de São Paulo.307
A 1ª Bienal trouxe para o Brasil, pela primeira vez, obras de artistas consagrados
internacionalmente, como Pablo Picasso e René Magritte, além de nomes da arte moderna
brasileira, como o pintor Lasar Segall, o gravador Oswaldo Goeldi e o escultor Victor
Brecheret. A 2ª edição, já no novo Pavilhão, recebeu a tela Guernica, de Pablo Picasso, pintada
em 1937 e que se transformou numa das principais representações de denúncia contra a Guerra
Civil Espanhola, consagrando o evento como um dos principais do calendário artístico do país
a partir de então.
A Tabela 10 apresenta a relação dos projetos que obtiveram captação pela Fundação
Bienal de São Paulo e constam entre os mil maiores, somando mais de R$ 170 milhões (R$
176.481.920,30) em valores nominais ou quase R$ 300 milhões em valores corrigidos (R$
294.415.632,45). É possível notar que, dos 14 projetos que aparecem na lista, 12 estão
enquadrados no Art. 18 da Lei Rouanet, que permitem 100% de dedução de impostos e que
entre os maiores incentivadores estão justamente as empresas da Itaúsa, como a Cia. Itauleasing
de Arrendamento Mercantil, o Banco Itaú S.A., o Banco Itaúcard S.A., a Redecard S. A., o BFB
Leasing S.A. Arrendamento Mercantil, o UNIBANCO S.A. e a Cia Itaú Securitizadora de
Créditos Financeiros. Em apenas três projetos outras empresas parecem como maiores
incentivadoras.
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Tabela 10 - Projetos da Fundação Bienal de São Paulo entre as mil maiores captações

Plano Bianual 2020/2021

Captação
nominal
R$ 25.205.573,93

30ª Bienal

R$ 22.984.964,00

18

29ª Bienal

R$ 22.774.335,00

18

32ª Bienal (projeto
expositivo)

R$ 20.733.888,00

18

Plano Anual 2018

R$ 18.341.441,99

18

31ª Bienal
Plano Anual 2019
Plano Anual 2017
Mostra da Coleção Astrup
Fearnleys Museum
24ª Bienal
31ª Bienal (mostras
Itinerantes)

R$ 17.843.930,65
R$ 12.677.311,00
R$ 8.500.000,00

18
18
18

R$ 6.178.100,00

18

R$ 4.768.484,23

26

Itaú Seguros S.A./ R$ 2.390.000,00
Cia. Itauleasing de Arrendamento Mercantil/
R$ 7.500.000,00
Banco Itaú S.A./ R$ 7.200.000,00
BANCO ITAUCARD S.A./R$ 3.000.000,00
Itaú Vida e Previdência S.A./R$ 3.000.000,00
Itaú Seguros S.A./R$ 3.000.000,00
CTEEP - Companhia de Transmissão de Energia
Elétrica Paulista/R$ 6.000.000,00
BANCO ITAUCARD S.A./R$ 7.000.000,00
Banco Itaú S.A./R$ 10.416.776,00
BANCO ITAUCARD S.A./R$ 4.400.000,00
BFB Leasing S.A. Arrendamento Mercantil/
R$ 2.500.000,00
Bradesco Seguros S. A./R$ 607.616,27

R$ 4.620.000,00

18

Banco Itaú S.A./R$ 3.500.000,00

23ª Bienal

R$ 4.338.441,50

26

30ª Bienal (projeto curatorial) R$ 4.200.000,00

18

Telecomunicações de São Paulo – Telesp
/R$ 1.000.000,00
UNIBANCO/R$ 1.500.000,00

32ª Bienal (projeto curatorial) R$ 3.315.450,00

18

Banco Itaú S.A./R$ 2.500.000,00

Projeto

Art.

Maiores incentivadores individuais

18

Fonte: tabela elaborada pelo autor, com base nos dados fornecidos pelo Portal SalicNet.

As alianças que definem a “diretorias interligadas” no âmbito do patrocínio cultural no
Brasil são garantidas também, em outras situações, pela ação de pessoas que servem de “agentes
de conexão” entre a política, a cultura e a economia. A Fundação OSESP é um exemplo típico
dessa situação. Sua governança é realizada por indivíduos que ocuparam ou que ainda ocupam
importantes cargos de gestão pública – com destaque para o ex-presidente da República
Fernando Henrique Cardoso, seu presidente de honra – e de grandes empresas privadas, o que
amplia o leque de incentivadores potenciais, que atuam de forma coordenada, mesclando laços
que revelam prestígio político e poder financeiro.
A Fundação OSESP foi instituída em 22 de junho de 2005, na qualidade de instituição
sem fins lucrativos, com o objetivo de apoiar, incentivar, assistir, desenvolver e promover a
cultura, a educação e a assistência social, com ênfase à música de concerto instrumental e vocal.
Qualificada como Organização Social da Cultura, mantém contrato de gestão com a Secretaria
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da Cultura do Estado de São Paulo para a manutenção e desenvolvimento da Orquestra
Sinfônica do Estado de São Paulo (OSESP), da Sala São Paulo, do Coro da OSESP, dos coros
Infantil e Juvenil da OSESP, da Academia da OSESP, da Editora da OSESP, do Centro de
Documentação Musical ‘Maestro Eleazar de Carvalho’ e do Festival Internacional de Inverno
de Campos do Jordão.
A Presidência do Conselho de Administração da Fundação OSESP é ocupada por Pedro
Pullen Parente, que atuou em importantes cargos públicos federais, especialmente nos mandatos
de Fernando Henrique Cardoso. Em 1992 foi consultor do Fundo Monetário Internacional
(FMI). Pedro Parente era ministro da Fazenda do governo Fernando Henrique Cardoso quando
o Itaú adquiriu o BANERJ, banco estatal do Estado do Rio de Janeiro, a primeira privatização
de um banco estadual no país.308 As empresas da Itaúsa estão dentre as que mais incentivam
projetos da Fundação OSESP na atualidade. Ao deixar o governo, foi escolhido como vicepresidente do Grupo RBS, um conglomerado de mídia que possui como suas subsidiárias 12
emissoras de TV aberta afiliadas à Rede Globo, dentre outras. Assim que deixou a RBS foi para
a presidência da Bunge Brasil, uma multinacional dedicada ao agronegócio, onde atuou entre
2010 e 2014. Em 2012 o Itaú chegou a indicá-lo para seu Conselho de Administração, recuando
após identificar a relação de Parente com grandes clientes corporativos do banco.309
Outros membros do governo Fernando Henrique Cardoso também ocupam postos na
Fundação OSESP, como Persio Arida – Conselheiro da Fundação, que presidiu o BNDES e o
Banco Central, trabalhou no Grupo Moreira Salles e foi membro do Conselho de Administração
do Banco Itaú – e Celso Lafer (Comissão de Nomeação da Fundação OSESP), que foi ministro
do Desenvolvimento, Indústria e Comércio e ministro das Relações Exteriores. Lafer é membro
efetivo do conselho administrativo da Klabin Papel e Celulose. Um dos vice-presidentes do
Conselho de Administração da Fundação OSESP é o empresário Stefano Bridelli, chairman da
Bain para América do Sul, especialista em a alta gestão de grandes grupos nacionais e
multinacionais em diversos setores.
A Comissão de Nomeação da Fundação OSESP é o órgão onde estão concentrados os
principais indivíduos do mundo empresarial e que tem por finalidade estatutária a escolha dos
membros do Conselho de Administração.310 Ou seja, cabe à Comissão de Nomeação indicar os
308
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estabelecido.
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4ª Alteração do Estatuto Social da Fundação Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo. Microfilme n. 42.283.
Registro em: 02 jul. 2018.
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membros responsáveis pela alta gestão da Orquestra. Sua composição conta também com a
presença de Fernando Henrique Cardoso, além de Fábio Colleti Barbosa – que presidiu o Grupo
Santander Brasil, a Federação Brasileira dos Bancos (FEBRABAN), o Grupo Abril e o Banco
Real – e Horácio Lafer Piva – acionista da Klabin Irmãos & Cia, holding controladora da
Klabin S. A., ex-presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo e membro da
Redecard S. A. Ainda na Comissão de Nomeação estão José Ermírio de Moraes Neto –
presidente da Votorantim Participações S. A., veículo de investimentos do grupo Grupo
Votorantim, o quinto maior conglomerado industrial diversificado da América Latina – e Pedro
Moreira Salles, atual Presidente do Conselho de Administração do Banco Itaú Unibanco.
A Tabela 11 apresenta os 16 projetos da Fundação OSESP entre as mil maiores
captações da Lei Rouanet, indicando seus maiores incentivadores individuais. O total de
captação nominal desses projetos atingiu quase R$ 190 milhões (R$ 189.788.596,15), o que fez
a Fundação OSESP ocupar o lugar de sexto maior proponente no ranking dos maiores
incentivos da Lei Rouanet. Em valores corrigidos em dezembro de 2020, a captação atingiu
mais de R$ 260 milhões (R$ 260.802.785,63). É possível identificar a forte presença de
empresas da Itaúsa, além da Votorantim e de empresas estatais do estado de São Paulo. Todos
os projetos foram enquadrados no Art. 18 da Lei Rouanet, o que permite 100% de dedução do
imposto de renda.
Tabela 11 - Projetos da Fundação OSESP entre as mil maiores captações
Projeto
Plano Anual de
Atividades 2019
Plano Anual de
Atividades 2014
Plano Anual de
Atividades 2015
Plano Anual de
Atividades 2013
Plano Anual de
Atividades 2018
Plano Anual de
Atividades 2017
Plano Anual de
Atividades 2008
Plano Anual de
Atividades 2011
Plano Anual de
Atividades 2016
Plano Anual de
Atividades 2012
Plano Anual de
Atividades 2010

Captação
nominal
R$ 16.099.175,74
R$ 15.500.113,51
R$ 15.112.691,29
R$ 14.482.124,99

Maior incentivador individual/valor
Companhia de Saneamento Básico do Estado de
São Paulo - SABESP - SP/R$ 3.000.000,00
BANCO ITAUCARD S.A. - MG/
R$ 4.000.000,00
Banco Itaú BMG Consignado S.A. - RJ/
R$ 3.200.000,00
Banco Bradesco Financiamentos S.A. - SP/
R$ 3.400.000,00

Captação corrigida
(dez. 2020)
R$ 17.019.934,29
R$ 21.504.471,53
R$ 18.882.425,19
R$ 21.300.633,83

R$ 13.483.636,49

Banco Itaú S.A. - SP/ R$ 3.000.000,00

R$ 14.721.627,14

R$ 12.751.278,07

Redecard S.A. - SP/ R$ 1.700.000,00

R$ 14.485.297,60

R$ 12.320.817,51
R$ 11.471.998,01

Unicard Banco Múltiplo S.A. - SP/
R$ 1.529.000,00
BFB Leasing S.A. Arrendamento Mercantil SP/R$ 2.200.000,00

R$ 23.749.307,20
R$18.933.237,53

R$ 10.939.661,22

Itaú Seguros S.A. - SP/ R$ 3.000.000,00

R$ 12.775.767,40

R$ 9.724.914,97

VBC Energia S.A. - SP/ R$ 1.600.000,00

R$ 15.220.346,75

R$ 8.774.225,73

BANCO ITAUCARD S.A. - MG/
R$ 1.400.000,00

R$ 15.362.639,16
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Plano Anual de
Atividades 2007
Temporada de
Concertos 2006
Plano Anual de
Atividades 2009

R$ 5.786.944,74

Banco Votorantim S.A. - SP/ R$ 500.000,00

R$ 11.867.351,81

R$ 5.040.182,25

Banco Nossa Caixa S.A. - SP/R$ 1.200.000,00

R$ 10.717.357,35

R$ 4.530.352,77

Banco Itaú S.A. - SP/ R$ 1.000.000,00
UNIBANCO - União de Bancos Brasileiros
S.A. - SP/ R$ 1.000.000,00

R$ 8.379.124,84

Bradesco Leasing S.A. - Arredamento
Mercantil. - SP/ R$ 3.500.000,00

R$ 5.612.785,15

Banco Itaú S.A. - SP / R$ 2.000.000,00

R$ 30.270.478,86

43º Festival
Internacional de
Inverno de
R$ 3.500.000,00
Campos do
Jordão - 2012
Plano Bianual de
Atividades
R$ 30.270.478,86
2020−2021

Fonte: tabela elaborada pelo autor, com base nos dados fornecidos pelo Portal SalicNet.

A Fundação Roberto Marinho (FRM) aparece no terceiro lugar no ranking dos
proponentes com maior volume de captação. Na relação dos mil maiores projetos, a FRM
aparece com mais de R$ 191 milhões de captação em valores nominais, atingindo quase R$ 300
milhões em valores corrigidos. Entretanto, a captação nominal, se considerados todos os
projetos desde o início da Lei Rouanet, além do ranking das mil maiores, já superou R$ 222
milhões (R$ 222.699.794,7), o que corresponde a mais de R$ 360 milhões, se aplicada a
correção até dezembro de 2020.
Sua estratégia de atuação na qualidade de proponente no âmbito do Pronac revela
claramente uma situação híbrida de alianças, que podem ser tanto entendidas no domínio das
“diretorias interligadas” como da “comunidade de interesses”. A Fundação está vinculada ao
Grupo Globo, maior conglomerado de comunicação do Brasil, formado pela Rede Globo,
Sistema Globo de Rádio, Globosat, Infoglobo, Globo.com e Editora Globo. Criada em 1977
pelo empresário da comunicação Roberto Marinho, de natureza privada e sem fins lucrativos,
foi inicialmente presidida pelo próprio empresário, cargo que ocupou até sua morte e que foi
herdado pelo seu filho, José Roberto Marinho.
O sucesso de captação segue, em parte, a mesma lógica analisada na atuação da Holding
Itaúsa, pois a Fundação Roberto Marinho também se constitui como um braço institucional do
Grupo Globo, voltado à participação de suas empresas na produção cultural. Parte de seus
projetos culturais é financiada por empresas ligadas ao próprio Grupo Globo, como a Globosat
Programadora, a Globo Comunicações e Participações, a Infoglobo Comunicação e
Participação e a Distel Holding (Globocabo), que se beneficiam da dedução de impostos
oferecidas pela Lei Rouanet. Diferentemente da Holding Itaúsa, entretanto, o Grupo Globo ou
a FRM não mantêm instituições culturais a elas vinculadas diretamente. Sua atuação se faz
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através da costura de interesses entre o grupo e empresas interessadas em utilizar incentivos
culturais como moeda de troca para o fortalecimento da imagem corporativa. A FRM também
recebe orçamentos públicos para realização de projetos culturais a partir de convênios firmados
com o poder público, em nível municipal, estadual e federal. Uma das linhas de atuação da
FRM está voltada para a criação e manutenção de museus, que será analisada mais detidamente
no Capítulo 5.
A FRM é um dos proponentes com maior sucesso de captação em relação aos valores
aprovados pela CNIC, perto de 90%. Alguns projetos obtêm captação integral, como o de
concepção e implantação do Museu de Arte do Rio de Janeiro (MAR), executado em 2012 e
2013 (Pronac 119806), o que reflete um elevado índice de compartilhamento de interesses junto
às empresas incentivadoras, estabelecido antes mesmo da submissão do projeto ao Pronac.
A Tabela 12 apresenta os 12 (doze) projetos da FRM que estão entre as mil maiores
captações da Lei Rouanet em valores nominais. Através da relação dos maiores incentivadores
individuais por projeto, é possível verificar a diversidade de empresas financiadoras que
buscam apoiar seus projetos, como: a PETROBRAS, estatal de economia mista; a
ELETROBRAS, sociedade de economia mista sob o controle acionário do governo federal; o
BNDES, empresa pública de financiamento à economia; a concessionária de serviços públicos
SABESP; as empresas privadas Vale S.A., Natura, além de empresas do Grupo Globo. Dos
doze projetos, nove estão enquadrados no Art. 18 da Lei Rouanet.
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Tabela 12 - Captações da Fundação Roberto Marinho dentre as mil maiores
Projeto
Museu da Imagem e do
Som, 2010
Estação da Língua
Portuguesa, 2001
Museu da Língua
Portuguesa; Execução das
obras de adaptação
interna, 2017
Museu do Futebol, 2006
Museu da Língua
Portuguesa;
Desenvolvimento/implant
ação de museografia,
2016
Museu da Imagem e do
Som, 2012
Museu da Imagem e do
Som; Implantação do
Parque Tecnológico, 2014
Museu de Arte do Rio;
MAR, 2011
Paço do Frevo, 2009
Projeto Cristo Redentor;
Recuperação estrutural e
revitalização do entorno,
1999
Apoio ao Patrimônio
Cultural Brasileiro, 1995

Captação nominal

Maior incentivador
individual/valor

Captação corrigida
(dez. 2020)

R$ 36.255.500,30

Vale S.A. - RJ / R$ 7.000.000,00

R$ 47.140.695,81

R$ 25.527.760,84

R$ 24.177.800,00
R$ 18.683.768,94

Petróleo Brasileiro S. A - Petrobrás R$ 54.542.345,77
RJ/ R$ 6.000.000,00
Companhia de Saneamento Básico
do Estado de São Paulo - SABESP R$ 25.560.598,50
SP/
R$ 4.950.000,00
Cielo S.A. - SP/ R$ 5.120.000,00
R$ 36.014.377,12

R$ 17.231.525,74

Globosat Programadora Ltda. - RJ/
R$ 5.750.000,00

R$ 18.217.046,67

R$ 17.031.092,07

Natura Cosméticos S.A. - SP/
R$ 4.126.672,07

R$ 19.889.580,34

R$ 16.727.486,00

Globosat Programadora Ltda. - RJ/
R$ 10.633.486,00

R$ 19.535.017,21

R$ 14.207.059,30

Vale S.A. - RJ/ R$ 5.000.000,00

R$ 22.586.199,60

R$ 8.685.748,00

Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e
Social - BNDES - RJ/
R$ 3.000.000,00

R$ 14.334.846,45

R$ 6.186.005,18

ABN Amro Arrendamento Mercantil
R$ 15.813.732,91
- RJ/ R$ 2.103.222,60

R$ 3.453.339,23

Som e Luz no Museu
Imperial, 1998

R$ 3.335.224,00

Total

R$ 191.592.309,60

TV Globo Ltda. - RJ/ R$
2.313.734,00
Centrais Elétricas Brasileiras S.A. ELETROBRÁS - RJ/
R$ 3.335.224,00

R$ 13.467.311,26
R$ 11.016.565,05
R$ 298.118.316,69

Fonte: tabela elaborada pelo autor, com base nos dados fornecidos pelo Portal SalicNet.

Para Scott R. Bowman (1996, p. 21), as “diretorias interligadas” facilitam “uma
comunidade de interesses entre a elite do mundo corporativo, que suplanta o ethos competitivo
e socialmente dividido de um estágio anterior do capitalismo com uma ética de cooperação e
um senso de valores e objetivos compartilhados”.311 Michael Useem (1984), em seus estudos
sobre o significado social e político de diretorias interligadas, definiu os indivíduos de ligação
como uma elite que compartilha e promove uma racionalidade de classe ou consciência política

No original em inglês lê-se: “interlocking directorates facilitate a community of interest among the elite of the
corporate world that supplants the competitive and socially divise ethos of an earlier stage of capitalism with an
ethic of cooperation and a sense of shared values and goals”.
311
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corporativa, que transcende o interesse individual de cada corporação. Para Useem, os
participantes centrais dessa rede abrangente tendem a favorecer políticas que coincidam com
os interesses das maiores corporações.
4.3 – O papel dos indivíduos: os principais operadores-chave do financiamento cultural
O sucesso na obtenção de recursos para a realização de projetos culturais no Brasil a
partir do uso da Lei Rouanet, conforme observado, tem como fundamento a construção de
distintas alianças entre instituições/produtores culturais e as elites empresariais, como garantia
do compartilhamento de interesses visando à expansão da atuação corporativa. Um aspecto
específico revelado a partir da consulta ao portal SalicNet indica outra importante face para a
compreensão da montagem dessas alianças, que é o papel desempenhado pelos “responsáveis”
pela apresentação dos projetos, pessoas físicas que representam os proponentes junto ao Pronac.
Vale lembrar que os proponentes, de acordo com a Lei Rouanet, podem ser tanto pessoas físicas
com atuação na área cultural como pessoas jurídicas de direito público ou privado, com ou sem
fins lucrativos. São, em sua grande maioria, institutos, fundações, associações ou produtoras,
com finalidade cultural gravada em seus atos constitutivos ou instrumentos congêneres. A
atuação dos responsáveis é regulada pelo estatuto social da instituição proponente, que lhes
garante a representação civil junto a órgãos públicos e privados.
De uma forma geral, os responsáveis pelos projetos apresentados à CNIC são criadores
e proprietários das instituições proponentes ou ocupam os seus mais altos cargos de
administração, na condição de presidentes ou diretores estatutários, eleitos pelo conselho de
administração ou pela assembleia geral, segundo a natureza jurídica e administrativa de cada
organização.
Aqui temos outra chave para entender os caminhos que sedimentam a costura das
alianças. Os responsáveis mais bem-sucedidos no ranking de captações da Lei Rouanet são
indivíduos que exercem uma decisiva influência nas negociações, que fazem parte ou transitam
entre grandes empresas e instituições culturais, além de ocuparem espaço também no mundo
político. Em alguns casos, atuam como responsáveis para distintas instituições proponentes. E
seu “poder de fogo” pode ser verificado a partir dos seguintes números; somente os 10 (dez)
maiores responsáveis em volume nominal de captação obtiveram quase R$ 2 bilhões em
financiamento para seus projetos culturais (R$ 1.954.401.459,28), o que corresponde a quase
10% de toda a captação nominal do Mecenato. Quando corrigidos, os valores de captação entre
os dez maiores responsáveis foram superiores a R$ 3,4 bilhões (R$ 3.402.288.744,47). Para se
ter uma ideia de grandeza, o orçamento total destinado à cultura pelo governo federal em 2020
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foi de R$ 1,77 bilhão, incluindo as despesas de atuação de suas instituições vinculadas, como o
IPHAN, o IBRAM – responsável pelo funcionamento de 30 museus em todo o país –, a
Biblioteca Nacional, a Funarte, além do orçamento destinado ao FNC.312
Seja, portanto, pela posição econômica ocupada – em geral no comando de grandes
empresas –, seja pelo capital de relações que carregam no ambiente da produção cultural – na
condição de gestores de orquestras sinfônicas, centros culturais e museus –, seja por atuarem
como elementos de ligação entre o ambiente econômico e cultural, esses responsáveis
controlam uma significativa parcela dos recursos disponíveis para o fomento à cultura no Brasil.
Formam um grupo que identificamos aqui como “operadores-chave” do sistema de incentivo
cultural, cujos objetivos estão voltados para assegurar o compartilhamento de interesses entre
produtores, instituições culturais e empresas que buscam a promoção da imagem corporativa.
Essa elite de operadores-chave do campo cultural brasileiro é um fenômeno surgido
especificamente a partir da criação das leis de incentivo baseadas na oferta de incentivos fiscais,
que induziram à uma espécie de “monetização” das relações de produção cultural no país,
valorizando o papel de indivíduos capazes de encarnar a face “sensível” do mecenas e tomar,
ao mesmo tempo, decisões com vistas a assegurar as fontes de recursos necessárias para a
concretização de práticas culturais, próximo ao perfil do homo oeconomicus.313 No interior
dessa elite circulam empresários, executivos e indivíduos originários do meio cultural – artistas
ou produtores – que mantêm laços familiares ou de amizade com o setor empresarial e
financeiro, servindo como operadores de ligação entre esses distintos ambientes. Os membros
dessa elite de operadores-chave gozam, portanto, de prestígio em suas áreas de origem e são
determinantes para que se efetive uma cooperação entre os interesses de proponentes e
incentivadores, permitindo o alto grau de desempenho de suas atuações.
Como em todas as análises sobre rede de poderes, é possível avaliar tanto o papel
desempenhado individualmente por cada um de seus membros como a força que resulta de suas
atuações integradas. Segundo o cientista político Adriano Codato (2015, p. 16-17), três métodos
para estudos de elite podem ser considerados: “posicional”, “decisional” e “reputacional”. O
método posicional enfatiza que o poder de determinados indivíduos está no fato de ocuparem

BRASIL. CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO. Portal da Transparência – Cultura 2020, sem data.
A ideia de “homus oeconomicus” aqui empregada segue a linha de pensamento explorada por Foucault em suas
famosas aulas do Collège de France, especialmente em março e abril de 1979, como consequência de uma nova
razão moral surgida no século XVII e intensificada a partir da expansão do neoliberalismo. Trata-se de um
indivíduo que privilegia a satisfação de seus interesses através de um processo permanente de troca econômica.
Para Foucault, esse fenômeno, de natureza filosófica, surgiu da forma como o liberalismo avalizou o ser humano
enquanto ser econômico. Ainda para o filósofo francês, o “homo oeconomicus” contemporâneo é, por excelência,
um indivíduo forjado pelo neoliberalismo (FOUCAULT, 2008).
312
313
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posições formais de mando nas diretorias de grandes empresas, no Executivo ou nas
organizações políticas e militares. O método decisional, baseado nos estudos do cientista
político norte-americano Robert Dahl, analisa que os membros da elite são capazes de tomar
decisões importantes para uma comunidade ou influenciar as suas decisões mais importantes,
mas nem sempre se confundem com aqueles que ocupam as posições formalmente designadas
como as mais relevantes. O método reputacional envolve o reconhecimento social daqueles
indivíduos que podem ser considerados como os mais influentes ou os mais poderosos, segundo
análise fornecida por Floyd Hunter, em sua teoria sobre “estrutura de poder”. O grupo de elite
seria então formado pelos que fossem mais vezes mencionados.
Ao levantar a relação dos dez mais bem-sucedidos responsáveis em volume de captação
(Gráfico 24), é possível verificar que a atuação de seus integrantes decorre tanto de sua posição
na estrutura formal das organizações envolvidas como da capacidade de tomada de decisões.
As escolhas dos projetos que serão beneficiados decorrem do cruzamento da “autoridade” e
“liderança” dos seus responsáveis. Seus resultados podem ser verificados pela grande
concentração de recursos que conseguem mobilizar.

Gráfico 24 - Dez responsáveis mais bem-sucedidos em volume de captação
R$558.237.308,44

Maria de Lourdes Egydio Villela

R$ 1.141.229.683,08

Luiz Fernando Benedini

R$220.105.450,42
R$ 367.262.778,85

Lúcia Basto

R$191.502.309,60
R$ 298.118.316,69

Manoel Francisco Pires da Costa

R$167.731.072,37
R$ 294.415.632,45

Marcelo de Oliveira Lopes
João da Cruz Vicente de Azevedo

R$171.414.308,41
R$ 260.802.785,63
R$154.187.847,79
R$ 250.907.315,87

Marcos Ribeiro de Mendonça

R$114.786.415,58
R$ 207.097.986,21

Fernando Ernesto Lopes Pereira

R$102.621.895,37
R$ 207.003.187,56

Jean Marc Benaron

R$143.465.242,61
R$ 198.691.113,04

Maria Eugênia Malagodi

R$ 176.759.945,09

Captação nominal

Captação corrigida

Fonte: gráfico elaborado pelo autor, com base nos dados fornecidos pelo Portal SalicNet.

No topo do ranking dos responsáveis mais bem-sucedidos em valores de captação
vemos o nome de Maria de Lourdes Egydio Villela, mais conhecida como Milú Villela, que
bem representa o perfil de uma elite financeira que assume o papel de operadora do
financiamento cultural em prol de suas instituições e projetos. No SalicNet, Villela aparece com
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41 projetos que obtiveram captação entre os mil maiores, que superam R$ 550 milhões em
valores nominais, ou 2,6% de todo o volume captado na Lei Rouanet desde o início de seu
funcionamento, em 1992. Em valores corrigidos até dezembro de 2020, a captação é superior a
R$ 1,14 bilhão (R$ 1.141.229.683,08). A hegemonia exercida por Milú Villela na captação de
incentivos para projetos culturais pode ser verificada mesmo quando a comparamos apenas com
os demais integrantes da lista dos dez mais bem-sucedidos. Do total de R$ 3.402.288.744,47
distribuídos entre esses 10 maiores, a captação de Milú Villela corresponde a 33,5%.
Como já referido acima, Maria de Lourdes Egydio Villela é membro de uma das famílias
mais ricas do Brasil, ligada à história do Banco Itaú, criado por seu avô. Sua fortuna estava
estimada em 2015 em US$ 1 bilhão,314 antes de transferir suas ações da Itaúsa. para seus filhos.
Atualmente ocupa a vice-presidência dessa instituição. Nascida em 08 de setembro de 1943, é
psicóloga formada pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP) em 1971, filha
de Eudoro Libânio Villela (1907-2001), médico e genro de Alfredo Egydio de Souza Aranha,
de quem recebeu o convite para a presidência do Banco Central de Crédito, futuro Banco Itaú.
Foi casada com Raul Marino Júnior e teve dois filhos, Ricardo Villela Marino, que faz parte do
conselho da Itaúsa, atualmente com uma fortuna estimada em US$ 1,7 bilhão,315 e Rodolfo
Villela Marino, diretor vice-presidente dessa instituição, cuja fortuna está estimada em US$ 1,6
bilhão.316
Milú Villela criou os sobrinhos Alfredo Egydio Arruda Villela Filho, diretor vicepresidente desde fevereiro de 2018 da Itaúsa/Investimentos Itaú S.A. e Ana Lucia de Mattos
Barreto Villela, depois que um acidente de avião matou, em 1982, seu irmão Alfredo Egydio
Arruda Villela (1939-1982) e sua esposa, Maria Silvia de Matos Barreto (1943-1982). Alfredo
e Ana Lucia também aparecem na lista de bilionários brasileiros da Forbes, com US$1,6 e
US$1,4 bilhões, respectivamente.317
São poucas as referências encontradas sobre a trajetória pessoal e profissional de Milú
Villela. Em sua dissertação de mestrado sobre projetos de memória e imagem institucional, a
partir da análise de atuação do Banco Itaú, Manuela Cavalcante Bezamat (2013, p. 28) apresenta
a biografia de alguns membros da família Villela, ao tratar da terceira geração da história do
banco. Bezamat, a partir de informações reunidas no “Espaço Memória Itaú”, localizado na
sede do Itaú Unibanco Centro Empresarial, na zona sul de São Paulo, traça um perfil de Milú
“#1741 Maria de Lourdes Egydio Villela”.
“#1349 Ricardo Villela Marino”.
316
“#1425 Rodolfo Villela Marino”.
317
FORBES. Forbes World’s Billionaires List – The Richest in 2021 – Brazil. Edited by Kerry A. Dolan, Jennifer
Wang, and Chase Peterson-Withorn. Sem local: Forbes, 2021.
314
315
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Villela como uma mulher “distante” dos negócios familiares, na medida em que estaria
destinada a cumprir um papel “tipicamente feminino”. Teria sido a morte de seu irmão, que
cuidava dos negócios diretamente, um divisor de águas para Villela. A partir daquele momento,
Milú se tornou a maior acionista do ramo Villela na Itaúsa, já que seus filhos e sobrinhos eram
menores de idade.
Em entrevista realizada em 2002, Milú Villela afirmou ter nascido “em berço de ouro”,
mas que nunca teve “dinheiro fácil”; “nunca se falou em dinheiro em casa. Os valores eram
outros, era educação, cultura”. Em outro trecho, afirmou: “esse negócio de ter dinheiro não
conta na minha vida. Não estou tentada por isso. Tenho orgulho do meu avô ter criado o Banco
Itaú. Mas preciso de uma carreira solo. É o valor de contribuir. Faço a minha parte todos os
dias”.318 Em 1995, Milú Villela assumiu a presidência do MAM-SP, instituição ligada
estreitamente à elite econômica paulistana desde sua criação. A partir de então, Milú começa a
transitar entre o mundo dos negócios e da cultura, que se ampliaria ainda mais quando também
passou a ocupar a presidência do Instituto Itaú Cultural, em 2001.
Com acesso direto aos recursos de um dos maiores conglomerados financeiros do país
e atuando à frente de duas importantes instituições culturais,319 Milú passou a representar uma
versão contemporânea do mecenas, imagem que consolidou quando presidiu o Comitê Nacional
para o Ano Internacional do Voluntário, instituído pela ONU em 123 países, em 2001,
convidada pelo governo federal para representar o Brasil na 57ª Assembleia Geral da ONU no
ano seguinte. Sua posição pública ligada à filantropia, dissociada das relações com os negócios
da Itaúsa – ainda que as empresas da Holding contribuam com a maior parte dos recursos
mobilizados em seus projetos – permite aglutinar as forças necessárias para alcançar o posto de
maior beneficiária dos incentivos oferecidos pela Lei Rouanet.
Dentre os operadores-chave que também trafegaram entre o mundo empresarial e o
financiamento à produção cultural podemos citar o empresário Manoel Francisco Pires da
Costa, responsável pelos projetos da Fundação Bienal de São Paulo, que captou quase R$ 300
milhões em valores corrigidos (apenas entre as mil maiores captações). Manoel é advogado e
possui pós-graduação em Administração de Empresas pela FGV/SP. Foi sócio-diretor e
fundador do Banco e Corretora Patente em 1972, presidente da BOVESPA e da Bolsa de
Mercadorias & Futuros (BM&F). Na Bienal, onde começou a atuar em 2000, foi conselheiro e
presidente, além de ter atuado também na diretoria do MASP. Em 2007, quando ocupava a
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presidência da Fundação Bienal, Pires da Costa teve sua gestão marcada por problemas
administrativos, pois suas contas foram recusadas pelo Conselho Fiscal. A razão foi a
contratação de sua empresa, a TPT, para publicar a revista BienArt e a contratação de sua esposa
para executar os serviços de jardinagem e arranjos florais da Bienal, ambas ações em
contrariedade ao Estatuto da Bienal. À época, o Ministério Público considerou que, apesar das
irregularidades, os negócios não trouxeram prejuízos à Fundação, mas indicou a realização de
um Termo de Ajustamento de Conduta, no qual o empresário estaria impedido de contratar
empresas de parentes de diretores, conselheiros da Fundação e seus parentes de até o terceiro
grau.320
Outros empresários que passaram a atuar em captação de recursos para projetos culturais
são João da Cruz Vicente de Azevedo, falecido em setembro de 2020, e Jean Marc Benaron.
João Azevedo é neto do barão de Bocaina (Francisco de Paula Vicente de Azevedo), que ocupou
a direção do Banco Comercial de São Paulo, e filho de Francisco de Paula Vicente de Azevedo,
um dos fundadores da Companhia Santista de Papel e presidente do BANESPA.
João Azevedo, que foi fundador e primeiro presidente da Associação Paulista dos
Fabricantes de Papel e Celulose do Estado de São Paulo, aparece como responsável em 14
projetos do MASP na relação das mil maiores captações, com mais de R$ 250 milhões em
valores captados (corrigidos). Foi diretor do MASP entre 1994 e 2008 e seu presidente entre
2008 e 2013.321
Jean Marc Benaron é um empresário do ramo de fabricação de laticínios, com atuação
na Parmalat Brasil S. A. Indústria de Alimentos, e na Saga Agroindustrial Ltda. (Leite São
Gabriel). Benaron foi diretor financeiro e administrativo do Teatro Bradesco e aparece na
relação como responsável pelos projetos apresentados pela T4F Entretenimento, com quase R$
200 milhões de captação. A T4F, conforme tratado no Capítulo 3, é o proponente que maior
volume de incentivos obteve no segmento Teatro. Os maiores incentivadores dos projetos sob
a responsabilidade de Benaron apresentados ao Pronac são empresas do Grupo Bradesco, como
a Bradesco Vida e Previdência S.A. e o Banco Bradesco Financiamento S.A.
Outro perfil distinto foi verificado na relação dos principais operadores-chave do
sistema de financiamento cultural no Brasil: trata-se de indivíduos que não ocupam cargos em
grandes empresas, mas que desfrutam de reconhecimento social no campo da cultura e que,
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simultaneamente, ocupam funções em associações e fundações sem fins lucrativos conectadas
a fortes grupos econômicos e políticos, ou seja, possuem “vínculos de prestígio”. A atuação no
campo cultural e as reputações das instituições que representam (e de seus mantenedores) lhes
confere um lugar de influência nas negociações para financiamento a projetos culturais.
Esse é o caso dos responsáveis pela apresentação ao Pronac dos projetos das três
principais orquestras sinfônica do país, a Orquestra Sinfônica Brasileira (OSB), a Orquestra
Sinfônica do Estado de São Paulo (OSESP) e a Orquestra Petrobras Sinfônica (OPS),
instituições que mantém estreitos vínculos com membros da elite política e econômica, como
vimos no caso específico da OSESP. São eles Luiz Fernando Benedini, Marcelo de Oliveira
Lopes e Fernando Ernesto Lopes Pereira, todos músicos de origem, que atuam ou atuaram nas
associações criadas pelas orquestras com vistas à captação de recursos via Lei Rouanet.
Somente essas três orquestras captaram quase R$ 900 milhões em valores corrigidos.
Luiz Fernando Benedini é responsável pelos projetos apresentados pela FOSB ao Pronac
e aparece na segunda posição em valores totais captados pela Lei Rouanet, com mais de R$ 360
milhões em valores corrigidos. Luiz Benedini é pianista, participou como solista de várias
orquestras nacionais e estrangeiras e ocupou a direção-executiva da FOSB. Marcelo de Oliveira
Lopes, músico clássico e especialista em Administração Pública pela FGV, ocupa a direçãoexecutiva da Fundação OSESP. Os projetos sob sua responsabilidade captaram mais de R$ 260
milhões. Fernando Ernesto Lopes Pereira é professor-assistente da Escola de Música da UFRJ,
foi membro da Orquestra Sinfônica Brasileira entre 2001 e 2008 e é atualmente membro da
Orquestra Petrobras Sinfônica. Fernando Pereira foi responsável pela captação de mais de R$
207 milhões para a Associação Orquestra Pró-Música do Rio de Janeiro (conhecida também
como Orquestra Petrobras Sinfônica).
Quando olhamos ainda a relação dos dez responsáveis mais bem-sucedidos em volumes
de captação (Gráfico 24), a segunda posição é ocupada por Lucia Coelho Gomes Fernandes
Basto, gerente-geral de Patrimônio e Cultura da FRM. Arquiteta de formação, Lucia Basto foi
responsável por quase R$ 300 milhões em captação, especialmente em projetos de criação de
museus. Lúcia trabalhou no setor público antes de entrar na Fundação e é proprietária da Lupa
Consultoria, empresa de serviços de arquitetura. O prestígio de Lucia Basto na obtenção de
recursos para projetos culturais está diretamente relacionado à força do Grupo Globo e de seus
atuais proprietários, os empresários José Roberto Marinho, João Roberto Marinho e Roberto
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Irineu Marinho, com um patrimônio conjunto de US$ 33,63 bilhões, segundo a revista
Forbes.322
Portanto, os indivíduos que materializam as “altas rodas” do mecenato à brasileira, seja
pelo fato de ocuparem o comando das diretorias de grandes empresas, seja por possuírem
prestígio e poder de decisão que lhes permitem servir de agentes de ligação entre o econômico
e o cultural, dominam amplamente os valores captados pelo Mecenato da Lei Rouanet para
incentivo à cultura. Esses indivíduos decidem sobre o destino de grande parcela do orçamento
público da cultura no país.
Seja através de costuras de alianças orgânicas entre instituições culturais e
incentivadores, exercidas através do “controle corporativo”, seja daquelas baseadas na atuação
de indivíduos que circulam nas duas pontas do processo, que constituem as “diretorias
interligas”, seja por simples estratégias de convergência formuladas por uma “comunidade de
interesses”, a receita de sucesso do mecenato à brasileira traduz a acomodação dos jogos de
força no interior da sociedade, onde as relações pessoais suplantam outras formas mediadas
pelo imperativo da lei. Eis aqui o “mundo pequeno” do mecenato de alianças. A sua
longevidade parece reafirmar um compromisso com o passado, usando a imagem usada por
Luiz Werneck Vianna (1996) para explicar a síndrome de nossa permanente revolução passiva.
Importada de outros modelos, a fórmula encontrada para institucionalizar o mecenato
no Brasil não se ajustou, portanto, à realidade brasileira e provavelmente jamais se ajustará.
Vale lembrar que o Brasil é um dos países com maior índice de concentração de riqueza e, como
consequência, de desigualdade social em todo o mundo, em grande parte graças ao modelo
tributário e à ausência de políticas sociais inclusivas.323 Segundo dados atualizados do
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), publicados no Relatório
2018 da OXFAM Brasil, o país ocupava em 2018 a 9ª pior posição em matéria de desigualdade
de renda, medida pelo coeficiente de Gini,324 num conjunto de 189 países.325 No mesmo
relatório é possível verificar uma outra realidade: considerando os dados tributários, os 1% mais
ricos ganham 72 vezes mais que os 50% mais pobres.
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Capítulo 5 – Museus e mecenato de alianças: estudos de caso sobre as relações entre o
campo museal e o poder econômico
5.1 – Tempo e espaço na construção do campo museal brasileiro
Apresentados os números globais relativos ao Mecenato, passaremos a investigar seus
impactos especificamente entre os museus. Antes, porém, vale destacar algumas questões que
foram determinantes para o delineamento do campo museal no Brasil, tal como se configura na
atualidade, tendo como pano de fundo fatores condicionantes exógenos e endógenos, que
resultaram tanto do contexto próprio de criação e expansão do museu enquanto ideia/fenômeno
no plano universal, como de questões específicas ligadas diretamente à realidade brasileira.326
Em termos quantitativos, o Brasil é um dos dez países com maior presença de museus
em seu território, depois dos Estados Unidos, China, Alemanha, Japão, Rússia, França, Itália,
Reino Unido e Canadá, de acordo com os dados coletados pela UNESCO em maio de 2020,
que revelou a existência de mais de 94.000 museus em todo o mundo.327 Segundo a Plataforma
“museusbr”, do IBRAM, o Brasil possui atualmente mais de 3.900 museus, distribuídos por
todas as regiões do país, do Arquipélago de Fernando de Noronha (PE) a Cruzeiro do Sul (AC),
de Oiapoque (AP) à Santa Vitoria do Palmar (RS).328
Podemos identificar vestígios da presença dos museus no Brasil desde o século XVII, a
partir da iniciativa de Johan Maurits van Nassau-Siegen – ou Maurício de Nassau (1604-1679)
–, nobre de origem holandesa que se deslocara para a Capitania de Pernambuco em 1637 a fim
de administrar os negócios da Companhia das Índias Ocidentais. Nassau reuniu em sua
residência, no Recife, uma extensa coleção de animais e plantas originárias de diversas partes
do planeta, espécimes adquiridos diretamente das tripulações de navios comerciais que
circulavam pelas regiões de interesse comercial da Holanda pelo mundo e que frequentemente
aportavam em Pernambuco. Entretanto, do museu de Nassau, instalado no Palácio de Friburgo,
nenhum traço permaneceu, pois todo o acervo foi transportado para a Holanda quando do seu
retorno (BARLÉU, 1960).
326
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A existência de um museu de “curiosidades naturais” ainda no século XVII no Brasil
foi, no entanto, um fenômeno isolado. Somente em fins do século XVIII é que foram criados,
de forma regular, os primeiros gabinetes científicos e museus – no bojo das políticas iluministas
promovidas por Portugal em suas colônias –, como foi o caso do Gabinete de História Natural
do Rio de Janeiro. Também conhecido como “Casa dos Pássaros”, devido à sua grande coleção
de pássaros taxidermizados, o Gabinete começou a ser construído por volta de meados da
década de 1780 sob a ordem do então Vice-Rei de Portugal no Brasil, Luís da Vasconcelos e
Sousa (1742-1809), e tinha como principal objetivo reunir espécimes da fauna do país, em
especial da Capitania do Rio de Janeiro. Seria extinto em 1813, antes mesmo que o prédio ao
qual se destinava ficasse pronto, funcionado em uma construção temporária por mais de 20 anos
(LADISLAU NETTO, 1870).
Em 06 de junho de 1818, D. João VI criou o Museu Real, primeira instituição
formalmente chamada de museu no Brasil, atual Museu Nacional, da UFRJ, o mais antigo
museu brasileiro em funcionamento. Ainda no século XIX seriam criados outros museus
dedicados à História Natural, como o Museu Goeldi (Belém, 1866), o Museu Paranaense
(Curitiba, 1976), e o Museu Paulista (São Paulo, 1895), além dos museus do Instituto Histórico
e Geográfico Brasileiro (IHGB), do Exército e da Marinha, na cidade do Rio de Janeiro. Até o
final daquele século pouco mais de 20 museus estavam em funcionamento no país.
Após a implantação da República, um movimento de criação de museus foi esboçado
entre os novos presidentes de Estado – cargo que corresponde atualmente aos governadores –,
com o objetivo de valorizar os ideais de “progresso” como contraponto à imagem de atraso
vinculada às velhas elites escravocratas que serviram de esteio para o Estado Imperial, razão
pela qual esses museus deveriam atender especialmente às necessidades de instrução pública.
Entretanto, a maioria das iniciativas não foi concretizada, submersas nas deficiências
financeiras e na ausência de políticas públicas consistentes para o setor.
A partir da década de 1920 um novo movimento de criação de museus começou a ganhar
fôlego no país, como consequência de um amplo debate travado principalmente nos meios
intelectuais sobre a construção simbólica da nação, que envolvia a escolha de valores que
seriam adotados como sentimento comum de nacionalidade, respaldados em um passado
histórico determinado, como maneira de conciliar tradição e modernidade, que refletia, de certa
forma, na luta das novas elites políticas da República por um espaço hegemônico na cena
nacional. Foi esse ambiente de “invenção” de um passado histórico como berço dos valores de
uma nacionalidade que motivou a criação de inúmeros museus dedicados à história “nacional”
e “regional”, num período que começou na década de 1920 e se estendeu até o final da década
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de 1950. Há que se destacar aqui o projeto implantado durante o primeiro governo de Getúlio
Vargas (1930 a 1945), de “construção da nação mediante a invenção de seu patrimônio cultural”
(CHUVA, 2009, p. 29), que serviu de base para a criação de museus em todo o país,
fortalecendo o conceito de “nação” enquanto amálgama que integrava o conjunto da sociedade,
além de destacar os valores e contribuições das diversas regiões do país.329 Até o final dos anos
de 1950 não mais que 200 museus eram conhecidos no Brasil, segundo dados oferecidos pelas
publicações especializadas então existentes (TORRES, 1953; HOLLANDA, 1958). 330 O
crescimento quantitativo dos museus no país foi um fenômeno posterior aos anos de 1960 e que
ganhou impulso definitivo principalmente a partir dos primeiros anos do século XXI.
É possível afirmar que os museus atravessaram o século XX balizados entre a
desconfiança das vanguardas artísticas e a transformação em “paradigma-chave das atividades
culturais”, a partir dos anos de 1980 (HUYSSEN, 1994, p. 36). Filippo Marinetti, em seu
Manifesto Futurista publicado em 1909, propôs, literalmente, “destruir os museus”,
considerados como “absurdos matadouros de pintores e escultores, que se vão trucidando
ferozmente a golpes de cores e linhas, ao longo das paredes disputadas”.331 A suspeita dirigida
inicialmente aos museus de “belas artes”,332 que se recusavam a incorporar representantes de
novos movimentos artísticos em suas coleções, foi se ampliando ao longo dos anos
subsequentes, incluindo os museus nacionais e universais, colocando em dúvida a própria
sobrevivência da instituição. Hugues Varine-Bohan, diretor do International Council of
Museums (ICOM) entre 1965 e 1974, chegou a afirmar que o museu estava em vias de
desaparecimento, “coincidindo com o fim do contexto cultural e da classe social que o criou”
(VARINE-BOHAN, 1979).
Desde os anos de 1960 um amplo conjunto de fatores acabou por determinar um novo
“lugar” do museu, alterando seu estatuto de território de preservação das “tradições ameaçadas”
e de legitimador de formas consensuais de representação da sociedade (BOURDIEU, 1999),
com impacto internacional. Foram emblemáticas, principalmente para a museologia latinoamericana, as ideias emanadas da “Mesa-Redonda sobre a Importância e o Desenvolvimento
dos Museus no Mundo Contemporâneo”, ocorrida em maio de 1972, em Santiago (Chile),
Foram criados entre as décadas de 1930 e 1950 diversos museus “regionais” no Brasil por iniciativa do governo
federal, especialmente em Minas Gerais e no Rio Grande do Sul, além das realizações dos governos estaduais.
330
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também conhecida como “Mesa-Redonda de Santiago do Chile”, organizada pela UNESCO.
Como conceito-chave do encontro estava o “Museu Integral”, ou seja, um museu preocupado
com a totalidade dos problemas da sociedade, com a inclusão cada vez maior da diversidade
das expressões culturais e dos problemas sociais em suas rotinas.
Ao longo da década de 1980, resgatando as teses de Santiago do Chile, foram reforçados
conceitos e práticas que buscavam aprofundar ainda mais a aproximação dos museus com a
sociedade, tais como “museologia comunitária”, “museu aberto”, “museu de vizinhança” e
“ecomuseu”,333 culminando no movimento conhecido por Nova Museologia.334 O museu
rompeu com a imagem do prédio que servia de abrigo e conservação de coleções e passou a se
preocupar com a “musealização”, como uma qualidade distintiva dos testemunhos materiais da
humanidade, preservados ou não dentro de suas salas.335
Esse novo ambiente, experimentado pelos museus em todo o mundo a partir de meados
da década de 1960, acabou encontrando resistências no Brasil, em função do momento político
iniciado com o golpe militar deflagrado em 31 de março de 1964. Alguns dos profissionais
comprometidos com uma nova perspectiva de atuação dos museus acabaram sendo perseguidos
ou exilados durante a ditadura, como foi o caso de Paulo Freire. Freire exerceu uma forte
influência na formulação conceitual da Nova Museologia e seu pensamento foi tomado como
modelar para uma nova perspectiva de atuação dos museus, na medida em que preconizava a
transformação do “homem-objeto da sociedade de consumo, em homem-sujeito” (VARINEBOHAN, 1979, p. 17). No Brasil, as elites econômicas e, sobretudo, o governo militar, assistiam
ao desempenho de Paulo Freire com medo e desconfiança. O educador brasileiro, que chegou
a ser convidado para dirigir a Mesa-Redonda de Santiago, com a missão de “transpor suas ideias
de educador em linguagem museológica”, teve seu nome vetado pelo delegado brasileiro junto
à UNESCO, sob a orientação do governo militar (VARINE-BOHAN, 1995).
Também não podemos esquecer outras referências indispensáveis para a análise deste
novo cenário dos museus no plano internacional, como o fortalecimento dos conceitos de
“cultura
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O texto seminal sobre o tema Ecomuseu foi publicado originalmente em 1978 na La Gazette, revista da
Associação dos Museus Canadenses.
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respectivamente, na Recomendação Sobre a Salvaguarda da Cultura Tradicional 336 e nas
conferências gerais da UNESCO sobre Diversidade Cultural337 e Salvaguarda do Patrimônio
Cultural Imaterial (2003).338 No Brasil, antes mesmo do documento emanado pela Conferência
da UNESCO sobre patrimônio cultural imaterial, o decreto n. 3551, de 04 de agosto de 2000,
instituiu o Registro dos Bens Culturais de Natureza Imaterial e criou o Programa Nacional do
Patrimônio Imaterial.
Desde o final da década de 1970 movimentos de resistência contra a ditadura militar
começavam a conquistar espaço político no país, possibilitando uma lenta regeneração do
estado democrático, notadamente a partir de algumas conquistas fundamentais, como a
concessão de anistia aos perseguidos pelo regime (1979) e as eleições diretas para governadores
(1982), membros de uma nova Assembleia Nacional Constituinte (1986) e presidente da
República (1989). É importante destacar que a Constituição Federal de 1988 incorporou, pela
primeira vez, a noção de “direitos culturais”.339 Após retrocessos e avanços na década de 1990,
conforme tratado nos Capítulos 1 e 2, os museus no Brasil começaram a viver no início do
século XXI uma etapa de expansão, tendo como fundo a emergência de novos atores sociais,
que passaram a reivindicar protagonismo nos processos de musealização. É possível localizar
nesse contexto o que poderíamos chamar de uma “patrimonialização das diferenças”, em razão
da emergência de novos sujeitos de direito coletivo (LOPES, 2017, p. 1), ou “investimentos na
memória”, associados à “crise das grandes narrativas homogeneizantes e à valorização das
experiências de grupos sociais até então silenciados, cujas memórias não encontravam meios
de expressão na cena pública” (HEYMANN, 2011, p. 78).
No rastro das disputas pela memória nos anos de 1990 podemos também acrescentar
outro aspecto da atuação dos museus, agora transformados em “novos teatros da consciência”,
segundo expressão utilizada pelo jornalista e crítico norte-americano Michael Kimmelman, ao
referir-se especificamente aos museus de Robben Island (uma antiga prisão política na África
do Sul, onde Nelson Mandela ficou preso por 18 anos), do Holocausto (Washington), e Judaico
(Berlim). Segundo Kimmelman, “servem de memoriais para o sofrimento, lugares aonde vamos
para contemplar nossos pecados e até mesmo derramar uma lágrima enquanto admiramos a
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arquitetura”.340 Esse “teatro-museu” revalorizou a arquitetura como forma de expressão,
levando, em certos casos, o prédio a se tornar o elemento central, em detrimento até mesmo da
existência de coleções.
Não podemos deixar de lembrar, por outro lado, que o boom do museu após os anos de
1980 foi devido também à sua inserção na indústria do entretenimento. É bastante ilustrativo
que, desde 2012, a Themed Entertainment Association (TEA), organização dedicada ao estudo
da economia do entretenimento, tenha incluído os museus em seus relatórios anuais. Para a
TEA, a “indústria dos museus” oferece novas oportunidades na sociedade de consumo.341
Andreas Huyssen (1994, p. 35), ao analisar a posição ocupada pelos museus nas últimas
décadas, acentuou a aproximação da instituição com fundamentos da cultura de massa, “espaço
de mise-en-scène espetaculares e de exuberância operística”. Para o crítico alemão, “o museu,
no seu sentido mais abrangente, passa de bode expiatório a menina dos olhos da família das
instituições culturais”. Quando de sua perambulação pelo Brasil, no final dos anos de 1990,
para conseguir dinheiro necessário à instalação de uma filial do Museu Guggenheim no Rio de
Janeiro, Thomas Krens, presidente da Fundação Guggenheim, destacou que os museus
ofereciam “oportunidades para comer” e para “fazer compras”.342
A despeito de iniciativas tomadas ainda na década de 1980 de regulamentar a área dos
museus nas políticas federais, como a criação do Programa Nacional de Museus (1982) e do
Sistema Nacional de Museus (1986), foi o lançamento da Política Nacional de Museus (PNM),
em 2003, a ação de Estado com maior impacto para o setor. 343 Sua construção resultou de
debates iniciados em 2002, que mobilizaram profissionais, setores públicos de cultura e
universidades em todo o país. Uma versão preliminar da nova política setorial de museus foi
preparada por um grupo de técnicos do Ministério da Cultura, dos cursos de Museologia e de
museus, com o aproveitamento das sugestões apresentadas, e novamente distribuída para
debate. A PNM, um dos primeiros planos de governo do presidente Lula, foi lançada
formalmente em cerimônia ocorrida no Museu Histórico Nacional, na cidade do Rio de Janeiro,
no momento das comemorações do Dia Internacional dos Museus, em maio de 2003.
Dentre os princípios adotados na orientação da PNM estavam o estabelecimento e a
consolidação de programas de democratização do acesso aos bens culturais musealizados, o
reconhecimento do caráter estratégico do patrimônio cultural sob a guarda dos museus como
KIMMELMAN, Michael. “O futuro dos museus no século 21”. In: Jornal do Brasil, 11 set. 2001.
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unidades de valor referentes aos diferentes processos identitários, o desenvolvimento de
práticas e políticas educacionais orientadas para o respeito à diferença e à diversidade cultural,
o estímulo e apoio à criação e desenvolvimento de museus comunitários, ecomuseus, museus
locais, museus escolares e o respeito ao patrimônio cultural das comunidades indígenas e
afrodescendentes.344
Com apenas seis anos de existência, a PNM se consolidaria através da criação do
Instituto Brasileiro de Museus (Lei 11.906/2009) e da aprovação do Estatuto de Museus (lei n.
11.904/2009). De maneira geral, houve um grande avanço na compreensão do novo lugar dos
museus na sociedade, que refletia os debates herdados do conceito de “Museu Integral” de
Santiago do Chile. O Estatuto trouxe importantes diretrizes para o funcionamento dos museus
no país, bem como estabeleceu as atribuições compartilhadas entre o Estado e a sociedade.
Trata-se de uma das poucas legislações no plano internacional que se ocupa especificamente do
funcionamento dos museus.
O Estatuto de Museus pode ser considerado, portanto, o principal marco jurídico de
consolidação do campo museal brasileiro na atualidade. Dentre seus preceitos de ordem
aplicada de maior impacto para o funcionamento dos museus está a obrigatoriedade de
implantar o Plano Museológico, ferramenta básica de planejamento estratégico, “de sentido
global e integrador, indispensável para a identificação da vocação da instituição museológica
para a definição, o ordenamento e a priorização dos objetivos e das ações de cada uma de suas
áreas de funcionamento”. 345 Como ferramenta estratégica, o plano museológico pode ser
considerado uma decorrência do conceito geral de plano diretor – usual quando se trata do
planejamento estratégico de empresas privadas e organismos governamentais, ou para a gestão
de cidades –, aplicado ao caso específico dos museus (ALMEIDA, 2013).
O Estatuto de Museus incorporou uma definição mais abrangente e inclusiva do
conceito de museu, além de estabelecer aqueles que seriam considerados seus princípios
fundamentais: a valorização da dignidade humana; a promoção da cidadania; o cumprimento
da função social; a valorização e preservação do patrimônio cultural e ambiental; a
universalidade do acesso; o respeito e a valorização à diversidade cultural e o intercâmbio
institucional.
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Havia uma grande expectativa que a PNM significasse também um novo momento no
que diz respeito a um dos maiores obstáculos verificados em programas anteriores: a questão
do financiamento aos museus brasileiros. Não foi sem razão que um dos setes eixos da PNM
estava dedicado ao “financiamento e fomento para museus”, como um indicativo de relevância
do tema. Este ponto sempre foi o “calcanhar de Aquiles” das políticas públicas para museus no
país, pois os gastos com cultura, de uma forma geral, ou não apareciam na previsão
orçamentária ou quando presentes mal atendiam aos custos de manutenção dos prédios e
coleções.
Dois pontos podem ser destacados no eixo programático sobre fomento para museus na
PNM: a criação de um fundo de amparo aos museus brasileiros e o “aperfeiçoamento da
legislação de incentivo fiscal, visando à democratização e à distribuição mais harmônica dos
recursos aplicados ao patrimônio cultural musealizado”.346 A política para a área de museus
reiterava, assim, uma preocupação já expressa no programa de governo do PT para cultura como
um todo, chamado A imaginação a serviço do Brasil (2002), sobre o desequilíbrio na
distribuição de benefícios provocado pela dependência do setor cultural em relação ao
Mecenato, via incentivos fiscais da Lei Rouanet.
O programa de cultura do novo governo, escorado em estatísticas elaboradas pelo
próprio MinC, já constatara que os recursos públicos haviam financiado uma ação regional e
setorialmente concentradora de benefícios, razão pela qual apontava a necessidade de
diversificar as fontes de financiamento da produção e difusão cultural, sustentadas nas leis de
incentivo fiscal.347 Uma das saídas para o problema seria ampliar os repasses do Tesouro, do
FNC e a adoção de editais públicos voltados especificamente para o setor museal.
Antes que o próprio IBRAM fosse criado, o Departamento de Museus e Centros
Culturais (DEMU) do IPHAN, criado em agosto de 2003, teve papel determinante na
implantação da PNM.348 Ainda que voltado formalmente apenas para o apoio aos museus que
integravam a estrutura do IPHAN, o DEMU lançou, em 2004, um edital aberto à participação
de museus não vinculados ao Instituto, chamado “Modernização de Museus”, além de atuar
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junto ao BNDES no sentido de criar o Programa de Apoio a Projetos de Preservação de Acervos,
em 2004, voltado especificamente a museus, arquivos e bibliotecas, com o aporte de 5 milhões
de reais.349 Foi o primeiro edital público do governo federal voltado especificamente para o
fomento da área de museus no Brasil.
A expectativa, entretanto, de que a PNM pudesse alterar a situação de dependência do
campo museal brasileiro em relação ao Mecenato do Pronac acabou sendo frustrada. Ao
contrário, a dependência foi gradativamente aumentando. Em 2004, dos R$ 44 milhões de
orçamentos destinados aos museus pelo governo federal, metade era proveniente de recursos
captados através do Mecenato; em 2005 esta proporção cresceu para 63,4%;350 em 2018 o
volume de recursos provenientes dos incentivos fiscais passou para 83,8%, contra apenas 16,2%
originários do Tesouro ou do FNC.351
Essa persistência da hegemonia das grandes corporações na obtenção de benefícios para
projetos culturais durante as gestões do PT pode ser compreendida como reflexo de uma
situação mais ampla, que fala da permanente dualidade que permeou as ações dos governos
Lula e Dilma. Ainda que as políticas culturais tenham sido moldadas em bases mais amplas e
inclusivas do que as experimentadas pelas duas gestões anteriores do PSDB, baseadas numa
espécie de “socialização da política”,352 as reformas estruturais no campo político não se
completaram, permitindo uma resistência do velho patrimonialismo. Assim como em outras
áreas, a política cultural também se viu enredada na necessidade de construir amplas alianças
como forma de permitir o convívio entre avanços e permanências, onde não se delimitou, de
forma precisa, a diferença entre o interesse público e o privado, ainda que em prejuízo das
premissas indicadas no programa de políticas públicas de cultura lançado pelo PT em 2002.
Aqui vale outro paralelo com a investigação de Sergio Lazzarini (2018, p. 153) sobre o
que ele chamou de “dinâmica do capitalismo de laços no Brasil”, ao longo dos processos que
caracterizaram as políticas econômicas no Brasil nos anos de 1990. Sua pesquisa identifica
como central a ideia de “mundo pequeno”, formado pelas aglomerações interligadas por alguns
poucos atores centrais de conexão, mostrando que dentre os principais conectores estão
indivíduos ligados direta ou indiretamente ao governo, com destaque para o BNDES e para os
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fundos de pensão de estatais. Aqui se coloca, mais uma vez, a fluida margem que separa o
público do privado, guardadas as devidas proporções entre o ambiente macropolítico e as
costuras realizadas pelas políticas culturais: “o ciclo de interações existentes no capitalismo de
laços interessa ao governo, ao sistema político e aos grupos que dele participam”. Ainda que
analisando especialmente os processos de privatização ocorridos durante os anos de 1990,
Lazzarini concluiu que o “capitalismo de laços” não era algo novo, mas sim enraizado na
própria matriz da sociedade brasileira.
Os números que revelam o aumento da dependência do uso de incentivos fiscais no
fomento aos museus no âmbito das políticas culturais deixam entrever a vulnerabilidade do
setor museal, na medida em que o fluxo de incentivos flutua de acordo com interesses ligados
ao mundo corporativo, não afinado necessariamente com a política cultural em geral e nem com
a PNM em particular, replicando a mesma situação verificada em outros segmentos culturais.
5.2 – As alianças entre o Museu de Arte Moderna de São Paulo (MAM-SP), o
Museu de Arte de São Paulo (MASP) e a Holding Itaúsa S.A.
Os dois museus com maior volume de captação da história do Pronac guardam entre si,
além do sucesso na obtenção de patrocínio via Lei Rouanet, uma outra peculiaridade: fazem
parte de seu corpo de governança grandes acionistas e/ou altos executivos da Itaúsa. São eles o
Museu de Arte Moderna de São Paulo (MAM-SP) e o Museu de Arte de São Paulo Assis
Chateaubriand (MASP). Na relação dos mil maiores projetos em valores nominais, esses
museus aparecem com uma captação superior a R$ 350 milhões (R$ 353.994.313,87). Para se
ter uma ideia de grandeza, isso significa 25% de todo o volume de captação apenas entre os 53
museus que aparecem na relação dos mil maiores projetos. Em valores corrigidos (dez/2020),
os dois museus captaram quase R$ 520 milhões (R$ 519.654.555,42). Quando consideramos a
captação total de ambos os museus em todo o período de vigência do Pronac, para além dos mil
maiores projetos, os valores nominais estão próximos dos R$ 400 milhões (R$ 399.701.416,04),
cerca de 670 milhões em valores corrigidos.
Enquanto o controle exercido pelos principais executivos da Holding Itaúsa sobre o
Instituto Itaú Cultural se faz através de uma vinculação corporativa, já que o Itaú Cultural é um
“braço institucional” da Itaúsa, no caso do MASP e do MAM-SP a presença de acionistas e
altos executivos da Itaúsa na governança dos museus se inscreve claramente no modelo de
aliança que chamamos de “diretorias interligadas”. Dois vice-presidentes da Itaúsa cumprem o
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papel de principais conectores ou atores de ligação: Maria de Lourdes Egydio Villela,353 que
presidiu por 24 anos o MAM-SP (1995 a 2019) e atualmente é presidente de honra da
instituição, e Alfredo Egydio Setubal, presidente do Conselho Deliberativo do MASP354 e
membro do Conselho Deliberativo e do Comitê de Governança do MAM/SP.355 Alfredo Egydio
Setubal integra o Conselho de Administração do MAM/SP desde 1992 e ocupa a vicepresidência do Conselho de Administração da Fundação Bienal de São Paulo desde 2017 (da
qual é membro desde 2009). Em relação ao Itaú Cultural, foi conselheiro (1993 a 2005), diretor
executivo (1996 a 2005), vice-presidente do Conselho de Administração (2005 a 2019) e vicepresidente executivo (2005 a 2019).
Alfredo Egydio Setubal é um dos empresários mais influentes do país. Bacharel e pósgraduado em Administração de Empresas pela FGV de São Paulo, possui também curso de
especialização no INSEAD (Institut européen d'administration des affaires) em Fontainebleau,
na França, considerada uma das melhores escolas de negócios do mundo. É membro do
Conselho de Administração no Grupo Itaú Unibanco desde 2007. Ocupou diversos cargos no
Grupo Itaú Unibanco, incluindo o de vice-presidente (1996 a 2015), diretor de relações com
investidores (1995 a 2015), diretor executivo (1993 a 1996) e diretor gerente (1988 a 1993). É
membro do Comitê de Nomeação e Governança Corporativa desde 2009; membro do Comitê
de Pessoas e do Comitê de Gestão de Risco e de Capital desde 2015; membro do Comitê de
Responsabilidade Social desde 2019 e foi membro do Comitê de Políticas Contábeis (2008 a
2009). Alfredo Egydio Setubal é membro do Conselho de Administração e do Comitê de
Estratégia da Alpargatas S.A. desde 2017 e membro do Comitê de Pessoas, Governança e
Nomeação desde 2015 da Duratex S.A., duas das mais importantes empresas da Holding Itaúsa.
Atuou também como membro do Conselho de Administração da Associação Brasileira das
Companhias Abertas (ABRASCA) entre 1999 e 2017.
O papel de conectores entre os museus e a Itaúsa também é exercido por outros de seus
membros. Paulo Setubal Neto, filho mais velho de Olavo Setubal, é conselheiro da Itaúsa e
membro do Conselho do MAM-SP.356 Geraldo José Carbone, que foi vice-presidente do Banco
Itaú (2006-2011), é membro do Conselho de Administração do Itaú Unibanco desde 2017,357
faz parte da diretoria estatutária do MASP358 e é presidente do Conselho Deliberativo do MAM-
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SP.359 Outro nome identificado entre os conselheiros do MAM-SP e ligado à Itaúsa é Jean-Marc
Robert Nogueira Baptista Etlin, vice-presidente do Banco Itaú BBA S.A.
As estreitas relações entre as elites econômicas paulistanas com o MAM-SP estão na
gênese da instituição. O MAM-SP nasceu no momento de crescimento da industrialização no
país e da rápida expansão urbana da cidade de São Paulo verificado ao longo da década de 1930,
fatores que possibilitaram a criação de um novo ambiente cultural e artístico. Gradativamente
o país começaria a se alinhar política e economicamente com os Estados Unidos, absorvendo
suas inovações artísticas, especialmente um novo modelo de mecenato museal dirigido aos
museus de arte.
São Paulo tornava-se, no período, o principal centro econômico do país, fator decisivo
para a formação de uma forte elite cultural urbana. Nesse contexto, a criação de um museu com
novos moldes, voltado às expressões artísticas do que seria identificado como “modernismo”,
tomava forma e teve em Sérgio Milliet (1898-1966), poeta e crítico de arte, sua figura de proa.
Em 1938, Milliet manifestou sua preocupação com a criação de um museu de arte moderna em
São Paulo como forma de preservar “o esforço dos pintores e escultores da atual geração
brasileira”.360 No debate e na divulgação das propostas estéticas modernistas também é
importante destacar o papel exercido no período por associações de artistas e de colecionadores,
como a Sociedade Pró-Arte Moderna (1932), o Club dos Artistas Modernos (1932), a Família
Artística Paulista (1936) e os Salões de Maio (1937), ainda que ficassem restritas a organizações
de salões em residências e galerias particulares.
Coube a Francisco Antônio Paulo Matarazzo Sobrinho, “Ciccillo” Matarazzo, o papel
aglutinador do movimento de criação do que seria o MAM-SP, criado oficialmente em 15 de
julho de 1948 e inaugurado no dia 08 de março de 1949. “Ciccillo” Matarazzo era filho de
Angelo Andrea Matarazzo e sobrinho de Francesco Antonio Maria Matarazzo, conhecido como
“conde” Francisco Matarazzo, um imigrante italiano que chegou ao Brasil em 1881 e que
construiu o maior grupo empresarial da América do Sul nos ramos têxtil, químico e bancário,
dentre outros. Francisco Matarazzo Sobrinho casou-se em 1943 com Yolanda de Ataliba
Nogueira Penteado, que exerceu papel fundamental na formação da coleção original do MAMSP.
A aproximação entre “Ciccillo” e o empresário e político norte-americano Nelson
Rockfeller, a partir da mediação feita por Carleton Sprague Smith, funcionário do
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Departamento de Estado do governo dos EUA em serviço no Brasil, e Sérgio Milliet, foi
decisiva para a criação do Museu. Nelson Rockefeller, um dos fundadores do Museum of
Modern Art (MoMA) e seu presidente entre 1939 e 1941, esteve no Brasil para cumprir uma
agenda econômica de aproximação e alinhamento entre os dois países, logo após o fim da
Segunda Grande Guerra. Desembarcou no dia em que se comemorava o 57º aniversário da
República, em 15 de novembro de 1946, passando quinze dias no país entre a cidade do Rio de
Janeiro, capital federal naquele momento, e a cidade de São Paulo. Rockefeller esteve à frente
do Office for Coordination of Commercial and Cultural Relations between the American
Republics entre 1940 e 1945, a convite do Presidente Franklin Delano Roosevelt, cujo objetivo
era o de consolidar os interesses dos Estados Unidos no continente americano, como uma
resposta à uma possível ameaça de influência da Alemanha, através de medidas econômicas e
políticas a serem acordadas com os governos da região.
Sua visita ao Brasil estava vinculada aos interesses da Associação Internacional
Americana para o Desenvolvimento Econômico e Social (AIA), uma organização criada pelo
próprio Rockefeller, voltada para o desenvolvimento de projetos de interesse dos Estados
Unidos nos países da América Latina nas áreas de agricultura, educação e saúde, que contava
com recursos da própria família Rockefeller.361 Durante sua visita ao Congresso, no dia 19 de
novembro, apresentou à Comissão de Agricultura da Câmara suas estratégias de aproximação
econômica, especialmente no setor agrícola, baseada na criação de empresas estrangeiras de
fomento criadas com essa finalidade: “vim ao Brasil com a esperança de contribuir para o bemestar deste país”.362
Na ocasião, aproveitou para semear uma iniciativa de seu interesse pessoal, que era a
criação de museus inspirados nos movimentos artísticos de ruptura e renovação iniciados desde
o final do século XIX, movimento que ficou conhecido por “Arte Moderna”:

interessei-me também pelo problema de intercâmbio mais íntimo no campo
da arte (...). Tive o privilégio de, durante esta viagem, conversar com muitos
homens de destaque tanto no Rio como em São Paulo e espero que no futuro
nos aproximemos ainda mais a fim de defender a causa do gênio criador
contemporâneo.363
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Uma das iniciativas em favor do novo museu por parte de Rockefeller foi a doação de
14 obras de arte, adquiridas pessoalmente por Alfred Hamilton Barr Jr. (1902-1981), primeiro
diretor do MoMA. Em 28 de novembro de 1946 as obras doadas foram entregues a Eduardo
Kneese de Mello, presidente do Instituto de Arquitetos do Brasil, com o objetivo de “ajudar a
concretizar a fundação do primeiro museu de arte moderna no Brasil”, nas palavras Carleton
Sprague Smith.
A atuação de Nelson Rockefeller, através da Fundação Rockefeller no Brasil, ainda se
prolongaria durante a Guerra Fria, especialmente ao longo da década de 1950 e início da década
de 1960, com especial atenção no campo da educação, articulando interesses entre o governo
norte-americano e setores empresariais do país em torno de uma agenda anticomunista, que
incluía o monitoramento de cientistas brasileiros identificados com o Partido Comunista
Brasileiro.
A primeira sede do MAM-SP foi na Rua Sete de Abril, 230, e a exposição de
inauguração intitulava-se “Do Figurativo ao Abstracionismo”, com a presença de 51 artistas,
sendo três brasileiros: Cícero Dias, Waldemar Cordeiro e Samson Flexor.364 Em 23 de janeiro
de 1963, “Ciccillo” resolveu extinguir o MAM-SP e doar todo o seu acervo à USP, origem do
atual Museu de Arte Contemporânea de São Paulo (MAC-USP). Uma das determinações
contidas no termo de doação do acervo do antigo MAM-SP à USP era de que fosse construído
um prédio especialmente para abrigá-la, o que levou seus gestores a buscar inúmeras
alternativas, sempre esbarrando em dificuldades financeiras. Nesse sentido, vários projetos
foram elaborados, dentre eles os de Rino Levi, Jorge Wilheim e Paulo Mendes da Rocha, sem
sucesso. Desde 2012, o MAC-USP está instalado em um prédio projetado por Oscar Niemeyer
com a finalidade de abrigar o Palácio da Agricultura, no Ibirapuera.
A iniciativa de Matarazzo de doação do acervo à USP foi seguida de reação de membros
da diretoria do MAM-SP. Inicialmente houve a tentativa frustrada de destrato da doação,
seguida da ideia de “recriação” da instituição, mantendo o nome. A partir de então iniciou-se
uma segunda fase de sua história, onde foi preciso constituir um novo núcleo de acervo. Em
1967, os membros da diretoria que haviam lutado contra a extinção, chamada de “Golpe de
1963”,365 venceram a disputa jurídica pela manutenção do nome MAM-SP e uma importante
coleção serviu de núcleo para a nova fase do Museu, que pertencera à Carlo Tamagni. Em 1968,
o MAM-SP recebeu da Prefeitura de São Paulo um espaço sob a marquise do Ibirapuera, onde
funciona até a atualidade.
364
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O Museu de Arte Moderna de São Paulo. São Paulo: Banco Safra, 2001.
Ibidem, p. 8.
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Foi em 1995 que Maria de Lourdes Egydio Villela assumiu a Presidência do MAM-SP,
estabelecendo de forma definitiva os laços entre a instituição e a Itaúsa, num momento bastante
propício, com a recente criação do Pronac. Ainda que sua manutenção conte com o uso de
incentivos do Mecenato do Pronac, o discurso de benemerência e eficiência de gestão são
destacados na divulgação da instituição: “a ideia básica [de Milú Villela] era a de fazer do
Museu de Arte Moderna de São Paulo uma organização autossustentável, que não dependesse
exclusivamente de doações espontâneas de empresas e de órgãos governamentais”.366
Milú Villela passou a estabelecer uma ponte entre a Itaúsa e o MAM-SP, materializada
através do uso de recursos de empresas do conglomerado para financiar este museu através da
Lei Rouanet. Uma convergência de interesses que, ao final da operação, ainda possibilitava que
todo o valor de patrocínio cultural pudesse ser deduzido dos impostos das empresas que faziam
a transação financeira. Nos seus 24 anos de direção do MAM-SP, Milú obteve anualmente
recursos de empresas do conglomerado Itaúsa para o financiamento do museu, além de outros
incentivos. Somente na relação dos 1.000 maiores projetos em valores de captação através da
Lei Rouanet, podemos identificar 20 planos anuais aprovados para o Museu, entre 2001 e 2020.
A Tabela 13 apresenta a relação dos projetos do MAM-SP que obtiveram captação através da
Lei Rouanet e que aparecem na lista das 1.000 maiores captações, indicando, também, os
maiores incentivadores individuais de cada projeto. Ao todo foram captados em valores
nominais R$ 164.003.232,64 ou R$ 259.188.727,15 corrigidos.
Tabela 13 - Projetos aprovados para o Museu de Arte Moderna de São Paulo incluídos na relação das
mil maiores captações da Lei Rouanet
Projeto

Captação
Nominal

2001 Plano Anual
2002 Plano Anual
2003 Plano Anual
2004 Plano Anual
2005 Plano Anual

R$ 3.438.380,16
R$ 3.876.327,44
R$ 6.503.385,80
R$ 5.719.306,76
R$ 7.564.630,55

2006 - 2007 Plano
Bianual

R$ 7.892.576,14

2007 Plano Anual
2008 Plano Anual
2010 Plano Anual

R$ 10.873.058,80
R$ 7.864.950,00
R$ 7.408.150,00

2011 Plano Anual

R$ 9.535.649,50

2012 Plano Anual

R$ 8.974.890,00

366

Ibidem, p. 10.

Maior incentivador individual
Banco Itaú BBA S.A. - SP/R$ 1.220.000,00
Banco Itaú BBA S.A. - SP/R$ 1.540.000,00
Banco Itaú BBA S.A. - SP/R$ 1.756.000,00
Banco FIAT S.A. - SP/R$ 640.000,00
Banco Citicard S.A. - SP/R$ 1.740.000,00
Banco ABN AMRO REAL S.A. - SP/R$
1.200.000,00
Banco Bradesco S.A.- SP/R$ 1.200.000,00
Banco Itaú BBA S.A. - SP/R$ 1.400.000,00
Banco Itaú S.A. - SP/R$ 2.085.000,00
Banco Itaú BBA S.A. - SP/R$ 1.475.000,00
BFB Leasing S.A. Arrendamento Mercantil SP/R$ 2.604.208,25
BANCO ITAUCARD S.A. - MG/
R$ 2.000.000,00

Captação
Corrigida
(31/12/2020)
R$ 10.616.490,78
R$ 10.789.216,29
R$ 16.000.514,86
R$ 13.103.455,10
R$ 16.162.510,20
R$ 16.295.638,58
R$ 20.958.642,84
R$ 12.914.051,63
R$ 12.970.800,93
R$ 15.656.101,36
R$ 13.962.715,63
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2013 Plano Anual

R$ 9.274.626,17

2014 Plano Anual

R$ 10.377.700,00

2015 Plano Anual

R$ 10.700.770,64

2016 Plano Anual

R$ 8.506.296,15

2017 Plano Anual

R$ 9.501.455,01

2018 Plano Anual
2019 Plano Anual

R$ 8.751.470,52
R$ 10.797.150,00

2020 Plano Anual

R$ 9.923.899,00

2021 Plano Anual

R$ 6.518.560,00

BANCO ITAUCARD S.A. - MG/
R$ 3.150.000,00
Banco Itaú S.A. - SP/R$ 2.800.000,00
Banco Itaú BMG Consignado S.A. - RJ/
R$ 3.500.000,00
BANCO ITAUCARD S.A. - MG/
R$ 2.900.000,00
Itaú Vida e Previdência S.A. - SP/
R$ 2.169.786,00
Banco Itaú S.A. - SP/R$ 3.730.214,00
Banco Itaú S.A. - SP/R$ 2.200.000,00
BANCO ITAUCARD S.A. - MG / R$
6.000.000,00
Vale S.A. - RJ/R$ 1.500.000,00

R$ 13.641.327,92
R$ 14.324.706,68
R$ 13.369.987,99
R$ 9.933.987,79
R$ 10.793.537,92
R$ 9.837.911,33
R$ 11.414.670,32
R$ 9.923.899,00
R$ 6.518.560,00

Fonte: tabela elaborada pelo autor, com base nos dados fornecidos pelo Portal SalicNet.

A partir da Tabela 14 é possível constatar que os maiores incentivadores individuais do
MAM-SP entre 2001 e 2020 foram empresas ligadas à Itaúsa, com exceção apenas do projeto
de Plano Bianual 2006-2007 e do Plano Anual de Atividades de 2021, onde os maiores valores
de incentivo foram aportados, respectivamente, pelo Banco ABN AMRO REAL S.A.,367 pelo
Banco Bradesco S.A.368 e pela Vale S.A. A Tabela 14 apresenta a relação das empresas da
holding que atuaram no incentivo ao MAM-SP nos últimos 20 anos.

367
368

Empresa que pertence ao Estado holandês desde 2008.
Banco brasileiro criado em 1943.
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Tabela 14 - Empresas da Itaúsa que atuaram no incentivo ao MAM-SP
Instituição
Banco ITAUCARD S. A.
Banco Itaú S.A.
Banco Itaú BBA S. A.
Banco Itaú BMG Consignado S. A.

Relação com a Itaú S.A.
Administradora de cartões de crédito do Banco Itaú S. A.
Empresa da Holding Itaú Unibanco
Maior corporate & investment bank da América Latina, faz parte do
Holding Itaú Unibanco.
Banco que resultou da aquisição da totalidade da participação detida
pelo Banco BMG S.A. (“BMG”) no Banco Itaú BMG Consignado
S.A. (“Itaú BMG Consignado”) pela Itaú Unibanco Holding.

BFB Leasing S. A. Arrendamento
Mercantil.

Ligada à Holding Itaú Unibanco.

Itaú Vida e Previdência S. A.

Administradora de investimentos em previdência do Banco Itaú S. A.

Banco Citicard S. A.

Banco adquirido pela Holding Itaú Unibanco em 2013.

Banco FIAT S. A.

Fundado em 1974, integrou o Grupo Fiat por 28 anos. Em março de
2003, a empresa foi adquirida pelo Banco Itaú S. A.

Fonte: tabela elaborada pelo autor, com base nos dados fornecidos pelo Portal SalicNet.

Todos os incentivos para o financiamento dos planos anuais do MAM-SP entre 2001 e
2020 se beneficiaram do Artigo 18 da Lei Rouanet, à exceção de um único projeto, o Plano
Anual de 2001, enquadrado no Art. 26. Portanto, a quase totalidade das doações efetuadas pelas
empresas da Itaúsa se beneficiaram de dedução integral do imposto de renda. É importante
destacar que as relações entre o MAM-SP e seus incentivadores não se limitam apenas às
empresas da Holding, mas se apoiam em outras empresas parceiras e em grandes empresários
nacionais. Na relação de incentivadores de projetos do MAM-SP aparecem algumas das
maiores empresas do país, como a Vale S.A., a Votorantim S.A., a Havan Lojas de
Departamentos, além de empresários que doam enquanto pessoas físicas, delineando, por
consequência, uma aliança a partir da formação de uma “comunidade de interesses”, que se
efetiva – conforme tratado anteriormente – numa relação baseada em reciprocidade de
conveniências.
Essas alianças entre empresários e instituições do conglomerado Itaúsa são tecidas
especialmente no campo financeiro, pois os bancos da holding abrigam as contas corporativas
das principais empresas brasileiras e as contas pessoais de seus proprietários e ajudam na
orientação de investimentos, terreno onde são combinados compartilhamentos de interesses. A
Itaúsa acaba formando uma “carteira” de clientes pessoas jurídicas e pessoas físicas que são
chamados a auxiliar nos projetos culturais de seu interesse, cuja atratividade está na
possibilidade de gozar de dedução integral de imposto, além da obtenção de visibilidade na
condição de filantropo.
Em relação ao MASP, os laços com membros da Itaúsa começaram a ser efetivados a
partir especialmente de 2013, quando Alfredo Egydio Setubal, então presidente da Itaúsa
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(atualmente vice-presidente) foi procurado por Alberto Whitaker, à época superintendente do
Museu, para solicitar empréstimo.369 Baseado na experiência de membros da Itaúsa na
Fundação Bienal de São Paulo, no Itaú Cultural e no MAM-SP, Setubal decidiu se envolver
mais diretamente com a gestão do MASP, mas a história do envolvimento do MASP com
grupos empresariais paulistanos, assim como o MAM-SP, está também presente desde sua
criação, podendo ser considerado um caso bastante exemplar de sucesso de um museu privado
através de benefícios oferecidos pelo Estado brasileiro, muito antes da Lei Rouanet.
O MASP nasceu da ambição de Francisco de Assis Chateaubriand Bandeira de Mello
(1892-1968), empresário do ramo das comunicações, proprietário de um conglomerado que
reuniu, em seu apogeu nas décadas de 1940 e 1950, 34 jornais, 36 emissoras de rádio, além de
estações de televisão. Chateaubriand criou a primeira emissora de TV da América Latina, a TV
Tupi, em 1950. O museu sonhado por Chateaubriand se inspirava na atuação de grandes
colecionadores e empreendedores americanos, como o empresário do aço Henry Clay Frick,
cuja grande coleção compõe atualmente a Frick Collection em Nova Iorque, o editor John Hay
Whitney, então presidente do MoMA, além da família Rockefeller.
Para concretizar sua iniciativa, Chateaubriand contou com a ajuda técnica do italiano de
La Spezia, Pietro Maria Bardi (1900-1999), crítico e negociante de arte que chegou ao Brasil
em 1946. O interesse de Bardi era ampliar o comércio da arte italiana no país, a partir de sua
galeria instalada em Roma, o Studio d’Arte Palma. Logo após sua chegada ao Rio de Janeiro,
organizou, em novembro de 1946, uma exposição de pintura antiga italiana no Salão Nobre do
prédio do Ministério da Educação e Saúde, recém-inaugurado, com 54 telas trazidas da Itália.
Foi nesta ocasião que conheceu Assis Chateaubriand, interessado na aquisição de obras.
Segundo relato de Bardi, Chateaubriand “expos suas intenções de criar um museu no Brasil e
me oferecia a oportunidade de colaborar na empreitada”. A intenção inicial de Chateaubriand
era abrir seu museu na cidade do Rio de Janeiro, mas logo a ideia foi alterada, sendo a cidade
de São Paulo escolhida: “lá é que está o dinheiro, pois é a terra do café” (BARDI, 1986, p. 12).
E foi na sede dos Diários e Emissoras Associados de propriedade de Assis Chateaubriand, na
Rua Sete de Abril, 230, na cidade de São Paulo, que o novo museu começou a ser instalado. O
prédio estava ainda em fase final de construção, e seu arquiteto, o francês Jacques Pilon, iniciou
a adaptação do primeiro andar para sua nova finalidade, em conjunto com a arquiteta Lina Bo
Bardi (1914-1992), esposa de Bardi. No dia 02 de outubro de 1947 foi inaugurado oficialmente
o MASP.
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A formação do acervo do MASP foi, sem dúvida, a tarefa mais audaciosa da dupla
Chateaubriand/Bardi e contou com os “conhecimentos que Assis tinha das alternativas do
mundo político e econômico do país” (Ibidem, p. 16). Graças ao uso maciço de sua rede de
comunicação, especialmente as emissoras de rádio, e seu trânsito entre os principais nomes da
indústria e da política nacional por mais de três décadas, Chateaubriand iniciou uma campanha
de arrecadação de doações, que mobilizou inúmeros industriais, empresários e colecionadores:
“era respeitado por suas ideias audaciosas e temido pelos meios que empregava para alcançar
os fins a que se propunha. Além de obras de arte, colecionava admiradores apaixonados e
desafetos ardorosos” (SIMÕES; KIRST, 2008, p. 16).
Dentre os principais fornecedores de obras para o Museu teve papel destacado o
historiador da arte e comerciante francês Georges Wildenstein (1892-1963) que, além das
vendas, fez importantes doações ao MASP. Das obras doadas pelo próprio Chateaubriand se
destaca a pintura Retirantes (1944), uma das obras mais expressivas da fase artística de Candido
Portinari (1903-1962), dedicada às questões sociais brasileiras, em especial ao deslocamento
de famílias que fugiam da fome e da seca da região Nordeste. Ao lado de Retirantes, o MASP
possui outras duas importantes telas de Portinari doadas por Chateaubriand, Criança Morta
(1944) e Enterro na Rede (1944).
Das aquisições realizadas no exterior, duas pinturas foram emblemáticas: Retrato do
Conde-Duque de Olivares (1624), de Diego Velázquez (1599-1660), adquirida em 1948 na
Inglaterra; e A Ressurreição de Cristo (1499-1502), de Rafael Sanzio (1483-1520), comprada
em 1953 de uma tradicional casa comercial de arte de Nova Iorque, a Galeria Knoedler. A
ausência de um laudo técnico sobre a autenticidade da obra de Rafael não impediu que Bardi
indicasse a sua aquisição, iniciando um longa batalha pela confirmação de sua atribuição. A
aceitação definitiva da autoria se deu após estudo do historiador de arte italiano Roberto Longhi
(1890-1970), um dos mais respeitados conhecedores dos artistas do início do Renascimento,
que confirmou a atribuição de Bardi (BARDI, 1986, p. 36).
O MASP realizou algumas exposições na Europa (França, Bélgica, Suíça, Inglaterra,
Alemanha e Itália) e nos Estados Unidos em seus primeiros anos de existência, a fim de oferecer
maior visibilidade ao projeto e atrair a simpatia de possíveis doadores de obras de arte.
Aproveitando a queda de preço no mercado de arte europeu, em razão do empobrecimento de
muitos colecionadores atingidos pelas consequências da Segunda Guerra Mundial,
Chateaubriand e Bardi fizeram várias aquisições importantes durante a realização das
exposições, em especial nas Galerias Wildenstein e Knoedler. A Galeria Wildenstein era uma
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das mais tradicionais na Europa, criada ainda em meados do século XIX por Nathan
Wildenstein. A Galeria Knoedler, em Nova York, fora criada em 1846 por Michael Knoedler.
Entretanto, as dívidas contraídas juntos aos galeristas para compra das obras não foram
honradas, razão que levou o representante da Galeria Knoedler a solicitar judicialmente o
sequestro das obras vendidas ao MASP durante uma exposição nos Estados Unidos.
Chateaubriand, então, solicitou um crédito de US$ 4 milhões ao banqueiro e colecionador
David Rockfeller junto ao Chase Manhattan Bank, oferecendo como garantia o penhor de todo
o acervo. Mas o crédito junto a Rockfeller também não foi honrado, o que tornava iminente o
confisco do acervo.
Usando de suas boas relações no mundo político, Chateaubriand conseguiu um
empréstimo da Caixa Econômica Federal, autorizado pelo então presidente Juscelino
Kubitscheck, que também não foi quitado ao longo dos anos seguintes, situação que perdurou
até sua morte, em 1968. Em seu depoimento, Bardi assim relatou o acontecido: “O acréscimo
da pinacoteca e o surgir de restrições de caráter cambial, criaram uma série de problemas
financeiros que foram resolvidos com a generosa intervenção do presidente Juscelino
Kubitschek”.370 Foi durante o governo militar, através da intervenção dos Ministérios da
Fazenda e da Educação e Cultura, que a dívida foi formalmente encerrada. Não menos generosa
foi a contribuição da Prefeitura de São Paulo ao mesmo MASP, através da cessão de um terreno
em área nobre da cidade, a Avenida Paulista, para a construção de sua nova sede.
A nova sede do MASP, projetada por Lina Bo Bardi, acabou por consolidar a instituição
no cenário nacional e internacional. Construída no local onde se edificara em 1916 um
belvedere que permitia uma visão do Vale do Anhangabaú, demolido em 1951 para abrigar o
pavilhão que serviu à primeira edição da Bienal Internacional de São Paulo, o prédio foi
construído de maneira a permitir a manutenção do antigo terraço – suspenso sobre quatro pilares
em suas extremidades, deixando um vão livre de 70 metros de comprimento –, ao mesmo
tempo em que dotava o museu de espaços amplos e livres, a fim de acomodar diversas naturezas
de exposições. Após dez anos passados desde o início dos projetos, a nova sede foi inaugurada
em 07 de novembro de 1968, aproveitando a presença em São Paulo da Rainha Elizabeth II da
Inglaterra, que cumpria agenda oficial no Brasil.
O MASP viveu deficitário por muitos anos, mesmo contando com subsídios
governamentais, muito em função do modelo de gestão adotado. A chegada de Alfredo Egydio
Setubal ao Museu em 2013 foi seguida da mudança do Estatuto da instituição e do comando da
370
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equipe. Em setembro de 2014, Heitor Martins, ex-presidente da Fundação Bienal de São Paulo
de 2009 a 2012, assumiu e presidência da diretoria executiva do Museu, condição imposta por
Setubal.371 O novo Estatuto teve por inspiração os documentos de gestão do MoMA e o poder
de decisão da Assembleia foi deslocado para um conselho deliberativo, momento em que
membros da Itaúsa começaram a atuar de formas mais direta da gestão do MASP, o que
possibilitou replicar as estratégias utilizadas no MAM-SP. A Presidência do Conselho passou
a ser ocupada por Setubal. Alberto Fernandes, vice-presidente do Itaú BBA, assumiu a função
de diretor na Diretoria Estatutária. No mesmo momento, a vice-presidência do Conselho
Deliberativo do MASP passou a ser ocupada por Geyze Marchesi Diniz, esposa do empresário
Abílio Diniz, um dos maiores empresários do Brasil e presidente do Conselho de Administração
da Península Participações, empresa de investimentos e terceira maior acionista global da rede
Carrefour.
O MASP aparece com 16 projetos na lista das mil maiores captações no Pronac, que
somam R$ 189.991.081,23 em valores nominais e R$ 260.465.828,27 em valores corrigidos
(Tabela 15). A média de captação por projeto, em valores corrigidos, é de R$ 16.5 milhões.
Empresas da Itaúsa, que não tinham participação expressiva no patrocínio do Museu até 2014,
começaram a figurar como as maiores incentivadoras a partir deste ano, que coincide com a
chegada de Alfredo Egydio Setubal à Presidência do Conselho Deliberativo. A Tabela 16
apresenta a relação das empresas da holding que atuaram no incentivo ao MASP, com os
respectivos valores nominais e corrigidos de fomento nos últimos sete anos. Assim como no
caso do MAM-SP, a quase totalidade dos projetos com captação pelo Pronac do MASP foi
enquadrada no Artigo 18, que permitiu dedução integral de impostos.
Tabela 15 - Projetos aprovados para o Museu de Arte de São Paulo, incluídos na relação das mil
maiores captações da Lei Rouanet, entre 2014 e 2020

2019 (Plano Anual)

Captação
Nominal
R$ 20.796.529,00

Banco Citibank/R$ 3.050.000,00

Captação Corrigida
(12/2020)
R$ 21.985.942,80

2020 (Plano Anual)

R$ 20.593.538,00

Itaú Seguros S.A. SP/R$ 1.100.000,00

R$ 20.593.538,00

2021 (Plano Anual)

R$ 16.720.381,13

Bradesco Administradora de Consórcios
R$ 16.720.381,13
Ltda. SP /R$ 2.700.000,00

2018 (Plano Anual)

R$ 14.723.148,79

Banco Itaú S.A. SP/R$ 6.600.000,00

R$ 16.074.944,39

Reforma do Anexo

R$ 14.670.000,00

Vale S.A. RJ/R$ 8.200.000,00

R$ 23.322.176,76

Revitalização

R$ 14.665.010,97

Alfastar Participações Ltda. - SP/
R$ 4.500.000,00

R$ 44.328.658,98

Projeto
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2015 (Plano Anual)

R$ 14.569.644,00

2016 (Plano Anual)

R$ 14.221.418,83

2017 (Plano Anual)

R$ 12.966.357,28

2014 (Plano Anual)

R$ 8.820.000,00

2009 (Plano Anual)

R$ 7.177.613,00

Restauração,
Conservação e
Modernização Edifício e Acervo

R$ 6.457.852,31

2007 (Plano Anual)

R$ 6.263.000,00

2011 (Plano Anual)

R$ 4.994.000,00

2013 (Plano Anual)

R$ 4.052.587,92

Entre Nós - A figura
humana no acervo do
MASP

R$ 8.300.000,00

BANCO ITAUCARD S.A. -MG/
R$ 6.000.000,00
BANCO ITAUCARD S.A. - MG/
R$ 5.000.000,00
Cia Itaú Securitizadora de Créditos
Financeiros SP/ R$ 4.000.000,00
BANCO ITAUCARD S.A. - MG/
R$ 5.000.000,00
FIAT Automóveis S.A. - MG/
R$ 2.500.000,00
BNDES Participações S.A. BNDESPAR - RJ /R$ 2.968.916,00
Mercedes-Benz do Brasil Ltda. - SP/
R$ 1.800.000,00
Banco Bradesco Financiamentos S.A. SP/R$ 1.000.000,00
Banco BERJ S.A. - RJ/750.000,00
Bradesco Vida e Previdência S.A. SP/R$ 750.000,00
Companhia de Seguros Aliança do
Brasil - SP/R$ 7.133.300,00

R$ 18.203.919,31
R$ 16.638.228,08
R$ 14.770.868,37
R$ 12.236.648,38
R$ 13.275.371,35

R$ 6.457.852,31

R$ 12.072.405,98
R$ 8.199.396,40
R$ 6.026.983,63

R$ 9.558.512,40

Fonte: tabela elaborada pelo autor, com base nos dados fornecidos pelo Portal SalicNet.

Tabela 16 - Empresas da Holding Itaúsa que atuaram no incentivo ao MASP, com os respectivos
valores nominais e corrigidos de fomento nos últimos sete anos
Instituição
Banco ITAUCARD S. A.
Banco Itaú S.A.
Cia Itaú Securitizadora de
Créditos Financeiros - SP

Relação com a Holding Itaú S.A.
Administradora de cartões de
crédito do Banco Itaú
Empresa do Itaú Unibanco Holding
Instituição que atua no mercado
financeiro, liderada pelo Itaú
Unibanco Holding

Incentivos

Corrigidos
(dez. 2020)

R$ 16.000.000,00

R$ 45.637.275,99

R$ 9.000.000,00

R$ 31.717.454,65

R$ 4.000.000,00

R$ 14.271.594,81

Fonte: tabela elaborada pelo autor, com base nos dados fornecidos pelo Portal SalicNet.

5.3 – A atuação do Grupo Globo no campo museal através da Fundação Roberto Marinho
(FRM)
Além da atuação das empresas da Itaúsa, outra grande empresa brasileira também ocupa
lugar de destaque entre as maiores beneficiárias do Pronac no campo museal. Trata-se do Grupo
Globo (Organizações Globo Participações S.A.), um grupo de mídia que congrega jornais, redes
de rádio e televisão no Brasil, com destaque para a Rede Globo, segunda maior emissora de TV
do mundo, a Globosat, maior produtora de conteúdo destinado a TV por assinatura da América
Latina, e a Globo.com, portal de notícias e entretenimento da Internet. A TV Globo está entre
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as 25 marcas mais valiosas do país, com valor de mercado de US$ 3.295 bilhões, o equivalente
a R$ 17,4 bilhões, e seu faturamento anual gira em torno de R$ 10 bilhões.372
O Grupo Globo teve sua origem no jornal O Globo, fundado em 1925 por Irineu
Marinho, que faleceu poucos dias após a fundação do jornal. Seu filho, Roberto Marinho,
herdou a propriedade do jornal, veículo que lhe permitiu transformar-se em um dos empresários
brasileiros mais influentes do século XX, em função dos laços de proximidade com
empresários, políticos e chefes de Estado, especialmente durante a ditadura militar iniciada em
1964. Após seu falecimento, o Grupo Globo passou a ser dirigido por seus filhos.373
A atuação do Grupo Globo no campo da cultura, e dos museus particularmente, se faz
através da FRM, idealizada, criada e presidida por Roberto Marinho até seu falecimento. Na
relação dos mil maiores projetos em valores nominais, quatro museus estão ligados diretamente
à atuação da FRM: o Museu da Língua Portuguesa, o Museu do Futebol, o Museu de Arte do
Rio de Janeiro e o Museu da Imagem e do Som do Rio de Janeiro, com captação de cerca de
R$ 170 milhões (R$ 169.841.993,19). Esses quatro museus foram responsáveis por 12% de
todo o volume de captação apenas entre os 53 museus presentes entre os mil maiores projetos.
Em valores corrigidos (dez/2020), os quatro museus captaram um montante superior a R$ 240
milhões (Gráfico 25).

Gráfico 25 - Museus e a Fundação Roberto Marinho, entre as mil maiores captações
na Lei Rouanet
R$98.319.990,94

MUSEU DA LÍNGUA PORTUGUESA

R$66.937.086,58
R$86.565.293,36

MUSEU DA IMAGEM E DO SOM RJ

MUSEU DO FUTEBOL

MUSEU DE ARTE DO RIO - MAR

R$70.014.078,37
R$36.014.377,12
R$18.683.768,94
R$22.589.199,60
R$14.207.059,30

Captação Corrigida - 31/12/2020

Captação Nominal

Fonte: gráfico elaborado pelo autor, com base nos dados fornecidos pelo Portal SalicNet.

BENÍCIO, Jeff. “Globo é a sexta marca mais valiosa do Brasil; vale 10 SBT”. In: Portal Terra, 13 set. 2020.
Segundo a Revista Forbes, em 2019 os três filhos de Roberto Marinho possuíam uma fortuna estimada em R$
33,63 bilhões (FORBES Brasil, ano VII, n. 71, 2019, p. 80).
372
373

217

A FRM ocupa o terceiro lugar no ranking dos proponentes com maior volume de
captação no Pronac. Na relação dos mil maiores projetos, a FRM aparece com mais de R$ 191
milhões de captação em valores nominais, atingindo quase R$ 300 milhões em valores
corrigidos (Tabela 17). Entretanto, a captação nominal, se considerados todos os projetos desde
o início da Lei Rouanet, além do ranking das mil maiores, já superou R$ 222 milhões (R$
222.699.794,7), o que corresponde a mais de R$ 360 milhões se aplicada a correção até
dezembro de 2020. A FRM, criada em 1977, é presidida atualmente por José Roberto Marinho,
filho de Roberto Marinho.

Tabela 17 - Projetos da Fundação Roberto Marinho entre as mil maiores captações da Lei Rouanet
Projeto
Museu da Imagem e do Som,
2010
Estação da Língua Portuguesa,
2001
Museu da Língua Portuguesa/
Execução das obras de
adaptação interna, 2017
Museu do Futebol, 2006
Museu da Língua Portuguesa Desenvolvimento e
implantação de museografia,
2016
Museu da Imagem e do Som,
2012
Museu da Imagem e do Som Implantação do Parque
Tecnológico, 2014
Museu de Arte do Rio – MAR,
2011
Paço do Frevo, 2009
Projeto Cristo Redentor Recuperação estrutural e
revitalização do entorno, 1999
Apoio ao Patrimônio Cultural
Brasileiro, 1995
Som e Luz no Museu Imperial,
1998
Total

Captação
Nominal

Maior incentivador
individual/Valor do incentivo

Captação
Corrigida (dez.
2020)

R$ 36.255.500,30

Vale S.A./R$ 7.000.000,00

R$ 47.140.695,81

R$ 25.527.760,84

Petrobrás/R$ 6.000.000,00

R$ 54.542.345,77

R$ 24.177.800,00
R$ 18.683.768,94

Companhia de Saneamento Básico
do Estado de São Paulo/
R$ 25.560.598,50
R$ 4.950.000,00
Cielo S.A./R$ 5.120.000,00
R$ 36.014.377,12

R$ 17.231.525,74

Globosat Programadora Ltda./
R$ 5.750.000,00

R$ 18.217.046,67

R$ 17.031.092,07

Natura Cosméticos S.A./
R$ 4.126.672,07

R$ 19.889.580,34

R$ 16.727.486,00

Globosat Programadora Ltda./
R$ 10.633.486,00

R$ 19.535.017,21

R$ 14.207.059,30

Vale S.A./R$ 5.000.000,00

R$ 22.586.199,60

R$ 8.685.748,00

Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e
Social/R$ 3.000.000,00

R$ 14.334.846,45

R$ 6.186.005,18

ABN Amro Arrendamento
Mercantil/R$ 2.103.222,60

R$ 15.813.732,91

R$ 3.453.339,23

TV Globo Ltda./R$ 2.313.734,00

R$ 13.467.311,26

R$ 3.335.224,00

ELETROBRÁS/R$ 3.335.224,00

R$ 11.016.565,05

R$ 191.502.309,60

R$ 298.118.316,69

Fonte: tabela elaborada pelo autor, com base nos dados fornecidos pelo Portal SalicNet.

Diferentemente da Itaúsa, o Grupo Globo ou a FRM não mantém instituições culturais
a elas vinculadas diretamente e tampouco são identificados membros de sua alta direção
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ocupando cargos de gestão nos museus. A atuação do FRM se faz, basicamente, através da
costura de alianças com empresas interessadas em utilizar incentivos fiscais para fins culturais
como moeda de troca para o fortalecimento da imagem corporativa, oferecendo visibilidade aos
patrocinadores a partir do poder que o Grupo Globo desfruta na formação de opinião pública
no Brasil. Esse poder de veiculação dos projetos sob a responsabilidade da FRM pode ser
considerado, portanto, um dos seus principais ativos. Enquanto outros proponentes precisam
incluir custos de divulgação em seus projetos, com o objetivo de obter espaço na mídia para
reverberar as iniciativas e promover retorno de imagem, para não dependerem apenas da
chamada “mídia espontânea”, a FRM conta com a participação do conglomerado de empresas
do Grupo Globo. Para se ter uma ideia desta vantagem transformada em valores, basta lembrar
que um comercial de 30 segundos veiculado nos intervalos do principal programa jornalístico
da Globo, o Jornal Nacional, custava R$ 825.500,00 até março de 2019.374 A TV Globo
concentra 33,3% da audiência na média/dia no país entre 7 horas e meia-noite.375
Essa visibilidade como moeda de troca permite à FRM desfrutar de um lugar de prestígio
no ambiente do financiamento à cultura no Brasil, pois atrai o interesse tanto das empresas
privadas mais bem posicionadas no ranking nacional – dentre elas o Itaú Unibanco, o Bradesco,
a Vale S.A., a Eletrobrás, a CEMIG, a Votorantim, a Camargo Correia e a Natura Cosméticos
– quanto do governo federal e de suas estatais – especialmente o BNDES – e dos governos
estaduais do Rio de Janeiro e de São Paulo. Outra particularidade da cartela de parceiros da
FRM são concessionárias de serviços de saneamento e de fornecimento de energia elétrica,
como a SABESP, a ESCELSA, a Lajeado Energia, a Bandeirante Energia, a Enertrade
Comercializadora de Energia e a Energest.
Outra parte do sucesso das captações dos projetos culturais de iniciativa da FRM está
baseada na utilização de empresas do próprio Grupo Globo como incentivadoras, tornando-se,
elas próprias, beneficiárias dos incentivos fiscais oferecidos pelo Pronac. Em relação aos
projetos de museus, as empresas do Grupo Globo que mais participam são a Globosat
Programadora, a Globo Comunicações e Participações, a Infoglobo Comunicação e
Participação e a Distel Holding (Globocabo). Dessa forma, as próprias empresas do Grupo
ocupam uma posição de relevância no disputado ambiente da filantropia museal no país.
Além de influenciar decisivamente na escolha de projetos culturais afinados aos
interesses dos proprietários do Grupo Globo, a FRM se tornou uma das mais influentes
instituições do “mercado de patrocínios” no país. Vale acrescentar um outro aspecto pouco
374
375

REDE GLOBO. Lista de preços – outubro de 2018 a março de 2019. Rio de Janeiro: Rede Globo, sem data.
Kantar IBOPE Media. Página oficial.
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visível, mas de significativa importância para entender o papel da FRM nos negócios do Grupo
Globo. Na qualidade de intermediária dos incentivos, a Fundação tem direito de usar parte da
verba de captação para cobrir custos operacionais, estipulados pela própria Fundação em função
da remuneração dos agentes internos e externos envolvidos com a captação, que em certas
circunstâncias podem gerar resultados positivos ou superávits, não considerados propriamente
como lucro, na medida em que a instituição é definida estatutariamente como “sem fins
lucrativos”. A manipulação dessa margem de orçamento garante a capitalização e,
consequentemente, o fortalecimento da Fundação a longo prazo. O superávit deve ser revertido
para atividades da própria instituição ou para a remuneração de seus dirigentes e gozam de
benefícios tributários.
A intenção inicial do empresário Roberto Marinho quando instituiu a Fundação era a de
criar atalhos jurídicos para diversificar a atuação de seu conglomerado de comunicação,
especialmente a TV Globo, criada em 1965. A oportunidade surgiu a partir da criação de um
projeto do governo federal, na presidência do general Garrastazu Médici, de criar um programa
de rádio transmitido para todo o país e voltado para a educação de adultos, o chamado Projeto
Minerva, através da portaria interministerial n. 408/1970. No início da década de 1970
integrantes do governo militar buscavam uma alternativa para a redução dos altos índices de
analfabetismo, após encerrar a curta experiência desenvolvida pelo pedagogo Paulo Freire no
âmbito do Plano Nacional de Alfabetização, implantado no governo João Goulart.
Para Roberto Marinho, a possibilidade de usar seu novo canal de televisão na veiculação
de programas educativos se tornou uma alternativa que possibilitaria a ampliação da presença
da TV Globo em todo o território nacional. Não tardou para que fosse estabelecida uma parceria
com o governo federal e a nova Fundação, que permitia os meios jurídicos necessários para o
desenvolvimento dos trabalhos no promissor campo da educação através da televisão.
Apenas um mês após sua criação, que se deu formalmente em dezembro de 1977, a
FRM estabeleceu um convênio com a TV Cultura, da Fundação Padre Anchieta, à época uma
sociedade civil com dotação do governo do Estado de São Paulo, para realizar aquela que foi a
primeira grande produção na área de educação, o Telecurso 2º Grau. As aulas tinham
transmissão diária por meio da Rede Globo e de suas afiliadas.376
O início bem-sucedido da fundação não se limitou ao Telecurso 2º Grau. Em janeiro de
1978 a FRM também passou a atuar no campo da cultura, através da “Campanha de Preservação
da Memória Nacional”, inicialmente restrita à TV Globo Minas, mas que passaria,
376

PEREIRA, Geraldo Jordão (org.). 20 anos que valeram a pena: Fundação Roberto Marinho. Rio de Janeiro:
Fundação Roberto Marinho, 1998.
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posteriormente, a ser veiculada em todo o país, através de comerciais ao longo da programação.
O interesse do empresário Roberto Marinho no campo da cultura vinha desde anos de 1950,
quando liderou uma campanha junto ao poder público pela concessão de terrenos no centro do
Rio de Janeiro para a instalação de teatros, projeto que ficaria sendo conhecido por “Broadway
carioca”. O jornal O Globo se engajou na campanha, que teve o apoio de artistas e empresários
que temiam um esvaziamento cultural da cidade após a transferência da capital para Brasília.377
A ideia, entretanto, não foi concretizada.
A Campanha de Preservação da Memória Nacional tinha o slogan “Nosso passado está
vivo, ajude a conservá-lo”. A FRM começou, então, a participar de projetos de restauração de
bens arquitetônicos tombados pelo IPHAN, através da captação de investimentos junto a
grandes empresas nacionais e estrangeiras instaladas no Brasil. Esse foi o caso da parceria com
a FIAT Automóveis, que havia instalado sua fábrica de carros no Brasil em 1973, com o
lançamento do primeiro automóvel no mercado brasileiro em 1976. A FIAT tinha interesse em
participar mais ativamente da restauração do patrimônio barroco mineiro, como forma de
associar sua imagem ao estado da Federação que a acolhera.
Neste momento inicial de atuação da FRM, o Brasil ainda não contava com uma
legislação própria de incentivos fiscais para projetos culturais, o que tornava o “negócio” ainda
pouco atraente. O maior lastro oferecido pela FRM era justamente a visibilidade dos projetos:
“o modelo de parceria se revelou bem-sucedido: a TV Globo cedia espaço publicitário para
fortalecer a marca das empresas envolvidas, e a Fundação Roberto Marinho, por sua vez,
encarregava-se de coordenar e executar os projetos” (FINGUERUT; SUKMAN, 2008, p. 14).
Aos poucos, a FRM passou a incorporar os museus em suas estratégias de atuação na
área da cultura, mais especificamente na cidade do Rio de Janeiro, sede da Fundação, passando
a exercer forte influência na programação dessas instituições. Em 1989, a Fundação apoiou a
montagem de uma exposição de bonecos articulados, que apresentava um panorama da história
do Brasil desde a chegada dos portugueses até o final do Império, chamada de “O Brasil de
Pedro a Pedro”, da artista plástica Suzana Rodrigues. Terminado o prazo de permanência da
exposição, um desentendimento entre a artista – que desejava a permanência da mostra – e a
direção do Museu Histórico Nacional (MHN) levou Roberto Marinho a interceder em favor de
Suzana Rodrigues junto ao então ministro da Cultura, José Aparecido de Oliveira. Após as
continuadas negativas da direção do Museu em manter a exposição, José Aparecido – a pedido
de Roberto Marinho – ordenou ao presidente da FNPM, a quem o Museu estava subordinado,
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a demissão da diretora do Museu Histórico Nacional, Solange de Sampaio Godoy. Diante da
pressão política, e recusando-se a atender o pedido de Marinho, o presidente da FNPM, Augusto
Carlos da Silva Telles, pediu demissão e a diretora do MHN foi afastada diretamente pelo
ministro da Cultura, mesmo diante de intensos protestos de funcionários e diretores da FNPM,
que viam naquela ação uma ingerência indevida do empresário Roberto Marinho na atuação do
Museu Histórico Nacional.
Uma atuação mais sistemática da FRM no campo dos museus se daria a partir de 1992,
através da campanha “Museus, visite essa emoção”, que foi realizada em duas partes e durou
até 1995. Quatorze museus foram contemplados.378 A campanha se baseou na produção de
filmes de curtíssima duração, que mostravam imagens externas e do acervo das instituições,
acompanhadas da narração do ator Paulo César Pereio. Dentre as personalidades que
convidavam o público a conhecer os museus estavam artistas ligados à dança, à dramaturgia e
à música, como a bailarina Ana Botafogo, os atores Mário Lago e Lília Cabral, e os músicos
Milton Nascimento e Daniela Mercury. Segundo dados da FRM, alguns museus apresentaram
50% no aumento de público durante a campanha, que era exibida pela Rede Globo durante os
períodos de férias escolares (FINGUERUT; SUKMAN, 2008, p. 101).
Foi a partir da criação do Museu da Língua Portuguesa, em março de 2006, que a FRM
estabeleceu seu programa voltado aos museus como um dos destaques de sua atuação no campo
do patrimônio cultural, já sob a presidência de José Roberto Marinho e com a liderança do
diretor de teatro e televisão Hugo Barreto, criador do primeiro Telecurso 2º Grau. Na sequência,
a FRM se envolveu com os projetos de criação do Museu do Futebol e do Museu de Arte do
Rio de Janeiro (MAR), além do projeto de construção da nova sede do Museu da Imagem e do
Som do Rio de Janeiro. Atualmente, Hugo Barreto ocupa o cargo de diretor-presidente do
Instituto Cultural Vale.
Um dos pontos da atuação da FRM na área dos museus se faz a partir de parcerias
estabelecidas com os poderes públicos, na medida em que atua na criação e na revitalização de
museus vinculados à esfera pública. Em relação ao MAR, a parceria foi estabelecida com a
Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro; em relação ao MIS-RJ, com o governo do estado do
Rio de Janeiro; no caso do Museu do Futebol e do Museu da Língua Portuguesa, a parceria foi
estabelecida com o governo do estado de São Paulo.
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Museu Imperial, Museu Histórico Nacional, Museu Villa-Lobos, Museu Aeroespacial, Museu Nacional, Casa
do Pontal, Museu Chácara do Céu, Museu Paulista, MASP, Museu de Arte Sacra de São Paulo, Museu Goeldi,
Museu de Arte Contemporânea de Olinda, Museu da Inconfidência e Museu Mariano Procópio (FINGUERUT;
SUKMAN, 2008, p. 101).
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O Estatuto da FRM prevê uma ampla gama de atuações em seu Artigo 2º: “assistência,
execução, promoção, apoio, incentivo e patrocínio de ações nos campos cultural, educacional,
social, filantrópico, comunitário, recreativo/esportivo, científico-tecnológico”, que podem ser
efetivados através de “contratos ou convênios com entidades privadas ou públicas”.379 Vale
lembrar que o marco legal atual que regula o funcionamento das fundações é o Código Civil,
que define que que essas só serão criadas para fins “religiosos, morais, culturais ou de
assistência”.380 A lei n. 13.151/2015 deu nova redação ao Art. 62, especificando como
atividades culturais aquelas ligadas à defesa e à conservação do patrimônio histórico e artístico.
O Ministério Público é o órgão responsável pela fiscalização das fundações.381
O Museu da Imagem e do Som do Rio de Janeiro (MIS-RJ) foi criado em 1965 e inovou
o cenário museal brasileiro, ao dedicar-se inteiramente a acervos audiovisuais. Foi instalado em
um dos últimos pavilhões remanescentes da Exposição do Centenário da Independência – o
Pavilhão do Distrito Federal – realizada em 1922. Durante seus anos iniciais trouxe também
outra novidade para o cenário das instituições de memória, que foi a realização de entrevistas
com personalidades da música e da vida cultural brasileira, formando um acervo de história oral
bastante representativo, projeto denominado “Depoimentos para a Posteridade”. Seu primeiro
depoente foi João da Baiana, à época o mais antigo sambista vivo do Brasil, evento que se
realizou em 24 de agosto de 1966 (ALBIN, 2000). Atualmente, o MIS-RJ conta em seu acervo
com mais de 900 depoimentos, além de uma discoteca formada por mais de 300 mil discos e
das coleções de documentos e fotografias doadas por músicos e pesquisadores da história da
música brasileira.
O crescimento da coleção acabou por determinar a expansão do MIS-RJ para uma nova
sede, no bairro da Lapa, em 1990. Em 2008, o governo do estado do Rio de Janeiro anunciou o
projeto de construção de uma nova sede para o Museu, em terreno desapropriado que abrigava
uma casa noturna, na Avenida Atlântica, na orla de Copacabana. O projeto fazia parte das
estratégias do então governador Sérgio Cabral Filho de preparação da capital do estado para a
realização de dois eventos de grande impacto internacional, a Copa do Mundo (2014) e as
Olimpíadas do Rio de Janeiro (2016).
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Registro em: 15 jun. 2020.
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O prestígio e a influência da FRM foram determinantes para que o governo do Estado
formalizasse um convite à Fundação para que ficasse responsável pela concepção do novo
projeto. Acertada a parceria, sete escritórios de arquitetura foram convidados para apresentar a
ideia geral do projeto do Museu, sendo escolhido o norte-americano Diller Scofidio + Renfro.
Além dos valores captados através da Lei Rouanet, o MIS-RJ também contou com recursos do
Programa de Desenvolvimento do Turismo (PRODETUR) do Ministério do Turismo, oriundos
do BID.
A FRM apresentou, ao todo, três projetos de captação à CNIC voltados para a construção
do MIS-RJ. O primeiro, com o objetivo de iniciar a construção do novo edifício, incluindo
espaços expositivos, salas de atividades educativas, centro de pesquisa, reserva técnica, espaços
comerciais (café, restaurante e loja), teatro de 300 lugares, cinema ao ar livre e mirante, que
seria executado em 850 dias.382 A FRM solicitou à CNIC a aprovação de R$ 37.864.150,55
para captação, valor quase inteiramente aprovado (R$ 37.156.330,45). O sucesso na captação
também foi elevado, pois atingiu 97,57% ou R$ 36.255.500,30. Os três projetos voltados à
criação do MIS-RJ no âmbito da Lei Rouanet demonstram bem como a FRM obtém sucesso
em suas iniciativas culturais, combinando a atratividade do negócio – tendo em vista a grande
capacidade de divulgação – ao mesmo tempo em que usam empresas do Grupo Globo para
compor o quadro de incentivadores. A Tabela 18 apresenta o primeiro projeto (2010), que teve
captação nominal total de R$ 36.255.500,30, sendo R$ 18.824.172,37 de empresas ligadas ao
Grupo Globo (cerca de 50% do total), além dos aportes da Vale S.A. (R$ 7.000.000,00), Itaú
Vida e Previdência S.A. (R$ 5.558.000,00) e Natura Cosméticos S.A. (R$ 2.073.327,93).

382

Conforme indicado na base SalicNet (Projeto Pronac 107097).
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Tabela 18 - Incentivadores do projeto do Museu da Imagem e do Som (Pronac 107097)
Incentivador
Globosat Programadora Ltda.
Globo Comunicações e Participações Ltda.
Vale S.A.
Itaú Vida e Previdência S.A.
Natura Cosméticos S.A.
IBM - Brasil Indústrias Máquinas e Serviços Ltda.
Horizontes Conteúdos Ltda.
Infoglobo Comunicação e Participações S.A.
Cia Itaú Securitizadora de Créditos Financeiros
Distel Holding S.A.
Marcep Corretagem de Seguros Ltda.
IBM Leasing Arrendamento Mercantil S.A.

Total do incentivo
R$ 9.550.000,00
R$ 7.574.172,37
R$ 7.000.000,00
R$ 5.558.000,00
R$ 2.073.327,93
R$ 1.770.000,00
R$ 700.000,00
R$ 700.000,00
R$ 500.000,00
R$ 300.000,00
R$ 300.000,00
R$ 230.000,00

Fonte: tabela elaborada pelo autor, com base nos dados fornecidos pelo Portal SalicNet.

O segundo projeto (2012) teve captação total de R$ 17.031.092,07, sendo R$
7.262.420,00 de empresas ligadas à Globo (cerca de 42,64% do total), além dos aportes da
Natura Cosméticos S.A. (R$ 4.126.672,07), IBM (R$ 3.000.000,00) e Dibens Leasing S.A.
Arrendamento Mercantil, instituição Ligada ao Itaú (R$ 2.642.000,00). A taxa de sucesso na
captação foi de 97,50% (Tabela 19).
Tabela 19 - Incentivadores do projeto do Museu da Imagem e do Som Pronac 127628
Incentivador

Total do incentivo

Natura Cosméticos S.A.

R$ 4.126.672,07

Globo Comunicações e Participações Ltda.

R$ 3.088.000,00

IBM - Brasil Indústrias Máquinas e Serviços Ltda.

R$ 3.000.000,00

Horizontes Conteúdos Ltda.

R$ 2.750.000,00

Dibens Leasing S.A. - Arrendamento Mercantil (Instituição Ligada ao Itaú)

R$ 2.642.000,00

Globosat Programadora Ltda.

R$ 1.424.420,00

Fonte: tabela elaborada pelo autor, com base nos dados fornecidos pelo Portal SalicNet.

O terceiro projeto (implantação do parque tecnológico, 2013), teve captação total de
R$ 16.727.486,00, sendo R$ 12.027.486,00 de empresas ligadas à Globo (cerca de 71,90%),
além dos incentivos da Natura Cosméticos S.A. (R$ 3.700.000,00), IBM (R$ 1.000.000,00),
mesmos parceiros das outras captações para o mesmo museu. A taxa de captação foi a mais
elevada de todos os três projetos, atingindo 99,05% (Tabela 20).
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Tabela 20 - Incentivadores do projeto do Museu da Imagem e do Som. Pronac 1310874
Incentivador

Total do Incentivo

Globosat Programadora Ltda.

R$ 10.633.486,00

Natura Cosméticos S.A.

R$ 3.700.000,00

Horizontes Conteúdos Ltda.

R$ 1.394.000,00

IBM - Brasil Indústrias Máquinas e Serviços Ltda.

R$ 1.000.000,00

Fonte: tabela elaborada pelo autor, com base nos dados fornecidos pelo Portal SalicNet.

A idealização do Museu de Arte do Rio de Janeiro (MAR) resultou de uma parceria
entre a FRM e a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, ação que integrava o projeto intitulado
“Porto Maravilha”, de revitalização urbana da região portuária da cidade, que teria em dois
museus seus pontos focais, o próprio MAR e o Museu do Amanhã, ações também incluídas nas
preparações da cidade para a Copa do Mundo e os Jogos Olímpicos. Um dos pilares do projeto
era a valorização da região através da construção de museus-símbolo, seguindo modelos de
revitalização urbana adotados em outras cidades portuárias pelo mundo, como foi o caso do
Museu Guggenheim em Bilbao (Espanha) e do Museu das Civilizações da Europa e
Mediterrâneo, em Marselha (França).
A Praça Mauá, ponto histórico de referência da região portuária, foi território central
das reformas. A degradação sofrida pela região ao longo de anos, em função da decadência
econômica do antigo Porto do Rio de Janeiro e do abandono sistemático por parte dos poderes
públicos do município e do estado, foi o ponto central de uma narrativa de “revitalização”, que
acompanhava outro discurso fortemente veiculado pela prefeitura, que era o de “modernização”
da cidade. A ideia de revitalização na área portuária não era nova, mas a aprovação do Rio
como cidade-sede das Olimpíadas pelo Comitê Olímpico Internacional, em 2009, fortaleceu o
projeto.
As obras foram geridas a partir de uma Operação Urbana Consorciada, que alterou a Lei
de Uso e Ocupação do Solo, permitindo usos para a região que não estavam previstos na
legislação urbana, envolvendo convênios entre a Prefeitura – através da criação da Companhia
de Desenvolvimento Urbano da Região do Porto (CDURP), por meio da lei complementar
102/2011 e da iniciativa privada. Um consórcio foi montado para a realização das obras, o
“Porto Novo”, com a Construtora Norberto Odebrecht Brasil S.A., a Construtora OAS Ltda. E
a Carioca Christiani Nielsen Engenharia S.A. As obras contaram com incentivos dos governos
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federal e estadual. Esta foi a maior parceria público-privada já realizada no Brasil, que
envolveu, inicialmente, um custo superior a 8 bilhões de reais.383
A ideia inicial era de que o MAR abrigasse acervos de colecionadores particulares sob
o regime de comodato, cujas coleções privilegiassem a cidade do Rio como temática principal.
Entretanto, desde sua inauguração, em 1º de março de 2013, o Museu passou a formar uma
coleção própria, que teve como núcleo primeiro o acervo de arte do antigo Banco do Estado do
Rio de Janeiro (BANERJ). Sua sede é formada por duas antigas construções, o Palacete D. João
VI, construído em 1916 e que serviu de sede da Empresa Brasileira de Portos, e o Terminal
Rodoviário Mariano Procópio, inaugurado em 1950, que serviu como primeira estação
rodoviária interestadual da cidade. O projeto de integração dos dois edifícios para a implantação
do Museu foi de autoria dos arquitetos Paulo Jacobsen, Bernardo Jacobsen e Thiago Bernardes.
O projeto foi vencedor do prêmio internacional de arquitetura Architizer A+ Awards, como
melhor construção de 2013 na categoria museu.384
A FRM foi a proponente do projeto de concepção e implantação do MAR, que incluía
também a construção da Escola do Olhar, com um sucesso de captação no Mecenato que atingiu
100% em relação ao valor aprovado pelo Ministério da Cultura, através da combinação de
incentivos de empresas do Grupo Globo, além da Itaúsa e da Vale S.A. As empresas do Grupo
Globo aportaram o maior volume de incentivos (R$ 8.207.059,3), seguidas da Vale S.A. (R$
5.000.000,00) e de empresas da Itaúsa (R$ 1.000.000,00).
Uma das particularidades que envolvem os projetos da FRM voltados à criação de
museus é o fato de que, ainda que essas instituições estejam vinculadas ao poder público, são
entregues à gestão de organizações sociais desde sua criação. Assim foi com o MAR, com o
Museu do Futebol e com o Museu da Língua Portuguesa. É possível deduzir que esta é uma das
condições de trabalho impostas pela Fundação que, desta forma, substitui a atuação direta do
poder público pela gestão realizada por instituições privadas, de forma a garantir a manutenção
da influência da FRM na gestão do museu, independente das mudanças de governo.
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Tanto a realização das obras como das próprias Olimpíadas foram objeto de investigações por parte do
Ministério Público e da Política Federal. De um lado, denúncias sobre a gestão das obras, que envolveram
diretamente o ex-deputado Eduardo Cunha, que teria recebido propina de 52 milhões de reais do Consórcio Porto
Novo, segundo delação dos empresários da Odebrecht, OAS e Carioca Engenharia à Justiça Federal de Brasília
(MEGALE, Graciliano Rocha Bela. “‘Vitrine’ de Paes, Porto Maravilha teve propina, indicam e-mails”. In: Folha
de S. Paulo, 23 jun. 2017). De outro, a suposta montagem de um esquema para compra de votos de membros do
Comitê Olímpico Internacional para a escolha do Rio de Janeiro como sede (PIRES, Breiller. “Olimpíada do Rio,
um escândalo que não acabou”. In: El País, 20 jul. 2019).
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BERTOLUCCI, Rodrigo. “Museu de Arte do Rio ganha prêmio internacional pela sua arquitetura”. In: O
Globo, 02 abr. 2014.
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No caso do MAR, sua gestão foi entregue ao Instituto Odeon, através da assinatura de
um Termo de Contrato de Gestão com a Prefeitura em abril de 2012. 385 Mesmo que o acordo
de cooperação entre a FRM e a Prefeitura do Rio de Janeiro tenha se encerrado formalmente
com a inauguração do MAR, é possível constatar o envolvimento das empresas do Grupo Globo
no financiamento via Lei Rouanet nos projetos de manutenção anual do Museu, indicando a
influência exercida pela Fundação junto aos gestores do Museu. A Tabela 21 apresenta os sete
projetos de Plano Anual do MAR com captação pela Lei Rouanet, onde a Globosat
Programadora e a Globo Comunicações e Participações aparecem com os maiores incentivos
nos anos de 2013, 2014, 2015 e 2018.

385

A partir de outubro de 2020, o MAR passou a ser gerido pela Organização dos Estados Ibero-Americanos
(OEI).
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Tabela 21 - Planos anuais do Museu de Arte do Rio de Janeiro, propostos pelo Instituto Odeon
Maior incentivador individual/valor

Captação Corrigida
(dez.2020)

Plano Anual 2020 R$ 3.688.905,84

Statoil do Brasil Ltda. R$ 2.000.000,00

R$ 3.694.785,51

Plano Anual 2019 R$ 8.174.507,40

Statoil Brasil Óleo e Gás Ltda.
R$ 2.300.000,00

R$ 8.298.429,12

Projeto

Valor captado

Plano Anual 2018 R4 3.273.780,71
Plano Anual 2016 R$ 7.796.509,00

Globosat Programadora Ltda.
R$ 2.050.000,00
Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social R$ 2.383.660,00

R$ 3.443.894,45
R$ 8.836.681,36

Plano Anual 2015 R$ 7.809.000,00

Globo Comunicações e Participações Ltda.
R$ 3.000.000,00

R$ 9.450.057,84

Plano Anual 2014 R$ 6.800.000,00

Globo Comunicações e Participações Ltda.
R$ 4.000.000,00

R$ 9.143.497,79

Plano Anual 2013 R$ 7.200.000,00

Globosat Programadora Ltda. R$3.450.000,00 R$ 10.272.810,28

Fonte: tabela elaborada pelo autor, com base nos dados fornecidos pelo Portal SalicNet.

O Museu do Futebol foi idealizado através de uma ação conjunta entre a Prefeitura da
Cidade de São Paulo e o governo do estado, que teve a participação da FRM desde o momento
inicial, em 2005, como responsável pelo desenvolvimento do projeto. O local escolhido para
abrigar o Museu foi o Estádio Municipal Paulo Machado de Carvalho, mais conhecido como
Estádio do Pacaembu, na cidade de São Paulo, inaugurado em 1940. O projeto envolveu um
orçamento de R$ 32,5 milhões.386 O Museu, inaugurado em 2008, é composto basicamente por
acervo audiovisual, distribuído por 15 salas. Na relação dos mil maiores projetos de Mecenato
aparece um único do Museu do Futebol, cujo valor nominal total de captação foi de R$
18.683.768,94. Quando corrigido, este valor chega próximo a R$ 35 milhões (R$
34.901.898,85), o que o torna o quarto maior projeto de Mecenato em volume de captação.
Em relação ao Museu da Língua Portuguesa, inaugurado em 20 de março de 2006, a
Fundação Roberto Marinho foi responsável pela concepção e instalação da instituição, em
parceria com o governo do estado de São Paulo. O local escolhido para abrigá-lo foi a Estação
da Luz, uma das mais importantes estações ferroviárias da cidade, construída no final do século
XIX. Em 2002, a FRM apresentou à CNIC o projeto inicial de instalação do Museu, cujo valor
captado foi de R$ 25.527.760,84. Quando corrigido, o valor atinge a cifra de R$ 52.970.713,08,
que é o maior valor de captação entre todos os projetos de museus e o 10º maior valor do
Mecenato desde sua criação. Em 21 de dezembro de 2015, o Museu sofreu um incêndio de
grandes proporções e, para sua reconstrução, a Fundação Roberto Marinho obteve duas
386

O Museu do Futebol. São Paulo: Banco Safra, 2014.
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captações que aparecem na relação dos mil maiores projetos nos anos de 2016 e 2017. 387 As
três captações nominais do Museu somam R$ 66.937.086,58 e corrigidas atingem R$
95.007.784,86 (Tabela 22). Todos os projetos foram enquadrados no Artigo 18 e as empresas
do Grupo Globo, Itaúsa, além da Petrobras, aparecem como as maiores incentivadoras.
Tabela 22 - Captações pelo Mecenato do Museu da Língua Portuguesa
Projeto

Valor captado

Maior incentivador/ valor

Captação Corrigida
(dez. 2020)

2002 – Montagem

R$ 25.527.760,84

Petróleo Brasileiro S. A - Petrobrás RJ/R$ 6.000.000,00

R$ 52.970.713,08

2017 – Execução das
obras de adaptação
interna após o incêndio

R$ 24.177.800,00

Companhia de Saneamento Básico do
Estado de São Paulo - SABESP - SP/
R$ 4.950.000,00

R$ 24.544.324,16

Globosat Programadora Ltda. - RJ/
R$ 5.750.000,00

R$ 17.492.747,62

2016 – Desenvolvimento
e implantação de
R$ 17.231.525,74
museografia após o
incêndio

Fonte: tabela elaborada pelo autor, com base nos dados fornecidos pelo Portal SalicNet.

Portanto, é possível concluir que a Holding Itaúsa e a Fundação Roberto Marinho atuam
no campo dos museus baseadas em discursos distintos. A Itaúsa busca colocar em evidência
um papel de “excelência” empresarial a serviço de “ações que estimulam o poder transformador
das pessoas”.388 Esta postura ressalta uma espécie de senso prático e aplicado, bem como o
apoio aos museus e demais formas de produção artística atendem, então, a uma dimensão
utilitária. Cumpre papel de destaque nessa perspectiva a construção de uma plataforma de
pesquisa sobre o setor cultural, através do Observatório Itaú Cultural, criado em 2006 a fim de
contribuir para a formulação de políticas culturais: “o Observatório se preocupa em oferecer
atividades teóricas e práticas, reflexivas e acadêmicas, com sólido embasamento conceitual e
metodológico”.389 A “marca” Itaú, associada às coleções de arte do MASP e MAM-SP, conjuga
responsabilidade social e prestígio econômico.
A FRM utiliza os museus numa dimensão simbólica, onde não existe a aderência desta
ou daquela empresa nas iniciativas de mecenato – descaracterizando objetivos corporativos –,
prevalecendo um propósito filantrópico voltado à “transformação social”, um dos motes de seu
discurso no campo da cultura. Mesmo que suas captações envolvam empresas do Grupo Globo,
que se beneficiam de incentivos fiscais, seu discurso busca evidenciar um alinhamento aos
387

O Museu da Língua Portuguesa reabriu ao público em 31 de julho de 2021.
ITAÚ UNIBANCO. “Nossas atitudes”. In: Itaú, sem data.
389
INSTITUTO ITAÚ CULTURAL. “Observatório Itaú Cultural”. In: Instituto Itaú Cultural, São Paulo, 09 fev.
2012.
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interesses públicos, razão pela qual mantém parcerias com o governo federal e com governos
estaduais.
A força que as instituições criadas ou mantidas pelas empresas da Itaúsa e do Grupo
Globo indicam – usando uma imagem típica das relações de mercado – a existência de um
oligopólio na utilização de recursos incentivados pelo governo federal para a área cultural. Vale
observar que, além do poder econômico exercido por ambos os grupos, é possível identificar
que alguns de seus operadores circulam ou mantêm influência junto ao próprio governo,
revelando também uma força política que permite consolidar esse oligopólio.
Ainda em seus primeiros anos de existência, a FRM trouxe para seus quadros o
advogado Joaquim Falcão de Arruda Neto, que atuou como secretário-geral da Fundação entre
1987 e 2000. Membro de uma família de tradição política do estado de Pernambuco, Falcão
havia ocupados cargos no governo federal, primeiro como chefe de gabinete do ministro
Fernando Lyra, entre 1985 e 1986, depois como presidente da Fundação Nacional PróMemória. A experiência e as relações adquiridas na gestão federal de cultural habilitavam
Falcão a ocupar a função na FRM num momento de mudanças administrativas internas, com a
criação de uma superintendência de projetos que visava integrar as ações desenvolvidas entre
as áreas de educação e cultura. Nesse momento, foi criado o cargo de secretário-geral – ocupado
por Falcão –, exatamente para atuar a partir de um novo cenário, que foi a aprovação da Lei
Sarney, que possibilitaria que a instituição ganhasse “um caráter de viabilizadora de projetos”
(FINGUERUT; SUKMAN, p. 76). Falcão transitava entre o ambiente público e o privado, entre
o governo e empresários, e cumpriria um importante papel na nova configuração da FRM. Por
ocasião do 20º aniversário da Fundação, Falcão destacou claramente a importância desse
“trânsito” entre o público e o privado, ao se referir ao período inicial de sua gestão:

pela primeira vez, uma ação convergente não planejada do setor público em
escala nacional – Iphan/Pró-Memória com o setor privado – FRM e rede
Globo – mobiliza a opinião pública na busca das nossas raízes do Brasil
(PEREIRA, 1998).

No caso da atuação da Itaúsa, a influência dos operadores ligados aos museus sob sua
coordenação se dá também na condução das políticas públicas de cultura. Um bom exemplo é
a atuação de Eduardo Saron Nunes, associado patrono, diretor, conselheiro e coordenador do
Comitê Cultural e de Comunicação do MAM-SP, além de patrono e membro do Conselho
Deliberativo do MASP. Saron ocupou a 2ª suplência do segmento “Empresariado” na CNIC
entre 2003 e 2009 e foi titular neste segmento entre 2009 e 2010, além de ocupar a 1ª suplência
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do segmento “Artes Visuais” entre 2011 e 2012 (COSTA, 2013, p. 113-114). Ainda que o
Regimento Interno da CNIC impeça que seus membros analisem projetos de seu interesse direto
ou indireto,390 de cuja elaboração tenham participado ou concorrido, ou projetos propostos por
instituições das quais eles próprios ou seus cônjuges ou parentes tenham participado nos últimos
dois anos, a presença direta na CNIC de pessoas ligadas às instituições que orbitam ao redor do
interesse da Itaúsa é um dos fatores que explicam a influência que esses mesmos grupos
exercem na execução de políticas públicas de financiamento no Brasil.

BRASIL. MINISTÉRIO DA CULTURA. “Resolução n. 1, de 1º de novembro de 2013”. Comissão Nacional
De Incentivo à Cultura. DOU de 06/11/2013 (n. 216, Seção 1, Pág. 6).
390
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Considerações finais
“Espero que a sociedade não aplique uma rasteira nessa
lei”.391

O modelo de patrocínio à cultura baseado na oferta de incentivos fiscais instituído pelo
Mecenato, peça-chave do funcionamento do Programa Nacional de Apoio à Cultura (Pronac),
tratado em seus diversos aspectos ao longo da investigação, pode ser tomado como um índice
da ambiguidade do projeto de democracia liberal adotado pelos diferentes governos da
República que se sucederam desde o final da ditadura militar. Formulado como solução para
estimular uma maior participação da sociedade, livre da ingerência do Estado que caracterizou
os períodos autoritários, o Mecenato, na prática, se ajustou convenientemente aos interesses da
elite econômica brasileira, que passou a usufruir de condições bastante favoráveis de
apropriação dos meios de produção, promoção e fruição das atividades culturais.
Ainda que as informações já coletadas pelo próprio governo federal e produzidas ao
longo dos últimos anos por inúmeros estudos já indicassem que o modelo de funcionamento do
Mecenato acabou por favorecer os projetos capitaneados pelos principais grupos econômicos
do país, a investigação sobre os mil maiores projetos em volume de captação entre 1992 e 2020
possibilitou identificar com clareza a escala do problema e abriu caminho para entender suas
principais causas. A partir do cruzamento de dados sobre beneficiários, proponentes e
patrocinadores, foi possível identificar a existência de um verdadeiro oligopólio na obtenção de
incentivos fiscais para o patrocínio à cultura no Brasil, controlado por uma coalizão formada
por grandes empresas nacionais, especialmente do segmento financeiro, e instituições culturais
que funcionam como braços corporativos.
Os números coletados foram bastante esclarecedores. Do total de R$ 8 bilhões de
captação entre os mil maiores projetos, apenas os valores em favor de instituições culturais sob
a gestão direta ou indireta de altos executivos da Holding Itaúsa atingiram mais de R$ 1,8
bilhão, o que corresponde a 22,4% do volume total. Somente o Itaú Cultural obteve mais de R$
880 milhões, o que lhe garantiu o posto de instituição com o maior volume de captação através
do Mecenato desde a implantação do Pronac (valores corrigidos em dezembro de 2020).
Em relação aos museus a força exercida pela mesma Itaúsa foi ainda mais expressiva.
Apenas duas instituições geridas por executivos de empresas da Holding, o Museu de Arte de

ROUANET, Sérgio Paulo. “Lei Rouanet em ritmo acelerado” [Entrevista concedida a Ricardo Miranda Filho].
In: Jornal do Brasil, 09 ago. 1991.
391
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São Paulo (MASP) e o Museu de Arte Moderna de São Paulo (MAM-SP), concentraram 26,6%
de todos os benefícios dirigidos ao setor museal brasileiro através do Mecenato, o equivalente
a mais de R$ 520 milhões. Ainda sobre o patrocínio a museus, foi identificada a presença de
outros fortes grupos econômicos, como o Grupo Globo, que através da Fundação Roberto
Marinho (FRM) captou cerca de R$ 170 milhões para quatro museus ligados ao seu programa
cultural, e a mineradora Vale S.A., que captou mais de R$ 108 milhões para dois museus criados
pela empresa. Esses três grupos controlaram quase 50% dos recursos destinados aos museus.
Enquanto os números indicaram que o destino da maior parte dos recursos públicos para
o Mecenato foi decidido por agentes de ligação entre os mundos financeiro e cultural, os
excluídos desses laços não encontraram o suporte necessário para financiar seus projetos,
mesmo que corressem de “pires na mão” os corredores de empresas com potencial de
financiamento, demonstrando a “oportunidade” de negócios de suas criações, ao mesmo tempo
em que não foram também acolhidos pelo Estado em suas demandas. Mais que criatividade e
originalidade ou até mesmo a importância ocupada por uma determinada instituição no cenário
cultural do país, a obtenção de financiamento através do Mecenato passou a depender quase
exclusivamente de um bom capital de relações.
A concorrência por recursos apresentou uma clara assimetria, uma das mais perversas
consequências do modelo do Mecenato, pois o desafio de encontrar patrocinadores – comum à
maioria dos artistas, instituições de pequeno e médio porte, criadores e produtores culturais –
não foi problema para as instituições sob a tutela dos grandes grupos econômicos. Antes mesmo
de serem submetidos ao exame da Comissão Nacional de Incentivo à Cultura (CNIC), os
projetos dessas instituições já estavam previamente garantidos através de acordos de bastidor.
A potência do campo simbólico enquanto instrumento de poder para “impressionar e
dominar” (GOMBRICH, 1972) permitiu aos investidores a possibilidade de implantar
eficientes estratégias de legitimação e de distanciar a imagem das empresas patrocinadoras do
domínio meramente econômico. Em certos casos, o nome do patrocinador se plasmou ao nome
da instituição cultural, como no caso do próprio Itaú Cultural, como forma de valorização da
“marca”. Em outros, essa legitimação usou um padrão distinto, através de uma simulação de
filantropia desinteressada, quando as instituições financiadora e financiada não estavam
aparentemente vinculadas, como nos casos do MASP e do MAM-SP, ainda que integrassem
um mesmo conglomerado de interesses.
O mecenato exercido por empresas ocultou interesses particulares em nome de virtudes
gerais. É possível afirmar que a filantropia cultural está integrada à economia política mais
ampla e que as instituições culturais vinculadas ao poder econômico atuam tanto na reprodução
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como na produção da hegemonia cultural, cujo principal propósito é manter a ordem social, e
não alterá-la (FISHER, 1983; MICHETTI, 2016).
O interesse cada vez maior em investir em museus no âmbito do Mecenato no Brasil é
reflexo de uma tendência recente, na medida em que essas instituições se aproximam dos
fundamentos da cultura de massa. A força dos museus no panorama dos patrocínios através do
Mecenato pode ser verificada através dos seguintes números: enquanto a média geral de
captação por projeto nos diversos segmentos, entre 1992 e 2020, foi de R$ 343 mil, entre os
museus que aparecem na relação dos mil maiores projetos essa média foi de quase R$ 27
milhões, ou seja, 78 vezes superior (valores nominais).
A fórmula do mecenato no Brasil apresentou diferenças mesmo em comparação aos
países que teriam servido de inspiração. De uma maneira geral, as políticas de incentivo à
cultura adotadas na transição do século XX para o XXI refletiram um axioma que buscava
fortalecer o ideário da superioridade do mercado como regulador das relações sociais, graças à
hegemonia política e econômica exercida pelas chamadas democracias liberais, como os
Estados Unidos e a Inglaterra. Todas as atividades que integravam o vasto campo da cultura,
nesse contexto, também deveriam estar alinhadas à lógica abstrata das leis de mercado. No caso
brasileiro, o desinteresse das elites nacionais em apoiar a cultura e seus criadores, cujos
fundamentos ainda merecem uma análise mais aprofundada, precisou ser compensado através
de soluções bem originais, como a de oferecer dedução integral dos valores de patrocínio do
imposto sobre a renda, não sendo exigida nenhuma contrapartida, questão que contraria o
próprio entendimento sobre filantropia.
O modelo brasileiro implantado pelo Mecenato está distante tanto do padrão norteamericano e britânico de economia de mercado, que exige níveis de contrapartida em torno de
60%, quanto do “mercado social” implantado na Europa nas décadas de 1980 e 1990, cuja
contrapartida para usufruir de deduções para o patrocínio à cultura gira em torno de 30 a 40%,
o que indica um maior comprometimento dos incentivadores. Por aqui venceram as teses que
rejeitavam qualquer tipo de regulação por parte do Estado, influenciadas pelos caciques do
velho clientelismo e pelo pensamento dos chamados “Chicago Boys”.392 Vale lembrar que o
próprio Sergio Paulo Rouanet, quando indagado sobre o possível interesse dos empresários
brasileiros em aderir ao seu programa de incentivos, assim se manifestou: “é muito mais fácil
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Expressão que se refere aos economistas chilenos que passaram pelos cursos do Departamento de Economia da
Universidades de Chicago e que ajudaram na formulação da política econômica da ditadura do general Pinochet.
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convencer o empresário a investir numa peça de teatro ou num filme quando ele sabe que vai
poder abater essas despesas do seu imposto de renda” (MENEZES, 2016,p. 436).393
O uso de incentivos fiscais para a cultura não cumpriu o princípio da função social do
tributo, com o objetivo de garantir intervenções em situações de desequilíbrio econômico, de
forma a estabelecer um cenário de equidade e de justiça social. A política de incentivos é uma
das formas de regulação da atividade econômica previstas na Constituição Federal (Art. 174),
como alternativa para promover a plena oportunidade dos indivíduos, especialmente em uma
sociedade marcada pela desigualdade social. O incentivo sem função social acabou se
transformando em privilégio de classe.
Outra face revelada a partir da análise dos números sobre o funcionamento do Mecenato
no Brasil indicou que foi privilegiado o consumo de setores da elite, não espelhando a amplitude
das formas de expressão, modos de criar, fazer e viver que caracterizam a diversidade cultural
do país. Somente os segmentos do teatro, da música erudita, da música instrumental e das
exposições de artes visuais captaram R$ 8,8 bilhões em valores nominais, que corresponde a
41,32% do total captado em todo o período de funcionamento do Mecenato. Esse consumo
cultural refletiu a distribuição de classes e a hierarquia do capital econômico, como uma forma
de reprodução cultural e reprodução social (BOURDIEU, 1999). A frequência ao teatro, a
exposições de artes plásticas e a concertos de música erudita pressupõe a posse prévia dos
instrumentos de apropriação, que está concentrada nos indivíduos da elite. A elitização do
consumo cultural trouxe também como corolário uma hegemonia de conteúdos produzidos fora
do Brasil, o que contraria frontalmente uma das finalidades do Pronac, que é “priorizar o
produto cultural do país”.394
Ao mesmo tempo em que o governo federal aumentou gradativamente os valores
oferecidos através de incentivos fiscais, não se empenhou na mesma proporção em fortalecer
outros mecanismos integrantes do Pronac, como o Fundo Nacional de Cultura (FNC),
alimentado por recursos do Tesouro Nacional oriundos de doações, legados, arrecadação de
loterias federais, dentre outras fontes. O FNC, administrado pelo governo, deveria ser acionado
justamente para oferecer maior equidade na distribuição de recursos, a fim de compensar as
desigualdades. A outra modalidade criada pelo Pronac, o Fundo de Investimento Cultural e
Artístico (FICART), uma espécie de bolsa de projetos, jamais seria devidamente regulamentada
e posta em funcionamento.
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ROUANET apud MENEZES, 2016, p. 436.
BRASIL. PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA. “Lei n. 8.313, de 23 de dezembro de 1991”, Art. 1º, X.
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Ainda que o imobilismo tenha marcado a atuação da maioria dos gestores federais em
relação à necessidade de alterar o Mecenato, o Ministério da Cultura lançou uma alternativa ao
Pronac em 2009. Após uma ampla consulta pública, o MinC formulou o Programa Nacional de
Fomento e Incentivo à Cultura (Procultura), que previa mudanças na avaliação dos projetos,
através do fortalecimento do FNC, além da implantação definitiva do FICART. Na exposição
de motivos de encaminhamento do projeto ao Congresso Nacional, o então ministro Juca
Ferreira enfatizou que o modelo criado pelo Pronac, além de insuficiente para atender à
crescente amplitude das “ações, direitos e necessidades culturais, praticadas e demandadas pela
sociedade brasileira”, não logrou “estabelecer a democratização do acesso à produção e fruição
dos bens e serviços culturais, nem a sedimentação de uma infraestrutura de equipamentos e
serviços culturais em todo o país”.395 No entanto, o Procultura se perdeu nos corredores do
Senado Federal, sem apoio das bancadas eleitas com o financiamento das principais empresas
do país.
As evidências, entretanto, não foram suficientes para alterar o discurso de sustentação
do Pronac, promovido por grupos de interesse de dentro e de fora do governo federal, que
buscaram destacar o perfil filantropo das “empresas mecenas”, ao mesmo tempo em que
ressaltaram que a operação de financiamento resultou da aplicação de um suposto modelo
meritocrático, onde foram beneficiadas instituições culturais em função dos seus méritos e
competências, e não por sua vinculação com grupos econômicos. Um dos desafios da
investigação foi justamente desvendar como os interesses pessoais e corporativos se
converteram em interesses da sociedade e quais operações foram usadas para ocultar esses
mesmos interesses.
O empenho na defesa dos princípios de funcionamento do Mecenato acabou por
dissimular uma perversa aliança de conveniências entre o poder público e as elites econômicas,
que não distinguiu o interesse público do interesse privado, numa combinação de estatismo e
privatismo. Isso ficou claro através da mobilização de diversos produtores culturais,
especialmente os mais beneficiados pelo Mecenato, e mesmo através da defesa enfática de
gestores públicos. Ao rebater as mudanças propostas pelo Procultura, o economista, empresário
e secretário de Planejamento do governo José Sarney ao tempo da aprovação da Lei Sarney,

BRASIL. SUBCHEFIA DE ASSUNTOS PARLAMENTARES. “Exposição de Motivos apresentada ao
Presidente da República em 02 de dezembro de 2009 pelos ministros da Cultura, da Fazenda, Planejamento,
Orçamento e Gestão e Justiça 00046/2009/MinC/MP/MF/MJ”.
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João Sayad, afirmou sem rodeios: “é dinheiro público sim. Isso não diminui, não muda nada a
natureza. Mas a decisão sobre esse dinheiro público será tomada pelas empresas”.396
Henilton Menezes, secretário de Fomento e Incentivo à Cultura entre 2010 e 2013, autor
de uma extensa exposição em defesa da Lei, questionou a validade de uma pesquisa sobre o
consumo cultural das famílias brasileiras coordenada pelo IPEA, que apontava a baixíssima
fruição da população em relação aos museus (92% dos brasileiros nunca haviam visitado um
museu), com a seguinte indagação: “muitos brasileiros não frequentam museus. Mas quantos
estão dispostos a efetivamente frequentá-los?” (MENEZES, 2016, p. 13). A alegação do exsecretário desconsiderava uma relação mais acurada entre causa e efeito, ao mesmo tempo em
que negava um longo processo de exclusão cultural alojado na raiz desse suposto
“desinteresse”, resultado da ausência de museus na maioria dos municípios brasileiros e de
programas de estímulo à visitação, questões que deveriam ser igualmente minimizadas, e não
potencializadas, pelo Pronac.
Juca Ferreira, por sua vez, fez uma reflexão bastante crítica sobre a incapacidade dos
governos do PT de interromperem o ciclo de hegemonia exercido por grandes grupos
econômicos para promover seus projetos de interesse:

é claro que ainda havia muito por fazer e, de fato, é frustrante, por exemplo,
ver que não conseguimos concluir a modificação da Lei Rouanet, que segue
deixando nas mãos dos departamentos de marketing o direcionamento dos
incentivos fiscais.397

Os dados levantados permitem indicar algumas soluções para conter a força do
oligopólio montado em torno do patrocínio à cultura no Brasil. Um primeiro ponto seria exercer
um maior controle sobre a relação estabelecida entre patrocinadores e beneficiários, de maneira
a impedir a atuação de conglomerados de interesse, que se formam justamente para obter
vantagens no uso dos recursos incentivados destinados à cultura. Ao mesmo tempo, faz-se
necessário exigir dos patrocinadores uma contrapartida efetiva, que corresponda ao princípio
desejado de parceria entre o poder público e a sociedade, através de uma diminuição dos limites
permitidos de dedução do imposto de renda.
É preciso implantar uma gestão racional dos recursos disponíveis, construir modelos
mais democráticos de regulação da atividade econômica no campo cultural e assegurar o
fomento às manifestações que estão à margem do interesse comercial e corporativo. Para um
BARBOSA, Adauri Antunes. “Mudança na Lei Rouanet é criticada por classe artística”. In: O Globo, 04 abr.
2009, p. 8.
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“Quais as maiores realizações e frustrações dos ministros da Cultura?”. In: SELECT, 02 ago. 2018.
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bom planejamento, que possa corrigir as situações causadas pelo Mecenato, não faltam
ferramentas, como o Sistema Nacional de Informações e Indicadores Culturais, criado em 2010
especificamente para o monitoramento e avaliação das políticas públicas de cultura, no mesmo
momento em que se instituía o Plano Nacional de Cultura. Dentre suas finalidades está a coleta,
a sistematização e a interpretação de dados sobre o conjunto de atividades do campo cultural.
Devem ser adotados novos critérios que limitem a aprovação de projetos ligados a um
mesmo proponente ou a uma mesma instituição beneficiária, especialmente os chamados planos
anuais. A habilitação de planos anuais de forma ininterrupta acabou transformando o Mecenato
em uma política de custeio e não propriamente de incentivo. Vale lembrar que os valores
aprovados para os planos anuais não cobrem eventuais reformas, adaptações do espaço,
aquisição de equipamentos, mas apenas o cumprimento de uma agenda anual de atividades.
Além disso, há que se considerar um aprimoramento do controle sobre as aplicações dos
recursos incentivados. Um dos casos mais notórios sobre desvios refere-se ao projeto da
exposição itinerante comemorativa do 5º Centenário da chegada dos portugueses ao Brasil,
intitulada “Brasil 500 anos”, que obteve mais de R$ 77 milhões,398 cujo proponente foi a “Brasil
Connects Cultura”, empresa de finalidade cultural criada e presidida pelo banqueiro Edmar Cid
Ferreira, então proprietário do Banco Santos. O sucesso da exposição levou Edmar a ser
escolhido “destaque do ano” de 2003 no setor cultural, em escolha coordenada pela Revista Isto
É. Entretanto, a Brasil Connects nunca prestou contas das captações junto ao governo federal e
Edmar Cid Ferreira foi condenado e preso, acusado de gestão fraudulenta do Banco Santos.
A prática do mecenato de alianças foi se consolidando como um concerto social
determinante para entender como os orçamentos públicos disponíveis para o fomento à cultura
foram controlados. Expôs a intrincada aproximação entre economia, poder e cultura e
corroborou um projeto político, perverso e furtivo, de privatização do público. A sobrevivência
dessa prática se beneficiou da própria instabilidade que marcou a trajetória do Ministério da
Cultura. Criado em 1985, na transição dos governos militares para o primeiro governo civil,
seria extinto por Fernando Collor de Mello, recriado por seu sucessor, Itamar Franco, extinto
novamente por Michel Temer, que recuou sob pressão poucos dias depois. Sob Bolsonaro, o
Ministério da Cultura foi extinto outra vez. Ao analisar os contextos de criação, extinção,
recriação e nova extinção, é crível concluir que a existência de um Ministério dedicado às coisas
da cultura se transformou em incômodo para os governos de perfil conservador e autoritário.
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O mecenato de alianças provou sua vitalidade mesmo durante a Pandemia da Covid-19,
cujo impacto específico no setor cultural acarretou uma queda de 47% dos recursos destinados
pela União entre 2011 e 2021. Entretanto, instituições como o MASP e a Fundação Bienal de
São Paulo obtiveram mais recursos em 2020 que nos anos anteriores, ainda que sem atividades
dirigidas ao público por mais de oito meses desse ano.
A expectativa de que as elites empresariais brasileiras passariam a se envolver mais
efetivamente com o fomento, contribuindo com contrapartidas cada vez mais significativas, ou
seja, utilizando capital próprio e determinando uma menor dependência dos orçamentos
públicos, foi frustrada. O que se viu foi justamente o contrário: a contrapartida privada ao
incentivo declinou gradativamente desde a implantação do Pronac, reduzida de 70% em 1992
para 1,64% em 2020.

Gráfico 26 - Apoio privado direto em atividades culturais através da Lei
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Fonte: gráfico elaborado pelo autor, com base nos dados fornecidos pelo Portal SalicNet.

Os discursos sobre o Mecenato não se sustentaram, mesmo dissimulados pelo palco do
jogo do mercado e pelo suposto altruísmo das elites/empresas incentivadoras, ungidos pelo
liberalismo laissez-faire e carregados de “narrativas benignas” (GRUSKY apud SOUZA, 2016,
p. 120). O manejo dos arranjos sociais em torno do financiamento à produção cultural no país
não refletiu a liberdade sob o império da lei, não garantiu que a renúncia tributária por parte do
Estado estivesse atrelada ao interesse público de compensação/diminuição das desigualdades
sociais, e nem mesmo assegurou uma concorrência mais linear por recursos. No limite, acabou
apenas por reiterar a concentração de renda e de influência política de um restrito número de
proponentes, sem nenhum controle social mais efetivo.
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Inversamente ao que se esperava, o regime de incentivos fiscais modelou a filantropia
cultural, e não o contrário. Em rara entrevista sobre o tema, Rouanet disse que a lei que levou
seu nome era “uma página virada”: “do ponto de vista dos meus interesses e da minha
personalidade, foi um equívoco. Não era isso que eu queria fazer. Eu aceitei [o convite para o
cargo]. Achei que poderia dar uma contribuição, mas não sou um homem da política, e sim um
homem da reflexão”.399

ROUANET, Sérgio Paulo. “Rouanet é ‘página virada’, diz criador de lei de incentivo” [Entrevista concedida a
Matheus Magenta]. In: Folha de S. Paulo, 27 ago. 2012.
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ANEXO A - Lei no 91, de 28 de agosto de 1935

Determina regras pelas quais são as sociedades declaradas de utilidade pública.
O Presidente da República dos Estados Unidos do Brasil: Faço saber que o Poder Legislativo
decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1º As sociedades civis, as associações e as fundações constituídas no país com o fim
exclusivo de servir desinteressadamente à coletividade podem ser declaradas de utilidade
pública, provados os seguintes requisitos:
a) que adquiriram personalidade jurídica;
b) que estão em efetivo funcionamento e servem desinteressadamente a coletividade;
c) que os cargos de sua diretoria não são remunerados.
c) que os cargos de sua diretoria, conselhos fiscais, deliberativos ou consultivos não são
remunerados.
c) que os cargos de sua diretoria, conselhos fiscais, deliberativos ou consultivos não são
remunerados, exceto no caso de associações assistenciais ou fundações, sem fins lucrativos,
cujos dirigentes poderão ser remunerados, desde que atuem efetivamente na gestão executiva,
respeitados como limites máximos os valores praticados pelo mercado na região correspondente
à sua área de atuação, devendo seu valor ser fixado pelo órgão de deliberação superior da
entidade, registrado em ata, com comunicação ao Ministério Público, no caso das fundações.
Art. 2º A declaração de utilidade pública será feita em decreto do Poder Executivo, mediante
requerimento processado no Ministério da Justiça e Negócios Interiores ou, em casos
excepcionais, ex-officio.
Parágrafo único. O nome e característicos da sociedade, associação ou fundação declarada de
utilidade pública serão inscritos em livro especial, a esse fim destinado.
Art. 3º Nenhum favor do Estado decorrerá do título de utilidade pública, salvo a garantia do uso
exclusivo, pela sociedade, associação ou fundação, de emblemas, flâmulas, bandeiras ou
distintivos próprios, devidamente registrados no Ministério da Justiça e a da menção do título
concedido.
Art. 4º As sociedades, associações e fundações declaradas de utilidade pública ficam obrigadas
a apresentar todo os anos, exceto por motivo de ordem superior reconhecido, a critério do
ministério de Estado da Justiça e Negócios Interiores, relação circunstanciada dos serviços que
houverem prestado à coletividade.
Parágrafo único. Será cassada a declaração de utilidade pública, no caso de infracção deste
dispositivo, ou se, por qualquer motivo, a declaração exigida não for apresentada em três anos
consecutivos.
Art. 5º Será também cassada a declaração de utilidade pública, mediante representação
documentada do Órgão do Ministério Público, ou de qualquer interessado, da sede da sociedade,
associação ou fundação, sempre que se provar que ela deixou de preencher qualquer dos
requisitos do art. 1º.
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Art. 6º Revogam as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 28 de agosto de 1935; 114º da Independência e 47º da República.
GETULIO VARGAS
Vicente Ráo
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ANEXO B – Lei n. 3.830, de 25 de novembro de 1960
Dispõe sobre deduções da renda bruta das pessoas naturais ou jurídicas para o efeito da
cobrança do imposto de renda.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o CONGRESSO NACIONAL decreta e eu
sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Poderão ser deduzidas da renda bruta das pessoas naturais ou jurídicas, para o efeito da
cobrança do imposto de renda, as contribuições e doações feitas a instituições filantrópicas, de
cultura, inclusive artísticas.
Art. 2º Para que a dedução seja aprovada, aprovada, quando feita a instituições filantrópicas, de
educação, de pesquisas científicas ou de cultura, inclusive artísticas, a beneficiada deverá
preencher, pelo menos, os seguintes requisitos:
1) Estar legalmente constituída e funcionando em forma regular, com a exata observância dos
estatutos aprovados.
2) Haver sido reconhecida de utilidade pública por ato formal de órgãos competente da União
e dos Estados, inclusive do Distrito Federal.
3) Publicar, semestralmente, a demonstração da receita obtida e da despesa realizada no período
anterior.
4) Não distribuir lucros, bonificações ou vantagens a dirigentes, mantenedores ou associados
sob nenhuma forma ou pretexto.
Art. 3º Também poderão ser deduzidos da renda bruta, de acordo com a lei prêmios de estímulo
à produção intelectual e bolsas de estudo ou de especialização no País ou no estrangeiro.
§ 1º - Os prêmios e bolsas apenas serão dedutíveis quando concedidos por intermédio de:
a) academias de letras;
b) sociedades de ciência ou de cultura, inclusive artística;
c) universidades, faculdades ou institutos de educação superior, técnica ou secundária;
d) órgãos de imprensa de grande circulação ou empresas de radiodifusão, inclusive
televisionadas.
§ 2º - As condições para a concessão dos prêmios e bolsas, previstos neste artigo, deverão ser
divulgadas com antecedência a fim de que possam ser satisfeitas pelos candidatos de livre e
pública inscrição.
§ 3º - Aos inscritos deverão ser asseguradas garantias de perfeito julgamento.
Art. 4º As contribuições e doações previstas na letra d do art. 20 do Decreto n. 36.773, de 13 de
janeiro de 1955, poderão ser deduzidas mesmo quando não comprovadas, desde que o
contribuinte especifique as instituições por ele favorecidas e que estas remetam à autoridade
competente, pelo correio e sob registro, ficha do modelo oficial, da qual constem o nome do
doador, a modalidade da doação e a quantia doada no ano base.
Parágrafo único - Deverão ser visadas por órgãos do Ministério Público as fichas relativas a
doações superiores a - 111 Cr$ 20.000,00 (vinte mil cruzeiros).
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Art. 5º Esta Lei entrará em vigor noventa dias após a sua publicação, dentro dos quais deverá
ser expedido o seu regulamento.
Art. 6º Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 25 de novembro de 1960; 139º da Independência e 72º da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK
Armando Ribeiro Falcão
Antonio Carlos Barcellos
Ernani do Amaral Peixoto
Clovis Salgado
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ANEXO C
Áreas e segmentos compreendidos pelo Programa Nacional de Apoio à Cultura (Pronac),
listados no Versalic, Portal de Visualização do Sistema de Apoio às Leis de Incentivo à Cultura,
em 02 de agosto de 2021.
Área: Artes Cênicas
1.
Teatro
2.
Dança
3.
Circo
4.
Ópera
5.
Mímica
6.
Ópera Rock
7.
Ações de capacitação e treinamento de pessoal
Área: Audiovisual
8.
Jogos eletrônicos
9.
Videofonográfica
10.
Produção Cinematográfica de curta metragem
11.
Rádio/Tvs Educativa
12.
Multimídia
13.
Produção Cinematográfica de média metragem
14.
Formação/Pesquisa/Informação
15.
Exibição Cinematográfica
16.
Infraestrutura Técnica Audiovisual
17.
Produção Videofonográfica de curta metragem
18.
Produção Videofonográfica de média metragem
19.
Formação Audiovisual
20.
Pesquisa Audiovisual
21.
Doações de Acervos Audiovisuais
22.
Construção de salas de cinema (< 100 mil hab.)
23.
Manutenção de salas de cinema (< 100 mil hab.)
24.
Constr. centro comunitário c/sala cinema (<100 mil)
25.
Manut. centro comunitário c/sala cinema (<100 mil)
26.
Difusão de Acervo Audiovisual
27.
Constr. centro comunitário c/sala cinema (<100 mil)
28.
Preservação de Acervo Audiovisual
29.
Restauração de Acervo Audiovisual
30.
Rádios e TVs Educativas não comerciais
31.
Projetos Audiovisuais Transmidiáticos
32.
Produção Cinematográfica
33.
Produção de Obras Seriadas
34.
Produção Televisiva
35.
Produção radiofônica
36.
Distribuição Cinematográfica
37.
Preservação/Restauração da Memória Cinematográfica
38.
Difusão
39.
Formação/Pesquisa e informação
40.
Intercâmbio Cultural
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Área: Música
41.
Música Popular
42.
Música Erudita
43.
Música Instrumental
44.
Áreas Integradas
45.
Orquestra
46.
Doações de Acervos Musicais
Área: Artes Visuais
47.
Plásticas
48.
Gráficas
49.
Filatelia
50.
Gravura
51.
Cartazes
52.
Fonografia
53.
Exposição Itinerante
54.
Design
55.
Artes Plásticas
56.
Artes Gráficas
57.
Exposição de Artes
58.
Moda
59.
Doações de Acervos de Artes Visuais
60.
Formação técnica e artística de profissionais
61.
Projeto educativo de artes visuais
62.
Projeto de fomento à cadeia produtiva arte visual
Área: Patrimônio Cultural
63.
História
64.
Arquitetônico
65.
Arqueológico
66.
Museu
67.
Acervo
68.
Acervos Museológicos
69.
Cultura Afro Brasileira
70.
Cultura Indígena
71.
Artesanato/Folclore
72.
Preservação de Patrimônio imaterial
73.
Manutenção de equipamentos culturais em geral
74.
Ações de capacitação
75.
Doações de Acervos
76.
Preservação de Patrimônio Material
77.
Restauração de Patrimônio Material
78.
Preservação de Patrimônio Museológico
79.
Restauração de Patrimônio Museológico
80.
Preservação de Acervos
81.
Restauração de Acervos
82.
Preservação de Acervos Museológicos
83.
Restauração de Acervos Museológicos
84.
Treinamento de pessoal p/ manutenção de acervos
85.
Aquisição de equipamentos p/ manutenção de acervos
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86.
87.
88.
89.

Manutenção de salas de Teatro (<100 mil hab.)
Manut. centro comunitário c/sala teatro (<100 mil hab.)
Construção de equipamentos culturais em geral
Construção de salas de teatro municipais (< 100 mil hab.)

Área: Humanidades
90.
Edição de Livros
91.
Obras de Referência
92.
História
93.
Filosofia
94.
Acervo Bibliográfico
95.
Arquivo
96.
Biblioteca
97.
Evento Literário
98.
Periódicos
99.
Ações de formação e capacitação
100. Eventos e ações de incentivo à leitura
101. Livros de valor Artístico
102. Livros de valor Literário
103. Livros de valor Humanístico
104. Periódicos e outras publicações
105. Treina pessoal p manutenção de acervos bibliográficos
106. Aquisição de equipamentos p/manutenção de acervos bibliográficos
Área: Artes Integradas
107. Artes Integradas
108. Restauração/Bolsas
109. Multimídia
110. Carnaval
111. Carnaval fora de época
112. Cultura Popular
113. Equipamentos culturais multifuncionais
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APÊNDICE A - Museus (53) com maior volume de captação (nominal) entre os mil maiores
projetos do Mecenato
R$189.991.081,23

MASP

R$164.003.232,64

MAM/SP

R$112.699.279,08

INSTITUTO INHOTIM

R$97.761.227,25

PINACOTECA DE SÃO PAULO

R$84.826.804,22

MUSEU DO IPIRANGA

R$70.014.078,37

MUSEU DA IMAGEM E DO SOM RJ

R$66.937.086,58

MUSEU DA LÍNGUA PORTUGUESA
MUSEU IBERÊ CAMARGO
MUSEU DO AMANHÃ
MUSEU DE ARTE DO RIO - MAR
MEMORIAL MINAS GERAIS VALE
MUSEU VALE

R$63.768.307,48
R$60.053.941,75
R$52.499.762,25
R$49.708.352,35
R$44.938.447,55

MUSEU NACIONAL

R$31.116.963,60

MUSEU PELÉ

R$28.577.257,16

INSTALAÇÃO DO MUSEU ASAS DE UM SONHO

R$21.112.614,00

MUSEU DO FUTEBOL

R$18.683.768,94

MAM RIO

R$15.700.953,00

MUSEU OSCAR NIEMEYER

R$15.093.833,00

MUSEU E CENTRO CULTURAL DA CASA DA MOEDA DO BRASIL

R$15.081.446,61

MEMORIAL DA EVOLUÇÃO AGRÍCOLA

R$14.292.028,50

MUSEU DE ARTES E OFÍCIOS

R$14.279.180,43

MUSEU DA CANA DE AÇÚCAR

R$12.987.500,00

MIS E PAÇO DAS ARTES - SP

R$12.385.451,95

MUSEU DA PESSOA

R$12.336.596,26

MEMORIAL RANDON

R$11.633.402,92

MUSEU NACIONAL DE BELAS ARTES

R$11.150.000,00

MUSEU DAS COMUNICAÇÕES E HUMANIDADES

R$10.062.300,00

CENTRO CULTURAL EM SAÚDE DA UNIFESP

R$9.453.290,05

MUSEU DE CONGONHAS

R$9.300.000,00

MUSEU MANABU MABE

R$7.142.046,00

MEMORIAL DA IMIGRAÇÃO JUDAICA E DO HOLOCAUSTO

R$6.934.246,79

MUSEU AFRO BRASIL

R$6.546.100,00

MUSEU PLANETA ÁGUA

R$5.615.000,00

SOLAR DA MARQUESA DE SANTOS

R$4.650.248,73

MUSEU DAS MINAS E DO METAL GERDAU

R$4.532.922,77

MUSEU HISTÓRICO NACIONAL

R$4.352.476,97

NOVO MUSEU BOTÂNICO

R$4.276.427,00

MUSEU DO HOMEM DO PANTANAL

R$4.252.612,20

MUSEU RODOVIÁRIO DE COMENDADOR LEVY GASPARIAN, RJ

R$4.247.394,40

MUSEU DA MÚSICA E TEATRO DA ORQUESTRA SINFÔNICA PORTO ALEGRE

R$4.179.000,00

MUSEU OLÍMPICO NO BRASIL

R$4.001.000,00

MUSEU DA BOLSA DE VALORES

R$4.000.000,00

CASA DE RUI BARBOSA

R$3.655.029,00

MUSEU DO TRABALHO E DOS TRABALHADORES

R$3.600.000,00

MUSEU HISTÓRICO DE CASTROLANDA

R$3.587.942,80

CENTRO CULTURAL SÍTIO BURLE MARX

R$3.561.570,00

MEMORIAL DA METALURGIA, MATERIAIS E MINERAÇÃO

R$3.542.497,69

MUSEU DE ARTE SACRA DO RIO DE JANEIRO

R$3.500.000,00

MUSEU DA VIDA

R$3.493.270,00

MUSEU CASA DO PONTAL

R$3.443.195,00

MEMORIAL DO HOLOCAUSTO (RIO)

R$3.415.000,00

MUSEU IMPERIAL

R$3.335.224,00

MUSEU DE ARQUEOLOGIA DE XINGÓ

R$3.267.462,23

Fonte: gráfico elaborado pelo autor, a partir de informações fornecidas pelo portal SalicNet.
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APÊNDICE B – Museus (53) com maior volume de captação entre os mil maiores projetos do
Mecenato, em valores corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)
na data de 31 de dezembro de 2020.
MASP

R$260.465.828,27

MAM/SP

R$259.188.727,15
R$138.139.109,37

INSTITUTO INHOTIM

R$131.527.248,30

PINACOTECA DE SÃO PAULO

R$119.095.032,97

MUSEU IBERÊ CAMARGO
MUSEU DA LÍNGUA PORTUGUESA

R$98.319.990,94

MUSEU DA IMAGEM E DO SOM RJ

R$86.565.293,36

MUSEU DO IPIRANGA

R$85.122.779,42

MUSEU DE ARTE DO RIO - MAR

R$67.537.607,73

MUSEU DO AMANHÃ

R$64.847.221,24

MEMORIAL MINAS GERAIS VALE

R$54.892.317,80

MUSEU VALE

R$53.894.370,36

MUSEU PELÉ

R$42.032.069,96

MUSEU ASAS DE UM SONHO

R$39.082.737,31

MUSEU DO FUTEBOL

R$36.014.377,12

MUSEU NACIONAL

R$31.116.963,60

MUSEU DE ARTES E OFÍCIOS

R$28.480.467,31

MUSEU NACIONAL DE BELAS ARTES

R$20.622.509,26

MUSEU E CENTRO CULTURAL DA CASA DA MOEDA DO BRASIL

R$20.175.334,39

MUSEU OSCAR NIEMEYER

R$20.162.741,32

MUSEU DA CANA DE AÇÚCAR

R$18.754.233,52

MUSEU DAS COMUNICAÇÕES E HUMANIDADES

R$18.087.544,76

MUSEU DE CONGONHAS

R$17.567.068,71

MAM RIO

R$17.296.369,30

MUSEU DA PESSOA

R$14.794.193,85

MEMORIAL DA EVOLUÇÃO AGRÍCOLA

R$14.292.028,50

MUSEU AFRO BRASIL

R$14.105.543,48

MIS E PAÇO DAS ARTES SP

R$12.827.211,05

MUSEU MANABU MABE

R$12.380.303,67

MUSEU DE ARTE SACRA DO RIO DE JANEIRO

R$11.862.854,50

MEMORIAL RANDON

R$11.633.402,92

MUSEU IMPERIAL

R$11.016.565,05

CENTRO CULTURAL EM SAÚDE DA UNIFESP

R$9.453.290,05

MUSEU DO HOMEM DO PANTANAL

R$8.285.247,83

NOVO MUSEU BOTÂNICO

R$8.243.136,34

MUSEU HISTÓRICO NACIONAL

R$7.741.557,10

MUSEU DE ARQUEOLOGIA DE XINGÓ

R$7.311.252,90

MEMORIAL DA IMIGRAÇÃO JUDAICA E DO HOLOCAUSTO

R$7.245.890,86

SOLAR DA MARQUESA DE SANTOS

R$6.633.053,87

MUSEU DA MÚSICA E TEATRO DA ORQUESTRA SINFÔNICA PORTO ALEGRE

R$6.501.493,46

MUSEU OLÍMPICO NO BRASIL

R$5.987.214,43

MUSEU PLANETA ÁGUA

R$5.615.000,00

MUSEU DO TRABALHO E DOS TRABALHADORES

R$5.057.232,12

MUSEU RODOVIÁRIO DE COMENDADOR LEVY GASPARIAN, RJ

R$4.637.365,94

MUSEU DAS MINAS E DO METAL GERDAU

R$4.532.922,77

CASA DE RUI BARBOSA

R$4.196.225,49

MUSEU HISTÓRICO DE CASTROLANDA

R$4.190.140,97

MUSEU DA BOLSA DE VALORES

R$4.000.000,00

CENTRO CULTURAL SÍTIO BURLE MARX

R$3.561.570,00

MEMORIAL DA METALURGIA, MATERIAIS E MINERAÇÃO

R$3.542.497,69

MUSEU DA VIDA

R$3.493.270,00

MUSEU CASA DO PONTAL

R$3.443.195,00

MEMORIAL DO HOLOCAUSTO (RIO)

R$3.415.000,00

.
Fonte: gráfico elaborado pelo autor, a partir de informações fornecidas pelo portal SalicNet.
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APÊNDICE C – 28 museus públicos entre as mil maiores captações pela Lei Rouanet,
ordenados pelo valor captado corrigido, do maior para o menor.
R$131.527.248,30

PINACOTECA DE SÃO PAULO

R$97.761.227,25
R$98.319.990,94

MUSEU DA LÍNGUA PORTUGUESA

R$66.937.086,58
R$86.565.293,36
R$70.014.078,37

MUSEU DA IMAGEM E DO SOM RJ

R$85.122.779,42
R$84.826.804,22

MUSEU DO IPIRANGA

R$67.537.607,73
R$52.499.762,25

MUSEU DE ARTE DO RIO - MAR

R$64.847.221,24
R$60.053.941,75

MUSEU DO AMANHÃ
MUSEU PELÉ

R$42.032.069,96
R$28.577.257,16

MUSEU DO FUTEBOL

R$36.014.377,12
R$18.683.768,94

MUSEU NACIONAL

R$31.116.963,60
R$31.116.963,60

MUSEU NACIONAL DE BELAS ARTES

R$20.622.509,26
R$11.150.000,00

MUSEU E CENTRO CULTURAL DA CASA DA MOEDA DO BRASIL

R$20.175.334,39
R$15.081.446,61

MUSEU OSCAR NIEMEYER

R$20.162.741,32
R$15.093.833,00

MUSEU DE CONGONHAS: CENTRO DE REFERÊNCIA DO BARROCO E ESTUDOS DA
PEDRA

R$17.567.068,71
R$9.300.000,00

MUSEU AFRO BRASIL

R$14.105.543,48
R$6.546.100,00

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES MIS-SP E PAÇO DAS ARTES

R$12.827.211,05
R$12.385.451,95

MUSEU IMPERIAL

R$11.016.565,05
R$3.335.224,00

CENTRO CULTURAL EM SAÚDE DA UNIFESP

R$9.453.290,05
R$9.453.290,05

NOVO MUSEU BOTÂNICO

R$8.243.136,34
R$4.276.427,00

MUSEU HISTÓRICO NACIONAL

R$7.741.557,10
R$4.352.476,97

MUSEU DE ARQUEOLOGIA DE XINGÓ

R$7.311.252,90
R$3.267.462,23

SOLAR DA MARQUESA DE SANTOS

R$6.633.053,87
R$4.650.248,73

MUSEU DA MÚSICA E TEATRO DA ORQUESTRA SINFÔNICA PORTO ALEGRE

R$6.501.493,46
R$4.179.000,00

MUSEU PLANETA ÁGUA

R$5.615.000,00
R$5.615.000,00

MUSEU DO TRABALHO E DOS TRABALHADORES

R$5.057.232,12
R$3.600.000,00

MUSEU RODOVIÁRIO DE COMENDADOR LEVY GASPARIAN, RJ

R$4.637.365,94
R$4.247.394,40

CASA DE RUI BARBOSA

R$4.196.225,49
R$3.655.029,00

CENTRO CULTURAL SÍTIO BURLE MARX

R$3.561.570,00
R$3.561.570,00

MUSEU DA VIDA

R$3.493.270,00
R$3.493.270,00

Captação corrigida - 31/12/2020

Captação nominal

Fonte: gráfico elaborado pelo autor, a partir de informações fornecidas pelo portal SalicNet.
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APÊNDICE D – 25 museus privados entre as mil maiores captações da Lei Rouanet

R$260.465.828,27

MASP

R$189.991.081,23
R$259.188.727,15

MAM/SP

INSTITUTO INHOTIM

MUSEU IBERÊ CAMARGO

MEMORIAL MINAS GERAIS VALE

MUSEU VALE

MUSEU ASAS DE UM SONHO

MUSEU DE ARTES E OFÍCIOS

MUSEU DA CANA DE AÇÚCAR

MUSEU DAS COMUNICAÇÕES E HUMANIDADES

MAM/RO

MUSEU DA PESSOA

MEMORIAL DA EVOLUÇÃO AGRÍCOLA

MUSEU MANABU MABE

MUSEU ARQUIDIOCESANO DE ARTE SACRA DO RIO DE JANEIRO

MEMORIAL RANDON

MUSEU DO HOMEM DO PANTANAL

MEMORIAL DA IMIGRAÇÃO JUDAICA E DO HOLOCAUSTO

COLEÇÃO DO MUSEU OLÍMPICO NO BRASIL

MUSEU DAS MINAS E DO METAL GERDAU

MUSEU HISTÓRICO DE CASTROLANDA

MUSEU DA BOLSA DE VALORES

MEMORIAL DA METALURGIA, MATERIAIS E MINERAÇÃO

MUSEU CASA DO PONTAL

MEMORIAL DO HOLOCAUSTO (RIO)

R$164.003.232,64

R$138.139.109,37
R$112.699.279,08
R$119.095.032,97
R$63.768.307,48
R$54.892.317,80
R$49.708.352,35
R$53.894.370,36
R$44.938.447,55
R$39.082.737,31
R$21.112.614,00
R$28.480.467,31
R$14.279.180,43
R$18.754.233,52
R$12.987.500,00
R$18.087.544,76
R$10.062.300,00
R$17.296.369,30
R$15.700.953,00
R$14.794.193,85
R$12.336.596,26
R$14.292.028,50
R$14.292.028,50
R$12.380.303,67
R$7.142.046,00
R$11.862.854,50
R$3.500.000,00
R$11.633.402,92
R$11.633.402,92
R$8.285.247,83
R$4.252.612,20
R$7.245.890,86
R$6.934.246,79
R$5.987.214,43
R$4.001.000,00
R$4.532.922,77
R$4.532.922,77
R$4.190.140,97

R$3.587.942,80
R$4.000.000,00
R$4.000.000,00
R$3.542.497,69
R$3.542.497,69
R$3.443.195,00

R$3.443.195,00
R$3.415.000,00
R$3.415.000,00

Captação corrigida - 31/12/2020

Captação nominal

Fonte: gráfico elaborado pelo autor, a partir de informações fornecidas pelo portal SalicNet.

