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RESUMO
No presente trabalho objetivou-se analisar uma política específica conhecida como Mecenato
Federal, que é uma das formas de incentivo previstas na Lei nº 8.313/91. O Mecenato se
enquadra na ideia de financiamento indireto por parte do Estado, tendo em vista que há
isenção de tributos para aqueles que incentivarem atividades culturais previamente aprovadas.
Partiu-se da ideia de que os direitos culturais, aqueles ligados às artes, à memória coletiva e
ao fluxo de saberes, são também fundamentais previstos e albergados pela Constituição que
determina a participação do Estado como garantidor do pleno exercício e do acesso às fontes
da cultura nacional. Pelos dados apresentados, o que pode ser percebido é que grande parte
dos recursos destinados pela política de Mecenato estão sendo distribuídos de forma desigual
para as regiões brasileiras. Verificando-se que as mais desenvolvidas economicamente estão
recebendo mais recursos. Além disso, a política do Mecenato não está promovendo a
diversidade cultural. Fato que demonstra a incompatibilidade do Mecenato Federal no Brasil
com preceitos constitucionais vigentes. Analisa-se que caberia uma maior intervenção do
Estado de modo a fomentar a participação dos produtores culturais das regiões menos
desenvolvidas economicamente, mas riquíssimas culturalmente, do país. Conclui-se que são
as leis que regulamentam os incentivos culturais e é a Constituição que trata mais amplamente
do assunto. Por isso, profissionais do mundo jurídico não podem deixar de pesquisar,
compreender e questionar o tema. Sabe-se que o mercado passou a exercer uma representação
significativa para a realização das atividades culturais, mas sua atuação deve ser criticamente
analisada para evitar que o Estado seja um mero expectador dos efeitos da legislação que
criou e das práticas que incentiva.
PALAVRAS-CHAVE: Mecenato. Compatibilidades. Preceitos Constitucionais.
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RESUMEN
En el presente estudio tuvo como objetivo analizar una política específica conocida como
Patronato Federal, que es una forma de incentivo previsto en la Ley N º 8.313/91. El
Patronato se ajusta a la idea de la financiación indirecta por el Estado, ya que ninguna
exención de impuestos para aquellos que alienta actividades culturales previamente
aprobados. Partimos de la idea de que los derechos culturales, los relacionados con las artes,
la memoria colectiva y el flujo del conocimiento, son derechos fundamentales previstos en la
Constitución y protegido determinar la participación del Estado como garante de la plena
vigencia y el acceso a fuentes de cultura nacional. A partir de los datos presentados, que se
pueden realizar es que la mayor parte de los fondos asignados por la política de mecenazgo se
distribuyen de manera desigual a las regiones. Verificación de que las regiones
económicamente más desarrolladas están recibiendo más recursos. Por otra parte, la política
de clientelismo no es la promoción de la diversidad cultural. Lo cual demuestra la
incompatibilidad del Patronato Federal de Brasil, con disposiciones constitucionales vigentes.
Analiza que se ajuste a una mayor intervención del Estado con el fin de fomentar la
participación de los productores culturales de las regiones menos desarrolladas, pero muy rico
culturalmente, el país. Llegamos a la conclusión de que las leyes son la regulación y los
incentivos culturales es la Constitución que trata más ampliamente la cuestión. Por lo tanto,
los profesionales del mundo jurídico no pueden dejar de investigar, comprender y cuestionar
el tema. Se sabe que el mercado comenzó a ejercer una representación significativa para la
realización de actividades culturales, pero su rendimiento se debe analizar críticamente para
evitar que el Estado de ser un mero espectador de los efectos de las leyes y prácticas que
crean que alienta.
PALABRAS CLAVE: Patronato. Compatibilidades. Los preceptos constitucionales.

INTRODUÇÃO
O financiamento cultural advém da necessidade de disponibilidade, apresentação,
manutenção e fruição dos bens culturais, sejam eles materiais ou imateriais, segundo sua
natureza. Assim, torna-se indispensável que indivíduos ou grupos tomem para si a
responsabilidade de financiamento do setor cultural. Na prática as fontes são diversas, do
setor público ou privado (empresas, fundações, entre outros). “As formas como entes públicos
e privados se relacionam são fatores fundamentais para a caracterização dos mecanismos de
financiamento da cultura e o entendimento do lugar que esse financiamento ocupa em uma
determinada realidade social” (FREIRE, 2012).
Além disso, observa-se que o fomento à criação artística e cultural evita a perda de
talentos para outras profissões ou países. Fato comum e nefário para a realidade de artistas
pouco consagrados pelo mainstream.
Após 1934 o texto constitucional inseriu o fomento à cultura como uma obrigação
estatal, o que foi mantido nas constituições posteriores. Portanto, pode-se afirmar que o
Estado é historicamente responsável pelo financiamento cultural no Brasil, assim como ocorre
em outros países. Desse modo, o financiamento federal pode ser de forma direta, com
recursos oriundos de fontes estatais, ou de forma indireta, através de pessoas físicas ou
jurídicas que se beneficiam de incentivos e renúncias fiscais.
A política específica que será analisada neste artigo, conhecida como Mecenato Federal,
é uma das formas de incentivo previstas na Lei nº 8.313/91, a qual se enquadra na ideia de
financiamento indireto por parte do Estado, como explicado acima. Caracteriza-se, segundo
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Ramos (2002), como uma política neoliberal de transferência de atribuições do Estado para o
mercado, tendo em vista que são utilizados recursos públicos, os quais de certo modo são
geridos – no aspecto da escolha - pela iniciativa privada.
A partir desse contexto, o trabalho apresentado objetiva analisar alguns aspectos da
prática do mecenato federal, especialmente as abordagens críticas feitas a esse mecanismo e
verificar de que modo os resultados alcançados por ele são compatíveis com os preceitos da
Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.
As discussões serão iniciadas com uma breve conceituação de Direitos Culturais e de
democracia cultural, para no terceiro capítulo tratar do financiamento à cultura, sua
necessidade e prática em alguns países. No capítulo quatro será introduzido o tema do
mecenato, sua origem e definição, além de trazer algumas reflexões sobre o mecenato privado
e o mecenato com contrapartida pelo Estado. No capítulo seguinte será apresentada a
instituição legal do mecenato federal no Brasil. E, por fim, serão comentados dois preceitos
constitucionais e analisados sob a ótica da compatibilidade com os resultados do mecenato
federal no Brasil, são eles, a redução das desigualdades regionais e a proteção à diversidade
cultural.

1 DIREITOS CULTURAIS
Inicialmente, para introduzir a discussão sobre a intervenção estatal e privada no
financiamento de projetos culturais, é necessário fazer uma breve alusão à definição de
Direitos Culturais, os quais fundamentam a temática proposta e que serão tratados
sucintamente neste capítulo, juntamente com a ideia de democratização da cultura.
No artigo 2153 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 (CRFB/88)
surge de forma pioneira no texto constitucional brasileiro o termo “Direitos Culturais”.
Entretanto, Segundo Cunha Filho (2000), não se vislumbra na Carta de 1988 uma definição
que delimite os fins e as fronteiras do objeto definido. Assim, após um emparelhamento
destes direitos, observando os elementos que a eles são comuns, o autor conclui que os
Direitos Culturais são aqueles atinentes às artes, à memória coletiva e ao fluxo de saberes,
assegurando o conhecimento e o uso do passado, a interferência no presente e a possibilidade
de previsão e decisão de opções referentes ao futuro.
Partindo da ideia de que os Direitos Culturais são consagrados e protegidos pela
Constituição de um Estado Democrático de Direito, a seguir será realizada uma breve
explicação sobre o conceito de democratização da cultura, para em seguida iniciar a discussão
acerca do financiamento cultural.
1.1 Democratização da cultura
Para Chauí (2006) a cultura é tratada como direito dos cidadãos e como trabalho de
criação dos sujeitos culturais que devem ser chamados para participar das políticas culturais.
Essa visão de democratização da cultura relacionada com participação nas políticas culturais
amplia a ideia comumente disseminada que a democratização seria apenas a possibilidade de
acesso de todos aos bens culturais.
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Art. 215. O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da
cultura nacional, e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais.
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Para Nascimento (2013) democratização de acesso à cultura passa por um processo de
resgate do papel do Estado na sua missão de propiciar o desenvolvimento da cultura em todos
as suas fases, desde a criação, a fruição e o consumo.
Sobre o assunto Depaigne apud Harvey (2003) afirma que a democratização da cultura
é o objetivo da política cultural há bastante tempo, podendo relacionar-se com a aplicação do
princípio da igualdade de acesso às fontes da cultura, de modo a tornar as instituições
culturais mais abertas e acessíveis ao público. Para o mesmo autor, democratização da cultura
é diferente do termo democracia cultural que representa um sentido mais amplo, baseado na
pluralidade da cultura e no reconhecimento de diversidades culturais e criatividade pessoal.
Segundo Pinto (2007) a intervenção e regulação estatais são insubstituíveis e têm de
prever mecanismos de auto e hetero-vigilância, baseando-se em fórmulas institucionais e
organizativas que valorize a autonomia dos criadores e, ao mesmo tempo, consiga contrariar
propensões para algum tipo de centralização e auto-consagração que de algum modo iniba
uma efetiva participação em processos de democratização cultural.
Dessa forma, cabe ao Poder Público, para cumprir seu escopo de promover a
democratização da cultura, além de fomentar a ampliação do acesso aos bens culturais e
respeitar a pluralidade de culturas, garantir que a atuação popular seja difusa para cumprir o
seu papel de ativa guardiã da democracia participativa.

2 FINANCIAMENTO DA CULTURA
As políticas culturais têm fundamentos econômicos baseados na afirmação de que os
gastos públicos produzem um efeito multiplicador sobre a atividade econômica. A
intervenção pública se faz necessária às particularidades das demandas, visando reduzir as
desigualdades sociais com a democratização do acesso à cultura, ora limitando as incertezas
através das regulamentações, ora assegurando que as futuras gerações possam desfrutar de um
patrimônio conservado e enriquecido (BENHAMOU, 2007).
Se for vista como consumo improdutivo, a cultura será um bem social crescentemente
oneroso ao Estado deficitário “impondo limites às disponibilidades financeiras do Estado
para responder ao maior volume de produtores e equipamentos culturais e aos custos
inflacionados com as estruturas já existentes” (CONDE, 1989, p. 120). Nessa perspectiva, o
financiamento privado serviria como recurso suplementar.
O investimento cultural, quando incorpora um alto grau de inovação,
comporta uma forte incerteza no tocante aos resultados. E a produção cultural, pelo
menos em certos segmentos da oferta, raramente vem acompanhada de ganhos de
produtividade. Então, o Estado substitui o mercado para apoiar os setores que, sem
esse maná, estariam condenados à decadência. (BENHAMOU, 2007, pág. 153).

Nos Estados Unidos, um estudo, realizado nos anos 82 e 83, demonstrou que ele é o
país ocidental menos propenso a oferecer ajuda pública direta à cultura, estimada em 3 dólares
per capita. Entretanto, incluindo o financiamento indireto, baseado nas deduções fiscais, a
participação sobe para 13 dólares (BENHAMOU, 2007).
A Itália, considerada o berço do mecenato, cria em 1982 três órgão para a gestão
cultural, quais sejam, o Ministério dos Bens Culturais, o Ministério de Turismo e Espetáculos
e a Direção de Edição e Propriedade Literária. A mesma legislação que criou estes órgãos não
traz a necessidade de benefícios fiscais, o empresariado italiano estaria, nesta época, próximo
ao mecenato puro, aquele que objetivava o fortalecimento da empresa junto à comunidade
local (VALIATI, 2013).
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Na França a tradição de intervenção nasceu com o monarca Francisco I. Ele era um
mecenas, protetor dos artistas e colecionador. Até os dias atuais a França continua adepta da
crença segundo a qual o gasto cultural é responsabilidade do Estado, onde as escolhas feitas
em nome do cidadão são legitimadas pelo sistema eleitoral (BENHAMOU, 2007).

3 ORIGEM E DEFINIÇÃO DO MECENATO
A origem do termo está ligada ao político romano Caio Mecenas, que exerceu
importante cargo na hierarquia do Império de Augusto César, no período de 30 a.C. a 10 d.C.
Mecenas conseguiu influenciar o imperador a desenvolver uma política de apoio às artes,
criando uma relação de proximidade entre o governo e a cultura. Com esta atuação, Mecenas
passou para a história como o “protetor das artes”. Sua atuação foi reconhecida como uma
forma sutil de legitimar o poder, associando reconhecimento e prestígio do Império perante a
sociedade (FREIRE, 2012).
Com o passar do tempo o termo mecenas foi atribuído às pessoas ou aos grupos que
apoiam e concedem recursos às entidades que exercem ações importantes para o
desenvolvimento dos principais setores culturais. O mecenato surge como um impulso
espontâneo de algumas pessoas, os autênticos mecenas de seu tempo. É uma das mais antigas
fontes de recursos e financiamentos das artes. Alguns doutrinadores refletem que as artes
sempre tiveram necessidade de mecenas (HARVEY, 2003).
Reis (2003) corrobora com a discussão apontando que a história do mecenato no
financiamento da cultura não é recente. Muitos museus ingleses e quase todos os museus
norte-americanos nasceram por causa do mecenato privado. Seu peso varia muito de um país
para outro, é forte nos Estados Unidos, mas pouco desenvolvido na França. Na Inglaterra o
montante do mecenato é maior que na França, na Alemanha e na Itália, lá, as instituições
responsáveis por poupança e previdência são obrigadas a destinar parte de seus recursos à
ação cultural.
Até o final dos anos 50 as deduções fiscais de pessoas físicas e jurídicas, nos Estados
Unidos, que faziam doações às organizações culturais sem fins lucrativos eram o maior
subsídio proporcionado pelo governo. Assim, várias instituições culturais do país só
conseguiam manter suas atividades financiadas por um sistema de patrocínio privado, que era
passível de dedução fiscal (REIS, 2003).
O mecenato em princípio era relacionado a doações sem contrapartida que se limitavam
a ganhos de imagem. O que podia ser interpretado como desvio de lucros por parte das
empresas. As deduções fiscais, que normalmente são limitadas a um teto, estimulam o
dispêndio privado. “A análise econômica vincula a amplitude dessas doações a seu preço:
quanto maior é o nível de renda, maior a queda do custo da filantropia, em termos relativos,
sendo a dedução fiscal aplicada sobre frações da renda sujeitas a uma taxa crescente de
imposto” (BENHAMOU, 2007, p. 165).
Harvey (2003), tomando como referência a situação europeia ocidental, descreve as
seguintes etapas da história do mecenato: inicialmente, o mecenato real, com características
de favoritismos do príncipe, vontade absoluta do monarca e estabelecimento das artes ao
serviço da Coroa. Depois, o mecenato republicano, período caracterizado por revoluções, e
defesa da ideia de soberania popular, em que o mecenato se faz menos absoluto, há uma etapa
de troca de atitudes frente ao fomento da cultura em alguns aspectos. Posteriormente, surge
uma atitude mais paternalista por parte do Estado, algo menos opcional, é uma etapa
intermediária de boa parte da primeira metade do século XX. Finalmente, após a segunda
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guerra mundial, o acesso à cultura torna-se um direito, havendo uma necessária mudança de
atitude por parte do Estado nesse campo.
Cabe ressaltar que o reconhecimento dos direitos culturais impõe obrigações e deveres
para o Estado, que foram consagrados politicamente nas constituições modernas da segunda
metade do século XX. O Estado mecenas se torna um Estado promotor de trocas para alcançar
a democratização da cultura. Assim, os primeiros regimes legais de promoção pública do
mecenato surgem no mundo, com o escopo de complementar e não substituir os esforços
financeiros de uma política cultural de Estado (HARVEY, 2003).
Conde (1989) reflete sobre uma visão política e social geral e indica que o mecenato em
vários cenários históricos foi uma via para que a arte e a cultura viessem a ser convocadas a
participarem dos regimes de poder e de processo de reprodução social, possibilitando a
inserção na sociedade do seu tempo. Desde os finais dos anos 70, no contexto europeu, houve
uma aproximação do setor empresarial com o setor cultural, uma convergência entre lógicas
tradicionalmente polarizadas, a lógica privada das empresas e a pública do setor cultural
(especialmente na Europa).
3.1 Algumas reflexões sobre o Mecenato Privado e o Mecenato com contrapartida do
Estado
Segundo Harvey (2003) para os mecenas privados a opção era até mesmo fácil, pois
podiam preocupar-se em satisfazer os seus próprios gostos, gastando o seu dinheiro para seu
próprio prazer, sem precisar prestar contas com ninguém. Ressalta que de toda forma, o
mecenato público ou privado, em relação ao financiamento da cultura e das artes,
desempenhou um papel fundamental na evolução da política cultural do Estado moderno,
desde os séculos XVI e XVII.
Reis (2003) afirma que nos Estados Unidos o grande impulso ao desenvolvimento
cultural tem sua essência na iniciativa privada das grandes famílias que para garantir a oferta
de espetáculos não se importavam em cobrir a diferença entre a bilheteria arrecadada e o custo
do evento. Para as elites arrivistas afiliar-se com a comunidade artista trazia certa visibilidade
e prestígio.
Com o passar do tempo e com as crises estatais, governos e poderes locais se viram
cada vez mais obrigados a assumirem o papel dos antigos mecenas privados, para que não
assistissem a debilitação e a morte da criação cultural (HARVEY, 2003).
É relevante a crítica à onipotência de um Estado que busca dirigir a criação, a geração
de renda e a administração das clientelas da cultura. Entretanto, é possível evitar essa prática e
apostar que certa intervenção do governo impede o empobrecimento da vida cultural, se
deixada aos cuidados dos cálculos de rentabilidade, além de “aceitar também que o mecenato
seja apenas uma transferência pontual de responsabilidade e não transformação profunda
das condições de financiamento à cultura” (BENHAMOU, 2007, p. 181).
No mecenato com contrapartida pelo Estado, ou seja, aquele que o particular (pessoa
física ou jurídica) garante o recurso de forma imediata, mas recebe o retorno, através da
renúncia fiscal, uma crítica realizada por boa parte da doutrina diz respeito à responsabilidade
de escolha dos financiamentos ficar a critério da inciativa privada, mesmo que o recurso em
última análise seja público. Chauí (2006) observa que dentro da cultura neoliberal, a iniciativa
privada com a responsabilidade de mediadores culturais, subverte a produção brasileira às
regras de mercado e muitas vezes dedicam-se a “espetacularização” da arte, praticando a
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exclusão de manifestações e produções que não se enquadram nestas regras. De modo
semelhante comenta Benhamou:
O estímulo à criação é tarefa difícil, uma vez que se divide entre a
necessidade de escolher e o perigo de acabar constituindo uma arte oficial. Michel
Schneider vê na anarquia resultante da má gestão e no arbítrio burocrático do
ministério da cultura a origem da mercantilização da arte (BENHAMOU, 2007, p.
176).

Para Arruda (2003) no Brasil o que ocorre com o mecenato federal, previsto na Lei
Rouanet, é um aparente laissez-faire. Na verdade, há transferência de recursos públicos, pois a
lei troca pagamento de impostos por investimento cultural. Entretanto, os organismos
privados também são beneficiários da política implementada, além dos produtores culturais, já
que se utilizam do marketing cultural, valorizando a imagem das empresas envolvidas. Nesse
sentido, afirma Brant:
A lógica que move o sistema de incentivo é perversa, pois permite que
empresas recebam apoio do governo para transformar ações culturais em marketing
empresarial, contrariando um importante movimento universal em repúdio ao
controle da cultura pelas grandes marcas (BRANT, 2001, p.68).

Observe-se que com essa política, o Estado é o normatizador, mas, sobretudo a instância
que repassa os recursos de forma indireta. “Não se está, no entanto, diante de repetição de
modelos embasados no típico mecenato privado, sequer é possível aproximá-lo de iniciativas
pioneiras como as que se desenrolaram na cidade de São Paulo no meio de século XX
(ARRUDA, 2003, p. 188)”.
Lembre-se que os doadores e adeptos do mecenato incentivam diretamente os projetos
previamente aprovados pelo MinC, para tanto, recebem benefícios fiscais que, muitas vezes,
chegam à totalidade do investido, dentro do limite global também definido pelo Estado.
Acontece que há um duplo benefício, pois os valores doados são lançados nas escriturações
contábeis como despesas, o que desonera também a base de cálculo do imposto de renda.
Todavia, a falha de regulação pela gestão privada de um recurso público,
orientada em benefício do agente individual, estabelece um trade-off negativo, entre
os interesses da empresa em marketing e as necessidades culturais da sociedade,
instabilidade a qual não pode estar submetido o poder publico e sua política cultural
(VALIATI, 2013, p. 16).

Barbosa (2007), com uma visão mais otimista, afirma que os incentivos fiscais são
modalidades de estímulo às empresas para que sejam direcionados recursos aos setores de
produção e difusão cultural. Nesse sentido, defende que os incentivos são estratégias para a
criação de um mecenato privado que possa chegar ao patamar de dispensar o poder público do
financiamento das necessidades de recursos dos produtores culturais.

4 INSTITUIÇÃO LEGAL DO MECENATO FEDERAL NO BRASIL
A Lei nº 8.313, de 23 de dezembro de 1991, chamada de Lei Rouanet (sobrenome de
seu idealizador), instituiu o Programa Nacional de Apoio à Cultura Pronac, com a finalidade
de captar e canalizar recursos para o setor cultural. No artigo 2º da Lei, estabelece-se que o
Pronac será implementado através de três mecanismos, o Fundo Nacional da Cultura (FNC),
os Fundos de Investimento Cultural e Artístico (Ficart) e o Incentivo a projetos culturais, este
popularmente conhecido como Mecenato.
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A modificação da Lei Rouanet, em maio de 1995, reforçou a ideia de implementação de
um chamado “mercado de patrocínios”, intermediado pelos “agentes culturais”. Assim, de
acordo com Arruda (2003, p. 181):
(...) além de profissionalizar a figura do intermediário, a política em curso estimulou
o 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. Instaurou-se, desse modo, uma espécie de migração
de procedimentos típicos da indústria cultural e do mercado publicitário. Uma
análise das motivações empresariais para investir na cultura demonstra que os
sentidos perseguidos do chamado marketing cultural são, em substância, coerentes,
sobretudo com as estratégias publicitárias e, secundariamente, com objetivos sociais,
respondendo pelo espantoso crescimento do mecenato privado.

Muylaert (1993) apud Cunha Filho (2010) afirma que as atividades culturais com
possibilidade de auto-sustentabilidade, normalmente captam recursos através do mecenato.
Para o autor apenas os projetos que não têm possibilidade de se viabilizar através de
patrocínio, deveriam receber incentivos fiscais.
A percepção acerca do potencial econômico do setor cultural gera a viabilidade dos
incentivos à cultura. Dessa forma, o legislador vendo a possibilidade de crescimento
econômico fomentou o mercado, objetivando também transferir parte da responsabilidade
pela promoção cultural às empresas e à sociedade como um todo (BRANT, 2004).
O mecenato federal regulado no Brasil tem o objetivo de incentivar as atividades
culturais e funciona através de uma faculdade, estabelecida pela União, para que as pessoas
físicas ou jurídicas apliquem parcela do Imposto sobre a Renda a título de doação ou
patrocínio. Essa aplicação pode ocorrer em apoio direito a projetos culturais ou através de
contribuições ao FNC, atendidos os critérios do PRONAC, ou seja, precisam, por exemplo,
desenvolver as formas de expressão, os modos de criar e fazer, os processos de preservação e
proteção do patrimônio cultural brasileiro, entre diversos outros (CUNHA FILHO, 2004).
Observe-se que, para cumprir o princípio da responsabilidade fiscal, a renúncia desta
natureza em favor da cultura é limitada do seguinte modo: o valor máximo das
deduções é fixado anualmente pelo Presidente da República, com base em um percentual da renda tributável das pessoas físicas e do imposto devido por pessoas
jurídicas tributadas com base no lucro real. Instrumento de averiguação do
cumprimento desta regra está legalmente definido: o Ministério da Cultura tem a
obrigação de publicar anualmente, até 28 de fevereiro, o montante dos recursos
autorizados pelo Ministério da Fazenda para renúncia fiscal no exercício anterior,
devidamente discriminados por beneficiário (CUNHA FILHO, 2010, p. 66).

Harvey (2003) explica que os projetos que podem ser financiados são previamente
aprovados pelo Ministério da Cultura. No caso de aprovação, se determina o monte autorizado
para a obtenção do recurso em prazo determinado. A lista dos projetos culturais aprovados é
difundida publicamente para consulta de potenciais financiadores interessados. O
acompanhamento da execução de cada projeto beneficiado e de sua evolução permanente fica
a cargo do Ministério da Cultura, que, segundo Cunha Filho (2004), pode delegar tais
atribuições. Cabe às entidades incentivadoras e captadoras comunicar ao Poder Público os
aportes financeiros realizados e recebidos, efetuando a comprovação de sua aplicação.
Brant (2004) faz ácidas críticas ao sistema de financiamento brasileiro através do
mecenato. Para o autor as leis de incentivo não serão capazes de suprir de forma isolada a
ausências de uma política cultural completa. De fato, elas têm é contribuído para gerar
distorções irreversíveis na relação com o mercado. Há verdadeira espetacularização
promovida com o dinheiro público, em que não prepondera a ideia de acesso para todos, em
que o governo “lava as mãos” como se fosse suficiente a aprovação de projetos, e as empresas
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ficam em situações muito vantajosas, pois têm reavido todo o seu investimento, que será
aplicado onde seja para ela mais vantajoso.
No mesmo sentido, Nascimento (2013) comenta que no Brasil a presença do mecenato
tomou uma dimensão que considera sem retorno, não visualizando a possibilidade atual de
uma política cultural que não contemple tal dimensão. Entretanto, esta experiência, do modelo
neoliberal de inversão da lógica, oferece ao mercado uma posição muito determinante, no
sentido de que é ele que irá conduzir a cultura, colocando o Brasil na contramão do conceito
de democracia cultural.
Sarkovas (2006) reconhece que, assim como em outras realidades, há possibilidade de
legitimidade na participação empresarial no setor cultural, desde que invista seus próprios
recursos. O investimento social e cultural privado é uma evolução histórica do mecenato
originário, sendo um meio legítimo para que os cidadãos e as instituições privadas possam
tornar-se agentes do desenvolvimento cultural da sociedade.

5 (IN)COMPATIBILIDADE COM PRECEITOS CONSTITUCIONAIS
As discussões apresentadas até o momento pretenderam demonstrar as modalidades de
financiamento, especificamente acerca do mecenato cultural e aprofundar o conhecimento de
diversas discussões doutrinárias sobre este mecanismo. As críticas existentes são basicamente
relativas aos resultados que essa política demonstra ao longo do tempo e para aquecê-las
pretende-se demonstrar alguns preceitos constitucionais que devem ser observados enquanto
princípios jurídicos norteadores dos atos políticos.
5.1 Redução das desigualdades regionais
O primeiro ponto levantado diz respeito a um objetivo fundamental da República
Federativa do Brasil, contido expressamente no artigo 3º, III da CRFB/88, qual seja o de
reduzir as desigualdades sociais e regionais. Dados levantados através do sítio eletrônico do
Ministério da Cultura mostram que há predomínio de recursos oriundos do Mecenato Federal
para regiões mais favorecidas do país.
Observe-se a partir da tabela e dos gráficos abaixo - fazendo um comparativo do ano de
2003 e do ano de 2013 - que dez anos depois não foi tomada medida eficiente para incentivar
produções culturais das regiões mais necessitadas do país. Chega a ser alarmante o fato de que
o estado de São Paulo tenha recebido mais recursos que a soma das regiões Norte, Nordeste,
Centro-Oeste e Sul, tanto em 2003, quanto em 2013. Sobre os dados, analisem-se:
Tabela 1 – Dados de projetos financiados por meio do Mecenato Federal
Mecenato - Projetos executados por Região/UF
Mecenato - Projetos executados por Região/UF
2003
2013
Centro Oeste
Distrito Federal
Goiás
Mato Grosso do Sul
Mato Grosso
Nordeste
Alagoas
Bahia
Ceará

Quantidade

Valor Captado

115
77
24
13
1
133
2
33
37

22.663.547,44
16.612.977,06
4.377.431,97
1.418.074,25
255.064,16
30.198.597,44
162.224,00
10.662.327,93
5.510.544,74

Quantidade

Centro Oeste
Distrito Federal
Goiás
Mato Grosso do Sul
Mato Grosso
Nordeste
Alagoas
Bahia
Ceará

71
29
25
9
8
176
1
48
61

Valor captado

26.767.509,22
15.912.991,73
6.174.970,34
3.208.704,75
1.470.842,40
79.103.280,57
435.661,32
24.641.903,98
19.471.139,64
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Maranhão
5
893.896,00
Maranhão
8
3.720.212,74
Paraíba
1
20.000,00
Paraíba
5
1.176.883,00
Pernambuco
31
9.616.399,59
Pernambuco
38
23.200.309,31
Piauí
9
1.173.000,00
Piauí
7
4.216.612,58
Rio Grande do Norte
6
193.091,87
Rio Grande do Norte
4
1.208.282,00
Sergipe
9
1.967.113,31
Sergipe
4
1.032.276,00
Norte
18
6.508.138,00
Norte
20
4.817.794,76
Roraima
1
30.000,00
Amapá
2
610.000,00
Acre
1
450.000,00
Amazonas
1
300.000,00
Amazonas
6
608.595,16
Pará
7
5.842.618,00
Pará
7
1.978.390,60
Rondônia
6
254.300,00
Rondônia
1
710.864,00
Tocantins
3
81.220,00
Tocantins
3
459.945,00
Sudeste
983
328.479.185,03
Sudeste
1.428
999.683.675,98
Espírito Santo
5
704.472,83
Espírito Santo
19
3.839.657,00
Minas Gerais
172
44.139.927,77
Minas Gerais
263
105.004.629,22
Rio de Janeiro
324
114.477.695,10
Rio de Janeiro
441
356.582.890,75
São Paulo
482
169.157.089,33
São Paulo
705
534.256.499,01
Sul
294
42.994.479,19
Sul
458
144.733.876,80
Paraná
122
10.980.798,70
Paraná
135
39.224.434,74
Rio Grande do Sul
109
24.521.444,14
Rio Grande do Sul
206
65.547.603,19
Santa Catarina
63
7.492.236,35
Santa Catarina
117
39.961.838,87
Fonte: Ministério da Cultura http://sistemas.cultura.gov.br/salicnet (grifo nosso) - Acesso em: 11 de maio de
2013

Figura 1 - Mecenato - Projetos executados por Região/UF
2003

Fonte: Ministério da Cultura http://sistemas.cultura.gov.br/salicnet - Acesso
em: 11 de maio de 2013
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Figura 2 - Mecenato - Projetos executados por Região/UF
2013

Fonte: Ministério da Cultura http://sistemas.cultura.gov.br/salicnet - Acesso
em: 11 de maio de 2013

Analisando os dados acima, parece coerente a crítica, de caráter internacional, feita por
Benhamou (2007), na observação da realidade francesa, relativa à distribuição do auxílio e à
estratégia utilizada pelas instituições, pois para as empresas justificarem as despesas com o
mecenato, elas preferem ações de grande visibilidade, sem dar preferência às inovadoras, ou
ao mérito artístico. Historicamente, a maior parte do dinheiro vai para os mais ricos e famosos
e para as regiões já favorecidas. Por isso, o mecenato não vem se justificando em termos de
eficácia e equidade. Assim, defende a autora que a dificuldade de controle na aplicação e
previsão do montante investido, não justifica a substituição da subvenção pública pelo
mecenato.
No Brasil, verifica-se ao longo do tempo uma tendência de crescimento dos
investimentos na área cultural. Entretanto, na avaliação do dispêndio dos recursos no plano
regional reproduz-se a primazia do Sudeste, em detrimento de valores extremamente
minimizados na Região Norte, por exemplo.
Como a escolha dos projetos incentivados é realizada pelas empresas privadas e estas
têm objetivos claros e definidos, podendo ser resumidos, segundo Freire (2012), na
perspectiva de se obter maior participação no mercado consumidor, a ideia delas é utilizar a
cultura como estratégia de comunicação para fortalecimento da imagem das organizações
empresariais, seus produtos e serviços. Portanto, investimentos nas regiões mais valorizadas e
desenvolvidas economicamente do país tornam-se mais vantajosos para as empresas.
5.2 Diversidade cultural
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Um segundo ponto desta análise de compatibilidade com os preceitos constitucionais é
relativo ao prescrito no artigo 215, § 3º, V o qual determina sistematicamente que cabe ao
Estado garantir a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura
nacional, apoiando e incentivando a valorização e a difusão das manifestações culturais,
sendo estabelecido o Plano Nacional de Cultura que deve conduzir à valorização da
diversidade étnica e regional.
Além disso, o artigo 216-A, incluído pela Emenda Constitucional nº 71 de 2012, em seu
§ 1º, I, informa que é princípio orientador do Sistema Nacional de Cultura, da Política
Nacional de Cultura e do Plano Nacional de Cultura a diversidade das expressões culturais.
A experiência do mecenato federal no Brasil vem demonstrando que a participação
privada no financiamento está diretamente relacionada com o marketing cultural das empresas
que explicitamente dedica uma preferência estratégica às artes e ao entretenimento pela
possibilidade de associação e exibição das suas marcas em espetáculos com potencial atração
de público. Dessa forma sinaliza Freire (2012, p. 62):
De um lado estão os que defendem a continuidade da Lei Rouanet nos moldes em
que se encontra. Para este segmento, a decisão sobre o que deve ou não ser
patrocinado deveria permanecer no mercado, ou seja, nos departamentos de
marketing das empresas. No entendimento deste grupo, a permanência do modelo
evitaria o que rotulam de “dirigismo cultural”, ou seja, o Estado ter a prioridade de
decidir como e onde serão investidos os recursos destinados à cultura. Este
segmento tem fortes ligações com a produção de grandes espetáculos, situa-se nos
grandes centros urbanos do país e sinaliza que o conceito de cultura está associado à
arte, ao entretenimento e aos espetáculos com alto potencial de retorno dos
investimentos.

Dessa forma, a doutrina realiza muitas críticas pelo fato de que a maioria dos projetos
que consegue captar recursos das empresas são grandes e consagrados projetos culturais, com
muita expressão mercadológica. Sobre isso, comenta Cunha Filho (2000) que as grandes
atividades culturais que não tem dificuldade para alcançar os seus destinatários, podendo
facilmente autofinanciar-se, pela sua aceitação de mercado, não teriam necessidade de receber
auxílio público, e complementa:
No ponto extremo e oposto à primeira situação, há uma série de manifestações e
atividades culturais, que mesmo sendo de absoluta importância para a Nação, por
não terem condições de auto-sustentação e nem serem atrativas à lógica do mercado,
merecem subsídio total ou quase total do Poder Público (CUNHA FILHO, 2000, p.
99).

Cesnik (2007) em seu guia, que visa explicar e auxiliar os produtores culturais, ressalta
que a aprovação do projeto realizada pelo MinC é o passo mais simples da empreitada,
verificando que muitos conseguem diversas aprovações, mas não possuem êxito algum na
captação dos recursos.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS
De tudo o que foi exposto, alguns pontos podem ser colacionados como mais relevantes.
No decorrer do texto, partiu-se da ideia de que os direitos culturais, aqueles ligados às artes, à
memória coletiva e ao fluxo de saberes, são direitos fundamentais previstos e albergados pela
Constituição que determina a participação do Estado como garantidor do pleno exercício e do
acesso às fontes da cultura nacional, além de ser incentivador da valorização e difusão das
manifestações culturais.
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Dentro do contexto apresentado, o mecenato federal brasileiro, um dos três mecanismos
instituídos pela Lei nº 8.313/91, surge como um modo de fomentar a participação de pessoas
físicas e jurídicas como investidoras da produção cultural, atraídas pelo incentivo fiscal e pelo
investimento no marketing cultural.
Entretanto, a utilização do mecenato vem gerando ao longo do tempo, diversas análises
críticas por parte da doutrina. Discute-se, por exemplo, a sua instituição como forma de
repasse para a iniciativa privada de uma responsabilidade pública, medida própria da política
econômica neoliberal. Para os mencionados críticos, a gestão cultural não deveria ou poderia
ser realizada pelo mercado com a utilização de recursos públicos, já que há dedução de
valores devidos ao fisco.
No final do artigo trata-se de dois preceitos constitucionais que estão entrando em
choque, aparentemente incompatíveis, com os resultados do mecanismo analisado. O primeiro
diz respeito a grande parte dos recursos destinados estarem sendo distribuídos de forma
desigual para as regiões brasileiras. Compreende-se que há necessidade de iniciativas para a
candidatura das propostas e obviamente as regiões que mais apresentarem projetos terão o
maior número de aprovações e consequentes captações. Todavia, parece preocupante que em
2003 e, dez anos depois, em 2013 algumas regiões tenham recebido ínfimos aportes
financeiros comparando-se com alguns estados onde os projetos culturais receberam valores
absurdamente mais elevados que todos os demais.
Analisa-se que caberia uma maior intervenção do Estado de modo a fomentar a
participação dos produtores culturais das regiões menos desenvolvidas economicamente, mas
riquíssimas culturalmente, do país.
O segundo ponto analisado refere-se à promoção da diversidade cultural, o respeito à
pluralidade e a necessidade lógica de incentivar quem precisa de incentivo. Deixar na mão do
mercado a alternativa de definir quais os projetos que devem ser incentivados está gerando
aporte para as atividades já massificadas, excluindo aquelas que precisam de popularidade e
percepção pela população. Deixa-se de valorizar riquezas que são diariamente sufocadas pelas
regras da ideologia do consumismo.
Por fim, cabe ressaltar que são as leis que regulamentam os incentivos culturais e é a
Constituição que trata mais amplamente do assunto. Por isso, profissionais do mundo jurídico
não podem deixar de pesquisar, compreender e questionar o tema. Sabe-se que o mercado
passou a exercer uma representação significativa para a realização das atividades culturais,
mas sua atuação deve ser criticamente analisada para evitar que o Estado seja um mero
expectador dos efeitos da legislação que criou e das práticas que incentiva.
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