Florianópolis, 15 de março de 2014.

Parecer sobre o BALANÇO CULTURAL/ 2013 da SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.
Parecerista: Barbara Biscaro – setor do Teatro/ Sociedade Civil.

Em primeiro lugar gostaria de ressaltar a importância da existência desse Balanço promovido
pela Secretaria de Cultura acerca das atividades do ano de 2013. A forma de impressão e os
dados contidos nele suprem, parcialmente, uma carência de registro do memorial de
atividades da Fundação Franklin Cascaes e da recém-criada Secretaria de Cultura, fornecendo
dados importantes para avaliação das atividades das mesmas. A existência de um balanço
como este também se torna uma ferramenta importante para a detecção dos pontos fortes e
fracos da atuação dos gestores públicos, sendo um documento de referência a ser apreciado
dentro de uma conjuntura maior – incluindo as reivindicações tiradas nas Conferências
Municipais e as ações do Conselho Municipal de Política Cultural.
Segue abaixo alguns pontos a serem destacados, ficando desde já uma recomendação de que
Balanços como este sejam produzidos periodicamente - no mínimo anualmente.
1. O Balanço não se refere em nenhum momento ao Conselho Municipal de Política
Cultural de Florianópolis, sendo essa uma instância que esteve plenamente ativa em
2013 e pretende trabalhar em parceria com a Fundação Franklin Cascaes e a Secretaria
de Cultura. A manutenção das atividades do Conselho não só atendem a uma
demanda das políticas de estruturação do setor cultural (alinhadas com o Ministério
da Cultura) como são de suma importância para manter um diálogo aberto entre a
sociedade civil e o poder público. Mesmo que o Conselho seja uma instância separada
da Secretaria de Cultura, valeria à pena incluir as atividades do Conselho no parecer de
forma a registrar a presença do mesmo no panorama da construção das Políticas
Culturais da cidade.
2. O Balanço não explicita dados importantíssimos para uma avaliação correta das
atividades: os orçamentos gerais dos órgãos gestores da cultura para 2013, os valores
investidos em cada projeto e a previsão de orçamentos para a próxima gestão. Dados
como estes podem dar uma ideia mais clara ao leitor do montante de recursos
investido no ano, a distribuição entre as áreas (podendo detectar desequilíbrios) e a
efetividade das ações na relação custo/benefícios, assim como a transparência dos
investimentos. Inclusive dados como esse poderiam detectar se a previsão de
orçamento foi cumprida ou até mesmo superada, dando uma ideia entre
planejamento e concretização.
3. O Balanço inclui como dado relevante a comparação entre atividades pagas e
atividades gratuitas. A predominância de atividades gratuitas é um sinal de retorno do
investimento do dinheiro público à comunidade, porém gostaria de ressaltar que esse
tipo de comparativo não deve gerar um juízo de valores que institui a atividade
gratuita como boa e a atividade paga como nociva. Muitas das ações contidas no
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relatório não tiveram seus custos totalmente cobertos pela Secretaria de Cultura, e a
cobrança de ingressos, por exemplo, quando bem executada é uma forma sadia de
incentivar o crescimento de um mercado cultural na cidade – além de ser uma das
únicas formas dos artistas e produtores terem um retorno financeiro aceitável em suas
iniciativas.
Os dados acerca das pessoas atendidas nos espaços culturais demonstra que ainda há
uma capacidade enorme de crescimento da circulação de pessoas e projetos nos bens
culturais da municipalidade. Pegando como exemplo o Teatro da UBRO, o público
atendido foi de 10.334 pessoas – uma média de 32 pessoas por dia, contando cerca de
317 dias ao ano em que o local está aberto – o Teatro tem capacidade de 96 lugares –
ou seja, políticas culturais eficientes nos meios de divulgação e gestão dos espaços
podem garantir o triplo de pessoas circulando.
O item CRIAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA é de extrema importância para o setor
mas, após 8 meses de funcionamento, a referida Secretaria ainda não possui quadro
de funcionários e nem disponibilizou ao conselho dados como previsão de atividades e
orçamento para 2014. A estruturação da Secretaria como órgão gestor é urgente para
a consolidação das políticas culturais.
No item CONVÊNIOS E APOIOS deveria haver uma lista das 23 iniciativas apoiadas, seus
promotores e os valores praticados. O item diz que houve 200 atividades culturais e 90
mil pessoas atingidas (números positivos), mas é vago e pouco explicativo. Reforça que
a Secretaria de Cultura pode exercer um papel de apoiador de iniciativas privadas
culturais (já sedimentadas ou em ascensão na cidade) e essa pode ser uma forma
bastante expressiva de fomentar a produção cultural de qualidade – mas fica o desejo
de saber quais os valores investidos e as áreas da cultura que foram contempladas, a
fim de criar uma política pública específica para essa modalidade de investimento por
parte da Secretaria de Cultura. Além disso, é necessário tornar claro quais os critérios
de escolha dos projetos apoiados.
O projeto TERRITÓRIO DAS ARTES parece bastante expressivo no quadro de ações do
poder municipal, assim como o CORREDOR DAS ARTES é um projeto inteligente e
contou com uma adesão expressiva da população desde a sua criação. A existência de
projetos da Secretaria que se aliam a outros órgãos do município demonstra um
cumprimento ainda tímido da meta de transdisciplinaridade no planejamento da
cultura, prática que pode ser ainda mais incentivada no futuro.
No item LEI MUNICIPAL DE INCENTIVO À CULTURA a ausência dos valores incentivados
e da previsão total de recursos torna a avaliação quase impossível: dados como esses
permitem traçar um panorama do quanto a lei está sendo utilizada, quais suas
deficiências e quais projetos ou proponentes que ainda conseguem se beneficiar do
mecanismo, a fim de produzir dados mais concretos.

O relatório demonstra que há um grande esforço no sentido de reestruturação administrativa
e política dos órgãos gestores da cultura, reinvindicação de quase todas as Conferências
Municipais de Cultura. Demonstra também um certo equilíbrio de incentivo entre as áreas
artísticas (dança, música, teatro, artes visuais, patrimônio, tradições populares), excetuando o
Floripa Teatro, único grande evento voltado apenas para a área teatral, em detrimento das
outras linguagens. A solução aqui não seria a extinção do mesmo, mas a criação de iniciativas

de grande peso para outras áreas - não necessariamente na forma de festival - mas de projetos
que, tendo grande investimento e planejamento, possam fazer diferença em áreas que ainda
estão se estruturando.
É interessante notar que em relação a uma população de 453.023 habitantes (de acordo com o
site da prefeitura de Florianópolis), o dado de 427.360 pessoas atingidas em 365 dias do ano
de 2013 representa um número no mínimo curioso. Estatisticamente diria que quase 100% da
população foi atingida por atividades culturais ao longo do ano. As atividades de rua e dois
grandes eventos declarados no relatório (como festejos e presépios de Natal, celebrações do
Divino Espírito Santo, Floripa Teatro, Fenaostra e exposição de fotos no TICEN) somam quase
225 mil pessoas, de acordo com relatório. O item CONVÊNIOS, que representa os projetos
apoiados pela prefeitura que são criados e geridos pela iniciativa privada (ou seja, não
necessariamente alinhados com as metas do município) soma 90 mil pessoas atingidas. Ou
seja, 6 itens do Balanço somam mais de 73% da quantidade de pessoas atingidas, em um
universo de mais de 45 atividades. Esse tipo de informação dá subsídios para olhar
criticamente o binômio quantidade versus qualidade. Faz-se necessário criar estratégias que se
alinhem com o Plano Municipal de Cultura e suas metas, e não que inchem a estatística do
PÚBLICO ATINGIDO.
Em um ano 22.294 pessoas frequentaram os cinco espaços culturais administrados pela
prefeitura. Em três dias de FENAOSTRA o relatório afirma que 25 mil pessoas foram atingidas
através dos eventos culturais promovidos naquele local. Isso demonstra uma disparidade
muito grande entre a cultura de grandes eventos (na qual a FENAOSTRA se encaixa) com a
cultura de fomento aos produtores que sustentam a produção e circulação de bens culturais o
ano inteiro em nossa cidade. Um fomento mais efetivo aos espaços administrados pelo
município se faz urgente, pois os dados os mostram sub utilizados. Para se ter uma ideia a
Galeria Pedro P. Vecchietti contabilizou 1.084 pessoas atingidas em um ano de atividades –
uma média de 3 pessoas por dia. O desafio seria, portanto, investir em iniciativas que
incentivem a circulação de pessoas o ano inteiro, em todos os espaços da prefeitura, com
programação de qualidade e manutenção dos espaços. Para isso se faz necessário orçamento e
gestão.
Um balanço deve ser tratado como um instrumento crítico, produzindo dados reais sobre as
atividades e não cumprindo o papel de ressaltar as boas ações e esconder as ingerências. A
administração pública, com a sua necessidade de parecer eficiente mesmo quando não é
poderia se beneficiar muito mais desse trabalho de registro e produção de dados, inclusive
como forma de otimizar a sua administração interna e seus objetivos na construção de uma
Política de Estado, e não de Governo. O compartilhamento de um panorama mais complexo,
falando exclusivamente do ponto de vista como membro do CONSELHO MUNICIPAL DE
POLÍTICA CULTURAL (através do qual faço esse parecer) tem como objetivo, em minha opinião
debater a fundo as questões da gestão cultural da cidade, discussão na qual o Conselho tem
não só o desejo de fazer parte, mas a obrigação de se posicionar.
Sem mais para o momento, subscrevo-me.
Barbara Biscaro

