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RESUMO 

 

Este estudo tem por objetivo investigar a influência das políticas públicas na doação 
de pessoas físicas para a sustentabilidade de empreendimentos culturais. A atual 
política nacional para a área da cultura está alicerçada na Lei de Incentivo à Cultura, 
popularmente chamada de Lei Rouanet, que incentiva os investimentos culturais, com 
reversão dos valores doados no imposto de renda devido. O patrocínio cultural como 
estratégia para pessoa jurídica se encontra estabelecido, pois os benefícios são mais 
diretos, mas, para a pessoa física entraves burocráticos desestimulam a doação. 
Entretanto, em tempos de escassez de recursos, os valores advindos da doação de 
pessoa física podem fortalecer os empreendimentos culturais. A pesquisa 
caracterizou-se por ser qualitativa e descritiva, sendo efetuada a partir de um projeto 
sequencial exploratório com coleta de dados qualitativos, a fim de analisar as relações 
de influência entre as categorias analíticas estabelecidas para o estudo. Foram 
conduzidas entrevistas semiestruturadas com a participação do público de eventos 
culturais específicos, localizados na cidade de Curitiba-PR, a fim de coletar dados 
sobre o conhecimento das políticas e das leis de incentivo, além de dificuldades e 
benefícios da doação de pessoa física para a cultura. 
 
Palavras-chave: Políticas públicas para a Cultura. Lei de Incentivo Fiscal. Fomento e 
financiamento da Cultura. Doação de pessoa física para Cultura. 

 

 

ABSTRACT 

 
This study aims to investigate the influence of the public policies on the pecuniary 
donations of legal individuals to the sustainability of cultural enterprises. The current 
national policy on this culture area is based on the Law of Incentive to Culture, 
popularly known as Rouanet Law, which encourages cultural investments, with 
payback of donated values via income tax debts. The cultural sponsorship as an 
strategy to corporations are already set up, since the benefits are more immediate, on 
the other hand, when it comes to legal individuals, bureaucratic difficulties discourage 
the donation. However, when there is a lack of resources, the amounts come from the 
individuals donations may be able to strengthen cultural enterprises. The research took 
a qualitative and descriptive approach, and was developed from a sequential 
investigative project, collecting qualitative data, in order to analyze the relations of 
influence between the analytical categories determined for this study. It was elaborated 
previously organized interviews with the participation of a public from some specific 
cultural events, particularly from Curitiba-PR, in order to collect data about their 
familiarity with such policies and the laws of incentive, besides the difficulties and 
benefits of legal individuals’ donations towards the cultural affairs. 
 
Key-words: Public policies to cultural affairs. Law of tax incentive. Fomentation and 
financing of the Culture. Legal individuals’ donations to cultural affairs.
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INTRODUÇÃO 

 

 

As manifestações da cultura popular brasileira vêm sendo retratadas desde o 

tempo da colonização, mas os primeiros ensaios voltados para a formulação de uma 

política pública para o setor surgiram somente a partir da década de 30 (RUBIM, 

2007).  

Em 1986 surge a primeira lei de incentivo para a cultura, a chamada Lei 

Sarney, que diante da redução de recursos públicos, incorpora normativas que 

fortalecem uma visão da cultura como um processo produtivo e não apenas como 

produtora de bens simbólicos, quando propõe que pode ser gerado um negócio e um 

mercado em torno das atividades culturais, além de que poderia haver interesse de 

empresas em agregar valor às suas marcas ou legitimar sua relação sócio cultural e 

ambiental provendo recursos via patrocínio de projetos culturais (MAGALHÃES, 2012; 

BEZERRA; WEYNE, 2013). Assim, o Estado passou a conceder benefícios fiscais 

federais para as empresas que investissem em cultura (GOMES, 2011). 

Em 1991 é promulgada a Lei Rouanet, em vigor atualmente, e que prevê o 

patrocínio cultural e a doação de pessoas jurídicas e físicas para a cultura, com 

reversão dos valores doados na declaração de imposto de renda devido. Este 

dispositivo é caracterizado por uma visão de política cultural neoliberal, pois, apregoa 

a retirada do Estado na condução da política cultural e transfere o poder de decisão 

sobre os empreendimentos para a iniciativa privada fazendo, assim, com que os 

projetos culturais passem a ser selecionados pela lógica do mercado (CESNIK, 2012). 

 Tais normativas podem gerar desvios na gestão cultural tornando-a 

ineficiente e tendenciosa. Isto porque na medida em que se oportuniza a escolha de 

projetos a pessoas ou grupos com interesses mercadológicos que favoreçam suas 

marcas e seus interesses particulares, muitas vezes são desconsiderados valores 

simbólicos da expressão cultural, de produção cultural como expressão de valores 

locais, regionais e fontes de subsistência do realizador e da preservação do patrimônio 

que é a cultura (OLIVIERI, 2004; RUBIM, 2007). 

As distorções e desequilíbrios da lei de incentivo favorecem a tendência de 

monopólio do financiamento por parte de grandes grupos de prestígio em detrimento 

de projetos sem apelo comercial e que são encabeçados por artistas desconhecidos 

(CESNIK, 2012; LIMA, 2004; ALVES, 2011). Na lógica de cultura mercadológica, 
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projetos culturais como os musicais internacionais (ex: Chicago; New York, New York; 

As Bruxas de Eastwick; Shrek) vêm sendo financiados pelo MinC, ao passo que 

projetos culturais que não são executados por artistas de renome, acabam relegados 

à falta de recursos suficientes para sua viabilização, caracterizando uma disputa 

perversa e tendenciosa (ALVES, 2011; PAULA, 2011).  

Os recursos advindos das doações são importantes para a sustentabilidade 

dos empreendimentos culturais, o que implica em reconhecer e considerar a 

diversidade dos costumes e tradições de um povo, como sua língua, crenças e 

práticas características locais, regionais e globais que possibilitam e contribuem para 

o desenvolvimento sustentável (CESNIK, 2012). A doação de pessoa jurídica para a 

cultura é substancial, chegando a ser quatro vezes maior se comparada à pessoa 

física. Isto porque o processo de renúncia fiscal encontra-se bem estabelecido e as 

empresas vislumbram os benefícios diretos na forma de marketing empresarial. Já na 

doação da pessoa física os benefícios são menos expressivos e com menor retorno 

financeiro (ALVES, 2011; PAULA, 2011; CESNIK, 2012). Entretanto, a contribuição 

da pessoa física demonstra ser uma opção para a viabilidade de projetos que estão 

fora da lógica de mercado, enquanto as contribuições empresariais aparentemente 

são destinadas a eventos de maior visibilidade abarcando artistas já com renome 

(AVELAR, 2014).  

Por essa ótica, a independência do setor cultural é fundamental para a 

valorização da cultura fim em si, culturalmente sustentável, o que implica na criação 

das condições para que ela se sustente e desenvolva por e para seus próprios 

princípios, sem outras preocupações (COELHO, 2007). 

Diante do exposto, pode ser pertinente compreender os aspectos facilitadores 

e limitantes envolvidos no processo de renúncia fiscal a fim de oferecer mais subsídios 

que estimulem a participação da pessoa física como incentivador de projetos culturais 

e deste modo, contribuir para a sustentabilidade econômica do empreendimento 

cultural, com resultados positivos para a sociedade.  
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I- PROBLEMA DE PESQUISA 

 

De acordo com a revisão teórica e de acordo com o contexto esboçado: 

Qual a relação do doador pessoa física com as leis e práticas de 

incentivo para a sustentabilidade do empreendimento cultural? 

 

II- OBJETIVO GERAL 

 

Analisar a influência das leis e práticas de incentivos na doação de pessoas 

físicas para a sustentabilidade de empreendimentos culturais. 

 

Objetivos Específicos 

 

a) Identificar as regras e normativos disponíveis no Brasil que regulam a 

doação de pessoa física para empreendimentos culturais; 

b) Compreender a percepção da pessoa física sobre a doação; 

c) Analisar a influência das políticas públicas sobre a doação de pessoas 

físicas.  

 

III- JUSTIFICATIVA TEÓRICA E PRÁTICA 

 

O impacto social de movimentação de recursos na área cultural representa a 

condição de subsistência para o empreendedor cultural, já que na definição de Cultura 

está implícito o fundamento da identidade, da energia e das ideias criativas dos povos, 

sendo contemplada também como política global de governança social (UNESCO, 

2016).  

A atividade artística que já foi vista como improdutiva, passa a ser considerada 

um investimento que agrega valor econômico, estético e social. Assim, a cultura é 

integrada ao desenvolvimento econômico e social com potencial de abranger toda a 

riqueza da experiência humana (PINHO, 2009). Assim, o acesso à cultura e aos bens 

culturais está amparado nos direitos humanos e no direito cultural que visam garantir 

a sobrevivência dos cidadãos com dignidade, segurança social, econômica e cultural. 

A cultura está, portanto, inserida no capitalismo global e influencia o desenvolvimento 

econômico, já que as empresas podem explorar ativos intangíveis como forma de 



13 
 

aumentar a sua competitividade no mercado (BUAINAIN et al., 2013; BIER; 

CAVALHEIRO, 2015). 

No Brasil, as demandas culturais são fomentadas pelo Plano Nacional de 

Cultura, Sistema Nacional de Cultura e a Lei Rouanet. A cadeia produtiva nacional 

denota uma expressiva atividade cultural, tanto em termos financeiros como em 

número absoluto de pessoas envolvidas. De acordo com a Federação das Indústrias 

do Estado do Rio de Janeiro (FIRJAN), a economia criativa brasileira absorveu até 

2013, 251 mil empresas, e 892,5 mil trabalhadores, com um Produto Interno Bruto 

(PIB) de 126 bilhões (FIRJAN, 2014). 

Comparando com os dados de dez anos atrás, houve um aumento de 69,8% 

do PIB na indústria criativa em 2013 (FIRJAN, 2014). Esses dados denotam a 

importância da indústria criativa na economia brasileira, sendo importante analisar os 

pontos de sucesso e insucesso das formas de financiamento a fim de contribuir para 

a melhoria da cadeia produtiva cultural nacional. Assim, a Lei Rouanet de incentivo à 

cultura, vigente no Brasil, incentiva os investimentos culturais para pessoas físicas e 

jurídicas, com reversão de benefícios para ambas as partes (BRASIL, 2009).  

Entretanto, há um descompasso entre as duas modalidades de renúncia fiscal, com 

uma maior participação da contribuição da pessoa jurídica nesse processo (CESNIK, 

2012). 

O surgimento da possibilidade de doação de pessoa física constitui-se, 

portanto, um potencial que pode ser explorado para alavancar recursos, contribuindo 

para a sustentabilidade dos empreendimentos culturais (OLIVIERI, 2004; CUNHA, 

2007; BIER; CAVALHEIRO, 2015). Diante disso, torna-se importante aprofundar 

questões associadas a esta modalidade de doação a fim de elucidar os motivos que 

levam as pessoas a doarem, assim como os entraves envolvidos no processo de 

doação para a Cultura. 

De acordo com Cesnik (2012), o patrocínio cultural como estratégia para 

pessoa jurídica se encontra estabelecido atualmente como forma de incentivo para 

benefícios fiscais, de marca e de imagem que promovem amplos retornos 

institucionais para os incentivadores e que são plenamente conhecidos e aceitos pelas 

áreas de marketing das empresas. Já em relação à pessoa física, Avelar (2014) 

destaca que a burocracia pode constituir um entrave que envolve tanto as dificuldades 

de ressarcimento do valor investido, o acompanhamento do uso destes recursos junto 

às instituições que os receberam e a impossibilidade de informar para quem o valor 
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se destina, com exceção de algumas poucas instituições como as igrejas por exemplo. 

A falta de incentivo fiscal para pessoa física também consiste em um fator limitante do 

processo de renúncia fiscal. O abatimento limitado a 6% do imposto de renda pode 

ser um fator desmotivador e que faz com que o doador pessoa física não se sinta tão 

atraído pelo benefício em si (AVELAR, 2014). 

 Em um paralelo com os Estados Unidos, por exemplo, os contribuintes 

podem abater de 30% a 50% de seu rendimento tributável em doações para museus 

e universidades, o que certamente atrai e favorece a doação para projetos culturais 

(SCHÜLER, 2015).  

Segundo pesquisa da CATARSE (2014) sobre o panorama do financiamento 

coletivo no Brasil, as pessoas teriam mais interesse em apoiar projetos artísticos e 

culturais de forma direta sem utilizar o mecanismo de renúncia fiscal (52%). Tal fato 

pode estar relacionado à burocracia e falta de incentivo que parece atrapalhar quem 

quer doar para a cultura (SCHÜLER, 2015). Portanto é preciso modificar este cenário 

uma vez que os empreendimentos culturais além de serem fundamentais para o 

fortalecimento e preservação da cultura, são também um importante vetor de geração 

de renda para o entorno e a comunidade local (UNESCO, 2016).  

As políticas públicas voltadas para o setor cultural têm evoluído e buscam o 

fortalecimento dos empreendimentos culturais em um modelo neoliberal. No entanto, 

a retirada do Estado na condução da política cultural e a transferência do poder de 

decisão sobre os empreendimentos para a iniciativa privada, favorecem a geração de 

desvios que podem levar a uma atuação ineficiente e tendenciosa, porque os 

interesses econômicos e de mercado que envolve o mundo do marketing cultural 

podem não dar a devida atenção a projetos e empreendimentos com menor apelo 

comercial ou de divulgação e repercussão, mesmo que altamente relevantes no 

aspecto cultural (OLIVIERI, 2004; PITOMBO, 2006; RUBIM, 2007). Diante desse 

cenário, torna-se necessário equacionar as demandas de mercado e a valorização 

das múltiplas práticas e demandas culturais da sociedade. Para tanto, é fundamental 

o repensar da política cultural nacional voltada para a criatividade de forma plural e 

não excludente (MOUFFE, 1996). 

Para Cesnik (2012), a legislação de fomento merece ter continuidade como 

patrimônio constituído em favor da sociedade brasileira, pois, traz benefícios 

extremamente positivos pelo estímulo de atividades que reforçam conceitos de arte 

nacional. A continuidade das políticas de incentivo é de extrema importância também 
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para a consolidação de movimento em prol da estruturação da atividade econômica 

social. Entretanto, estas políticas devem ser idealizadas e conquistadas de forma 

suprapartidária e alheia a contingências e polaridades das disputas políticas. 

 

 

IV- ESTRUTURA DO PROJETO  

 

O trabalho será composto por quatro capítulos principais descritos a seguir. O 

introdutório que aborda e justifica o tema; apresenta o problema da pesquisa, traça o 

objetivo geral e os específicos, e apresenta a justificativa teórico-prática do estudo.  

No capítulo 1 apresenta-se o quadro teórico de referência que inclui as 

principais teorias associadas ao tema com tópicos que abordam a política cultural no 

Brasil, com um breve histórico da evolução das políticas, com destaque para a gestão 

cultural; as leis de incentivo fiscal, sua abrangência e configurações; e as formas de 

fomento e financiamento, correlacionando aspectos associados à economia da 

cultura. 

No capítulo 2 descreve-se o desenho metodológico, caracterizando o tipo de 

pesquisa e apresentando os procedimentos de coleta, análise e tratamento de dados, 

além das hipóteses e limitações da pesquisa. 

No capítulo 3 evidencia-se a análise de resultados. 

No capítulo final apresentam-se as conclusões e recomendações finais. 
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1 QUADRO TEÓRICO DE REFERÊNCIA 

 

Neste capítulo apresentam-se as teorias que embasam o trabalho, 

destacando os aspectos da política cultural, as leis de incentivo e as formas de 

fomento e financiamento da cultura. 

 

1.1 LEIS E NORMAS PARA A CULTURA NO BRASIL 

 

Nessa sessão apresenta-se a configuração da área de cultura no Brasil, 

incluindo uma breve evolução histórica, os objetivos, as estratégias, programas e as 

ações desenvolvidas.  

O Ministério da Cultura (MinC), criado em 1985, é responsável pela política 

nacional de cultura e a proteção do patrimônio histórico e cultural cujas ações estão 

voltadas para o reconhecimento da importância da cultura para a construção da 

identidade nacional. A atual estrutura do MinC envolve secretarias e órgãos 

colegiados com três autarquias e quatro fundações e ainda, representações regionais 

que abrangem o país territorialmente. Com esta configuração, o MinC propõe o 

desenvolvimento de políticas de fomento e incentivo nas diversas formas de 

expressão da cultura nacional, bem como a preservação do patrimônio histórico, 

arqueológico e artístico do país (BRASIL, 2016). 

O atual Plano Nacional de Cultura está delineado para articular ações em três 

dimensões: simbólica, cidadã e econômica. Na dimensão simbólica considera-se que 

todos os seres humanos podem se expressar por meio de diversas práticas culturais 

tais como: idiomas, costumes, culinária, teatro, música, artes visuais, dança, literatura, 

circo, entre outras. A dimensão cidadã considera a cultura como um direito básico do 

cidadão de modo que todos devem ter acesso às diferentes atividades culturais. Já 

na dimensão econômica, a cultura é vista como um vetor econômico em que as 

atividades culturais são também cenários de inovação e desenvolvimento econômico 

articulados em um contexto sustentável e socialmente justo. Deste modo, tem sido 

conduzido projetos, ações e programas, orçamentos, legislações, metas, a fim de 

colocar em prática a política estabelecida para a cultura brasileira (BRASIL, 2016). 

 A despeito dos avanços e conquistas é importante uma reflexão histórica e 

crítica das políticas públicas de cultura a fim de elucidar os desafios necessários para 
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o desenvolvimento de ações culturais realmente imbuídas de sentido pluralista e 

democrático conforme prevê a política atual. 

As manifestações culturais do Brasil colônia e Segundo Império e da 

República Velha, foram neutralizadas por meio de perseguições aos indígenas e 

africanos, censura a livros e jornais e proibição de imprensas. Uma completa 

inexistência de políticas culturais marcou esses períodos e o Estado tratava a cultura 

como privilégio (COUTINHO, 2000). 

Esse cenário pouco se alterou até meados da década de 30 quando então as 

mudanças políticas e sociais do período abriram também espaços às manifestações 

culturais que se intensificaram para além da área de preservação do patrimônio 

cultural. A política cultural passa a ser pensada, sobretudo por influência de Mário de 

Andrade à frente do Departamento de Cultura da Prefeitura da cidade de São Paulo 

(1935-1938) e Gustavo Capanema no Ministério da Educação e Saúde, implantado 

em 1930 (RUBIM, 2007). 

A valorização da cultura popular brasileira foi intensivamente retratada nos 

anos de 1930 a 1945, com exaltação do nacionalismo e brasilidade, o que levou a 

uma diversidade de manifestações culturais. Foi criado o Serviço do Patrimônio 

Histórico e Artístico Nacional (SPHAN), o Instituto Nacional de Cinema Educativo 

(INCE) e o Instituto Nacional do Livro (INL) (CALABRE, 2007). Foi no período getulista 

que surgiram também o primeiro Conselho Nacional de Cultura e a primeira tentativa 

de estruturação de uma política pública de cultura e de construção de uma identidade 

nacional, embora a intervenção do Estado tenha sido marcada também pelo 

autoritarismo que refletiu na cultura em forma de opressão, repressão e censura 

(BARBALHO, 2007; RUBIM, 2007). 

Com a redemocratização da política brasileira a partir do período de 1985, 

foram implantadas novas políticas para áreas da saúde, educação e assistência social 

com a participação da sociedade civil. Entretanto, os recursos públicos para a cultura 

foram sensivelmente reduzidos e a responsabilidade de incentivo à produção cultural 

nacional foi sendo gradualmente transferida para o setor privado.  Foi criada a primeira 

lei de incentivo à cultura, a Lei Sarney e a cultura passa a ser vista como um processo 

produtivo e não apenas como produtora de bens simbólicos (MAGALHÃES, 2012; 

BEZERRA; WEYNE, 2013).  

Quando se consolida a indústria dos bens simbólicos, principalmente no 

período das ditaduras no Brasil, se criam experiências que estruturam a burocracia 
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gerando o desenvolvimento de produções culturais em determinado circuito, com uma 

malha que institucionaliza e cria organismos com especialização na área cultural e 

também pelo surgimento de indústrias culturais fomentadas por modelo capitalista, 

até que se vai perdendo força essa ingerência do Estado via desregulamentação de 

funções (PITOMBO, 2006). 

Nos anos 90-92 as políticas públicas da cultura também foram afetadas pelas 

crises econômicas e sociais que refletiram no fechamento de instituições importantes 

como Embrafilme, Funarte, Concine, Pró-Memória e Fundacem (BEZERRA; WEYNE, 

2013).  

Em 1990 o Ministério da Cultura foi extinto configurando um grande retrocesso 

na área e, mesmo tendo sido recriado dois anos mais tarde, não houve maior 

investimento do governo na área da cultura. Como reflexo da política de incentivo 

fiscal, cria-se Lei Rouanet de Incentivo à Cultura, que posteriormente se transformou 

em um importante mecanismo de financiamento a projetos culturais no Brasil 

(CALABRE, 2007; BEZERRA; WEYNE, 2013).  

A partir de 1995, como reflexo da estabilidade econômica e das políticas 

orientadas para o mercado e estímulo a privatização e investimentos privados, houve 

um enaltecimento da lei de incentivo à cultura e do estímulo ao patrocínio cultural. 

Várias iniciativas na área da cultura se sucederam pautadas em uma política que 

retirou o Estado como agente do processo na condução da política cultural e reforçou 

a visão da cultura como negócio. Com a lei Rouanet, muda-se a lógica de 

financiamento público direto para a cultura e transfere-se à iniciativa privada o poder 

de decisão sobre projetos ou ações a financiar (RUBIM, 2007).  

Embora o conceito de cidadania cultural tenha sido introduzido já em meados 

dos anos 90, apregoando a cultura como um direito do cidadão, no Brasil o incentivo 

fiscal ainda continuou a ser priorizado em detrimento de outras formas de 

financiamento, com reduzido investimento estatal na área da cultura (GOMES, 2011; 

BEZERRA; WEYNE, 2013). A lei de incentivo cultural foi adotada como política cultural 

desde 1994 e ainda é a principal forma de financiamento de projetos culturais no país 

(GOMES, 2011). 

Com a globalização e o apoio da UNESCO, a valorização da diversidade 

cultural é concebida como estratégia para resolução de conflitos e como fator de 

desenvolvimento social. Com a ampliação do conceito e a demanda por bens e 

serviços, a cultura passa a fazer parte da economia do desenvolvimento (ALVES, 
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2011). Mundialmente, a cultura do século XX, reflete a valorização da diversidade e o 

reconhecimento da identidade cultural como instrumentos estratégicos para o 

desenvolvimento social e econômico. Entretanto, por falta de uma política nacional 

consolidada no Brasil a Lei Rouanet ainda é a principal forma de financiamento de 

projetos culturais embora apresente muitas distorções.  

A teoria neoliberal apregoa a mínima participação do Estado na gestão da 

sociedade e transfere para o mercado a responsabilidade dos investimentos e 

atividades, incluindo a produção cultural. Neste tipo de gestão cultural, o Estado 

assume um papel de cliente de produtos culturais e não precisa sequer atuar como 

facilitador. Tal condição pode gerar desvios que podem levar a uma atuação 

ineficiente e tendenciosa, já que a seleção de projetos culturais é regida pela lei da 

oferta e procura e não há também nenhum controle da sociedade civil no processo 

(OLIVIERI, 2004). Por outro lado, o excesso de regras e proteções pode enfraquecer 

o mercado, mas com certeza favorece proteção do patrimônio nacional (BENHAMOU, 

2007). 

Reis (2003), Olivieri (2004) e Medeiros e Ollaik (2011) discutiram as 

implicações da política cultural mercadológica, destacando que essa política 

empresarial favorece algumas produções em detrimento de outras. Bier e Cavalheiro 

(2015) reforçaram que as políticas públicas devem estar voltadas para o fomento da 

cultura visando o acesso de todos. Os autores apontam tendências de monopólio do 

financiamento das atividades culturais, com favorecimento de grandes grupos 

empresariais em detrimento de vários projetos que não conseguem captar recursos 

por não incluírem artistas de renome ou que não possuem apelo comercial.  

Olivieri (2004) destacou que a delimitação da política cultural é estabelecida 

pelo Estado uma vez que este estabelece os benefícios fiscais, cria fundos e dá apoio 

institucional para área. Neste viés, em um Estado democrático, os fundos de cultura 

deveriam ter o papel de garantir a produção não apenas como produto final e de valor 

econômico, mas também abrir espaços para manifestações das minorias e para 

diferentes expressões artísticas.  

O papel do Estado fomentador é importante para garantir o acesso do público 

como produtor de cultura. Segundo Reis (2007), para que a política cultural seja 

efetiva, é preciso que também haja integração com as outras áreas do setor público, 

setor privado e terceiro setor, de modo que as atividades culturais façam parte de uma 

política integrada de desenvolvimento sustentável. 
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1.1.1 Gestão Cultural 

 

A partir das leis e normas das políticas públicas estabelecidas para a Cultura 

é importante aprofundar questões que envolvem a gestão cultural sob a ótica da 

participação democrática dos atores envolvidos e da sustentabilidade dos 

empreendimentos culturais. 

Medeiros e Ollaik (2011) destacaram que os incentivos existentes, como 

recursos financeiros e regras institucionais, são extremamente relevantes em uma 

análise da implementação de uma política pública, pois, quanto mais incentivos, maior 

será a possibilidade de atingir os resultados favoráveis. Nesse sentido, Reis (2003) 

também destacou que os subsídios públicos possibilitam que o governo assuma a 

responsabilidade financeira de teatros, museus e orquestras e também pela 

programação que estas instituições oferecem. Porém, frisou que tais programações 

precisam ser acessíveis a população em geral, para que os recursos não sejam 

direcionados para setores que já consomem cultura e que não necessitam de ingresso 

subsidiado.   

Os dois modelos de gestão cultural, a intervenção estatal e o neoliberalista, 

são adotados em diferentes países e são alvo de críticas de apoiadores de ambos os 

lados. A França é um exemplo de política estatal intervencionista que destina 1% do 

seu orçamento para a área da cultura. Já os Estados Unidos são os menos propensos 

a oferecer ajuda pública direta a cultura, e um dos que mais estimulam as deduções 

fiscais. Em uma versão intermediária vários países optam por delegar a política 

cultural ao plano subnacional, com partilha de responsabilidades culturais entre 

governo e entidades e comunidades autônomas. Adotam gestão cultural 

compartilhada a Alemanha, Itália, Espanha e Grã-Bretanha (BENHAMOU, 2007). 

No Brasil, algumas propostas têm sido apresentadas no sentido de se obter 

uma retomada do papel do Estado nas políticas culturais. Tais propostas visam a 

abertura de diálogo e compartilhamento de responsabilidades com a sociedade civil 

por meio de ações que reforcem o incentivo e acesso à cultura. O Programa Cultura 

Viva, lançado em 2005, os Pontos de Cultura e a idealização de um Sistema Nacional 

de Cultura são ações que favorecem a descentralização e valorização da política 

cultural nacional, promovendo, assim um espaço de convergência entre o poder 

público, a comunidade e a sociedade abrangente (SILVA, 2007; BARBOSA; 

CALABRE, 2011). 
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 Na esfera da comunidade, os Pontos de Cultura abrem espaços para 

produções da sociedade, por meio de contatos permanentes com diversos produtores 

culturais. Nas esferas do poder público e da Sociedade espaços são suscitados para 

o reconhecimento das produções locais e da sua diversidade (Figura 1) (SILVA, 2007; 

BARBOSA; CALABRE, 2011). 

 

 

Figura 1 - Ponto de Cultura 

 

Fonte: Silva, 2007, p. 278. 

 

 

A Agenda 21 da Cultura, aprovada em Barcelona em 2004, constitui um 

documento orientador das políticas públicas de cultura incluindo contribuições para o 

desenvolvimento cultural da humanidade. Ela inclui orientações para as cidades e os 

governos locais, destacando a cultura como fator essencial para o desenvolvimento 

sustentável das cidades e territórios nos planos humano, econômico, político e social. 

Dentre os compromissos estabelecidos pela Agenda, destaca-se a importância de 

garantir o financiamento público da cultura mediante os instrumentos necessários, 

para assegurar que a cultura tenha o apoio necessário para que se concretize 

(AGENDA, 2007). 

Enfatizando a sustentabilidade dos projetos culturais, Bier e Cavalheiro (2015) 

destacam que as instituições que se dedicam a criação de valores com geração de 

receitas em iniciativa de realização cultural podem encontrar dificuldades em atrair 

grandes incentivadores e muitos projetos de interesse social podem não se 

concretizar. A captação de uma soma grande de pequenos investidores pode ser uma 

alternativa para viabilizar o sucesso do empreendimento. 
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Ainda sob a ótica da gestão cultural, Cunha (2007), também destacou a 

necessidade de se garantir a sustentação de iniciativas culturais por instituições 

formais e informais que compõem o conjunto estrutural do setor. As políticas neste 

setor incluiriam questões diretamente ligadas ao financiamento da cultura, quer pelo 

poder público quer pelo privado. Desta forma, as iniciativas culturais, mesmo com 

apoio, devem buscar sua sustentabilidade de maneira a ficarem menos dependentes 

de elementos externos.  

Coelho (2007) defende a independência do setor cultural, enfatizando que a 

cultura deve ser um fim em si, culturalmente sustentável, o que implica na criação das 

condições para que ela se sustente e desenvolva por e para seus próprios princípios, 

sem outras preocupações, sem o que não sobreviverá e perderá sua força de ação. 

O contexto atual exige, portanto, o repensar da política cultural nacional 

voltada para a criatividade de forma plural e não excludente (MOUFFE, 1996). Uma 

política cultural democrática embasada na diversidade cultural deve considerar as 

diferenças e antagonismos, contrapondo-se a objetivos pré-definidos e mensuráveis 

de projetos e programas. Todas as formas de expressão cultural devem ser 

promovidas segundo as necessidades e desejos de cada grupo social, incentivando-

se a participação popular no processo de criação cultural e a autogestão das iniciativas 

culturais (CALABRE, 2007). 

A transformação intensa no campo político, tecnológico e cultural, aliada às 

exigências por maior transparência em relação a aplicação dos recursos públicos, 

impulsionou o governo a rever os mecanismos de incentivo fiscal junto com a 

sociedade civil. Como resultado foi proposto o Programa Nacional de Incentivo à 

Cultura (PROCULTURA), idealizado para corrigir distorções e tornar mais democrática 

a política cultural (BIER; CAVALHEIRO, 2015). 

O PROCULTURA tem como propósito o fortalecimento da economia da 

cultura por meio de ações estratégias do FICART e do FNC, voltadas para o incentivo 

de projetos de retorno comercial e criação da modalidade investimento em empresas 

e projetos com repasse para o FNC de recursos provenientes do retorno comercial, 

possibilitando o financiamento de novos projetos. Espera-se que tais modificações 

estimulem o desenvolvimento de projetos de maior interesse público e também 

daqueles de cunho comercial (GOMES, 2011). 

No projeto do PROCULTURA estão previstos também a integração do FNC e 

dos mecanismos de incentivos via renúncia fiscal, além da criação do vale-cultura e o 
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Investimento Cultural e Artístico (FICART). A proposta inclui a criação de um sistema 

público e transparente de critérios para escolha dos projetos que serão incentivados 

(GOMES, 2011). 

A revisão do sistema de financiamento pelo PROCULTURA ainda se encontra 

em tramitação na Câmara dos Deputados. É uma tentativa de adequar a lei de 

incentivo fiscal com mais recursos financeiros, a fim de estimular a participação de 

novos atores, valorizar as múltiplas práticas e demandas culturais diminuindo as 

desigualdades regionais (BEZERRA; WEYNE, 2013). O mesmo ocorre com o Fundo 

de Investimento Cultural e Artístico (FICART) que ainda carece de legislação 

consistente. O resultado dessa atrofia nos dois mecanismos trouxe desequilíbrio às 

políticas culturais, fazendo com que a vertente da renúncia fiscal se transformasse na 

fonte predominante para a irrigação do setor. Quase todos os projetos, de cunho 

comercial ou não, passaram a disputar recursos numa mesma raia, com natural 

prejuízo para aqueles de menor porte, provenientes de localidades distantes dos 

grandes centros. 

O mecanismo de renúncia fiscal também seria reformulado pelo 

PROCULTURA, diminuindo os percentuais de isenção do patrocinador, de 100% para 

40%, 60% ou 80% do valor do projeto incentivado. Desta forma, haveria uma maior 

participação da iniciativa privada no financiamento de projetos culturais, já que os 

patrocinadores passariam a investir no mínimo 20% do valor do projeto com recursos 

de seu próprio orçamento. O percentual de isenção não seria mais estabelecido 

automaticamente por áreas da cultura passando a ser definido em função do valor da 

contribuição do projeto em relação ao acesso à sociedade e ao reforço da economia 

da cultura (GOMES, 2011). 

A despeito dos avanços das políticas culturais ainda não ocorreram avanços 

esperados para a inclusão social, econômica e de gênero previstas na legislação a 

fim de diminuir as desigualdades éticas e regionais. O repasse de 100% de incentivo 

retirou das empresas a responsabilidade de custear os projetos, ao passo que o 

governo, com o aumento de recursos incentivados, diminuiu o orçamento para o setor 

limitando a ampliação de sua capacidade de ação cultural (ARRUDA, 2003; SILVA, 

2007). No entanto, cabe ao Estado garantir a defesa tanto dos produtos como do 

mercado cultural, regulando os excessos no sentido de coibir a intervenção 

mercadológica devastadora, tais como: alterações de calendários e de tempo de 

duração em festejos e celebrações tradicionais. Ações devem ser desenvolvidas para 
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elevar o grau de autonomia de decisão dos grupos envolvidos em bens e serviços 

culturais, adotando medidas que garantam um tratamento diferenciado entre os 

produtos (SILVA, 2007). 

A programação orçamentária da administração direta não deveria ficar 

limitada apenas ao FNC. A gestão orçamentária do FNC também precisaria ser 

melhorada da mesma forma que a gestão dos incentivos precisa se pautar no uso 

racional das alíquotas com alocação seletiva para segmentos e regiões (SILVA, 2009). 

Avelar (2014) ressaltou a burocratização e a dificuldade de distribuição equitativa do 

FNC como limitadores de financiamento de ações que poderiam se encontrar fora da 

lógica de mercado, com menor possibilidade de desenvolvimento com recursos 

próprios.  

Com implantação da Secretaria de Cidadania e Diversidade Cultural em 2011, 

espera-se que haja avanços na legislação no sentido de garantir que no conceito de 

cidadania cultural sejam incluídos todos os níveis de linguagens estéticas e artísticas 

e para todos os grupos e identidades culturais. E ainda, que a promulgação da Lei 

Cultura Viva, sancionada em julho de 2014 como uma política do Estado brasileiro, 

seja realmente viabilizada na prática, com a aprovação da PEC 150 que prevê um 

aumento de recursos para a cultura de 0,6% para 2% do orçamento federal, assim 

como uma porcentagem fixa mínima de investimento em cultura para governos dos 

estados e Distrito Federal (1,5%) e dos municípios (1%) (DORNELES; LOPES, 2016). 

A atual política pública nacional que norteia a gestão no setor cultural está 

alicerçada em um modelo em que as Leis de Incentivo à Cultura têm destaque. Essas 

leis serão exploradas no capítulo a seguir. 

 

1.2 LEIS DE INCENTIVO À CULTURA 

 

Neste capítulo será abordada a evolução das leis de incentivo à cultura, 

incluindo os objetivos, vantagens, entraves e distorções observadas. 

A primeira lei de incentivo à cultura no Brasil foi criada no governo do 

presidente Sarney, Lei Sarney 7.505 de 02/07/1986, na gestão do ministro da cultura 

Celso Furtado, tendo como objetivo financiar projetos na área da cultura. A Lei instituiu 

uma modalidade de financiamento denominada mecenato, em alusão aos protetores 
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da arte da época renascentista.  Assim, o Estado passou a conceder benefícios fiscais 

federais para as empresas que investissem em cultura (GOMES, 2011). 

A Lei de incentivo fiscal configura uma parceria entre Estado e empresa 

privada, em que o Estado entra com maior parte da verba destinada ao projeto cultural 

através da renúncia fiscal, e a empresa privada investe menor valor, em torno de 30% 

a 40% do valor do projeto. O patrocinador privado escolhe o bem patrocinado e a 

retribuição publicitária (OLIVIERI, 2004). 

Segundo a Lei Sarney, para obter o patrocínio, os produtores culturais 

precisariam cadastrar seus projetos junto ao Ministério da Cultura. O patrocinador de 

projeto cadastrado poderia descontar até 70% do total aplicado de seu imposto de 

renda, ou seja, o valor correspondente a esse percentual seria restituído através de 

desconto no imposto de renda devido. Assim, o patrocinador deveria dispor apenas 

de 30% do valor total do projeto (OLIVIERI, 2004). 

O produtor cultural é obrigado a prestar contas de todas as verbas recebidas, 

mas a lei não estabeleceu qualquer controle ou procedimento para sua realização, o 

que constituiu uma falha da Lei Sarney. Por outro lado, estava semeada a ideia, junto 

aos empresários, de vincular a sua marca a um bem cultural e a possibilidade de 

viabilizar as produções culturais pela lei de incentivo (OLIVIERI, 2004).  A vida curta 

da Lei Sarney deve-se à fragilidade de seus dispositivos em termos de organização e 

prestação de contas que exigia somente um cadastramento prévio do proponente e 

era um tanto maleável quando se observa os procedimentos, deixando o proponente 

do projeto à mercê do mercado sob a necessidade de captar os recursos (PITOMBO, 

2006). 

Em 1990, a Lei Sarney é extinta juntamente com o Ministério da Cultura que 

é substituído pela Secretaria Especial da Cultura, ligada diretamente à Presidência da 

República. Sob pressão da classe cultural, uma nova lei de incentivo foi elaborada no 

mesmo ano, a Lei de n. 10.939/90, mas restrita ao município de São Paulo e que foi 

conhecida como Lei Mendonça, devido ao apoio do então vereador Marcos Mendonça 

(GOMES, 2011). 

No ano seguinte, com base nos dispositivos de aprovação e controle da Lei 

Mendonça, é promulgada a nova lei de incentivo fiscal e que vigora até hoje, a Lei n. 

8.313 de 22/12/1991, conhecida como Lei Rouanet, em homenagem ao secretário da 

cultura da época, Sérgio Paulo Rouanet. (GOMES, 2011).  
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A nova lei de incentivo cria mecanismos de incentivos fiscais, juntamente com 

o Programa Nacional de Apoio à Cultura (PRONAC) e o Fundo Nacional de Cultura 

(FNC). O FNC é um mecanismo constituído de recursos destinados exclusivamente à 

execução de programas, projetos ou ações culturais que não se enquadram em 

programas específicos, mas que têm afinidade com as políticas da área cultural. O 

apoio do FNC ocorre mediante processos seletivos e projetos selecionados celebram 

um convênio ou um contrato de repasse de verbas com o FNC (BRASIL, 2009). 

A cultura passa então a ser subsidiada por recursos do mercado, mas com 

dinheiro público, já que é proveniente do mecanismo de renúncia fiscal que é colocado 

em prática quando o governo abre mão de parte da arrecadação de determinado 

imposto para que a iniciativa privada possa investir ou patrocinar projetos culturais em 

nível federal, estadual e municipal (RUBIM, 2007).  

À iniciativa privada cabe escolher as produções que receberão incentivos e 

aquelas que ficarão no aguardo de outra forma de viabilização pelo Estado. Assim, 

caberia ao Estado, dispor de estrutura, recursos materiais e humanos necessários 

para a viabilização de projetos que não se sejam contemplados pela lei de incentivos 

(OLIVIERI, 2004). 

Para viabilizar a aplicação da Lei Rouanet, a legislação sobre o imposto de 

renda sofreu modificações e entrou em vigor a Lei nº 9.250, de 26 de dezembro de 

1995, que altera a legislação do Imposto de Renda das pessoas físicas (IRPF) e dá 

outras providências; e a Lei nº 9.249, de 26 de dezembro de 1995, que modifica a 

legislação do Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas (IRPJ) (BRASIL, 1995a; 

1995b).  

O ressarcimento do imposto de renda pode ser obtido por meio de doação ou 

patrocínio, sendo considerado doação o repasse definitivo e irreversível de valores ou 

bens em favor de pessoa física ou jurídica sem fins lucrativos. Já o patrocínio está 

relacionado ao repasse definitivo e irreversível de valores ou serviços com finalidade 

promocional ou de marketing (BRASIL, 2009).  

As despesas efetuadas com patrocínio ou doação a projetos culturais 

previamente aprovados são dedutíveis como despesa operacional. O incentivo, 

conforme art. 26 da Lei Rouanet, normatiza a aplicação do percentual da alíquota de 

15% do Imposto de Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ) sobre o valor da despesa com 

patrocínio ou doação e deduz o valor apurado do IRPJ, limitado a 4%. Para o caso da 

pessoa física, de acordo com o Art. 18, é autorizada a alíquota de 100% do Imposto 
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Renda de Pessoa Física (IRPF), com dedução limitada a 6% do valor apurado do IRPF 

(BRASIL, 2009). 

Podem solicitar o apoio via Lei de incentivo, pessoas físicas que atuam na 

área cultural, como artistas, produtores e técnicos e pessoas jurídicas de natureza 

cultural como autarquias e fundações. Também podem receber incentivos, pessoas 

jurídicas privadas e de natureza cultural, com ou sem fins lucrativos, como 

cooperativas e organizações não governamentais. Os projetos culturais podem 

envolver diversos segmentos tais como teatro, dança, circo, música, literatura, artes 

plásticas e gráficas, gravuras, artesanato, museu e acervo, programas de rádio e TV, 

sítios e festivais nacionais. A condição para que o projeto receba incentivo é a sua 

publicação no Diário Oficial da União, qualificando o projeto (BRASIL, 2009). 

Conforme previsto no PRONAC, a doação para projetos e empreendimentos 

culturais segue regras e estabelece em editais os parâmetros de avaliação de projetos 

(BRASIL, 2006). Após a aprovação do projeto pelo MinC pode-se buscar recursos 

junto às pessoas físicas e jurídicas, chamadas de incentivadores (BRASIL, 2009). 

A sustentabilidade econômica do empreendimento cultural tem se 

estabelecido comumente por meio do apoio de projetos junto ao contribuinte pessoa 

jurídica (OLIVIERI, 2004). Por outro lado, a contribuição da pessoa física ocorre em 

escala comparativamente menor (CESNIK, 2012).  

De acordo com Bier e Cavalheiro (2015) a captação por meio de doação de 

pessoa física no período de 1993 a 2014, segundo dados do MinC, chega a ser 

aproximadamente quatro vezes menor que as doações de pessoa jurídica (Quadro 1). 

Isto ocorre porque muitas empresas podem apoiar vários projetos de forma 

simultânea, com retorno mais imediato para sua marca empresarial, enquanto que o 

incentivo de pessoa física parece ser menos expressivo e os benefícios são mais 

indiretos com menor retorno financeiro (ALVES, 2011; PAULA, 2011; CESNIK, 2012).    
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Quadro 1 - Captação de recursos via Lei Rouanet - 1993/2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Bier; Cavalheiro, 2015. p. 36. 

 

Estima-se que o retorno financeiro do incentivo da pessoa física é de, 

aproximadamente, 312 vezes inferior ao da pessoa jurídica (BIER; CAVALHEIRO, 

2015). Esta discrepância pode estar relacionada ao baixo interesse por doações da 

pessoa física (PEDROSO, 2013; SCHÜLER, 2015). 

Schüler (2015) comparou o incentivo fiscal a doações nos Estados Unidos e 

no Brasil. Nos Estados Unidos, quem faz doações de recursos para museus poderá 

abater até 30% de seu rendimento tributável e para algumas instituições, esse 

percentual sobe a 50%. No Brasil, o abatimento é limitado a 6% do imposto de renda, 

se o contribuinte fizer a declaração completa. Nos Estados Unidos, ricos ajudam 

museus e instituições de ensino superior, mas no Brasil, a burocracia e falta de 

incentivo atrapalha quem pretende doar para a cultura.  

O consumidor que aproveita os bens culturais tem uma alta escolaridade e o 

mercado cultural emprega também muitas pessoas com ensino superior (SILVA, 

2009; SILVA, 2010). Corroborando tais reflexões, Avelar (2014) ressaltou que o 

mundo da cultura muitas vezes pertence à elite e o grande público tem espaços 

culturais reduzidos, o que dificulta a auto-sustentação dos empreendimentos culturais. 

A falta de público é uma preocupação dos profissionais da área da cultura já que 

grandes plateias são comumente vistas em eventos de massa, enquanto que muitos 
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artistas, grupos e entidades culturais encontram dificuldades para manter a 

regularidade de público. 

A despeito das suas distorções, a Lei Rouanet ainda é a principal forma de 

financiamento de projetos culturais. Para Cesnik (2012), a legislação de fomento 

merece ter continuidade como patrimônio constituído em favor da sociedade 

brasileira, pois, traz benefícios extremamente positivos pelo estímulo de atividades 

que reforçam conceitos de arte nacional.  

Na prática, os grupos culturais são sufocados por um sistema legal 

inadequado para seus projetos, já que grande parte dos editais estimulam demandas 

em áreas de interesse do Estado, valorizando a cultura mais como recurso e não como 

expressão cultural em si ditada pela força criativa do povo (MILLER; YÚDICE, 2004). 

Seguindo a lógica econômica de poder, os grandes grupos parecem ter mais acesso 

e incentivo nos empreendimentos culturais do que pequenos grupos de atividades 

culturais locais (BENHAMOU, 2007). Nesse cenário, os produtores locais que não 

possuem artistas de renome têm mais dificuldades em receber patrocínio e seus 

eventos acabam tendo pouca visibilidade e público reduzido, tornando-se difícil 

sustentar seu empreendimento cultural (AVELAR, 2014). 

A aplicação do princípio de racionalidade burocrática tende a tratar todos da 

mesma maneira com critérios objetivos, racionais e rotineiros. Os reflexos negativos 

deste conceito na gestão burocrática da cultura se faz presente na redução da 

diversidade e na falta de espaços de interlocução entre os agentes em jogo no campo 

cultural (SILVA, 2007). Além disso, a disfunção de um sistema burocrático vista como 

excesso de protocolos, documentação e processos torna o processo moroso e 

desestimula ou inibe a participação do cidadão como incentivador de projetos culturais 

(SILVA, 2007; PEDROSO, 2013).  

Atualmente os projetos culturais são submetidos a um ciclo de avaliação 

rigoroso e que inclui várias etapas e apreciação de servidores públicos e profissionais 

que representam a sociedade civil (Figura 2). Os produtores culturais precisam 

acompanhar as etapas e prazos e todo o trâmite de análise e seleção dos projetos 

(BRASIL, 2016). 
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Figura 2 – Tramitação da análise dos projetos culturais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      
 Fonte: MinC, 2016. 
 
 
 
 

Para saber se o projeto está apto a receber o dinheiro doado é preciso 

conhecer o trâmite estabelecido e acompanhar os editais no site do MinC. As doações 

para projetos não aprovados pelo MinC cerceiam o direito ao ressarcimento via 

imposto de renda devido. Caso a pessoa física esteja interessada e não for procurada 

por nenhum captador poderá consultar o site do MinC ou em sites de buscas, saber o 

resultado da reunião da Comissão Nacional de Incentivo à Cultura (CNIC) e, assim, 

tomar conhecimento dos projetos aprovados que poderão ser beneficiados com 

doações ou patrocínios (BRASIL, 2016). 

Segundo dados do MinC, no ano de 2014, os recursos captados pelos projetos 

apoiados, foram investidos por 9.371 pessoas jurídicas (R$ 1.295.571.435,48) e 3.424 

pessoas físicas (R$ 24.604.249,20), mantendo-se nos mesmos patamares dos últimos 

anos. Entretanto, apenas 30% dos projetos aprovados conseguem incentivo, o que 

em outras palavras quer dizer que, o sistema trabalha para efetivamente atender cerca 

de um terço dos projetos apresentados, habilitados, aprovados e com Carta/Certidão 

de Incentivo em mãos (SALICNET, 2016). 

Os projetos culturais que podem ser beneficiados pela Lei de Incentivo, são: 

a) teatro, dança, circo, ópera, mímica e congêneres; b) produção cinematográfica, 

videográfica, fotográfica, discográfica e congêneres; c) literatura, inclusive obras de 

referência; d) música; e) artes plásticas, artes gráficas, gravuras, cartazes, filatelia e 

outras congêneres; f) folclore e artesanato; g) patrimônio cultural, inclusive histórico, 

arquitetônico, arqueológico, bibliotecas, museus, arquivos e demais acervos; h) 
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humanidades; e i) rádio e televisão, educativas e culturais, de caráter não-comercial 

(BRASIL, 1991). 

As doações e os patrocínios na produção cultural, com direito a 100% de 

abatimento, atenderão exclusivamente aos seguintes segmentos: a) artes cênicas; b) 

livros de valor artístico, literário ou humanístico; c) música erudita ou instrumental; d) 

exposições de artes visuais; e) doações de acervos para bibliotecas públicas, museus, 

arquivos públicos e cinematecas, bem como treinamento de pessoal e aquisição de 

equipamentos para a manutenção desses acervos; f) produção de obras 

cinematográficas e videofonográficas de curta e média metragem, assim como, a 

preservação e difusão do acervo audiovisual; g) preservação do patrimônio cultural 

material e imaterial; e h) construção e manutenção de salas de cinema e teatro, que 

poderão funcionar também como centros culturais comunitários, em municípios com 

menos de cem mil habitantes (BRASIL, 1991). 

Entretanto, conseguir a captação de recursos incentivados é uma das maiores 

dificuldades do processo de utilização dos incentivos. Após a aprovação do projeto 

pelo MinC, aguarda-se que seja captada a verba necessária para sua viabilização e o 

proponente tem até três exercícios fiscais para captar recursos. Nesta fase, o 

proponente deve contatar possíveis incentivadores e contornar dificuldades de 

alinhamento do projeto com os objetivos da empresa, já que o patrocínio está 

condicionado a demandas de comunicação e marketing dos empresários. Além disso, 

os empresários não assumem riscos em seu patrocínio e excluem projetos de 

vanguarda, polêmicos e restritos a pequeno público e que não são de interesse para 

as empresas (OLIVIERI, 2004). 

A doação direta por cidadãos comuns ao empreendimento cultural, mesmo 

sendo frequente em outros países, ainda é pouco praticada no Brasil, sendo 

importante discutir as dificuldades inerentes ao processo da doação pela pessoa física 

(AVELAR, 2014). Para que a pessoa física possa incentivar projetos autorizados a 

captar recursos pelo mecanismo de renúncia fiscal é necessário declarar o Imposto 

de Renda de forma completa, já que a declaração simplificada impede essa dedução 

porque possui um desconto padrão (BRASIL, 1991). Assim, o contribuinte terá o valor 

que foi doado ressarcido no ano fiscal seguinte ao ano do incentivo, como abatimento 

ou restituição, observado o limite máximo de 6% do imposto devido. Essa 

normatização pode ser um entrave à doação, uma vez que o fato de o contribuinte ter 
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que desembolsar o dinheiro antecipadamente para reverter um ano após pode ser 

desestimulante (CESNIK, 2012). 

O desconhecimento da Lei Rouanet e dos mecanismos de incentivo são 

também fatores associados à baixa procura da pessoa física por doações para cultura. 

Considerando a falta de hábitos em consumir ou apreciar atividades culturais no 

Brasil, não é surpreendente que a maioria da população com potencial de apoiar os 

empreendimentos culturais desconheça a legislação e os seus benefícios. Contudo, o 

acesso à cultura precisa ser facilitado assim como é preciso também divulgar os 

mecanismos de incentivo fiscal (BIER; CAVALHEIRO, 2015). 

Pedroso (2013) destacou as dificuldades de uma pessoa física leiga se 

beneficiar da Lei de Incentivo à Cultura, já que é preciso conhecer os trâmites legais 

e o processo de renúncia na prática. As maiores dúvidas envolvem questões 

relacionadas a quais projetos podem receber doação; qual é o prazo de captação e 

de execução; em que conta depositar o dinheiro; que documento deve ser 

apresentado para comprovar a doação além do depósito. 

O contribuinte pessoa física precisa efetuar a doação diretamente para o 

projeto apoiado e solicitar o recibo que lhe confere a possibilidade de benefício fiscal. 

O depósito deve ser feito no Banco do Brasil até o último dia útil de expediente 

bancário, do ano anterior (exercício anterior) à declaração de Imposto de Renda 

(BRASIL, 2016). 

Após efetuar o depósito, o doador deve contatar o patrocinado para que este 

emita um recibo, chamado “recibo de mecenato”, que comprovará o aporte de dinheiro 

realizado ao projeto. O recibo deverá conter todos os dados do projeto, do patrocinado 

e da pessoa física que passa a ser chamado de patrocinador. As contas para 

depósitos são bloqueadas e, após a confirmação da pessoa ou empresa beneficiada, 

são abertas somente pelo MinC que informará a Receita Federal acerca do incentivo 

fiscal (BRASIL, 2009). O prazo para as doações é publicado no Diário Oficial da união 

e a conta corrente tem que ser a que está nesta mesma publicação (PEDROSO, 

2013).  Vencida a fase de busca das orientações e a efetivação da doação o doador 

precisa guardar o recibo para fazer a dedução no imposto de renda do ano seguinte. 

Entretanto, são muitos passos até concluir esta fase e o doador precisa estar disposto 

a coletar as informações, o que pode desestimular a doação (PEDROSO, 2013). 

Para declarar a doação no exercício do ano seguinte, devem ser preenchidas 

as informações no campo de doações efetuadas que consta no Programa de IRPF. 



33 
 

Além do incentivo à cultura, podem ser deduzidos do Imposto doações para o Estatuto 

da Criança e do Adolescente, incentivo à atividade audiovisual, incentivo ao desporto 

e Estatuto do Idoso, não podendo ultrapassar a 6% (seis por cento) do imposto de 

renda devido apurado na declaração. O programa calcula a dedução, mas somente 

deduz para quem opta pelas deduções legais e não pelo desconto simplificado 

(PEDROSO, 2013). 

A despeito da evolução das leis de incentivo, dificuldades ainda persistem na 

captação de recursos. Isto porque as exigências burocráticas e a rigidez da estrutura 

estatal ao invés de aumentar a participação, acabam por excluir as potencialidades 

criativas devido ao engessamento da atividade (MILLER; YÚDICE, 2004). 

Adicionalmente, os entraves para a doação de pessoa física limitam a captação de 

recursos que poderiam alavancar os empreendimentos culturais, sobretudo, aqueles 

de pequeno porte e de comunidades locais.  

No próximo capítulo serão apresentadas outras fontes de fomento e 

financiamento para empreendimentos culturais e também a questões associadas com 

economia e cultura. 

 

 

1.3 OUTRAS PRÁTICAS DE INCENTIVO À CULTURA 

 

 

Os fatores econômicos influenciam diretamente o que é produzido, 

apresentado e recebido pelo público e podem até limitar as inovações ou provocar 

padronização da produção artística com base nos custos ou na preferência da 

demanda. O declínio do sistema de patrocínio direto (patronos e mecenas) fez com 

que o artista ficasse sujeito às incertezas econômicas e pressionado a atender as 

preferências do mercado (PINHO, 2009). 

O fomento advindo da lei de incentivo é expressivo, entretanto na prática, 

observam-se algumas restrições previstas nas diretrizes legais. Assim, torna-se 

importante a busca de fluxos paralelos de bens e serviços que se apoiem mutuamente 

e que se traduzam em valores e benefícios intangíveis e em valor econômico (REIS, 

2007). Nesse contexto, o financiamento coletivo, ou Crowdfunding constitui uma 

alternativa para produtores que não conseguem angariar recursos via Lei Rouanet. 
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Esta modalidade prevê a solicitação e recebimento de pequenas contribuições de 

muitos financiadores, em troca de uma forma de recompensa (RUBINTON, 2011). 

O Crowdfunding embora não seja regulamentado pelas leis de incentivo, 

constitui uma opção de captação de recurso de pessoa física para empreendimentos 

culturais. Está inserido em um sistema mais amplo conhecido por Crowdsourcing que 

é um modelo de criação e/ou produção baseado em redes de conhecimento coletivo 

na internet. O modelo serve para solucionar problemas, criar conteúdo ou inventar 

novos produtos de forma colaborativa (VALIATI, 2013). 

O Crowdfunding é operacionalizado por uma plataforma virtual que possibilita 

o envio de convite, por meio da Internet para potenciais investidores, a fim de levantar 

fundos para a viabilização de projetos culturais. O projeto é postado na plataforma 

para que interessados possam avaliar e decidir sobre a doação de recursos em troca 

de recompensa monetária ou promocional (BELLEFLAMME; LAMBERT e 

SCHWIENBACHER, 2011). Deste modo, é possível realizar investimentos em vários 

tipos de projetos e empreendimentos com pequenos valores investidos. A plataforma 

Crowdfunding funciona como uma bolsa sem regulamentação formal, utilizando as 

mídias sociais para integração direta com os investidores (AGRAWAL, CATALINI e 

GOLDFARB, 2011). 

As plataformas de Crowdfunding operam no mundo inteiro angariando bilhões 

em recursos para milhões de projetos. No Brasil, a catarse.com é uma plataforma de 

destaque e que arrecadou desde 2010 em torno de 42 milhões, em 2.500 projetos, 

com apoio de mais de 284 mil pessoas, aproximadamente (CATARSE, 2016). 

Embora o Crowdfunding seja uma realidade internacional, sobretudo diante 

da revolução tecnológica, no Brasil essa dinâmica ainda não está regulamentada, 

existindo apenas normativas esparsas e em descompasso com a proposta de 

financiamento colaborativo. De qualquer forma, os produtores e as organizações 

culturais podem divulgar seus projetos em plataformas de apoio financeiro coletivo e 

obter vantagens pela captação de recursos com esta nova modalidade de 

financiamento.  

Adicionalmente, a metodologia do Crowdfunding constitui uma alternativa 

para aliviar as restrições para financiamento de indivíduos que acreditam em seus 

potenciais criativos e não vislumbram meios de concorrer a incentivos pela legislação 

fiscal vigente, com possibilidade de apoio até mesmo fora do país, já que a sociedade 
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em rede também pode propiciar a consolidação de redes de financiamento coletivos 

internacionais (BIER; CAVALHEIRO, 2015). 

Segundo pesquisa da CATARSE, sobre o panorama do financiamento 

coletivo no Brasil e que reflete também a participação da pessoa física nas doações, 

as pessoas teriam mais interesse em apoiar projetos artísticos e culturais de forma 

independente (52%) sem recorrer a mecanismos fiscais. Isso pode ser um reflexo da 

burocracia que desestimula a participação em processo de renúncia fiscal. A pesquisa 

mostrou também o interesse pelo apoio de projetos com viés social e/ou ambiental, 

que fortaleçam comunidades de forma responsável e solidária (41%) e projetos com 

viés empreendedor, que viabilizem novas empresas, produtos e iniciativas 24%. Sobre 

os fatores que mais motivam o apoio, 72% dos entrevistados falaram que a 

transparência é fundamental para decidir apoiar um projeto; 64% só apoiam projetos 

que apresentem o uso da verba de forma transparente; e 53% frisou que as 

recompensas são importantes para definir o valor do apoio (CATARSE, 2014).  

Considerando que o comportamento dos empresários e dos incentivos fiscais 

depende do ciclo econômico e da disposição em incentivar a cultura, é preciso 

considerar os recursos financeiros em tempos de contingenciamento e apertos fiscais. 

Isto pode ser obtido por meio da interlocução política evolvendo vários agentes e a 

articulação de espaços de alianças a fim de contornar problemas de motivação, 

valores divergentes ou políticas que não se alinham com um sistema que inclui o 

estado, empresas e produtores culturais (SILVA, 2009). 

A busca crescente por subsídios pode levar as instituições a darem prioridade 

a programações que agradem mais aos que administram os bens tutelados do que ao 

público (BENHAMOU, 2007).  

De acordo com o MinC, menos da metade dos projetos culturais conseguiram 

captar recursos e os projetos não incentivados por não terem apelo comercial 

poderiam ter um grande interesse social (SALICNET, 2016). Uma alternativa para tais 

projetos seria a captação de uma grande soma de pequenos investidores 

interessados, o que pode ser obtido com o financiamento coletivo, mas também com 

a inserção das pessoas físicas no processo de captação, já que em 2014, 25 milhões 

de reais provenientes de pessoa física foram captados para fomento à cultura (BIER; 

CAVALHEIRO, 2015). 

O surgimento das tecnologias de comunicação e informação e da Internet 

facilitam o acesso a informações e o acompanhamento das possibilidades de incentivo 
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e fatores inerentes aos projetos e empreendimentos culturais aprovados junto ao 

Ministério da Cultura e aptos para receber incentivo (BRASIL, 2016). O rol de 

projetos/empreendimentos incentiváveis pode ser acessado com facilidade mas para 

tanto, ainda há que se contar com a disposição da pessoa física em obter as 

informações e de seu interesse em obter ressarcimento de valores doados via 

mecanismo de incentivo fiscal.  

Campanhas de divulgação e esclarecimento em diversos meios de 

comunicação, focando no processo educativo e na produção de conteúdo, podem 

aumentar a captação de pessoas físicas e assim, aumentar o aporte de recursos para 

o desenvolvimento da cultura ao mesmo tempo em que possibilita a inclusão mais 

efetiva deste ator nas políticas públicas culturais (AVELAR, 2014). Shopper (2015) 

constatou a importância da mídia na doação a partir de uma pesquisa efetuada junto 

a doadores pessoa física. Verificou que 67% destes preferem doar para causas 

associadas ao combate à violência e aquelas que envolvem crianças. A escolha por 

estas áreas foi creditada a anúncios e divulgação em mídias (52%) e na internet 

(17%). As estratégias de marketing cultural podem ser utilizadas para comunicação e 

divulgação de projetos culturais junto ao público a fim de atrair e captar doações. As 

secretarias estaduais e municipais poderiam também mirar-se no exemplo da 

iniciativa privada e utilizar, de forma mais efetiva e abrangente, os canais de 

comunicação para divulgar tanto as leis de incentivo e seus mecanismos de 

recebimento e avaliação, bem como a prestação de contas de projetos subsidiados 

(REIS, 2003). 

No próximo capítulo serão delineados os procedimentos metodológicos 

utilizados para o desenvolvimento desta pesquisa. São abordados os aspectos 

relativos à classificação da pesquisa, incluindo sua natureza e propósito, a descrição 

do seu planejamento e o desenvolvimento com as técnicas e os procedimentos de 

coleta e tratamento de dados, a operacionalização da pesquisa e a análise dos 

resultados. 

A legislação propõe que a diversidade e a possibilidade de desenvolvimento 

local seja efetiva, mas parece não estar sendo percebida como oportunidade de 

melhorar a forma de expressão cultural, na valorização dos bens simbólicos tendo 

como base a pessoa física como doador, enquanto se observa sucesso em iniciativas 

como a de plataformas de incentivo que tem em seu foco negocial, oportunidades em 
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grupos formados o propósito de viabilizar empreendimentos culturais mesmo sem 

receber incentivos fiscais para isso.  
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2 METODOLOGIA 

 

Nesse capítulo são apresentados os procedimentos metodológicos utilizados 

para o desenvolvimento desta pesquisa. 

Esta pesquisa caracterizou-se por ser qualitativa e descritiva, sendo efetuada 

a partir de um projeto sequencial exploratório com coleta de dados qualitativos, a fim 

de analisar as relações de influência entre as categorias analíticas estabelecidas para 

o estudo (CRESWELL; CLARK, 2013). A pesquisa foi instrumentalizada mediante a 

condução de entrevistas semiestruturadas com a participação do público de eventos 

cultuais específicos, localizados na cidade de Curitiba-PR. 

 

 2.1 PROBLEMA E PERGUNTAS DE PESQUISA 

 

À luz do referencial teórico questiona-se qual a influência das leis e práticas 

de incentivos na doação de pessoas físicas para a sustentabilidade de 

empreendimentos culturais? 

 

 

2.1.1 Perguntas de Pesquisa 

 

Com base nos objetivos específicos, foram estabelecidas as seguintes 

questões desta pesquisa: 

 

a) Quais leis e normativos influenciam a doação de pessoa física para  

a cultura?  

b) Quais são os entendimentos e as práticas da pessoa física sobre a  

doação para a cultura? 

c) De que forma os incentivos fiscais contribuem para a efetivação de  

doações para cultura? 
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2.1.2 Definição das Categorias Analíticas  

 

O estudo envolve as seguintes categorias analíticas: 

 

a) Leis de incentivo: são regras, normas, programas, leis e políticas públicas 

para doação de pessoa física para a cultura. Essa categoria foi investigada mediante 

perguntas acerca do conhecimento do entrevistado sobre as leis de financiamento de 

projetos culturais; 

b) Práticas de incentivo por doação: constituem ações desenvolvidas em prol 

da doação para projetos culturais. Foi perguntado aos entrevistados se eles tinham 

conhecimento de como financiar projetos culturais por meio de doação; se já tinham 

efetuado alguma doação; e qual foi a avaliação do processo em si; 

c) Percepção sobre doação: envolve aspectos motivadores ou 

desmotivadores do processo de doação para a cultura. 

 

2.1.3 Perfil do entrevistado 

 

Foram entrevistados indivíduos adultos, contribuintes pessoa física, 

transeuntes em locais culturais públicos tais como: Museu Oscar Niemeyer, Centro 

Histórico, Solar do Rosário, Memorial da Rua XV, Caixa Cultural, Teatro Guaíra e 

Teatro 13 de Maio. 

 

 

2.2 DELIMITAÇÃO E DESENHO DA PESQUISA 

 

 

Quanto ao delineamento metodológico, a pesquisa é qualitativa, já que este 

método é adequado para explorar um fenômeno que envolve grupos ou populações 

tendo o indivíduo como nível e unidade de análise (CRESWELL; CLARK, 2013).  

A escolha por coletar a opinião dos espectadores e público de eventos e 

culturais, justifica-se pelo fato de que os ambientes de espetáculos representam um 

importante acontecimento que atrai um grande público e a análise desse universo 



40 
 

possibilita a interpretação de fenômenos individuais e organizacionais que podem 

elucidar fatos e relações no campo da cultura (YIN, 2005).  

A escolha do público-alvo para aplicação de entrevistas visando a coleta de 

dados foi feita de forma intencional, que é geralmente usada para amostras com 

pequeno número de unidades e pode oferecer resultados favoráveis mediante a 

interpretação destes, possibilitando a avaliação e validação da pesquisa (OLIVEIRA, 

2001).  

Foi utilizado entrevista semiestruturada como instrumento metodológico a fim 

de coletar dados qualitativos do público de eventos cultuais específicos, localizados 

na cidade de Curitiba-PR. Esta modalidade de entrevista possibilita questionamentos 

que são embasados em teorias e que favorecem a descrição e compreensão de 

fenômenos sociais. Na entrevista semiestruturada formula-se perguntas principais 

complementadas por outras questões inerentes que podem surgir durante a 

entrevista. As questões da entrevista foram caracterizadas por serem perguntas 

abertas a fim de coletar informações de forma mais livre e não somente condicionadas 

a uma limitação de alternativas pré-estabelecidas (TRIVIÑOS, 1987; MANZINI, 1990). 

Quanto ao tipo de projeto, neste estudo, foi utilizado o projeto sequencial 

exploratório que foi efetuado a partir da coleta e a análise de dados qualitativos, a fim 

de analisar relações de influência entre as categorias analíticas apresentadas 

anteriormente (CRESWELL; CLARK, 2013). 

 

 

2.2.1 Procedimentos de Coleta de Dados 

 

 

A coleta de dados foi efetuada mediante entrevistas conduzidas a fim de 

analisar o conhecimento e a percepção de contribuinte pessoa física sobre as leis e o 

processo de doação para a cultura. As entrevistas ocorreram conforme cronograma 

ilustrado no Quadro 2. 
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Quadro 2 - Cronograma das entrevistas 

DATA LOCAL PERÍODO 

10/09/2016 MUma Bienal quadrinhos noite 

12/09/2016 Feira Literária Sesc –  
UFPR - Centro Histórico 

Tarde/noite 

13/092016 Museu Oscar Niemeyer 
Feira literária 

Tarde 

14/09/2016 Centro Histórico Feira 
Literária Sesc –  UFPR 

Tarde/noite 

18/09/2016 Feira Largo da Ordem Manhã/Tarde 

19/09/2016 Centro Histórico Noite 

21/09/2016 Encontro Centro Cult- 
SEEB  

noite 

Fonte: O autor 

 

 

As perguntas formuladas para entrevista foram baseadas em categorias de 

análise, com o intuito abordar o conhecimento da lei de incentivos fiscais, a 

experiência como incentivador, o tipo de projeto de interesse para escolha de doação, 

motivos que levariam as pessoas físicas a se tornarem doadores e as dificuldades 

apontadas para efetivar as doações.  

As categorias de análise refletem os objetivos do estudo e foram utilizadas na 

formulação de questões para a entrevista. A análise da categoria Leis de incentivo 

fiscal possibilitou abordar o conhecimento do entrevistado sobre as leis e programas 

de incentivos fiscais. Na categoria Práticas de incentivo verificou-se a experiência do 

entrevistado como incentivador e o tipo de projeto de interesse para escolha de 

doação. Na categoria Percepção sobre doação identificaram-se os motivos que 

levaram as pessoas físicas a se tornarem doadores e as dificuldades apontadas para 

efetivar as doações.  

A formulação das categorias de análise foi baseada nos estudos de Reis 

(2003); Olivieri (2004), Barbalho (2007); Rubim (2007), Brasil (2009), Silva (2009), 

Pinho (2009), Magalhães (2012), Cesnik (2012), Medeiros;Ollaik (2011), Gomes 

(2011), Cesnik, (2012), Pedroso (2013), Bezerra; Weyne (2013), Buainain et al. 

(2013), Avelar (2014), Bier; Cavalheiro (2015). 

O quadro 3 apresenta as categorias de análise com respectivos conceitos e 

as 11 questões formuladas para a entrevista distribuídas em cada categoria. 
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Quadro 3 - Categorias de análise e estrutura do questionário 

Fonte: O autor. 

 

As entrevistas foram gravadas e, antes das perguntas foi preenchido um breve 

formulário, contendo informações gerais, tai como: sexo, idade, faixa de renda, 

escolaridade e profissão. As questões formuladas e alinhadas de acordo com as 

categorias de análise definidas, são apresentadas no quadro 4. 

 

Quadro 4 - Roteiro de entrevista: financiamento Projetos Culturais 

CATEGORIAS 
DE ANÁLISE 

QUESTÕES 

Conhecimento da 
lei de incentivos 

fiscais 

1. Você conhece leis de financiamento à projetos culturais como atividades 
teatrais, de dança, circenses, musicais, cinematográficas, literárias, 
exposição de artes ou de obras populares? 

[Se 1 for sim, pular para pergunta 7] 
[Se 1 for não, seguir abaixo] 

2. Sabia que podemos usar parte do nosso imposto de renda para financiar 
projetos culturais?  

3. O que você pensa sobre esse incentivo? 
4. Você conhece outras formas de financiar projetos culturais? 

  [Se 1 for sim, pular para pergunta 7] 
[Se a 4 for não, seguir] 

5. Sabia que existem portais na internet que organizam a arrecadação de 
dinheiro para projetos culturais e são chamados crowdfunding? 

6. O que você pensa sobre esse incentivo? 
   [Pular para a Percepção sobre Doação] 

Práticas de 
doação  

7. Quais formas ou leis de financiamento de projetos culturais você conhece? 
8. Você poderia explicar como funcionam? 
9. Você já participou de alguma forma de financiamento? Poderia me contar 

como foi? 

Percepção sobre 
doação 

[Explicar o fluxo para Doação via dedução do IR] 
[Explicar o fluxo para Doação via crowdfunding] 

10. Que fatores legais te motivam ou te motivariam a doar para um projeto 
cultural? 

11. Que características do projeto cultural te motivam ou motivariam a doar? 
 

Fonte: O autor. 

CATEGORIAS 
DE ANÁLISE  

CONCEITO QUESTÕES DE 
ENTREVISTA 

LEIS DE 
INCENTIVO 
FISCAL 

São regras, normas, procedimentos e 
estabelecidos na legislação para doação de 
pessoa física para a cultura. 

 
6 

PRÁTICAS DE 
INCENTIVO 

Constituem ações desenvolvidas em prol da 
doação para projetos culturais 

3 

PERCEPÇÃO 
SOBRE 
DOAÇÃO 

Envolve aspectos motivadores ou 
desmotivadores relacionados aos processos de 
doação para a cultura. 

2 
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2.2.2 Limitações da Pesquisa 

 

A pesquisa se concentra apenas no potencial incentivador pessoa física que 

vive a atmosfera cultural em Curitiba. Desse modo, outras pesquisas em locais 

comuns e de outras localidades sem referência direta a eventos e circunstâncias 

diretamente ligadas à cultura, se fazem necessárias para ratificar os achados deste 

estudo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



44 
 

3 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

 

Neste capítulo são apresentados os resultados da pesquisa de campo e 

discutido seus reflexos à luz da literatura.  

 

3.1 PERFIL DOS ENTREVISTADOS 

 

Foram entrevistadas 35 pessoas contribuintes da modalidade pessoa física, 

com as seguintes características:  maioria do sexo feminino (55%); nível de superior 

de escolaridade (65%), média de idade de 40 anos e faixa de renda de 5 salários 

mínimos em média listados no Quadro 1, baseado no Apêndice 1. 

 

Quadro 5 - Perfil dos entrevistados 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 

 Os 35 entrevistados foram identificados no texto por letras de a A a Z e por 

combinações AA, AB, AC, AD, AE, AF, AG, AH, AI e AJ conforme identificado no 

Apêndice 2. 

 

 

 

 

PERFIL No. % 

SEXO  

 

Masculino 16 45% 

Feminino 19 55% 

ESCOLARIDADE Ensino Médio 6 17% 

Superior 23 66% 

Pós-graduação 6 17% 

RENDA Média de 5 salários mínimos (desvio padrão = 4,2) 

IDADE  Média de 40 anos (desvio padrão = 12) 
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3.2 CONHECIMENTO DA LEI DE INCENTIVOS FISCAIS 

 

Na primeira questão foi investigado o conhecimento das leis de incentivo 

fiscal. Conforme o Gráfico 1, boa parte dos entrevistados, 57%, afirmou conhecer as 

leis, com destaque para a Lei Roaunet e financiamento coletivo e 43% as 

desconhecem (Gráfico 1). Entretanto, a maior parte dos entrevistados respondeu que 

não tinham efetuaram doações, 54%, e 46% doaram, embora, em alguns casos a 

doação não tenha sido efetuada via renúncia fiscal e sim por doação espontânea 

(Gráfico 2). Vale ressaltar que as pessoas que disseram ter efetuado doações vivem 

a atmosfera cultural e, portanto, valorizam a cultura. 

 

 

Gráfico 1 - Conhecimento sobre a existência das leis de incentivo 

 

                 Fonte: Dados da pesquisa. 

 

  

Gráfico 2 - Já efetuaram algum tipo de doação 

 

 

              Fonte: Dados da pesquisa. 
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Quando perguntado sobre o funcionamento das leis de incentivo para a 

cultura, apenas nove (26%) entrevistados responderam, mas as informações estavam 

incompletas, destacando um ou outro aspecto, denotando novamente a falta de 

informação sobre o processo de incentivo fiscal. O entrevistado A destacou a questão 

da burocracia e complexidade do processo e também a dificuldade de captação 

conforme também foi ressaltado nos estudos de Schüler (2015).  

O conhecimento sobre as leis de incentivo cultural e renúncia fiscal torna-se 

importante, já que estes mecanismos trazem benefícios, tanto para os contribuintes 

como para os empreendedores culturais (REIS, 2003; BRASIL, 2009). A divulgação 

dos mecanismos de renúncia fiscal possíveis pela Lei Rouanet, tanto pelos órgãos 

governamentais como pelas organizações culturais, pode contribuir muito para a 

sustentabilidade na área da cultura. Este fato também foi destacado por Shopper 

(2015), que observou que muitos doadores colaboram incentivados pela divulgação 

das instituições na mídia e internet. 

Quando perguntado se os entrevistados sabiam da possibilidade de usar parte 

do imposto de renda para financiar projetos, 28 (80%) afirmaram conhecer essa 

possibilidade e sete (20%) desconheciam (Gráfico 3). O entrevistado G disse que não 

sabia, mas destacou que “seria uma forma a mais para incentivar o meio cultural que 

já está carente”, denotando a preocupação com a cultura nacional.  

 

 Gráfico 3 - Conhecimento sobre funcionamento da lei 

 

              Fonte: Dados da pesquisa. 
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Dentre aqueles que ressaltaram a importância do incentivo fiscal algumas 

questões foram comentadas: O entrevistado U frisou que o mecanismo de renúncia 

fiscal “é um paliativo”, e poderia ser muito melhor direcionado. Destaca também, que 

os grandes grupos podem ter mais facilidade de acesso ao incentivo legal do que 

pequenos grupos regionais. O entrevistado O, destacou a relevância das leis de 

inventivo para que se possa promover mais a cultura, principalmente nas escolas e 

na comunidade com um todo, pois “... as pessoas têm que conhecer mais teatro, 

conhecer mais artistas plásticos”.  Para o entrevistado S, é importante auxiliar as 

produções culturais e que empresas multinacionais têm facilidade para usar as leis de 

incentivo no Brasil já para a “Empresa brasileira é difícil, e pessoa física, também, 

tendo em vista nosso nível de renda no Brasil”.   

 

 

3.3 PRATICAS DE DOAÇÃO 

 

 

Quando investigado sobre o conhecimento de outras formas de financiamento 

para a cultura, além da Lei Rouanet, a única forma apontada foi o financiamento 

coletivo ou “crowdfunding. Porém, sobre conhecimentos dos portais na internet que 

organizam a arrecadação de dinheiro para projetos culturais, 17 (49%) entrevistados 

disseram conhecer e 18 (51%) afirmaram não conhecer. Interessante notar que seis 

entrevistados, disseram que não conheciam outras formas de financiamento de 

projetos culturais, mas tinham conhecimento dos portais de financiamento (Gráfico 4). 

De outro lado, o entrevistado AF disse conhecer um “a vaquinha (crowdfunding) e a 

disposição voluntária”, mas desconhecia a existência dos portais. Isto pode 

demonstrar a falta de informação mais abrangentes também sobre os tipos de 

financiamento existentes para cultura. 

 

 

 

 

 

 

 



48 
 

Gráfico 4 - Conhecimento sobre portais de financiamento coletivo 

 

               Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Sobre o que pensavam a respeito do crowdfunding, os entrevistados 

destacaram: “oportunidade fora da burocracia para doar” (entrevistado H); “Para 

ajudar a produção é muito importante, pois está oferecendo oportunidade” 

(entrevistado O); “Esse não mexe com o imposto, acho que é mais viável” 

(entrevistado R); “Acho que, se estiver próximo, se você conhece quem realiza....pode 

acontecer “(entrevistado U);  “Acho que é bom para financiar os pequenos produtores” 

(entrevistado W); “pouco efetivo no sentido de que poucas pessoas por livre e 

espontânea vontade vão e financiam esses projetos, mas eu acho uma forma 

interessante, também de conseguir financiamento” (entrevistado AC). Estes 

argumentos estão alinhados com os estudos de Rubinton (2011; Belleflamme; 

Lambert e Schwienbacher (2011); Valiati (2013) e Bier e Cavalheiro (2015) que 

destacaram o crowdfunding como uma alternativa para produtores que não 

conseguem angariar recursos via Lei Rouanet e que prevê a solicitação e recebimento 

de pequenas contribuições de muitos financiadores, em troca de uma forma de 

recompensa.  

Quando perguntados sobre a participação em alguma forma de 

financiamento, 12 entrevistados responderam positivamente. Quanto ao tipo de 

financiamento, sete foram relacionados ao crowdfunding e destes, dois tiveram foco 

na área de literatura, um na área de desenho artístico; um relacionado à fotografia, 

um documentário; uma produção de filmes e outro na área de cultura em geral, 
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totalizando cinco projetos financiados na área cultural. Dois entrevistados doaram 

para projetos sociais, um para área da saúde e um para causas ambientais. Dois 

entrevistados relataram participação como voluntário na organização de projetos 

(Quadro 6). Tais resultados corroboram a validade do financiamento coletivo como 

forma de viabilização de projetos culturais mediante doação de pessoa física conforme 

destacou Bier e Cavalheiro (2015). 

 

Quadro 6 - Doação via crowdfunding para cultura 

TIPO DE PROJETO QUANTIDADE 

Literatura  2 

Desenho artístico 1 

Fotografia 1 

Cinema 1 

Documentário 1 

Cultura (não especificado) 1 

            Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 

3.4 PERCEPÇÃO SOBRE DOAÇÃO 

 

Quando perguntado sobre os fatores legais que motivam a doção para 

projetos culturais, a falta de informação ou divulgação e fiscalização foram apontadas 

por sete entrevistados, denotando que as políticas culturais devem estar baseadas 

em meios de governança mais efetivos e transparentes (OLIVIERI, 2004; CUNHA, 

2007; BIER; CAVALHEIRO, 2015). Isto foi destacado pelos entrevistados que 

enfatizaram que os processos são “Muito mal administrados e sem seriedade” 

(entrevistado L); há necessidade de “Mais transparência na administração e 

divulgação, facilitando o acesso” e ...“falta mais informação do que a legislação” 

(entrevistado Q); é preciso ter mais investimento governamental em marketing: “Falta 

de informação, e assim, a informação, né, não adianta colocar no jornal, é televisão, 

é investimento mesmo! (entrevistado Q); e o desejo por informações “gostaria de 

saber as opções que existem com mais clareza para apoio” (entrevistado F.). 

A questão da sustentabilidade da cultura foi preocupação do entrevistado F 

quando ressalta que os conflitos de interesse na esfera cultural afetam também a área 
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social e econômica, destacando a questão da empregabilidade o do desenvolvimento 

“Porque quem vive disso, tanto aqueles que trabalham na parte da produção, como 

os próprios artistas, são diretamente afetados... Porque se você não tem verba para 

fazer um evento, automaticamente, os atores desse evento, eles vão deixar de 

receber”. Esses comentários corroboram com um planejamento de políticas de 

sustentabilidade para a cultura destacado por Reis (2003), Cesnik (2012), Bier e 

Cavalheiro (2015). 

O tripé de sustentabilidade envolvendo a área da cultura e esfera social e 

econômica e ambiental com foco para o desenvolvimento local ou regional foi 

fortemente destacado pelos entrevistados que afirmam ser importante: “levar a cultura 

a crianças, adolescentes na periferia” (entrevistado Q); apoiar “projetos regionais, que 

sejam locais, próximos” (entrevistado X); “enriquecimento cultural da localidade, apoio 

a iniciativas locais“ (entrevistado AA); apoio a projetos que possam “ampliar 

abrangência, para as comunidades “(entrevistado V); valorização da cultura popular, 

pois, “acredito que a cultura, inclusive é a base da sociedade, assim , porque se a 

gente melhorar a cultura a gente consegue melhorar gradativamente todas as outras 

coisas”  (entrevistado AC). Tais reflexões estão em conformidade com estudos da 

área que destacam a importância de se promover a cultura a nível local e regional 

(OLIVIERI, 2004; CUNHA, 2007; BIER; CAVALHEIRO, 2015; UNESCO, 2016).  

Em relação ao aspecto ambiental, o entrevistado A, disse ter preocupação em 

apoiar projetos que não tenham “muito impacto ambiental”. Este é um ponto 

importante já que o desenvolvimento sustentável está atrelado à preservação do meio 

ambiente.  Os insumos utilizados para a criação e desenvolvimento de projetos 

culturais geralmente são de baixo impacto ambiental por serem baseados na 

criatividade e não utilizarem muitos recursos naturais.  Entretanto, considerando que 

toda ação humana tem reflexos no meio ambiente, é importante minimizar efeitos 

negativos da ação cultural, tais como o descarte de dejetos oriundos de grandes 

eventos. Assim, eventos culturais estão atrelados ao desenvolvimento sustentável 

pela via ambiental, e têm um papel importante na conscientização da população, que 

pode ser exercido através de campanhas de reciclagem e mensagens ecológicas 

inserida no contexto cultural. 

Quanto a percepção sobre os tipos de financiamento, o entrevistado AE, 

comenta que o crowdfunding “é uma iniciativa válida de quem se coloca à disposição 
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para solicitar financiamento”...“é uma forma justa e possível de viabilizar projetos”. Tal 

visão enfatiza a questão da complexidade de se doar via lei de incentivo fiscal. 

Quanto às características do projeto cultural que motivaram os entrevistados 

a doarem, uma boa parte (10) informou que doaria para projetos pequenos de artistas 

iniciantes, de artistas locais, voltados para comunidades carentes, com o intuito de 

“Tentar preservar a cultura da localidade” (entrevistado AH) e favorecer o retorno dos 

projetos para a comunidade valorizando a cultura feita por pessoas que estão mais 

próximas geograficamente. Para o entrevistado Y, é preciso escolher os “projetos que 

valham a pena e abranjam pessoas de mais baixo nível de renda”. Assim destacou-

se a preservação e resgate da cultura popular em detrimento de grandes projetos com 

maior visibilidade, valorizado a identidade regional e local tal como apregoaram 

estudos de Barbalho (2007) e Unesco (2016). 

A relação entre cultura e educação foi ressaltada pelo entrevistado W, que 

disse que doaria para projetos culturais que oportunizassem “desde cedo às crianças 

o acesso à cultura de uma forma lá no básico e, não serem podadas” Para o 

entrevistado AB, “sendo cultura, não precisaria de outros motivos”, valorizando a 

cultura em si mesma e como bem simbólico. Também na opinião do entrevistado Z, 

“é importante ter linha de crédito/financiamento para obras que, talvez não tivesse 

interesse, de capital, de obter lucros, mas de preservar mesmo a cultura, o folclore”. 

Os depoimentos dos entrevistados estão em consonância com Olivieri (2004); Rubim, 

(2007) e Pitombo (2016) que a valorização da cultura como bem simbólico. 

A seriedade na seleção de projetos, com transparência na prestação de 

contas foi apontada, denotando que o processo de doação deve ter bom nível de 

confiabilidade. O entrevistado Q levantou a questão de o dinheiro dos projetos 

realmente chegar ao destino correto destacando que o apoio deve ser direto e, “não 

passar por terceiros para chegar no apoiado”. Para o entrevistado V é importante 

conhecer a instituição que estará recebendo a doação a fim de saber “para onde está 

indo o dinheiro doado”. Já o entrevistado AJ sugeriu até “criar um site que faça um 

ranking de quais (projetos) são os mais confiáveis” a fim de atestar a sua idoneidade. 

Novamente aqui se percebe a preocupação com a falta de informação sobre o 

processo de doação. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

A doação de pessoa física para empreendimentos culturais requer o 

entendimento tanto da legislação de incentivo fiscal como de planejamento e gestão 

cultural. Embora este tipo de incentivo não tenha tanto expressividade quanto o da 

modalidade pessoa jurídica, constitui uma alternativa para a captação de recursos 

para projetos culturais, tendo em vista a escassez de recursos e de programas 

específicos para financiamento tais projetos. 

Sobre o conhecimento das leis de incentivo, neste estudo, a maioria dos 

entrevistados afirmou conhecer as leis e a possibilidade de usar parte do imposto de 

renda para financiar projetos. Entretanto, menos da metade não tinha efetuado 

doação por tais mecanismos, sendo apontado como dificuldades a questão da 

burocracia e complexidade dos mecanismos de doação. 

A Lei Rouanet e o crowdfunding são as formas mais conhecidas de doação 

para a cultura. Este estudo ratificou tais práticas, embora a maioria não tivesse 

conhecimento dos portais de financiamento coletivo, denotando a falta de informação 

mais aprofundadas sobre os tipos de financiamento existentes para cultura. Por outro 

lado, o crowdfunding foi a modalidade de doação mais praticada e direcionada à 

cultura, sendo esta via justificada por ser mais direta e menos burocrática. Tais 

resultados ratificaram a validade do financiamento coletivo como forma de viabilização 

de projetos culturais mediante doação de pessoa física.  

A despeito da burocracia observou-se uma disposição em fazer doações para 

apoiar as iniciativas culturais e para contribuir para manutenção das instituições do 

setor. Por outro lado, a falta de informações aliada à questão da transparência do 

processo de doação foi apontada, neste estudo, como os maiores entraves.  

Observou-se uma preocupação com a transparência e seriedade na seleção de 

projetos, reforçando-se que o processo de doação precisa ter um bom nível de 

confiabilidade. Esses fatores podem desestimular as doações para a cultura ou 

mesmo induzir o doador a contribuir em outros setores que investem em propagandas 

e campanhas.  

Os conflitos de interesse existentes na esfera cultural afetam a área social, 

econômica e ambiental. Embora a valorização da cultura regional e local integre a 

política delineada, esta tem sido suplantada pelos interesses comerciais de grandes 

grupos ou artistas famosos.  Assim, os produtores locais que não possuem artistas de 
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renome têm mais dificuldades em receber patrocínio e seus eventos acabam tendo 

pouca visibilidade e público reduzido, tornando-se difícil sustentar seu 

empreendimento cultural. 

A adoção de políticas culturais baseadas em meios de governança mais 

efetivos, transparentes e confiáveis, aliados a ampla divulgação dos mecanismos 

legais de incentivo, certamente contribuirão para a sustentabilidade da cultura em 

equilíbrio com o tripé de desenvolvimento econômico, social e ambientalmente 

sustentável. Deste modo, é possível preservar a cultura popular, valorizando a 

identidade cultural da localidade como bem simbólico nacional. 
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APENDICE 1 – Transcrição das entrevistas 

 

QUESTÕES 

Entrevista 1 

Sexo: M 

Idade: 44 

Faixa de renda: 5 SM 

Escolaridade : SUPERIOR 

Profissão:PROFESSOR 

Já doou (PF) : SIM 

Desde? Ainda doa? SIM 

FINANCIAMENTO COLETIVO 

 

1. Você conhece leis de financiamento à projetos culturais como atividades teatrais, 

de dança, circenses, musicais, cinematográficas, literárias, exposição de artes ou de 

obras populares?  

É, conheço , Estadual, Federal e Municipal: Mecenato, Rouanet, e a Estadual, agora 

não me lembro   o nome da estadual. A gente, inclusive passou de uma recente que 

foi a Circula Paraná que é de Estado, né?  Acabamos não conseguindo captar porque 

a COPEL, no momento em que ia, tinha que entrar como captadora, porque são com 

as estatais,  mas ela declarou queda de lucros, então, a gente acabou não captando, 

mas eu conheço essas  três esferas 

7. Quais formas ou leis de financiamento a projetos culturais você conhece? 

               Conheço a esfera Estadual, Federal e Municipal: Mecenato, Rouanet, e a 

Estadual, com dedução de IR, na Rouanet, e ISS/IPTU na Municipal e na Estadual , 

abatimento de ICMS.  

8. Você poderia explicar como funcionam? 

Considero elas bastante burocráticas,  difíceis, né? “Delegam “ muito tempo e isso às 

vezes acaba sacrificando uma coisa muito importante que seria a produção do próprio 

evento, como curadoria, e toda essa parte...também tem uma, uma... a gente tem que 

correr atrás da captação  e às vezes é bastante difícil, você pega a lei , mas não é dito 

que você vai conseguir  captar, então, isso também, eu considero que é uma coisa 

bem complexa, às vezes você tem que terceirizar  isso, e esse serviço terceirizado, 
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você acaba tendo que pagar um terceiro, dinheiro que poderia ser usado no evento, 

então, eu acho que tem algumas coisas que tem que ser revistas nas três esferas. 

9. Você já participou de alguma forma de financiamento? Poderia me contar como 

foi? 

Incentivo de Lei, você está falando?  Eh, como doador?  Ah, como doador, fico bem à 

vontade, né?  Com essas Leis e essas plataformas de financiamento coletivo, eu 

geralmente tento apoiar todos os projetos que eu acho interessantes e tento ajudar, 

inclusive os colegas, principalmente os desenhistas, na plataforma os valores são 

correspondentes  às expectativas. 

 

10. Que fatores legais te motivam ou te motivariam a doar para um projeto cultural? 

A parte social e ambiental, no nosso caso é um pouco menos porque nosso projeto 

não tem muito impacto ambiental, digamos assim, mas, a gente tem essa 

preocupação com o social, tanto é que o evento aqui a “Bienal de Quadrinhos” ele é 

gratuito, tem várias oficinas e debates que são formativos é, as exposições , também 

são gratuitas, a gente faz questão de trabalhar  em parceria com um órgão público, 

que , no caso seria a Fundação Cultural (de Curitiba), e de  estar presente no espaço 

público, né? Do Município, então é isso tudo faz com que o evento seja bastante 

inclusivo. A preocupação com o social e o envolvimento com o poder público e a 

comunidade. 

11. Que características do projeto cultural te motivam ou motivariam a doar? 

Porque eu sei como que é difícil a vida de desenhista e sei que eles precisam de 

ajuda, então, quando eu posso, eu doo, colaboro com o financiamento para que eles 

batam a meta e consigam realizar a sua “publicação”. 

Xxxxxxxxxxxxxxxxx 

Entrevista 02 STE 20  

Sexo: M 

Idade: 45 

Faixa de renda:5 SM 

Escolaridade :SUPERIOR 

Profissão:PROFESSOR 

Já doou (PF) : SIM 
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Desde? Ainda doa? HÁ 01 

ANO FINANCIAMENTO 

COLETIVO 

 

1. Você conhece leis de financiamento à projetos culturais como atividades 

teatrais, de dança, circenses, musicais, cinematográficas, literárias, exposição de 

artes ou de obras populares? 

Olha, eu conheço algumas né? Existe, a Lei Rouanet, eu confesso que conheço 

pouco, conheço editais, já ganhei um edital, né de literatura, com projeto de 

quadrinhos. Mas, assim, conheço um pouco dos editais da Ancine, que são de 

audiovisuais, inclusive, cheguei a colocar alguns projetos que infelizmente não foram, 

não passaram, mas eu conheço alguma coisa, não sou profundo conhecedor, mas 

conheço.   

 

7. Qual formas ou leis de financiamento à projetos culturais você conhece? 

Conheço um pouco dos editais da Ancine, que são de audiovisuais, Eu já doei em 

financiamento coletivo,  para vários projetos 

8. Você poderia explicar como funcionam? 

Olha, o financiamento coletivo, é uma iniciativa que tem funcionado muito bem, 

especialmente para a área de quadrinhos, muita gente está publicando em quadrinhos 

usando os recursos de financiamento coletivo, Kikante, Catarse, etc... sem 

necessariamente precisar de editais, né? Então você tem uma opção a mais aí . Eu 

já. Já apresentei também um projeto via catarse. Que é um livro: literatura, também 

foi aprovado,  então é muito interessante.  

9. Você já participou de alguma forma de financiamento? Poderia me contar como 

foi? 

Existe, a Lei Rouanet, eu confesso que conheço pouco, conheço editais, já ganhei um 

edital, né de literatura, com projeto de quadrinhos. Mas, assim, conheço um pouco 

dos editais da Ancine, que são de audiovisuais, inclusive, cheguei a colocar alguns 

projetos que infelizmente não foram, não passaram, mas eu conheço alguma coisa, 

não sou profundo conhecedor, mas conheço.  ? Olha acho que falta uma maior 

divulgação , não é? Uma maior divulgação dos projetos, do que é que tem de editais, 

então é muito assim, quem conhece é que já vai, as pessoas que não são do meio 

elas não tem tanta facilidade para acessar esses recursos ou essas informações. Eu 
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já doei em financiamento coletivo,  para vários projetos. Já apresentei também um 

projeto via catarse. Que é um livro: literatura, também foi aprovado,  então é muito 

interessante.  

 

10. Que fatores legais te motivam ou te motivariam a doar para um projeto cultural? 

 A única complicação que eu vejo é que ainda está muito “gueto”, o financiamento 

coletivo, geralmente quem financia é quem já conhece, quem também já tem um 

projeto, eu acho que falta muito “divulgação”, mais pessoas precisam conhecer, pra 

saber, né? Assim, quanto mais você conhecer, mais possibilidade você tem de 

aprovar o projeto -  A gente não entende como é que funciona. 

11. Que características do projeto cultural te motivam ou motivariam a doar? 

Olha, um projeto ser bem elaborado, né? Isso é uma coisa básica, eu conhecer a 

pessoa também, isso é um elemento que para mim faz a diferença, porque assim, 

conhecendo a pessoa , sabendo o nível de qualidade dela, isso para mim é um 

diferencial. Né? Valores, que tem gente, também, que entra no financiamento coletivo 

com valores exorbitantes, né, então, assim: quando eu sinto que é uma coisa mais 

realista eu tenho mais chance, né? 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Entrevista 03 

Sexo: F 

Idade: 26 

Faixa de renda: 

DEPENDENTE 

Escolaridade :ESTUDANTE 

Profissão:ESTUDANTE 

Já doou (PF) : SIM 

Desde? Ainda doa? HÁ 03 

ANOS EM FINANCIAMENTO 

COLETIVO 

1. Você conhece leis de financiamento à projetos culturais como atividades 

teatrais, de dança, circenses, musicais, cinematográficas, literárias, exposição de 

artes ou de obras populares? 



64 
 

Olha eu conheço bem pouco, conheço mais a Lei Rouanet, né?  que é arrecadação  

e eu acho que é só isso mesmo de Lei que eu conheço 

2. Sabia que podemos usar parte do nosso imposto de renda para financiar projetos 

culturais?  

Sim,  

3,      O que você pensa sobre esse incentivo? 

Boa opção para apoiar os projetos. 

 

4.Você conhece outras formas de financiar projetos culturais? 

Sim, os coletivos. 

 

 

 

7. Quais formas ou leis de financiamento à projetos culturais você conhece? 

Eu doei já para esses coletivos e para ONGs, também. 

8. Você poderia explicar como funcionam? 

Não teve desconto do imposto quando doei, é para pessoas conhecidas que 

apresentaram projetos e a doação é direta para o projeto. E também para ONG’s. 

 

9. Você já participou de alguma forma de financiamento? Poderia me contar como 

foi? 

A eu gostaria de poder ajudar mais né, mas como esses coletivos acabam envolvendo 

bastante pessoas para dar um projeto certo, então, fico com ele mesmo assim, mas, 

se eu tivesse dinheiro, ou ganhasse na Mega Sena, com certeza apoiaria bem mais. 

 

 

10. Que fatores legais te motivam ou te motivariam a doar para um projeto cultural? 

É bem fraco ainda o investimento na cultura e há alguns erros assim que eu vejo 

assim, por exemplo:  apoiar pessoas que já tem condições assim, por exemplo: tipo 

Cláudia Leitte. Ela não precisa de incentivo para fazer um show, então acho 

desnecessário.  

11. Que características do projeto cultural te motivam ou motivariam a doar? 

Seria para apoiar mais projetos pequenos,  para artistas que estão surgindo agora, e 

que não tem dinheiro, ou mesmo para comunidades mais carentes, eu acho. 
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Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Entrevista 04 

Sexo: M 

Idade: 35 

Faixa de renda: 8 SM 

Escolaridade : SUPERIOR 

Profissão: BANCARIO 

Já doou (PF) : SIM 

Desde? Ainda doa? CRECHE 

E FINANCIAMENTO 

COLETIVO 

 

1.     Você conhece leis de financiamento à projetos culturais como atividades teatrais, 

de dança, circenses, musicais, cinematográficas, literárias, exposição de artes ou de 

obras populares? 

  Conheço pouco, assim , nunca me inteirei assim  com mais afinco, apesar de ser 

criador 

7. Quais formas ou leis de financiamento à projetos culturais você conhece? 

Tenho conhecimento das leis de incentivo que permitem pessoas físicas e jurídicas  a 

fazer deduções de imposto para converter esses valores em contribuições para 

projetos culturais e os programas governamentais também , né , que fazem editais, 

geralmente anuais para colher trabalhos que vão ser beneficiados com algum tipo de 

incentivo governamental e já usufruí, também, tenho um trabalho que saiu por 

financiamento coletivo. 

8. Você poderia explicar como funcionam? 

9. Você já participou de alguma forma de financiamento? Poderia me contar como 

foi? 

Já tive um livro, ano passado  que foi produzido por meio de financiamento coletivo , 

a verba saiu de um financiamento coletivo. Agora, há pouco tempo eu incentivei, eu 

participei de um projeto, doei, né? Para um projeto de financiamento coletivo de uma 

equipe que estava querendo participar de uma olimpíada de mecatrônica: um grupo 

de estudantes que conseguiu vaga pra um torneio internacional, não tinha como... não 
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conseguiu patrocínio para isso,  foi para o financiamento coletivo,  e estava 

viabilizando o custeio da viagem para participar desse campeonato por meio do 

financiamento coletivo. Achei bacana a iniciativa deles, achei bacana a proposta deles 

e colaborei, né? Esse foi o mais recente assim, que me lembro. 

 

10. Que fatores legais te motivam ou te motivariam a doar para um projeto cultural? 

Eh, eu nunca fui atrás de colocar projeto em algum programa desses governamentais,  

mas tenho amigos, também produtores que já tentaram ou até conseguiram captar 

recursos dessa maneira e, pelas conversas que tive com eles,  e comparando com a 

experiência que eu tenho com o financiamento coletivo,  me parece que o 

financiamento coletivo acaba sendo uma coisa mais objetiva, porque você tem um 

retorno imediato, assim, positivo ou negativo, né? Eh,  fora que: já permite você 

começar uma interação, às vezes com o público   que vai se tornar “um” público que 

vai te acompanhar.  Para quem é produtor cultural, de produtos culturais, isso é bem 

interessante também, então, você acaba “criando” um público, que às vezes passa a 

te seguir, te acompanhar e que vai diminuir até esse esforço de captação no futuro, 

você cria uma base, né? De consumidores que ficam com você, permanecem ao longo 

do tempo, né? Vira uma cauda longa, nesse sentido... quando o projeto 

“governamental” ele se encerra ali, ele encerrou ali: você recebeu o dinheiro, você tem 

a obra, inclusive, depois vai ter o trabalho de conseguir  vender, viabilizar a distribuição 

sendo que o financiamento coletivo ele meio que atrela a isso, né? Porque boa parte 

do que você produz já é uma recompensa do próprio financiamento, então, é uma 

coisa que vira meio que um círculo virtuoso assim. 

11. Que características do projeto cultural te motivam ou motivariam a doar? 

Projetos que me toquem de alguma maneira, de qualquer área, e com conteúdo 

interessante. 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Entrevista 05 

Sexo: F 

Idade: 35 

Faixa de renda:4 SM 

Escolaridade : SUPERIOR 

Profissão:ADMINISTRADOR 
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Já doou (PF) : SIM 

Desde? Ainda doa? 

TRABALHO VOLUNTARIO 

 

1. Você conhece leis de financiamento à projetos culturais como atividades 

teatrais, de dança, circenses, musicais, cinematográficas, literárias, exposição de 

artes ou de obras populares? 

Um pouco da Lei Rouanet, do Mecenato, da parte estadual  já não conheço tanto, 

mais é a Rouanet e o Mecenato municipal. 

 

7. Qual formas ou leis de financiamento à projetos culturais você conhece? 

Plataformas e os incentivos governamentais, que tem dedução dos impostos. 

8. Você poderia explicar como funcionam? 

É, se para a empresa já é difícil, que tem, contrata profissionais gabaritados para essa 

finalidade, para fazer todas as obrigações acessórias, que isso acaba gerando maior 

burocracia, depois, né? Imagine para pessoa física! Eu conheço pessoas que tem 

dificuldade de fazer uma declaração de isento, imagine uma declaração tendo que 

informar uma doação, assim , para um projeto cultural. Mas nada que, tipo: fazer uma 

cartilha ilustrada, mostrar que não é difícil, que é fácil, sabe, fazer um evento 

fomentando isso , sabe: palestrando, incentivando, utilizar mídias, seria muito legal, 

sabe? Eu acho que a gente iria continuar a manter a cultura viva. Hoje eu vejo que a 

cultura existe, gente, este evento (Bienal Internacional de Quadrinhos de Curitiba)  é 

prova disso : “existe porque o pessoal que está na cultura ama o que faz”. Ama o que 

faz mesmo, porque, se a gente dependesse de apoio a cultura teria morrido. 

9. Você já participou de alguma forma de financiamento? Poderia me contar como 

foi? 

Já, em trabalhos voluntários – o meu trabalho voluntário é muito no foco, como eu sou 

da área de Administração e Contabilidade/Finanças eu faço muito trabalho voluntário 

na parte de ajudar o pessoal a montar orçamento e na prestação de contas desses 

projetos, né? Dentro da minha área de atuação.  eu acho que, para o produtor em si 

é um pouco complexo, né? Entender a parte do remanejamento eu acredito  em si 

sabe? Da parte, eu vejo que eles, muitos perdem dinheiro na parte, quando tem, fica 

o dinheiro retido até que haja a execução do projeto, que tem aquele reajuste, né, que 

a verba ganha um financiamento, eles não conseguem  eh, fazer esse 
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remanejamento, reutilizar essa verba, sabe? Eu percebo muito que da parte da Lei-: 

do tempo da execução, o valor : do orçado para o realizado, ele sofre uma 

discrepância, e daí, eh vejo que eles sofrem muito na parte do remanejamento, né? 

Nessa parte, né: de remanejar algumas rubricas, de destinar... porque tem, na 

verdade, quando você vai executar projeto, você tem que fazer um novo orçamento, 

dificilmente você consegue trabalhar com o orçamento original quando você vai 

executar, depende muito, não acontece muito rápido. 

 

 

10. Que fatores legais te motivam ou te motivariam a doar para um projeto cultural? 

. Outra que eu vejo muita “sofrência” é na captação, falta , às vezes por falta do 

Governo, que lança as leis de incentivo, orientar, também as empresas de como isso 

é importante delas apoiarem e fazerem esse apoio, esse aporte como, porque, muitos 

contadores, dentro da empresa, como é a minha área, eh claro, trabalha muito. Eu 

trabalho com grandes empresas, né? Na área de Contabilidade/Finanças, eles 

reclamam: muitos, barram na área de Finanças/Contabilidade , porque eles  acham 

que é muito trabalho, sabe? Você ir lá e lançar numa obrigação acessória quando 

você está fazendo uma declaração  do Imposto de Renda, que você teve, lá um 

número tal que foi para a doação do Projeto Cultural “tal”. Se tivesse, se fosse um 

pouco mais simplista o negócio e menos burocrático, talvez as empresas tivessem 

mais consciência da importância e facilitaria a produção cultural, mas, assim, fazer  

exercitar, por parte do Estado, do Município, assim, fazer um trabalho forte pras 

empresas sabe, pra elas, mas , não sei , também, qual o interesse do Estado para 

esta finalidade, porque é um dinheiro que vai ser destinado para a cultura, será que o 

Estado está interessado realmente em destinar verba para a cultura? 

11. Que características do projeto cultural te motivam ou motivariam a doar? 

Eu para ser incentivadora, se não entendesse de nada eu gostaria de acreditar de que 

a cultura vale à pena, assim, né? Ter essa, assim: tipo, não é difícil, poxa, “esse projeto 

é legal”, sabe: tentar unir uma coisa com a outra – Não é difícil pra mim, não vai me 

dar trabalho, quer dizer, para incentivar esse projeto, e depois disso, também ter 

aquela visão: puxa, esse projeto é legal. A gente sofre muito isso, sabe? Do retorno 

que o projeto traz para a sociedade, demonstrar, assim, dar valor para a cultura, que, 

daí as pessoas vão começar a dar um valor melhor e começar a observar essas 

propostas, esses incentivos fiscais. 
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Xxxx 

Entrevista 06 

Sexo: F 

Idade: 34 

Faixa de renda:1,5 SM 

Escolaridade : TÉCNICA 

Profissão:PRODUTORA / 

TURISMOLOGA 

Já doou (PF) : SIM 

Desde? Ainda doa? 

TRABALHO VOLUNTARIO 

1. Você conhece leis de financiamento à projetos culturais como atividades 

teatrais, de dança, circenses, musicais, cinematográficas, literárias, exposição de 

artes ou de obras populares? 

Sim, conheço. 

As Leis de Mecenato Estadual, Municipal e a Lei Rouanet. 

7. Qual formas ou leis de financiamento à projetos culturais você conhece? 

As Leis de Mecenato Estadual, Municipal e a Lei Rouanet 

8. Você poderia explicar como funcionam? 

A Lei municipal tem o Mecenato que beneficia o incentivador com desconto no ISS e 

IPTU, a Lei Rouanet que é do Governo Federal, com benefício no Imposto de Renda. 

9. Você já participou de alguma forma de financiamento? Poderia me contar como 

foi? 

Apenas voluntária. 

 

10. Que fatores legais te motivam ou te motivariam a doar para um projeto cultural? 

. É Óbvio que existem conflitos de interesse nisso tudo e o que afeta diretamente na 

questão da produção cultural, né? Não apenas na questão da produção cultural mas, 

na questão do desenvolvimento local principalmente e na questão, também da 

empregabilidade, né? Porque quem vive disso, tanto aqueles que trabalham na parte 

da produção, como os próprios artistas, são diretamente afetados por isso, né? 

Porque se você não tem verba para fazer um evento, automaticamente, os atores 
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desse evento, eles vão deixar de receber. Aí é uma questão de desemprego, mesmo, 

sem contar da questão da produção cultural que acaba ficando estagnada , né? E 

gera uma sequência de problemas, né? É uma problemática toda. Então, assim, na 

questão de incentivo, por exemplo, que eu percebo, né? A gente comenta muito sobre 

essa questão da captação, além da questão da falta , digamos assim,     de 

conhecimento que as empresas, mesmo as empresas que realmente possuem 

enquadramento necessário para a Lei Rouanet, por exemplo, são empresas com 

arrecadação que é quase não vou dizer ridículo, é ridículo, né? A parte contábil ter 

dificuldade em se sentir, digamos assim, confortável em fazer algum tipo de destino 

dessa verba para a cultura. Então, na realidade eu acredito que não seja apenas uma 

questão de falta de informação, acho que realmente existe aí algum interesse no 

sentido de tentar se preservar, a questão do... a questão fiscal.  Mas, isso parte, essa 

questão, né? De interesses à parte, o que eu penso, também, que existem outras 

empresas menores, né , que tem interesse em fazer tanto patrocínio ou até com 

Pessoa Física, né? E eles não conhecem porque eu acho que o Governo não faz um 

“marketing” disso, se houvesse um marketing, né? Uma campanha , mesmo, 

informando como é que faz , como se fosse uma cartilha, né, de incentivo à cultura... 

é, eu acho que essa abordagem faria com que as pessoas se sentissem mais seguras 

em fazer isso, porque eu acho que o grande... o cerne  da questão né? Daqueles, né? 

Que estão, digamos assim, aparte essa questão de conflito de interesses, que não 

tem essa informação, é porque eles não se sentem seguros em fazer, né? Então, se 

houver a informação de uma maneira, OK... utilizar o próprio canal de comunicação 

do Governo Federal para isso, eu acredito que boaz parte desse problema vai ser 

resolvido.   Bom, sobre a questão de financiamento coletivo que você falou, né? Eu 

acredito que essa foi uma ferramenta utilizada pra tentar, justamente minimizar a 

questão da falta de incentivo por parte do governo né? Mas, também creio que é o 

caminho pelo qual nós estamos nos direcionando , acredito, além disso, que, já fiz 

vários eventos, não apenas com dinheiro mesmo, em espécie, mas através da 

parceria que é a tal da  Economia Criativa, né? A Economia Criativa, eles estão muito 

dentro desse novo conceito de colaborativismo,  e eu acho, por exemplo: esse evento 

aqui ( Bienal Internacional dos Quadrinhos) foi muito feito dessa forma, então, quando 

você utiliza isso: a questão do conhecimento, né? A questão do próprio... a prestação 

de serviço, né? As permutas, você consegue ser sustentável! Né? Então essa 

sustentabilidade eu acho que é muito importante, realmente, pensar dessa maneira, 
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entendeu? E em termos de estrutura para realização de eventos, sabe?  Quem sabe 

até o Governo Federal possa até investir dessa forma, entendeu? Capacitando as 

pessoas que realmente, hoje, ainda é visto como um favor, não é visto como 

colaborativismo, diz-se assim:  “eu estou ajudando” o evento. Não! A Sociedade, para 

a cultura conseguir ter a sua continuidade, enfim para a produção cultural e tudo isso, 

a questão, também, do desenvolvimento local, territorial, econômico, tudo isso, para 

acontecer, é necessário que haja muitas forças, né? Trabalhando ao mesmo tempo, 

então, o que acontece é exatamente isso: são conceitos, é então quando esses 

conceitos forem esclarecidos, trabalhados com as pessoas, né? Aproximar mais eu 

acredito, também  os equipamentos culturais, como por exemplo: esse aqui (MUMMA 

Portão) é um equipamento muito pouco usado aqui em Curitiba, eu acredito que a 

Bienal (Bienal de Quadrinhos) seja um dos maiores eventos que esse museu faz, é, 

isso, com certeza e quando você pensa uma estrutura dessa, né? E, só uma estrutura, 

dessa cidade, existem vários outros equipamentos culturais na cidade que podem ser 

mais explorados. E, se fossem explorados, por exemplo: na base do colaborativismo, 

ou de formas um pouco mais fora da caixinha, para se fazer eventos, não precisaria, 

também,  ter orçamentos tão,  é... exatamente,  inchados. Né? Que , às vezes é o que 

dificulta, então. 

11. Que características do projeto cultural te motivam ou motivariam a doar? 

 

Eu acredito, apenas acredito que a melhor maneira é a plataforma – plataforma digital 

como se fosse realmente uma de financiamento coletivo. Né? Se houvesse isso, até 

existe, já vi, tem duas plataformas, acho que uma em Santa Catarina, e aqui no 

Paraná, parece que estava havendo, não sei como está, de isenção para pessoas 

físicas, só que, de novo, a gente esbarra no seguinte problema: Falta de informação, 

e assim, a informação, né, não adianta colocar no jornal, é televisão, é investimento 

mesmo! Marketing, é ... cartilha,  cartilha para a população, sabe, é fazer um “draw 

my life”, sobre isso,  assim, entendeu, então, eu acho que isso sim resolveria, por 

exemplo, um projeto como o meu, tranquilamente conseguiria ser feito dessa forma. 

P – Porque tem algum apelo, assim, socioambiental, alguma coisa assim? E -  O meu 

não tem apelo socioambiental, ele é  exatamente na área de música, inclusive, de 

música erudita, ainda mais difícil, ainda né? Porque o apelo, não tem esse apelo , 

digamos assim, quando se fala socioambiental, porque aí  você vai cair naquela 

questão do que é, realmente, prioritário, né? E aí, quando a gente fala em cultura, é 
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muito complicado, porque você está falando de um bem, é... subjetivo, né, então, vai 

falar: “Música erudita. O quanto é interessante que a música de Haidn continue sendo 

tocada” e o quanto é interessante que o rio Barigui seja preservado, né? O quanto é 

interessante que meu projeto social, lá para a vila Pinto de crianças carentes, em área 

de risco, passando fome, que é que é mais importante?  É óbvio que meu projeto de 

orquestra não vai ser mais importante, mesmo que o apelo do projeto seja, que nós 

temos, o apelo do nosso projeto é:  nós temos jovens que estão se formando hoje na 

música, na EMBAP  - na Escola de Música e Belas Artes do Paraná, na Federal e na 

PUC, que não tem u local para fazer um estágio eles não tem um local para fazer uma 

profissionalização, então, eles tem a parte teórica, a parte prática dentro da escola 

mas eles não tem a possibilidade de ter uma vivência profissional, né? E a gente sabe 

que tem aí o CIEE, funciona. Mas, para quem é da arte não funciona. Né? Então não 

existe essa... um programa de estágio para esses músicos em formação, né? E aí, 

temos um outro problema, ainda: Que as orquestras, principalmente, estão sofrendo 

um problem.. uma crise, né? Porque não tem, também, verba nem para mantê-las, e 

, muito menos para abrir novos  concursos, então, aqueles que estão aposentando 

hoje, aposenta junto com ele...  extingue a vaga, e, apenas o Governo do Estado, eh, 

o Governador pode assinar para abrir novos concursos e isso não está acontecendo. 

Então, assim, não há estágio e não há perspectiva para esses formandos. Então: Qual 

é a solução? A solução é: - Não fazer música.  Né? Então a música pode morrer , a 

música erudita, então , a gente entra num questionamento, né, do que é importante, 

eu já passei muito com essa questão, inclusive, com profissionais de marketing, que 

me disseram: “Olha. Música de orquestra? Não tem apelo! Não é tão importante, eu 

prefiro um outro projeto que vai ter mais apelo porque lá o meu cliente”, né? Porque 

eles fazem a ponte: “O meu cliente vai ter mais interesse nesse projeto que vai ter 

essa visibilidade porque”....Quase como soa uma plataforma política, né, então, 

assim, é uma enrascada! Sabe , é uma enrascada. Então, a questão do financiamento 

né? Desculpe, da parte de Lei de incentivo, principalmente para mim é muito 

fantasioso, hoje isso tudo, eh, vocês estão fazendo um trabalho sobre isso? É, eu 

realmente penso que vocês devam aprofundar no mecanismo da Lei, porque, ela não 

funciona. Ela não funciona. 

Entrevista 07  

Sexo: M 
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Idade: 32 

Faixa de renda:4 SM 

Escolaridade : SUPERIOR 

Profissão: FUNC. PÚBLICO 

Já doou (PF) : NÃO 

Desde? Ainda doa? 

 

 

1. Você conhece leis de financiamento à projetos culturais como atividades 

teatrais, de dança, circenses, musicais, cinematográficas, literárias, exposição de 

artes ou de obras populares? 

Não. 

2. Sabia que podemos usar parte do nosso imposto de renda para financiar 

projetos culturais?  

Eu não estou bem à par do assunto, mas eu acharia interessante né, que seria uma 

forma a mais para incentivar o meio cultural  que já está carente, né , bastante carente. 

3. O que você pensa sobre esse incentivo? 

Eu acharia que não só as empresas pudessem doar, como as pessoas físicas , 

também, que se mostrassem interessadas e pudessem, também, seria importante a 

doação em vários ramos, né? Em várias áreas, seja a área musical, eh, teatral, 

qualquer coisa, eu acho importante. 

4. Você conhece outras formas de financiar projetos culturais? 

Não. 

5. Sabia que existem portais na internet que organizam a arrecadação de dinheiro 

para projetos culturais e são chamados crowdfunding? 

Não, não conhecia. 

6. O que você pensa sobre esse incentivo? 

Da mesma maneira, é mais uma forma de conseguir acesso ao público. 

10. Que fatores legais te motivam ou te motivariam a doar para um projeto cultural? 

Gostaria de saber mais. 

11. Que características do projeto cultural te motivam ou motivariam a doar? 
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Não, não doei, especificamente,  só fui, já participei de eventos, já paguei entradas 

para eventos, mas não cheguei a doar especificamente para algum evento.  Para 

colaborar com regiões e áreas mais carentes eu doaria. 

 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Entrevista 08 

 

Sexo: F 

Idade: 34 

Faixa de renda: 2,5 SM 

Escolaridade : SUPERIOR 

Profissão: GUIA DE TURISMO 

Já doou (PF) : NÃO 

Desde? Ainda doa? 

 

1. Você conhece leis de financiamento à projetos culturais como atividades 

teatrais, de dança, circenses, musicais, cinematográficas, literárias, exposição de 

artes ou de obras populares? 

Meu Deus do céu, gente, não, eu não conheço absolutamente nada ... não tenho 

como... Leis de incentivo a cultura? As diretrizes, essas coisas? 

2.     Sabia que podemos usar parte do nosso imposto de renda para financiar projetos 

culturais?  

Sim, alguma coisa. 

3. O que você pensa sobre esse incentivo? 

A informação que eu tenho é realmente essa: que tanto pessoa física quanto jurídica 

pode fazer suas doações de incentivo à cultura, seja a cultura patrimônio material e 

imaterial, museus, eu acho que é isso, né? Tanto física quanto jurídica. Agora, nas 

Leis, embasamento de Leis, o que pode, até onde pode, não pode eu não sei, não 

tenho conhecimento. Seria interessante, eu acho que cultura, hoje, quando a gente 

fala em cultura, a gente fala em termos gerais, né? Cultura, sei lá, né? Língua, dança; 

folclore;  etnias; e o fato de se poder doar é interessante. 

4. Você conhece outras formas de financiar projetos culturais? 

Não conheço. 
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1. Sabia que existem portais na internet que organizam a arrecadação de dinheiro 

para projetos culturais e são chamados crowdfunding? 

Ah, sim, já ouvi. 

6. O que você pensa sobre esse incentivo? 

Uma oportunidade fora da burocracia para doar. 

10. Que fatores legais te motivam ou te motivariam a doar para um projeto cultural? 

Eu acho que é pouco divulgado, é pouco divulgado o fato de poder ou não poder fazer 

com relação ao apoio e ao incentivo para o financiamento da cultura... 

11. Que características do projeto cultural te motivam ou motivariam a doar? 

Valorização maior da cultura local e da cultura geral e, patrimônio! Patrimônio, eu acho 

que o patrimônio no Brasil, é muito esquecido, não se tem uma valorização ao 

patrimônio, principalmente material. Se você, a gente andar no centro, aqui de Curitiba 

mesmo a gente vê muitos prédios históricos , com seus séculos de história , caindo, 

tombando e não sendo tombado eu acho que incentivar a preservação do patrimônio 

histórico é fundamental para preservar, para a preservação. 

Entrevista 09 

Sexo: F 

Idade: 38 

Faixa de renda: 5 SM 

Escolaridade : SUPERIOR 

Profissão: JORNALISTA  

Já doou (PF) : NÃO 

Desde? Ainda doa? SOCIAL 

 

1. Você conhece leis de financiamento à projetos culturais como atividades 

teatrais, de dança, circenses, musicais, cinematográficas, literárias, exposição de 

artes ou de obras populares? 

Eu não tenho tanto conhecimento, eu não conheço sobre as leis atuais de incentivo 

 

2. Sabia que podemos usar parte do nosso imposto de renda para financiar 

projetos culturais?  

Sim, vagamente. 

3. O que você pensa sobre esse incentivo? 



76 
 

sei que existem as leis: aquela lei federal, da Lei Rouanet que apoia bastante a cultura, 

existem alguns editais municipais, de mecenato, eh, enfim,   que apoiam alguns 

projetos específicos, mas, não sei se há uma forma individual de auxílio à cultura, isso 

eu não saberia te informar. 

4. Você conhece outras formas de financiar projetos culturais? 

Não tenho lembrança. 

5. Sabia que existem portais na internet que organizam a arrecadação de dinheiro 

para projetos culturais e são chamados crowdfunding? 

Não. 

6. O que você pensa sobre esse incentivo? 

Não  dá desconto no imposto, não é? Mas, consegue chegar até as pessoas. 

10. Que fatores legais te motivam ou te motivariam a doar para um projeto cultural? 

Eu acredito que seria fundamental a gente poder fazer doação de parte daquilo que a 

gente paga de impostos para a cultura e para outros setores também.  Acho que a 

cultura precisa de incentivo muito, e a gente já paga tantos impostos,  por que não 

uma parte disso ir para quem está fazendo a cultura do nosso país acontecer. Os 

grupos de teatro, os grupos de dança, as instituições autônomas, né? Eu acredito é 

que seria bem importante se isso existisse, se isso fosse a conhecimento do público, 

né? Porque eu acredito que se isso existe, não é divulgado, né? E, aí, não há 

interesse, de repente, de divulgar esse tipo de coisa, isso eu acho muito ruim, né? 

11. Que características do projeto cultural te motivam ou motivariam a doar? 

Eu acho que a cultura, como um todo, não dá para a gente pontuar só um segmento 

dentro da área cultural, mas, principalmente os pequenos grupos, grupos 

independentes, quem está aí ralando para mostrar o seu trabalho, porque, grandes 

artistas, já patrocinados por empresários que já tenham uma marca forte, não que eles 

não precisem de incentivo, que eu acredito que sim, mas os menores, quem está 

começando, os pequenos grupos, a galera das comunidades, enfim,  acho que o 

segmento independente da cultura.     

Entrevista 10 

Sexo: F 

Idade: 60 

Faixa de renda: 10 SM 

Escolaridade : SUPERIOR 
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Profissão: ADMINISTRADOR 

Já doou (PF) : NÃO 

Desde? Ainda doa? 

 

1. Você conhece leis de financiamento à projetos culturais como atividades 

teatrais, de dança, circenses, musicais, cinematográficas, literárias, exposição de 

artes ou de obras populares? 

Sim. 

7. Qual formas ou leis de financiamento à projetos culturais você conhece? 

Na verdade, sobre pessoa física, não conheço muita coisa,  eu já desenvolvi alguns 

projetos de captação de recursos, mas para pessoa jurídica, é, então, pessoa física, 

nunca trabalhei. 

8. Você poderia explicar como funcionam? 

Para um projeto aprovado, há a possibilidade de captação dos recursos junto a 

empresas,  mas, pessoa física,  não, nunca trabalhei com isso , porque, eu não sei, 

talvez a gente ache mais fácil arrumar o dinheiro com uma pessoa jurídica e uma 

pessoa física você talvez tenha uma limitação muito grande de conhecimento de 

pessoas que tem dinheiro, né? Porque, normalmente, um projeto cultural, ou você vai 

ter buscar muitas pessoas, o que hoje, pelas redes sociais, acho que está bem mais 

fácil, é uma coisa que facilita, aí, né? Oportuniza, mas, aí no tempo que  eu trabalhei 

com projetos, na Ordem Cultural não tinha essa facilidade, então era voltado para a 

empresa.  

9. Você já participou de alguma forma de financiamento? Poderia me contar como 

foi? 

Sim, participei na elaboração de projetos, na seleção de projetos para apoiar, no 

encaminhamento ao Ministério da Cultura e na captação de recursos junto a 

empresas. 

10. Que fatores legais te motivam ou te motivariam a doar para um projeto cultural? 

Eu acho que tem, é aquilo que eu digo, você tem muitas pessoas, no Brasil, que são 

pra mim, pouco alcançáveis, mas com certeza existem pessoas que tem uma veia 

cultural forte, que tem interesse em incentivar. O problema é: onde estão essas 

pessoas? Então, eu acho que o abatimento do imposto de renda é uma coisa bem 

legal, mas eu acho que, talvez falte, eu não sei um “fórum de discussão”, um portal, 

um site,  não sei se existe.  Alguma coisa que as pessoas pudessem ir : - Olha, em 
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vez de pagar pra governo, financiar a corrupção, eu prefiro fazer cultura. Mas, se eu 

soubesse disso um ano antes, não no dia de fazer o Imposto de Renda, né? Porque, 

daí já é tarde, né, então, acho que de novo a gente está caindo na falta de divulgação. 

11. Que características do projeto cultural te motivam ou motivariam a doar? 

Projetos voltados a estudantes e jovens: Adote uma banda! Por exemplo: uma banda, 

não banda de rock, uma banda de escola. Adote uma banda de escola: uma escola 

pública, que  os meninos estão lá nas escolas, não tem dinheiro para comprar um 

“tambor”, um instrumento, daí não tem dinheiro para fazer uma apresentação, para 

comprar uma roupa, né, então, de repente você faria uma campanha para várias 

pessoas adotarem aquela escola culturalmente. 

Entrevista 11 

Sexo: M 

Idade: 43 

Faixa de renda: 20 SM 

Escolaridade : SUPERIOR 

Profissão: ECONOMISTA 

Já doou (PF) : SIM 

Desde? Ainda doa? SOCIAL 

 

1. Você conhece leis de financiamento à projetos culturais como atividades 

teatrais, de dança, circenses, musicais, cinematográficas, literárias, exposição de 

artes ou de obras populares? 

Sim. 

7. Qual formas ou leis de financiamento à projetos culturais você conhece? 

O que eu conheço, basicamente é da Lei Rouanet, sobre financiamento de cultura. O 

que eu tenho conhecimento é sobre a lei Rouanet, não teria conhecimento de outras  

leis de incentivo. 

8. Você poderia explicar como funcionam? 

No caso da Lei Rouanet, só pode doar se o projeto está aprovado em Brasília. E pode 

ser feito o patrocínio de empresas ou doação. 

9. Você já participou de alguma forma de financiamento? Poderia me contar como 

foi? 

Já fiz doação para eventos sociais. Mas não financiamento a projetos de cultura.  
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10. Que fatores legais te motivam ou te motivariam a doar para um projeto cultural? 

Ah, com certeza, né? Com certeza, talvez o que falte é um pouco mais de publicidade, 

se existe leis ou não, de incentivo à cultura, né? Para que as pessoas possam 

cooperar mais, né? – Talvez as pessoas não... , não consigam   ver uma forma de 

aplicação imediata ou um resultado imediato, talvez elas não imaginem que vão ter 

um ganho com aquilo, que não é para elas, daí, com essa visão individualista que todo 

mundo tem... e também, porque está todo mundo, as pessoas ... acho que isto não 

envolve imposto, né?   Mas, as pessoas já estão tão sufocadas em pagar impostos e, 

talvez, as pessoas querem o dinheiro que sobra para elas, né? E elas pensam pouco 

em doar ou fazer qualquer coisa assim: projeto de incentivo, ou doar para alguma, 

para algum fim assim, acho que, talvez passe por isso, né? 

 

11. Que características do projeto cultural te motivam ou motivariam a doar? 

Acho que falando em cultura não tem o mais importante, ou menos importante né? 

Falando em cultura, tudo é importante, mas, talvez para jovem né? Acho que envolver 

jovens com música, arte em geral, acho que isso é importante. Acho que seria o foco, 

assim, que eu pensaria, assim. 

xxxxxxxxxxxxxxxxx 

Entrevista 12 

Sexo: M 

Idade: 64 

Faixa de renda: 15 SM 

Escolaridade : SUPERIOR 

Profissão: ENGENHEIRO 

CIVIL 

Já doou (PF) : NÃO 

Desde? Ainda doa? 

 

1. Você conhece leis de financiamento à projetos culturais como atividades 

teatrais, de dança, circenses, musicais, cinematográficas, literárias, exposição de 

artes ou de obras populares? 

Sim 
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7 Quais formas ou leis de financiamento à projetos culturais você 

conhece? 

Bom, o que eu conheço do assunto é o que eu escuto falar muito, principalmente na 

televisão: a Lei Rouanet, né? Mas eu nunca fiz nenhuma experiência de doar parte do 

imposto para este tipo de atividade. 

8.    Você poderia explicar como funcionam? 

Pode ser feito incentivo por empresas e pessoas físicas com possibilidade de 

dedução fiscal. 

9. Você já participou de alguma forma de financiamento? Poderia me contar como 

foi? 

Eu nunca fiz nenhuma experiência de doar parte do imposto para este tipo de 

atividade. 

10. Que fatores legais te motivam ou te motivariam a doar para um projeto cultural? 

É aquele problema sério no Brasil, não é?  O problema de corrupção, né? Ele se 

estende em todas as áreas, inclusive na cultura, né? Agora, por exemplo, né? Que  o 

novo Governo resolveu cortar o Ministério da Cultura, né? Então muitos artistas 

fizeram manifestação contra, e tal ... Obrigou até o Presidente novo a voltar atrás na 

ideia, né? Foi uma coisa lamentável, né? Mas, se você observa as pessoas que foram 

para as ruas reclamar, muitas delas são usufrutuários nè? Das doações, né? Fiquei 

sabendo que esposo de uma grande artista estava recebendo noventa mil reais por 

mês num projeto cultural desses aí, né? Então ele é, como muitas coisas no Brasil, 

né?: Ideias boas, né? Que vão se deturpando de tal maneira ..., de maneira 

escandalosa, né? Você vai lá ver, pessoa que tem colegas, porque tem pessoas do 

mesmo partido, tal, conseguem projetos que outras pessoas não conseguem jamais, 

né?  Muito mal administrado e sem seriedade, né? Então, isso é uma coisa muito 

lamentável, né? Que a ideia até que é boa, mas, muito mal administrada. Colocam 

pessoas que não tem condição de administrar republicanamente os recursos que 

foram doados. 

 

11. Que características do projeto cultural te motivam ou motivariam a doar? 

Acredito que seriedade na Administração da parte do Setor Público e dos projetos 

também, motivaria as pessoas a doarem.   

xxxxxxxxxxxxx 

Entrevista 13 
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Sexo: F 

Idade: 36  

Faixa de renda:  9 SM 

Escolaridade : SUPERIOR 

Profissão: PUBLICITÁRIA 

Já doou (PF) :  SIM ONG 

FILME 

Desde? Ainda doa? 

PERMANECE 

 

1. Você conhece leis de financiamento à projetos culturais como atividades 

teatrais, de dança, circenses, musicais, cinematográficas, literárias, exposição de 

artes ou de obras populares? 

Sim, conheço algumas leis de financiamento da cultura. 

7.Quais formas ou leis de financiamento à projetos culturais você conhece? 

Conheço um pouco da Lei Rouanet e doação via plataformas coletivas. 

8. Você poderia explicar como funcionam? 

A Rouanet tem uma tramitação que exige formalização da doação e retorna o imposto, 

as plataformas pedem os recursos diretos de quem doa.  

9. Você já participou de alguma forma de financiamento? Poderia me contar como 

foi? 

Já fiz doação para filmes, crowdfunding para produção de filme. Eu doo 

eventualmente, quando conheço o projeto, conheço as pessoas que estão envolvidas, 

para mim é importante conhecer quem está trabalhando, como já trabalho um pouco 

vinculada com a área de cultura, conheço, não é ? acho que é importante essa 

divulgação de quem está por trás dos projetos, para que você tenha confiança em 

quem você está investindo. 

 

10. Que fatores legais te motivam ou te motivariam a doar para um projeto cultural? 

Apoio à área de audiovisual, pela necessidade. 

11. Que características do projeto cultural te motivam ou motivariam a doar? 

Olha, por uma questão de formação mesmo, eu, na área cultural é na área de cinema, 

que é o que eu mais me interesso, até por ser uma arte bastante difícil de ser 
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produzida no Brasil, porque ela envolve vários segmentos né: fotografia, atuação, 

então, ela é... muito difícil de se fazer cinema, porque ela é muito complexa, né? Em 

todas as necessidades que tem, né? Então eu procuro investir sabendo exatamente 

da necessidade de se produzir cinema no Brasil, eu vejo que é uma área que ... é uma 

área que precisa, realmente de apoio. 

xxxxxxxx 

Entrevista 14 

Sexo: F 

Idade: 61  

Faixa de renda: NÃO 

REMUNERADO 

Escolaridade : SUPERIOR 

Profissão: RELIGIOSA 

Já doou (PF) : CULTURA 

PROJETOS SOCIAIS 

Desde? Ainda doa?  

PERMANECE 

 

1. Você conhece leis de financiamento à projetos culturais como atividades 

teatrais, de dança, circenses, musicais, cinematográficas, literárias, exposição de 

artes ou de obras populares? 

– Ih, essa parte eu não conheço muito bem... da Lei Rouanet, né 

2.   Sabia que podemos usar parte do nosso imposto de renda para financiar projetos 

culturais?  

Sim, sabia que há isenção, benefício no imposto. 

3. O que você pensa sobre esse incentivo? 

É, a Lei Rouanet, e passa por esse processo de licitação ou de verificação do projeto, 

da análise dos projetos se são condizentes com aquilo a que está se propondo, o que 

eu conheço é isso. Tem funcionado, sim. Depende do objetivo e da clareza do projeto 

que a gente se propõe 

4. Você conhece outras formas de financiar projetos culturais? 

Então, os projetos culturais que eu conheço, é via entidades que fazem grandes 

eventos que favoreçam a população e de grande abrangência. 
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5. Sabia que existem portais na internet que organizam a arrecadação de dinheiro 

para projetos culturais e são chamados crowdfunding? 

Não sabia o nome, mas já li a respeito. 

6. O que você pensa sobre esse incentivo? 

Quando as pessoas estão interessadas no bem comum, as coisas podem dar muito 

certo. 

10. Que fatores legais te motivam ou te motivariam a doar para um projeto cultural? 

Gostaria de saber as opções que existem com mais clareza para apoio. 

11. Que características do projeto cultural te motivam ou motivariam a doar? 

A gente tem feito, também, doado mesmo, livros, doações de materiais, ou, até 

apoiado projetos sociais, vamos dizer, movimentos populares, tipo: eh... trabalhos 

com Economia Solidária,  também, hortas comunitárias, outros projetos assim, que 

visam o bem comum , às pessoas mais necessitadas. 

Entrevista 15 

Sexo: F 

Idade: 31 

Faixa de renda: 3 SM 

Escolaridade : SUPERIOR 

Profissão: SECURITÁRIA 

Já doou (PF) : NÃO 

Desde? Ainda doa? 

 

1. Você conhece leis de financiamento à projetos culturais como atividades 

teatrais, de dança, circenses, musicais, cinematográficas, literárias, exposição de 

artes ou de obras populares? 

Não conheço.  

2. Sabia que podemos usar parte do nosso imposto de renda para financiar 

projetos culturais?  

Eu, por exemplo: não tenho, não sei dessa dedução, na verdade, sou bem leiga no 

assunto, né? Então.. 

3. O que você pensa sobre esse incentivo? 

Eu acho. Eu acho relevante, acho que nas escolas tem que incentivar mais, mesmo, 

até mesmo a leitura, e até no ambiente de trabalho: eu trabalho em banco né, mais... 
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e , lá tem uma coisa que se chama “Assistência Cultural” só que, por exemplo, para 

nós, securitários, nós não recebemos, só os bancários, e daí a gente briga muito por 

causa disso, porque, “por quê nós não temos direitos? Só eles?” “a gente não merece 

cultura?”, a gente brinca, né?.  Então, assim, eu sou favorável, assim, acho que as 

pessoas tem que conhecer mais teatro, conhecer mais artistas plásticos, né, então, 

eu sou favorável. 

4. Você conhece outras formas de financiar projetos culturais? 

Não conheço. 

5. Sabia que existem portais na internet que organizam a arrecadação de dinheiro 

para projetos culturais e são chamados crowdfunding? 

Já vi portais e alguma divulgação. 

6. O que você pensa sobre esse incentivo? 

Para ajudar a produção é muito importante, pois está oferecendo oportunidade. 

10. Que fatores legais te motivam ou te motivariam a doar para um projeto cultural? 

Expandir a ação cultural até as periferias, os bairros: nós brasileiros não temos essa 

cultura, né, esse a gente não conhece muito, isso é mais elitizado, né? Se você for 

aos bairros assim: as crianças, os adolescentes, até mesmo os adultos não conhecem 

muito. Eu sou uma prova disso, que eu nunca... eu não tenho muito contato, eu nunca 

fui a um teatro. Eu acho que, talvez por falta, assim, de incentivo, também , né? Não 

tive esse crescimento: “ah vamos lá, vamos conhecer “, né? Então, acho que tem que 

ter sim. 

11. Que características do projeto cultural te motivam ou motivariam a doar? 

Acho que a popularização da cultura, para chegar à periferia, aos bairros. 

Xxxxxxxxx 

Entrevista 16 

Sexo: M 

Idade: 26 

Faixa de renda: 5 SM 

Escolaridade : ENSINO 

MEDIO 

Profissão: ADMINISTRATIVO 

Já doou (PF) : NÃO 

Desde? Ainda doa? 
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1. Você conhece leis de financiamento à projetos culturais como atividades 

teatrais, de dança, circenses, musicais, cinematográficas, literárias, exposição de 

artes ou de obras populares? 

Sim, conheço a Lei Rouanet. 

7. Qual formas ou leis de financiamento à projetos culturais você conhece? 

Acho que a mais conhecida é a Lei Rouanet, né? Que permite às empresas fazerem 

doação a eventos em troca de subsídios, de impostos, eu creio que seja uma coisa 

mais ou menos nesse sentido. 

8. Você poderia explicar como funcionam? 

A empresa pode financiar os projetos e, quando há aprovação, aqueles que 

contribuem tem desconto no imposto, as pessoas físicas também, com abatimento. 

9. Você já participou de alguma forma de financiamento? Poderia me contar como 

foi? 

De financiamento à cultura com incentivos nunca doei. 

10. Que fatores legais te motivam ou te motivariam a doar para um projeto cultural? 

Acredito que seja uma ideia interessante, para incentivar ainda mais a cultura e 

incentivar a população a incentivar mais os projetos, dos projetos culturais e na própria 

fiscalização do dinheiro público investido nesse tipo de evento. 

11. Que características do projeto cultural te motivam ou motivariam a doar? 

Projetos de incentivo à leitura, eventos relacionados à leitura, música, a parte que 

mais me interessa seria isso: livros e parte musical. 

Entrevista 17 

Sexo:M 

Idade: 32 

Faixa de renda:2,5 SM 

Escolaridade : SUPERIOR 

Profissão: CONSULTOR 

VENDAS 

Já doou (PF) : SIM 

Desde? Ainda doa? 

EVENTUAL 
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1. Você conhece leis de financiamento a projetos culturais como atividades 

teatrais, de dança, circenses, musicais, cinematográficas, literárias, exposição de 

artes ou de obras populares? 

Não, não conheço. 

2. Sabia que podemos usar parte do nosso imposto de renda para financiar 

projetos culturais?  

Sabia, mas não conheço os detalhes. 

3. O que você pensa sobre esse incentivo? 

Acho que, pela importância da cultura na formação do cidadão, é importante auxiliar, 

porque as produções culturais muitas vezes não se pagam só com os ingressos ou 

capital próprio. 

4. Você conhece outras formas de financiar projetos culturais? 

Sim, já doei com o crowdfunding 

  

10. Que fatores legais te motivam ou te motivariam a doar para um projeto cultural? 

Mais transparência na administração e divulgação, facilitando o acesso. 

11. Que características do projeto cultural te motivam ou motivariam a doar? 

Saber que o dinheiro não está sendo destinado para o real fim né? Que é a cultura, 

muita gente acho que acaba, às vezes, “guardando” esse dinheiro, né? E aí acaba 

não destinando ele corretamente, sei lá, eu acho que me faria cada vez mais era ser 

direto, né°? Direto esse apoio, não passar por terceiros para chegar no apoiado.  

Xxxxxxxxxxx 

Entrevista 18 

Sexo:M 

Idade: 30 

Faixa de renda: 3 SM 

Escolaridade : SUPERIOR 

Profissão: PROFESSOR 

Já doou (PF) :  SIM 

GREENPEACE 

Desde? Ainda doa? SIM 
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1. Você conhece leis de financiamento à projetos culturais como atividades 

teatrais, de dança, circenses, musicais, cinematográficas, literárias, exposição de 

artes ou de obras populares? 

Não conheço muito bem, não. 

2. Sabia que podemos usar parte do nosso imposto de renda para financiar 

projetos culturais?  

Sabia que existem as iniciativas apoiadas de investimento na cultura. 

3. O que você pensa sobre esse incentivo? 

A informação que eu tive basicamente está relacionado com o que aconteceu no 

passado, né? A respeito da Lei Rouanet e tal, li algumas  coisas sobre o assunto, sei 

que a cidade de Curitiba também tem algumas leis que  incentivam a produção 

cultural, tal, você pode participar de editais, propor alguma atividade cultural. Sei que 

a Prefeitura também ela acaba ajudando, dependendo da proposta 

4. Você conhece outras formas de financiar projetos culturais? 

 

Não conheço. 

5. Sabia que existem portais na internet que organizam a arrecadação de dinheiro 

para projetos culturais e são chamados crowdfunding? 

Ah, já vi. Mas não conhecia o processo. 

6. O que você pensa sobre esse incentivo? 

Eu acho o seguinte: Para a pessoa física é muito mais difícil, eu acho que não tem 

informação sobre isso, da pessoa física doar. Eu, realmente não sei sobre isso, claro, 

sei só sobre as empresas, né? Então, né tipo, eu acho que precisa de grande 

informação, né? Sabe, é importante Sobre esse fato. Mesmo sem incentivo fiscal. 

10. Que fatores legais te motivam ou te motivariam a doar para um projeto cultural? 

Falta mais informação do que a legislação. Divulgar as possibilidades de incentivo. 

11. Que características do projeto cultural te motivam ou motivariam a doar? 

Projetos bons eu acho interessante receber incentivos, mas acho que o problema é 

divulgar isso, não sei como seria possível , mas acho, também uma boa ideia a pessoa 

incentivar é ter conexão com o projeto mesmo, se você sente que o projeto vai 

contribuir para uma causa que você acredita, acho que as pessoas poderiam ajudar 

sim.  Ah, então claro que projeto bom depende de ideologia, depende de ter ideias 

compatíveis com o projeto. Projeto bom seria assim: eu como  pessoa física com 

determinadas ideias, acredito que esse projeto, por algum motivo educacional, 
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cultural, seja legal, então... vai incentivar a meninada...  para criança, adolescente, 

jovem, para estudante, poderia ajudar. 

Xxxxxxxxxx 

Entrevista 19 

Sexo: F 

Idade:  44 

Faixa de renda: 5 SM 

Escolaridade : SUPERIOR 

Profissão:ADMINISTRADORA 

Já doou (PF) :  SIM SOCIAL 

Desde? Ainda doa? SIM 

 

 

1. Você conhece leis de financiamento à projetos culturais como atividades 

teatrais, de dança, circenses, musicais, cinematográficas, literárias, exposição de 

artes ou de obras populares? 

Não. 

2. Sabia que podemos usar parte do nosso imposto de renda para financiar 

projetos culturais?  

Sim, mas, pessoa física também? Ah, tá. 

3. O que você pensa sobre esse incentivo? 

Acho que cabe às empresas apoiarem, empresas privadas, por exemplo vou dar um 

exemplo que me ocorreu agora: o Grupo Corpo de Ballet  que eu sei que, durante 

muito tempo foi financiado pela Shell, salvo engano, não sei se a Shell deduzia algum 

tipo de imposto... o que eu acho mais interessante é que todas essas multinacionais 

que vêm ao Brasil poder fazer esse incentivo à  cultura. Empresa brasileira é difícil, e 

pessoa física, também, tendo em vista nosso nível de renda no Brasil. Eu acho que é 

difícil. 

4. Você conhece outras formas de financiar projetos culturais? 

Não conheço outras formas. 

5. Sabia que existem portais na internet que organizam a arrecadação de dinheiro 

para projetos culturais e são chamados crowdfunding? 

Ah, conheço sim. 
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6. O que você pensa sobre esse incentivo? 

Esse não mexe com o imposto, acho que é mais viável. 

10. Que fatores legais te motivam ou te motivariam a doar para um projeto cultural? 

Fazer com que as empresas e o Governo façam as ações da cultura. 

11. Que características do projeto cultural te motivam ou motivariam a doar? 

Não, é na verdade é assim, eu acho que: infelizmente no Brasil, as prioridades são 

outras, por mais que a cultura seja importante,  para mim a prioridade é eu ajudar uma 

creche, é eu ajudar um hospital , certo? 

Xxxxxxxxxx 

Entrevista 20 

Sexo: M 

Idade: 25 

Faixa de renda: FREE 

LANCER - 

Escolaridade : ESTUDANTE 

Profissão: MUSICO 

Já doou (PF) :   NÃO  

Desde? Ainda doa? DOA 

PARA INSTITUIÇÃO 

RELIGIOSA SOCIAL 

 

1. Você conhece leis de financiamento à projetos culturais como atividades 

teatrais, de dança, circenses, musicais, cinematográficas, literárias, exposição de 

artes ou de obras populares? 

Já participei de um projeto, do mecenato, se não me engano, mas não como escritor 

do projeto em si, mas, como participante, né? Pra fechar lá a questão, acho que essa 

é a experiência mais próxima que eu tive, assim de leis de incentivo. 

7. Quais formas ou leis de financiamento a projetos culturais você conhece? 

Da Lei Rouanet e o Mecenato Municipal. 

8. Você poderia explicar como funcionam? 

O Mecenato que após edital, os produtores culturais fazem a captação dos recursos 

com empresas que pagam Imposto de Renda, regido pela Lei Rouanet, ou o Mecenato 

Municipal que abate ISS ou IPTU. 
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9. Você já participou de alguma forma de financiamento? Poderia me contar como 

foi? 

Participei como membro da produção do evento, mas não tive a experiência como 

doador. Conseguimos as verbas, mas com bastante esforço na captação dos 

recursos. Doei, também para as áreas filantrópica e social. 

10. Que fatores legais te motivam ou te motivariam a doar para um projeto cultural? 

Ah, eu vejo como algo super positivo né? Principalmente para os artistas e as 

comunidades que dependem de sua arte para elas terem uma forma de concluir, elas, 

de executar elas, eu vejo como uma forma positiva, a doação tanto empresarial, 

quanto da pessoa física, justamente para a gente poder desenvolver  seus projetos 

culturais que muitas pessoas não tem a possibilidade de desenvolver com seu próprio 

dinheiro, com sua própria renda né? Então, ampliar a abrangência seria importante. 

11. Que características do projeto cultural te motivam ou motivariam a doar? 

Se eu pudesse doar, eu gostaria muito de doar para projetos que trabalhassem música 

nas comunidades, nas comunidades carentes. Levassem a informação musical assim, 

para essas comunidades, não que elas sejam isentas dessa informação, mas que 

pudesse movimentar mais né? Os projetos dentro das comunidades, acho que seria 

essa a minha ideia assim, se eu pudesse doar. 

Xxxxxxxxxxxxxxxxx 

Entrevista 21 

Sexo: M 

Idade: 48 

Faixa de renda: 3,5 SM 

Escolaridade : SUPERIOR 

Profissão: CINEGRAFISTA 

Já doou (PF) : SIM UFPR 

LIVROS ??? 

Desde? Ainda doa? 

CONTINUA 

 

1. Você conhece leis de financiamento à projetos culturais como atividades 

teatrais, de dança, circenses, musicais, cinematográficas, literárias, exposição de 

artes ou de obras populares? 
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Sinto muito: não conheço. 

2. Sabia que podemos usar parte do nosso imposto de renda para financiar 

projetos culturais?  

Sim, já tinha conhecimento de que há benefícios. 

3. O que você pensa sobre esse incentivo? 

Eu acho, entendo, que poderia ser muito melhor , mas, enfim, é um paliativo. É um 

paliativo para tentar tirar..., aliás, para direcionar parte do que as empresas devem 

para o governo, pelo que eu entendi e você comentou, e direcionar para a área da 

cultura. Se bem que o Ministério da Cultura deve também ter recursos disponíveis 

para esse tipo de investimento, ou ao famosíssimo BNDES , talvez também tenha 

linhas de financiamento. . A pergunta minha, minha dúvida é o seguinte: os grandes 

empreendimentos, ou os grandes produtores, ou os grandes grupos comerciais talvez 

tenham acesso  a esses financiamentos, BNDES e Ministério da Cultura, agora, os 

pequenos grupos regionais, têm? Tenho a impressão que não. Ou com muito mais 

dificuldade. Por isso a Lei de Incentivo a cultura seja um paliativo, não resolve a 

questão, falta muito, na minha opinião. E assim caminha o Brasil. 

4. Você conhece outras formas de financiar projetos culturais? 

Não. 

5. Sabia que existem portais na internet que organizam a arrecadação de dinheiro 

para projetos culturais e são chamados crowdfunding? 

Plataformas de financiamento? Sei, a gente pode doar/pagar antecipado um bem ou 

serviço. 

6. O que você pensa sobre esse incentivo? 

Acho que, se estiver próximo, se você conhece quem realiza....pode acontecer. 

 

10. Que fatores legais te motivam ou te motivariam a doar para um projeto cultural? 

– Eu entendo que aquilo que você está mais próximo, que você conhece, é algo que 

vai te comover: se estiver próximo, se estiver ao teu alcance, você de alguma forma 

vai colaborar , quer seja com dinheiro, quer seja com qualquer tipo de doação, de 

apoio, para que funcione, se tiver distante... o Brasil está cheio de festivais grandes, 

comerciais, mas é uma outra lógica, né? O que eu penso, é que aquilo em que você 

vai ficar interessado em apoiar é aquilo que está mais próximo de você, do contrário 

ninguém vai colocar a mão no bolso.  Você já está preocupado em ganhar para 

sobreviver, para pagar as contas, né?  Então, fica difícil, né? 
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11. Que características do projeto cultural te motivam ou motivariam a doar? 

Aquilo que vier... projeto que eu poderia ou gostaria de apoiar  seria algo que 

envolvesse as crianças e, vamos chamar, os veteranos, pessoas que já tem uma boa 

experiência de vida, estarem próximas daqueles que estão começando, quer sejam  

crianças, adolescentes, muito jovens. Essa mistura comove. Porque você vai pegar 

as duas pontas de uma vida, ou, da linha da vida, e isso pode comover tanto pela 

criança, quanto o adolescente, quanto a pessoa veterana ou mais idosa. Isto me 

chama bastante a atenção.  

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Entrevista 22 

Sexo: F 

Idade: 57  

Faixa de renda: 10 SM 

Escolaridade : SUPERIOR 

Profissão: BIÓLOGA 

Já doou (PF) :  SIM 

INSTITUIÇÕES SOCIAIS 

(PEQUENO PRINCIPE) 

Desde? Ainda doa? SIM 

MENSAL 

 

1. Você conhece leis de financiamento à projetos culturais como atividades 

teatrais, de dança, circenses, musicais, cinematográficas, literárias, exposição de 

artes ou de obras populares? 

Para se bem sincera, não conheço muito, não.  Com relação às legislações, não. 

 

2. Sabia que podemos usar parte do nosso imposto de renda para financiar 

projetos culturais?  

Sim, de maneira geral. 

3. O que você pensa sobre esse incentivo? 

Eu vejo válido assim. Eu penso assim, pelo menos eu estou doando para uma 

instituição ou para uma finalidade que eu possa até “visualizar” para onde está indo 

esse dinheiro, né? Como na minha parte, eu prefiro,  se eu pudesse, o meu imposto 
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de renda, doar para uma instituição eu faria isso, que é uma coisa que eu estou mais 

próxima, que eu possa até (entre aspas) “estar fiscalizando” , modo de dizer, para 

onde está indo esse dinheiro, né? Como eu sou da área de saúde, eu doo para 

instituição de saúde, que eu conheço, que eu sei como eles trabalham, né? E, fico 

muito feliz de poder contribuir. Agora, da área de cultura, né? Como eu já disse, eu 

creio que é a mesma estratégia, em termos de lei, né? Mas, eu nunca tive essa 

oportunidade de conhecer quais são as instituições em relação da cultura, que, eu já 

disse que minha área sempre foi saúde então a gente acaba focando na área da 

gente. 

4. Você conhece outras formas de financiar projetos culturais? 

Não conheço. Para a cultura? Não sei. 

 

5. Sabia que existem portais na internet que organizam a arrecadação de dinheiro 

para projetos culturais e são chamados crowdfunding? 

Já vi, já vi, mas ainda não doei. 

6. O que você pensa sobre esse incentivo? 

Como alternativa, será válido. 

10. Que fatores legais te motivam ou te motivariam a doar para um projeto cultural? 

Deve existir transparência..., é, tem as instituições distantes que: tem uma instituição 

distante, também, trabalha na África, que eu doo. Mas eu tenho, assim:   é uma 

instituição conhecida mundialmente né? Então você sabe que tem pessoal que 

trabalha, voluntários que vão para esses locais mais distantes e carentes, né? Então 

tem uma retroalimentação do trabalho que eles fazem, né? Eles passam, tem uma 

retroalimentação, você recebe informações sobre o trabalho deles, então você sabe 

que estão trabalhando, né? Não doaria “no escuro”, modo de dizer  né? Alguma 

instituição que eu não tenha um retorno do que eles estão fazendo. 

 

11. Que características do projeto cultural te motivam ou motivariam a doar? 

Eu acho que uma instituição idônea, né? Que você conhece o trabalho. Né? Você vê 

o resultado, é um trabalho voltado à pessoa carente, né, que tenha uma porta aberta, 

seja pro menos favorecido, para um todo, né? E que eu consiga visualizar o que eles 

estão fazendo.  Para projetos que tiram a criança da rua, eu doaria.30 

 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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Entrevista 23 

Sexo: F 

Idade: 49 

Faixa de renda: 5 SM 

Escolaridade : SEGUNDO 

GRAU 

Profissão: AUTONOMA 

DESIGNER  

Já doou (PF) : NÃO 

Desde? Ainda doa?  

 

1. Você conhece leis de financiamento à projetos culturais como atividades 

teatrais, de dança, circenses, musicais, cinematográficas, literárias, exposição de 

artes ou de obras populares? 

Não conheço bem a fundo, assim, mas tenho uma breve noção. Eu posso até 

conhecer, mas não vou saber te responder por nomes, assim, eu acho que, né?.  

2. Sabia que podemos usar parte do nosso imposto de renda para financiar 

projetos culturais?  

Ah, sim, isso sim, há algumas empresas que fazem isso né? 

3. O que você pensa sobre esse incentivo? 

Acho bem interessante, não sabia que existia essa possibilidade: pessoa física! Para 

esse tipo de trabalho. 

4. Você conhece outras formas de financiar projetos culturais? 

Não conhecia. 

5. Sabia que existem portais na internet que organizam a arrecadação de dinheiro 

para projetos culturais e são chamados crowdfunding? 

Não, não tinha conhecimento, também. 

6. O que você pensa sobre esse incentivo? 

Acho que é bom para financiar os pequenos produtores. 

10. Que fatores legais te motivam ou te motivariam a doar para um projeto cultural? 

Para mim falta saber mais. 

11. Que características do projeto cultural te motivam ou motivariam a doar? 
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Justamente a criatividade, como é que eu posso colocar em palavras... justamente a 

, a oportunidade né, desde cedo as crianças já terem acesso a,  esse acesso à cultura 

de uma forma lá no básico e, não serem podadas. 

Xxxxxxxxxxx 

Entrevista 24 

Sexo: M 

Idade: 64 

Faixa de renda: 6 SM 

Escolaridade : ENSINO 

MEDIO 

Profissão: APOSENTADO 

SETOR PÚBLICO 

Já doou (PF) : NÃO 

Desde? Ainda doa? 

 

1. Você conhece leis de financiamento à projetos culturais como atividades 

teatrais, de dança, circenses, musicais, cinematográficas, literárias, exposição de 

artes ou de obras populares? 

 

Não, não conheço, tenho uma informação assim, muito por alto à partir do que eu leio 

nos jornais, e sobretudo quando se fazem críticas ou elogios, enfim , mas não 

conheço, profundamente , não conheço.  

2. Sabia que podemos usar parte do nosso imposto de renda para financiar 

projetos culturais?  

Sabia. 

3. O que você pensa sobre esse incentivo? 

Olha, primeiro lugar: eu acho que é fundamental, segundo lugar: há que se ter critérios 

na hora de fazer  a distribuição desses recursos, projetos que efetivamente valham a 

pena para a população como um todo, certo, sobretudo  pessoal de mais baixo nível 

de renda, cujo acesso à cultura à arte , enfim, de um modo geral , é mais complicado, 

é mais difícil. 

4. Você conhece outras formas de financiar projetos culturais? 
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A iniciativa privada, né?  A empresa, de um modo geral, enfim, as religiões de um 

modo geral, sem entrar no mérito de avaliar a qualidade da origem do recurso, mas, 

enfim, as instituições de um modo geral estão aptas, inclusive as pessoas, também, 

organizadas em cooperativas, em grupos, é por aí.  

 

10. Que fatores legais te motivam ou te motivariam a doar para um projeto cultural? 

Uma delas é esta, lógico, ao invés de eu, enfim, se eu tenho uma área de interesse, 

eu posso, simplesmente canalizar e, para essa área, fazendo uso dos benefícios que 

a legislação me permite. 

11. Que características do projeto cultural te motivam ou motivariam a doar? 

Como que é?  A área de cultura, ou? Fatores? Eu acho que o que determina mesmo 

é, são os meus interesses em relação às diferentes áreas da arte, da cultura, certo? 

Então, eu não vou dar dinheiro para uma coisa na qual eu não acredito, enfim, tem  

até mesmo meus gostos estéticos, entendeu, então? Tem a ver com isso, tem que 

gostar, aquilo que me faz bem, então, tá legal, pá. O grupo, o grupo é competente, 

honesto, tem que ser honesto, porque também tem muita sacanagem nesse meio, aí, 

a gente sabe que tem, certo? Então, por aí. 

Entrevista 25  

Sexo: M 

Idade: 53 

Faixa de renda: 10 SM 

 

Escolaridade : SUPERIOR 

COM PÓS 

Profissão: ANALISTA TI 

Já doou (PF) : NÂO 

Desde? Ainda doa? 

 

 

1. Você conhece leis de financiamento à projetos culturais como atividades 

teatrais, de dança, circenses, musicais, cinematográficas, literárias, exposição de 

artes ou de obras populares? 
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Acho que tem, conheço o FINEP. De projetos culturais, né  ? Bom tem essa de né? 

Rouanet, né? Polêmico aí, né, último aí, acho que é nessa linha aí, a Rouanet. 

2. Sabia que podemos usar parte do nosso imposto de renda para financiar 

projetos culturais?  

Com relação à cultura, sim , eu sei que é um incentivo, né? 

3. O que você pensa sobre esse incentivo? 

Na minha opinião acho que é importante ter essa linha de crédito/financiamento para 

obras que, talvez não tivesse, assim, interesse, assim, de  capital, de obter lucros, né?  

Então, isso é importante de  preservar mesmo a cultura, o folclore, né? É uma forma 

de incentivar. Mas, pelo que eu li, recentemente, tem alguns projetos, culturais, 

inclusive , de cantores famosos aí, estrangeiros, né? Que se beneficiaram dessa lei, 

né? E aí , constrange, quem usou esse serviço, que poderia estar sendo aplicado de 

outra forma né? Tem aqui o litoral né? Que é rico em cultura, né? caiçara. Acho que 

deveria ter um maior apoio para esses grupos aí que talvez fosse bem utilizado, já que 

é um recurso que vem do bem público. 

4. Você conhece outras formas de financiar projetos culturais? 

 

Não, cultural não, de financiamento sim, de projetos, né, isso já tem um tempo, mas é 

de projeto de desenvolvimento de sistemas, né, é mais técnico.  

5. Sabia que existem portais na internet que organizam a arrecadação de dinheiro 

para projetos culturais e são chamados crowdfunding? 

6. O que você pensa sobre esse incentivo? 

- Bom, eu acho, com relação a isso , né?  Eu tenho uma opinião assim: quanto mais 

pessoas  tiverem envolvidas no processo, né? E que tenham a mesma, digamos 

assim, a ideia compartilhada, sabe? Porque a satisfação de participar de um grupo 

desse seria maior , não individual, né? Então, simplesmente pegar e distribuir, mas 

sem a participação coletiva , acho que não teria muita, assim, muita satisfação. 

10. Que fatores legais te motivam ou te motivariam a doar para um projeto cultural? 

Eu acho que é isso, é o enriquecimento cultural mesmo, né? Local, regional, eu acho 

que tem que fortalecer essas iniciativas, aí, e , desde que fossem bem aplicadas nessa 

questão, né? 

11. Que características do projeto cultural te motivam ou motivariam a doar? 

De preservação.  Isso comprovado , né?  Se não tivesse esse fim, né? De resgatar 

muita coisa que já foi perdida aí, de repente, sabe?  Acho que é mais nesse sentido, 
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aí. E sair muito dessa linha massificada, né?  De produção cultural, que só visa lucro. 

Né? 

Xxxxxxxx 

Entrevista 26 

Sexo: F 

Idade: 52  

Faixa de renda: 4 SM 

Escolaridade : SUPERIOR 

COM PÓS 

Profissão: ARTES VISUAIS 

AGENTE DE LEITURA 

Já doou (PF) : SIM 

Desde? Ainda doa?  SIM 

 

1. Você conhece leis de financiamento à projetos culturais como atividades 

teatrais, de dança, circenses, musicais, cinematográficas, literárias, exposição de 

artes ou de obras populares? 

Da Lei Municipal de Incentivo à cultura, sim. Que, no caso, eu participo na forma de, 

na área de Literatura com oficinas literárias.  Participo,  do edital , concorro, né? 

Através do edital 

 

7. Quais formas ou leis de financiamento à projetos culturais você conhece? 

Não, Federal, não, eu só experienciei a Lei Municipal (Lei Municipal de Incentivo a 

Cultura de Curitiba). 

8. Você poderia explicar como funcionam? 

-  É, inicialmente é criado edital, é um edital, assim com bastante especificações, né? 

Atualmente eles chamam de “edital livre”, ele abrange, agora,  todas as categorias, 

né? Então, pela primeira vez estou concorrendo com este edital livre, né, abrange 

todas as áreas, até determinado valor, que aí você apresenta uma proposta e, aí seria 

pelo mérito. 

9. Você já participou de alguma forma de financiamento? Poderia me contar como 

foi? 



99 
 

Assim, de uma forma bastante simples,   né? tem uma para um financiamento de um 

livro, de um catálogo, então , você contribui com pequenos valores, ou mesmo para 

uma viagem de uma pessoa. 

10. Que fatores legais te motivam ou te motivariam a doar para um projeto cultural? 

– Acho que as pessoas não conhecem, ainda as pessoas não conhecem o que elas 

podem colaborar de diversas formas, né? Então eu experiencei assim: o valor já 

existe. Né? Então, por, essa Lei Municipal, né? Então, o valor já existe, e aí você 

usufrui. Ah, também, depois que você recebe os valores há contrapartida, né? Você 

deve fazer um trabalho, né , no meu caso de oficinas, rodas de leitura.   

11. Que características do projeto cultural te motivam ou motivariam a doar? 

É, assim, alguns trabalhos eu acompanho bem de perto, por exemplo, uma amiga 

minha, né? Ela participa de uma exposição coletiva, aí, para a confecção do catálogo, 

eles pedem, através desse sistema, então, é um trabalho muito bonito, de pessoas 

que eu acompanho, né? Ao longo do tempo, então, é uma forma muito interessante 

para fazer as coisas acontecerem. 

Entrevista 27 

Sexo: F 

Idade: 47  

Faixa de renda: 4 SM 

Escolaridade : SUPERIOR 

COM PÓS 

Profissão: PROFESSORA 

Já doou (PF) : NÃO 

Desde? Ainda doa? 

 

1. Você conhece leis de financiamento à projetos culturais como atividades 

teatrais, de dança, circenses, musicais, cinematográficas, literárias, exposição de 

artes ou de obras populares? 

Sim, conheço. Não profundamente, mas conheço. 

7. Qual formas ou leis de financiamento à projetos culturais você conhece? 

Eu conheço aquele, a Lei Rouanet, apenas.. 

8. Você poderia explicar como funcionam? 
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Muito por cima , assim, você tem que apresentar um projeto, né? E eu acho que pode 

ser em todas as áreas de arte e depois, você tem que realizar esse projeto e , parece 

que você tem que prestar alguns serviços à comunidade dentro desse projeto que 

você apresentou. 

9. Você já participou de alguma forma de financiamento? Poderia me contar como 

foi? 

Não. 

 

10. Que fatores legais te motivam ou te motivariam a doar para um projeto cultural? 

É,  poder deduzir é legal, né? Porque a gente paga um monte de imposto e não vê 

muito aplicado, né? 

11. Que características do projeto cultural te motivam ou motivariam a doar? 

Cultura! Cultura. Não vejo outra, assim, talvez, é... com o que eu trabalho, né?  

Educação/cultura. Sim, sendo cultura, não precisaria de outros motivos. Não teria 

outro  fator.   

xxxxxxxx 

Entrevista 28 

Sexo: F 

Idade: 25 

Faixa de renda: 2 sm 

Escolaridade : 

SUPERIOR/PÓS 

Profissão: ADVOGADA 

Já doou (PF) :  NÃO 

Desde? Ainda doa? -  

 

 

1. Você conhece leis de financiamento à projetos culturais como atividades 

teatrais, de dança, circenses, musicais, cinematográficas, literárias, exposição de 

artes ou de obras populares? 

 

Não, só conheço de ouvir falar, assim, a Lei Rouanet. Não, não conheço 
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2. Sabia que podemos usar parte do nosso imposto de renda para financiar 

projetos culturais?  

Sim, sei por ouvir falar. 

3. O que você pensa sobre esse incentivo? 

Eu acho muito legal, assim acredito que é um incentivo muito importante para o país, 

, inclusive, o ex presidente do Uruguai veio, fez uma palestra aqui em Curitiba e ele 

falou isso, né? O problema dos governos de esquerda foi esse, que distribuiu a renda 

e esqueceu da cultura, né? E esse foi problema que aconteceu em quase toda a 

América Latina, por isso que nos países teve esse golpe e eu achei muita verdade, 

assim, quando ele falou isso me identifiquei e acho que o financiamento para a cultura 

é muito importante. 

4. Você conhece outras formas de financiar projetos culturais? 

Não conheço. 

5. Sabia que existem portais na internet que organizam a arrecadação de dinheiro 

para projetos culturais e são chamados crowdfunding? 

Sei, é mesmo, é sim. 

6. O que você pensa sobre esse incentivo? 

Ah! Também acho interessante, mas  eu acho ele pouco efetivo no sentido de que 

poucas pessoas por livre e espontânea vontade vão e financiam esses projetos, mas 

eu acho uma forma interessante, também de conseguir financiamento. 

10. Que fatores legais te motivam ou te motivariam a doar para um projeto cultural? 

Estimulação da cultura popular. Na verdade, o que me dificulta a incentivar, apoiar ou 

doar, é justamente porque  hoje em dia a minha renda, não tenho renda para apoiar 

esses projetos, mas acho muito importante, assim,   acredito que a cultura, inclusive 

é a base da sociedade, assim , porque se a gente melhorar a cultura a gente consegue 

melhorar gradativamente todas as outras coisas. 

11. Que características do projeto cultural te motivam ou motivariam a doar? 

Olha, eu sou muito fácil pra motivar, assim eu gosto de muitas coisas, acho que mais 

a cultura popular é que me simpatizo mais e seria mais aberta a doar, mas, qualquer 

tipo de cultura acho válida. 

Xxxxxxxxxxxxxxxx 

Entrevista 29 

Sexo: M 
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Idade: 39 

Faixa de renda: 5 SM 

Escolaridade : SUPERIOR 

INCOMP 

Profissão: ASSISTENTE 

ADMNIST. 

Já doou (PF) : SIM 

Desde? Ainda doa? SIM 

 

1. Você conhece leis de financiamento à projetos culturais como atividades 

teatrais, de dança, circenses, musicais, cinematográficas, literárias, exposição de 

artes ou de obras populares? 

Não, não conheço, não sei explicar 

2. Sabia que podemos usar parte do nosso imposto de renda para financiar 

projetos culturais?  

Sim. 

3. O que você pensa sobre esse incentivo? 

Extremamente necessária a cultura faz parte do nosso dia a dia, da população, né? 

Se não tiver cultura, se não preservar nossa cultura, através de todos os meios que 

são possíveis, perde a identidade como povo, né? 

4. Você conhece outras formas de financiar projetos culturais? 

Não. 

5. Sabia que existem portais na internet que organizam a arrecadação de dinheiro 

para projetos culturais e são chamados crowdfunding? 

Conheço. 

6. O que você pensa sobre esse incentivo? 

Olha eu nunca me aprofundei, na verdade conheço mas não me aprofundei, nunca 

contribuí e também não saberia dizer se é melhor ou se é pior do que, por exemplo: 

abater do Imposto de Renda, se é mais vantagem ou não, se é mais justo ou não. 

10. Que fatores legais te motivam ou te motivariam a doar para um projeto cultural? 

– Acho que qualquer coisa que deixe mais transparente, né? A destinação dos fundos, 

tudo que facilitar a transparência é , não sei se legal, bom, é legal isso. E tendo mais 
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fiscalização, né, você podendo, ou fazer parte, ou podendo fiscalizar onde que sua 

contribuição está sendo investida 

11. Que características do projeto cultural te motivam ou motivariam a doar? 

 

A valorização do regional, né? Quer dizer, não adianta você fazer proliferar uma 

cultura que não é... é aquela coisa da identidade, se você prolifera uma cultura que 

não veio dali, que não veio daquele local, então você não ajuda a preservar a 

identidade daquele povo, né? Tem que se regionalizar, uma coisa mais regionalizada, 

ainda mais no país que a gente vive, né? O Brasil, com proporções continentais, aí, é 

lógico que a gente não pode misturar tudo num “balaio só” e achar que é tudo, o Norte, 

o Nordeste, é a mesma coisa que o Sul e fazer uma coisa só.  

Xxxxxxxxxx 

Entrevista 30 

Sexo: F 

Idade: 34 

Faixa de renda:4 SM 

Escolaridade : SUPERIOR 

Profissão: JORNALISTA 

Já doou (PF) :  SIM CROWDF 

Desde? Ainda doa? SIM – 2 

VEZES 

 

1. Você conhece leis de financiamento à projetos culturais como atividades 

teatrais, de dança, circenses, musicais, cinematográficas, literárias, exposição de 

artes ou de obras populares? 

Não. Eu sei que elas existem, mas eu não conheço em detalhes, e nunca peguei uma 

lei dessas específicas para ler o seu teor . 

2. Sabia que podemos usar parte do nosso imposto de renda para financiar 

projetos culturais?  

Sim. 

3. O que você pensa sobre esse incentivo? 

Eu acredito que é um incentivo necessário, porque qualquer  objeto ou qualquer 

atividade que você queira  financiar , por mais que a sua iniciativa seja diferenciada, 
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as pessoas admirem, na hora de convencerem as pessoas ao financiamento, a 

situação não é correspondida. 

4. Você conhece outras formas de financiar projetos culturais? 

Não sei te dizer, eu sei de doações mesmo, pessoas físicas ou pessoas  jurídicas, 

editais vinculadas a leis, e crowdfunding, outras formas, não conheço. 

10. Que fatores legais te motivam ou te motivariam a doar para um projeto cultural? 

Você diz, com relação ao Imposto de Renda?  Eu acredito que é mais por comodismo 

mesmo, porque o imposto de renda já é uma obrigatoriedade  que já te dispende um 

certo tempo e daí você levaria mais um tempo para verificar como isso poderia ser 

feito, seria mais ou menos assim 

11. Que características do projeto cultural te motivam ou motivariam a doar? 

– Para mim é o apelo da iniciativa mesmo do que se trata.  Eu já doei para duas 

iniciativas que foram relacionadas, um era um projeto de fotografia, um projeto pessoal 

de fotografia, e outro era um projeto coletivo de uma entidade dos movimentos sociais 

que estava tentando viabilizar um documentário, então: o tema. O tema abordado me 

influencia e o formato, são as duas coisas assim que me influenciam . Eu, assim 

particularmente, eu tenho um pouco de dificuldade de acesso, ou de não sei, por 

exemplo, sei lá, projetos como teatro, música, eu acredito que eu contribuiria mais se 

fosse para pessoas conhecidas do que pra, porque , não chega para mim, eu não 

pesquiso para saber o que tem de iniciativas que estejam precisando de 

financiamento. Então seria mais um assim, ”tal pessoa, é  colaborou e daí “ e chegou 

nos meus acessos, de internet, por exemplo, ou no e- mail, ou no facebook, e eu me 

interessei, isso seria uma forma de talvez me interessar para doar, também. 

Xxxxxxxxxxxxx 

Entrevista 31 

Sexo: M 

Idade:  40 

Faixa de renda: 4,5 SM 

Escolaridade : SUPERIOR 

INCOMP 

Profissão:  CAIXA 

Já doou (PF) :  SIM - MUSEU 



105 
 

Desde? Ainda doa? 

EVENTUAL 

 

1. Você conhece leis de financiamento à projetos culturais como atividades 

teatrais, de dança, circenses, musicais, cinematográficas, literárias, exposição de 

artes ou de obras populares? 

Não. Bem vagamente, quase nada. 

2. Sabia que podemos usar parte do nosso imposto de renda para financiar 

projetos culturais?  

Não sabia. 

3. O que você pensa sobre esse incentivo? 

É, eu acho ótimo, mesmo tipo que você pode dar em apoio a certas ONGS, essa 

mesma classe? Legal, legal, prá cultura não sabia não. 

4. Você conhece outras formas de financiar projetos culturais? 

– A vaquinha, famosa vaquinha, que o pessoal faz, eu acho que o bom é que você 

acaba não só atraindo o investimento, mas, pessoas com o interesse “em”,  que às 

vezes a pessoa não tem dinheiro disponível, mas ela pode dispor: “ah, vou dispor da 

minha arte”. Porque, geralmente tem um brindezinho, né, você dá seu dinheiro e 

ganha um brindezinho, aí a pessoa, tipo assim: você soma com a ideia dela, às vezes 

com o trabalho dela, ou ela se voluntaria para ajudar em alguma outra coisa, porque 

tem um monte de ... Não é só o dinheiro que precisa, né? Pra apoiar, tem trabalho, 

tem manutenção do lugar, faxina, que seja...  então, você soma mais que só o 

financeiro. Você soma junto a vontade da pessoa de participar, às vezes o tempo dela. 

 

10. Que fatores legais te motivam ou te motivariam a doar para um projeto cultural? 

Então, eu nunca vi isso para uma peça, nunca vi para uma exposição, nunca vi para 

nada disso , às vezes é o meio que eu participo que não inclui, mas, se fosse, 

conhecesse ideias que me interessassem que eu tivesse alguma identidade com elas 

eu somaria, claro. Falta conhecer mais ideias.  

11. Que características do projeto cultural te motivam ou motivariam a doar? 

Primeiro eu não tenho muito acesso, não conheço divulgações de projetos assim , eu 

por exemplo, nunca tinha visto, além de uma vaquinha, crowdfunding para eventos 

específicos relacionados à bicicleta, que é uma coisa que me interessa. 

Xxxxxxxxxxxxxxxxx 
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Entrevista 32 

Sexo: F 

Idade: 37 

Faixa de renda: 3 SM 

Escolaridade : SUPERIOR INC 

Profissão: ADMINISTRATIVO  

Já doou (PF) :  NÃO 

Desde? Ainda doa? 

 

1. Você conhece leis de financiamento à projetos culturais como atividades 

teatrais, de dança, circenses, musicais, cinematográficas, literárias, exposição de 

artes ou de obras populares? 

Não, não conheço. 

2. Sabia que podemos usar parte do nosso imposto de renda para financiar 

projetos culturais?  

Desconheço a informação também. 

3. O que você pensa sobre esse incentivo? 

 Acho bacana, dependendo do acontecimento, acho bacana. 

4. Você conhece outras formas de financiar projetos culturais? 

 

Não conheço.  

5. Sabia que existem portais na internet que organizam a arrecadação de dinheiro 

para projetos culturais e são chamados crowdfunding? 

Já, já vi alguns portais. 

6. O que você pensa sobre esse incentivo? 

Não sei nem te responder isso. 

 

 

10. Que fatores legais te motivam ou te motivariam a doar para um projeto cultural? 

Não tenho opinião sobre isso. 

11. Que características do projeto cultural te motivam ou motivariam a doar? 

Não sei te responder também, porque não sou muito ligada com essas coisas, nem 

conhecimento de que tinha esse tipo de incentivo. Desconhecia. 
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Xxxxxxxxxxxxxxxx 

Entrevista 33 

Sexo:  M 

Idade: 53 

Faixa de renda: 

SUPERIOR/PÓS 

Escolaridade : 7 SM  

Profissão: ASSISTENTE 

Já doou (PF) :  NÃO 

Desde? Ainda doa? 

 

1. Você conhece leis de financiamento à projetos culturais como atividades 

teatrais, de dança, circenses, musicais, cinematográficas, literárias, exposição de 

artes ou de obras populares? 

Não, muito pouco, só sobre a Lei Rouanet. Mas não sei com funciona direito. 

2. Sabia que podemos usar parte do nosso imposto de renda para financiar 

projetos culturais?  

Sim, sei de alguns incentivos. 

3. O que você pensa sobre esse incentivo? 

Acho importante que exista apoio para eventos e produções culturais. 

 

4. Você conhece outras formas de financiar projetos culturais? 

Sim, conheço as plataformas que a gente usa para ajudar as produções. 

7. Qual formas ou leis de financiamento à projetos culturais você conhece? 

As plataformas e as leis de incentivos fiscais. 

8. Você poderia explicar como funcionam? 

Muito pouco, só sobre a Lei Rouanet. Mas não sei com funciona direito, sei que o 

projeto tem certidão para captar os recursos. Se capta o dinheiro, pode fazer o projeto 

e tem que prestar contas. O crowdfunding é direto na plataforma. 

9. Você já participou de alguma forma de financiamento? Poderia me contar como 

foi? 

Não tive a oportunidade. 
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10. Que fatores legais te motivam ou te motivariam a doar para um projeto cultural? 

Entre doar pela plataforma e doar via dedução do Imposto de Renda, é claro que a 

gente acaba optando pelo que é mais favorável, mesmo que pareça meio egoísta, 

mas se for para escolher, eu tenho preferência pelos incentivos fiscais. 

11. Que características do projeto cultural te motivam ou motivariam a doar? 

A cultura local, por exemplo, artesanato local, a música. Nós, principalmente no 

Paraná, eu acho que a gente, diferente do gaúcho, né? Que preserva seus valores, 

Santa Catarina também, nós aqui, pelo menos eu acho que não está preservando, 

não está dando a devida importância para nossa cultura, nossos valores locais , seja 

do litoral do Paraná, seja do interior , então acredito que seria uma maneira , através 

desse dinheiro de recuperar um pouco disso aí, ou, pelo menos tentar preservar a 

cultura, né? 

xxxxxxxxxxxxxx   

Entrevista 34 

Sexo: F 

Idade: 22 

Faixa de renda: ESTUDANTE 

Escolaridade : SUPERIOR INC 

Profissão: ESTUDANTE 

Já doou (PF) :  NÃO  

Desde? Ainda doa?  

 

1. Você conhece leis de financiamento à projetos culturais como atividades 

teatrais, de dança, circenses, musicais, cinematográficas, literárias, exposição de 

artes ou de obras populares? 

– Não, não tenho conhecimento. 

2. Sabia que podemos usar parte do nosso imposto de renda para financiar 

projetos culturais?  

Não, também não sabia. 

3. O que você pensa sobre esse incentivo? 

Acho interessante, eu não sabia disso, eu me interesso muito por projetos culturais, 

teatro, cinema, música, e eu não tinha ideia que o meu imposto de renda poderia  

financiar isso, então, eu gostaria de saber mais sobre isso, com certeza. 
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4. Você conhece outras formas de financiar projetos culturais? 

Não, não conheço. 

 [Se a 4 for não, seguir] 

5. Sabia que existem portais na internet que organizam a arrecadação de dinheiro 

para projetos culturais e são chamados crowdfunding? 

6. O que você pensa sobre esse incentivo? 

 – Esse projeto eu conheço, inclusive, sempre que eu vejo alguns amigos 

meus divulgando para livros, teatro, nunca vi, mas para livros eu sempre tento ajudar, 

é uma forma que eu posso ajudar diretamente , eu posso ver o projeto e ajudar do 

meu dinheiro, então esse eu gosto muito, eu acho que é a única forma que eu faço 

assim pra incentivar é com isso, através desse tipo de plataforma. 

10. Que fatores legais te motivam ou te motivariam a doar para um projeto cultural? 

É, por exemplo: meus amigos de livros   que fizeram esse tipo de vaquinha na internet 

, foi mais porque eu sabia que eles não tinham condição e não tinham apoio nenhum, 

né? Então eu sabia que era uma forma de apoiar eles que eu sabia que não tinham 

nenhum outro apoio fora disso né? 

11. Que características do projeto cultural te motivam ou motivariam a doar? 

Olha, vai muito do gosto mesmo, quando eu doo, por exemplo, mais é livro, que é uma 

coisa que me interessa muito: livros. Sempre que amigos meus querem lançar algum 

livro eu tento ajudar de alguma forma, eles precisam de financiamento para a editora 

lançar , então, isso é mais uma coisa pessoal, assim, quando me interessa. 

Xxxxxxxxx 

Entrevista 35 

Sexo: M 

Idade: 29 

Faixa de renda: 10 SM 

Escolaridade : 

SUPERIOR/PÓS 

Profissão: PUBLICITÁRIO 

Já doou (PF) :  SIM  

Desde? Ainda doa? 

PERMANECE 
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1. Você conhece leis de financiamento à projetos culturais como atividades 

teatrais, de dança, circenses, musicais, cinematográficas, literárias, exposição de 

artes ou de obras populares? 

Conheço a Lei Rouanet, já trabalhei um pouquinho com a Lei Rouanet. Só um 

pouquinho.   

 

7. Qual formas ou leis de financiamento à projetos culturais você conhece? 

Lei Rouanet 

8. Você poderia explicar como funcionam? 

Sim, na verdade você pode captar o dinheiro na verdade, financiamento de uma 

empresa  para um projeto teatral , de um show, de uma banda, e deduzir do imposto 

de renda dessa instituição. 

9. Você já participou de alguma forma de financiamento? Poderia me contar como 

foi? 

Já e em algumas vezes ajudei, nas empresas em que eu trabalhei, (agências e 

empresas), nas empresas fazia ponte de escolher alguns projetos, e nas agências em 

que eu trabalhei, é: fazer materiais, lúdicos, ou bonitos publicitários para conquistar 

as empresas para um determinado projeto que precisava de quinhentos mil de 

captação.   

 

10. Que fatores legais te motivam ou te motivariam a doar para um projeto cultural? 

Eu acho que o que a gente já tem hoje, acho que já é interessante, acho que falta é 

comunicar melhor a população e conscientizar melhor, de repente, porque, não sei 

assim, acho que minha renda não é das melhores, e também não pago muito imposto, 

já deduzo um pouco da educação do meu filho,  um pouco da saúde,     já deduzo, eu 

pago bem pouco de imposto, na verdade. Mesmo pagando tudo certinho, eu acho que 

paguei pouco imposto esse ano, não lembro direito. ... É verdade, do retido , reteve 

muito mesmo . 

11. Que características do projeto cultural te motivam ou motivariam a doar? 

Hoje, por exemplo eu já doo, mas é independente de ser do imposto de renda ou não. 

Eu ajudo a MSF. Por quê? Porque é sólido, e tem, é uma rede que atua no mundo 

inteiro, né? Não por ser no mundo inteiro, mas tem transparência, me mandam a 

prestação de contas, e  ajudo a Unicef, que , também, de certa forma há um nível de 
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confiabilidade, mas também faço coisas pontuais, pequenas, que daí, também: acho 

que é porque acho que é confiança,  que é o fator mais importante, né? Mas, eu acho 

que essa transparência. Inclusive eu tenho uma ideia, uma vontade de criar um site 

que faça um ranking de quais são os mais confiáveis. Porque a gente fica com vontade 

de ajudar, mas não sabe qual. Porque houve escândalo recentemente  com uma 

famosa no Brasil né? Eu não lembro qual delas, mas teve uma bem famosa no Brasil 

que recentemente foi descoberto um escândalo, então,  avaliar, sei lá: quinze fatores, 

vinte fatores,  e usar isso para fazer um ranking onde se colocaria, investiria, e acho 

que isso ajudaria muitas ONG´s. 
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APÊNDICE -2 Análise das categorias de estudo 

ENTREVISTAD
O 

SEX
O  

IDADE 
RENDA/SALÁRI
O MÍNIMO 

ESCOLARIDAD
E 

PROFISSÃ
O 

FIZERA
M 
DOAÇÃ
O 

Conhece as leis de 
incentivo fiscal? Quais? 

2. Sabia 
que 
podemos 
usar parte 
do nosso 
imposto 
de renda 
para 
financiar 
projetos 
culturais?  

 3. O que você 
pensa sobre esse 
incentivo? 

4   Você 
conhece 
outras 
formas de 
financiar 
projetos 
culturais? 

5 Sabia que existem 
portais na internet 
que organizam a 
arrecadação de 
dinheiro para 
projetos culturais e 
são chamados 
crowdfunding?  

6      O que 
você pensa 
sobre esse 
incentivo? 

7     Quais 
formas ou 
leis de 
financiament
o de projetos 
culturais 
você 
conhece? 

8     Você 
poderia 
explicar 
como 
funcionam? 

9. Você já 
participou de 
alguma forma 
de 
financiamento? 
Poderia me 
contar como 
foi? 

10.     Que fatores legais te 
motivam ou te motivariam 
a doar para um projeto 
cultural? 

11.     Que 
características do 
projeto cultural te 
motivam ou 
motivariam a 
doar? 

1.     A M 44 5 Superior Professor sim 
si
m 

Rouane
t 

Crowdfudin
g 

sim 

  

coletivos sim 

  

crowfunding 

Considero 
elas bastante 
burocráticas/  
gente tem 
que correr 
atrás da 
captação  e às 
vezes é 
bastante 
difícil/  
processo 
complexo / as 
vezes é 
precso  
terceirizar  
isso, 

SIM  uso 
plataformas de 
financiamento 
coletivo /   

A parte social e ambiental 
doaria para 
desenhistas 

2.     B M 45 5 Superior Professor sim 
si
m 

Rouane
t 

Crowdfudin
g 

sim 

  

coletivos sim   

coletivos 

financiament
o direto sem 
desconto 
IRPF coletivo 

erro: apoiar pessoas q não 
precisam 

pequenos  
pequenos, artista 
iniciantes 

3.    C F 26 0 Ens. Médio Estudante sim 
si
m 

Rouane
t 

Crowdfudin
g 

sim Boa opção para 
apoiar os projetos. 

coletivos  sim 

  ongs   coletivo 
Destaca financiamento 
coletivo como mais ideal 

conteudos 
interessantes sem 
outras distinções 

4.    D M 35 8 Superior Bancário sim 
si
m 

Rouane
t 

Crowdfudin
g 

sim 
burocracia p pf, 
falta de informacao 

coletivos  

sim       
voluntario / 
contabidade 

faltade informaçãosobre os 
processos; burocracia,  
governo tem interesse em 
viabilizar  cultura 

retorno  dos 
projeto para a 
sociedade; 
incentivar a doação  

5.    E F 35 4 Superior 
Administrad
or 

sim 
si
m  

Rouane
t 

  

sim 
burocracia p pf, 
falta de informacao 

não 

      
falta e 
informaçao,      

retorno  dos 
projeto para a 
sociedade; 
incentivar a doação  

6.    F F 34 1,5 Ens. Médio Turismólogo sim 
si
m  

Rouane
t 

  
sim lei não funciona 

            

cultura /emprego;  falta de 
informaçao ; a lei não 
funciona 

projetos sem apelo, 
sem visibilidade 

7.    G M 32 4 Superior 
Servidor 
Público 

não 
nã
o 

não 
  

não 
  

não 
não           

paraa areas mais 
carentes 

8.    H F 34 2 Superior 
Guia 
Turistico 

não 
nã
o 

não 

  
sim falta divulgação 

  sim 

oportunidade 
fora da 
burocracia         

preservação do 
patrimonio historio 

9.    I F 38 5 Superior Jornalista não 
nã
o 

Rouane
t   

sim 
    não         falta informação 

 pequenos, artista 
iniciantes 

10. J F 60 10 Superior 
Administrad
or 

não 
si
m 

  
  

não 
              falta informação 

 pequenos, artista 
iniciantes/ jovens 

11. K M 43 20 Superior Economista SIM 
si
m 

Rouane
t 

Crowdfudin
g 

sim 

  coletivo           falta informação 

pequenos  
pequenos, artista 
iniciantes/ jovens 

12. L M 64 15 Superior 
Engenheiro 
Civil 

sim 
si
m 

Rouane
t   

sim 
            não 

mal admnistrad e sem 
seriedade 

seriedade na 
seleção de projetos 

13. M F 36 9 Superior Publicitário sim 
si
m 

Rouane
t 

crowdfudin
g 

sim 
              

conecer o projeto e pessoas 
envolvidas cinema 

14. N F 61 0 Superior Religiosa sim 

não     sim 

verificação do 
projeto, da análise 
dos projetos se são 
condizentes com 
aquilo a que está se 

Conheço via 
entidades 
(ONG's) de 
grandes 
eventos. não sabia. 

Quando as 
pessoas estão 
interessadas 
no bem 
comum, as       

Gostaria de saber as opções 
que existem com mais 
clareza para apoio. 

Projetos que 
beneficiam pessoas 
mais necessitadas. 
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propondo, Tem 
funcionado, sim. 
Depende do 
objetivo e da clareza 
do projeto que a 
gente se propõe. 

coisas podem 
dar muito 
certo 

15. O F 31 3 Superior Securitário não 

não     não 

cho relevante,  nas 
escolas tem que 
incentivar, acho que 
as pessoas tem que 
conhecer mais 
teatro, conhecer 
mais artistas 
plásticos. Não conheço. 

Já vi portais e alguma 
divulgação. 

Para ajudar a 
produção é 
muito 
importante, 
pois está 
oferecendo 
oportunidade
.       

Levar a cultura a crianças, 
adolescentes na periferia. 

Acho que a 
popularização da 
cultura, para 
chegar à periferia, 
aos bairros. 

16. P M 26 5 Ens. Médio 
Assistente 
ADM 

não 

sim Rouanet             A Lei Rouanet  

A empresa 
pode 
financiar os 
projetos de 
cultura e tem 
desconto no 
imposto. não fiscalização 

projetos de leitura 
e ligados à música. 

17. Q M 32 2,5 Superior 
Consultor 
De Vendas 

sim 

não     sim 

é importante 
auxiliar as 
produções culturais  

Sim, já doei 
com o 
crowdfunding           

Mais transparência na 
administração e divulgação, 
facilitando o acesso. 

destinação do 
dinheiro direta sem 
intermediários. 

18. R M 30 3 Superior Professor sim 

não     sim 

Sei que a Lei 
Rouanet par a 
cultura abate IR e da 
Lei Municipal que 
possui editais. não conheço. 

Ah, já vi. Mas não 
conhecia o processo 

precisa de 
mais 
informação.       

Falta mais informação do 
que a legislação. Divulgar as 
possibilidades de incentivo. 

conexão com o 
projeto, acreditar, 
ideologia, ideias 
compatíveis. 

19. S F 44 5 Superior 
Administrad
or 

sim 

não     

Sim, mas, 
pessoa 
física 
também? 
Ah, tá 

Acho que cabe às 
empresas apoiarem, 
empresas privadas. 
Empresa brasileira é 
difícil, e pessoa 
física, também, 
tendo em vista 
nosso nível de renda 
no Brasil. Eu acho 
que é difícil. 

Não conheço 
outras 
formas. Ah, conheço sim. 

Esse não 
mexe com o 
imposto, 
acho que é 
mais viável.       

Fazer com que as empresas 
e o Governo façam as ações 
da cultura. 

no contexto atual, 
no Brasil, mais 
voltada para a 
saúde que cultura .  

20. T M 25 0 Ens. Médio Musico não 

sim               

Da Lei 
Rouanet e o 
Mecenato 
Municipal. 

O Mecenato 
municipal 
com dedução  
ISS ou IPTU. A 
Lei Rouanet, 
que abate IR. 

Participei como 
membro da 
produção do 
evento, mas não 
tive a experiência 
como doador. 
Fizemos 
captação. 

ampliar abrangência, para as 
comunidades. 

projetos que 
trabalhassem 
música nas 
comunidades, nas 
comunidades 
carentes 

21. U M 48 3,5 Superior Cineasta sim 

não     sim 

Eu acho, entendo, 
que poderia ser 
muito melhor , mas, 
enfim, é um 
paliativo, os 
pequenos grupos 
não tem acesso. Não. 

Plataformas de 
financiamento? Sei, a 
gente pode 
doar/pagar 
antecipado um bem 
ou serviço. 

Acho que, se 
estiver 
próximo, se 
você conhece 
quem 
realiza....pod
e acontecer.       

projetos regionais, que 
sejam locais, próximos. 

projetos com 
jovens e idosos, 
ligando as duas 
pontas da 
existência. 

22. V F 51 3,5 Superior Bióloga sim 

não     

Sim, de 
maneira 
geral. 

posso visualizar para 
onde vai o dinheiro. 
Falta informaçao de 
quais instituiçõe 
estão necessitando. 

Não conheço. 
Para a 
cultura? Não 
sei. 

Já vi, já vi, mas ainda 
não doei. 

Como 
alternativa, 
será válido.       

Deve existir transparência, ? 
Não doaria “no escuro”, 
modo de dizer  né? Alguma 
instituição que eu não tenha 
um retorno do que eles 
estão fazendo. 

Eu acho que uma 
instituição idônea, 
né? Que você 
conhece o trabalho.  

23. W F 49 10 Ens. Médio Design não 

Nã
o     Sim 

Acho bem 
interessante, não 
sabia que existia 
essa possibilidade: 
pessoa física! Para 
esse tipo de 
trabalho. Não conhecia. 

Não, não tinha 
conhecimento, 
também. 

Acho que é 
bom para 
financiar os 
pequenos 
produtores.       Para mim falta saber mais. 

 criatividade e 
oportunidade né, 
desde cedo as 
crianças já terem 
acesso a,  esse 
acesso à cultura. 

24. Y M 64 6 Ens Medio Aposentado não 

não     sabia. 

projetos que valham 
a pena e abranjam 
pessoas de mais 
baixo  nivel de 
renda. 

A iniciativa 
privada, as 
religiões, , as 
instituições 
de um modo           

projetos que estejam em 
minha área de interesse. 

Aqueles projetos 
que acredito, tenho 
interesse e que é 
formulado co 
honestidade. 
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geral estão 
aptas, 
inclusive as 
pessoas, 
também, 
organizadas 
em 
cooperativas. 

25. Z M 53 10 Pós-graduação 
Analista De 
TI 

não 

não     

Com 
relação à 
cultura, 
sim , eu sei 
que é um 
incentivo, 
né? 

Na minha opinião 
acho que é 
importante ter essa 
linha de 
crédito/financiamen
to para obras que, 
talvez não tivesse, 
assim, interesse, 
assim, de  capital, de 
obter lucros. 
preservar mesmo a 
cultura, o folclore, 

Não, cultural 
não Não, não conhecia. 

quanto mais 
pessoas 
envolvidas, 
melhor.       

enriquecimento cultural da 
localidade, apoio a iniciativas 
locais. 

Preservação e 
resgate cultural.  

26. AA F 52 4 Pós-graduação Arts Visuais sim 

sim 

Lei 
Municip
al de 
Cultura             

Lei Municipal 
(Lei Municipal 
de Incentivo a 
Cultura de 
Curitiba 

É, 
inicialmente 
é criado 
edital, é um 
edital, assim 
com bastante 
especificaçõe
s, né? 
Atualmente 
eles chamam 
de “edital 
livre”, ele 
abrange, 
agora,  todas 
as categorias, 
né?  

tem uma para 
um 
financiamento de 
um livro, de um 
catálogo, então , 
você contribui 
com pequenos 
valores, ou 
mesmo para uma 
viagem de uma 
pessoa. 

Divulgação e contrapartida 
de quem produz (benefícios 
para a localidade) 

Projetos próximos, 
de gente próxima, 
amigos. 

27. AB F 47 4 Pós-graduação Professor não 

sim Rouanet             

Eu conheço 
aquele, a Lei 
Rouanet, 
apenas.. 

Você 
apresenta 
projeto, em 
todas as 
áreas, 
realizao o 
projeto e 
presta alguns 
serviços à 
comunidade não. 

É,  poder deduzir é legal, né? 
Porque a gente paga um 
monte de imposto e não vê 
muito aplicado, né? 

Cultura, por si 
mesma. sendo 
cultura, não 
precisaria de outros 
motivos. Não teria 
outro  fator.   

28. AC F 25 2 Pós-graduação Advogadp não 

não     

Sim, sei 
por ouvir 
falar. 

Eu acho muito legal, 
assim acredito que é 
um incentivo muito 
importante para o 
país Não conheço. sim. 

acho ele 
pouco efetivo 
no sentido de 
que poucas 
pessoas por 
livre e 
espontânea 
vontade vão 
e financiam 
esses 
projetos, mas 
eu acho uma 
forma 
interessante, 
também de 
conseguir 
financiament
o.       

Estimulação da cultura 
popular.  acredito que a 
cultura, inclusive é a base da 
sociedade, assim , porque se 
a gente melhorar a cultura a 
gente consegue melhorar 
gradativamente todas as 
outras coisas. 

Em espaecial, 
cultura popular . 

29. AD M 39 5 Superior 
Assistente 
ADM 

sim 

não     sim 

Necessária, parte do 
nosso dia a dia, 
identidade do povo. não conheço. 

não sei se é 
mais 
vantajoso do 
que abater o 
imposto       Transparência efiscalização. 

A valorização do 
regional, da 
identidade  

30. AE F 34 4 Superior Jornalista sim 

não     
Sim. Necessário, por 

dificuldades na hora crowdfunding           

Eu acho uma iniciativa válida 
de quem se coloca à 
disposição para solicitar 

o tema. O tema 
abordado me 
influencia e o 
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de convencer para o 
financiamento. 

financiamento via 
crowdfunding, eu acho que é 
uma forma justa e possível 
de viabilizar projetos. 

formato, são as 
duas coisas assim 
que me influenciam  

31. AF M 40 4,5 Superior Caixa sim 

não     Não sabia. 

É, eu acho ótimo, 
mesmo tipo que 
você pode dar em 
apoio a certas 
ONGS, essa mesma 
classe? Legal, legal, 
prá cultura não 
sabia não. 

Conheço a 
vaquinha 
(crowdfundin
g) e a 
disposição 
voluntária.           

ideias novas, conhecer novas 
ideias. 

falta a divulgação 
de projetos. 
Gostaria de eventos 
ligados à bicicleta, 
por exemplo. 

32. AG F 36 3 Superior 
Assistente 
ADM 

não 

não     

Desconheç
o a 
informaçã
o também. 

Acho bacana, 
dependendo do 
acontecimento, 
acho bacana. 

Não conheço. Já, já vi alguns portais. 
Não sei nem 
te responder 
isso. 

      

Não tenho opinião sobre 
isso. 

Não sei te 
responder também, 
porque não sou 
muito ligada com 
essas coisas, nem 
conhecimento de 
que tinha esse tipo 
de incentivo. 
Desconhecia. 

33. AH M 53 7 Pós-graduação 
Assistente 
ADM 

não 

não     

Sim, sei de 
alguns 
incentivos. 

Acho importante 
que exista apoio 
para eventos e 
produções culturais. 

Sim, conheço 
as 
plataformas 
que a gente 
usa para 
ajudar as 
produções.     

As 
plataformas e 
as leis de 
incentivos 
fiscais. 

Sobre a Lei 
Rouanet, que 
emite 
certidão para 
captar, 
realiza o 
projeto e 
presta 
contas. O 
crowdfunding 
é direto na 
plataforma. 

Não tive a 
oportunidade. 

entre doar na plataforma ou 
deduzindo do imposto, opto 
pelo mais favorável: os 
incentivos fiscais. 

A cultura local, por 
exemplo, 
artesanato local, a 
música. Tentar 
preservar a cultura 
da localidade 

34. AI F 22 0 Superior Estudante não 

não não   
Não, também 
não sabia 

Acho interessante, eu não 
sabia disso, me interesso 
e gostaria de saber mais. 

Não, não 
conheço. Sim 

Esse (plataforma) 
eu gosto muito, 
sempre vejo 
amigos 
divulgando, 
principalmente 
para livros.       Apoio a quem não tem condições. 

vai muito do gosto 
mesmo, Sempre que 
amigos meus querem 
lançar algum livro eu 
tento ajudar de alguma 
forma, eles precisam de 
financiamento para a 
editora lançar , então, 
isso é mais uma coisa 
pessoal, assim, quando 
me interessa. 

35. AJ M 29 10 Pós-graduação Publicitário sim 

sim Rouanet             Lei Rouanet 

Sim, a empresa 
pode captar o 
dinheiro, e 
deduzir do 
imposto de 
renda . 

já, ajudei, nas 
empresas em que eu 
trabalhei, na escolha 
de projetos, e em 
peças de publicidade 
em agências. 

O que a gente já tem, é 
interessante, falta é comunicar 
melhor a população e conscientizar 
melhor. 

Solidez, transparência na 
prestação de contas, 
nível de confiabilidade 

 


