Nota dos Servidores da Cultura sobre o Dossiê da Secretaria Especial da
Cultura/MTUR

Os servidores do quadro de pessoal da Secretaria Especial da Cultura/SEC e respectivas
autarquias e fundações, anteriormente vinculadas ao extinto Ministério da Cultura-MinC,
reunidos em Assembleia no dia 22/04/2021, consideram aviltante o processo de
perseguição e tentativa de controle político partidário ideológico por parte de alguns
gestores do Governo Federal a servidores públicos, envolvendo a produção de dossiês e
planilhas, conforme relatado na matéria intitulada: “Radicais da Secretaria da Cultura de
Bolsonaro fazem dossiês para atacar servidores esquerdistas”, publicada na Seção Painel,
do Jornal Folha de S. Paulo, no último dia 17 de abril.
Solicitamos, pela grave ameaça que o assunto representa para a democracia brasileira, que
as autoridades da SEC prestem o devido esclarecimento sobre a denúncia feita pela
imprensa.
Somos servidoras e servidores das carreiras que compõem o quadro funcional do setor;
portanto, funcionários do Estado Brasileiro, dedicado aos serviços públicos para a
sociedade. Sempre atuamos republicanamente sem posicionamentos político-partidários,
sempre prevalecendo a atuação técnica e os princípios da Administração Pública
(Legalidade, Impessoalidade, Moralidade, Publicidade e Eficiência). As equipes técnicas e
administrativas sempre cumpriram exemplarmente o papel de planejamento e
desenvolvimento das políticas públicas que lhes são traçadas pela Administração, seja qual
fosse a gestão do momento.
A Constituição Federal de 1988 estabelece que o exercício dos direitos políticos dos
indivíduos não pode ser cerceado ou exposto, inclusive no âmbito da avaliação de
desempenho dos servidores por suas chefias. Critérios de avaliação que se amparam
exclusivamente no julgamento do perfil partidário e/ou ideológico dos servidores fogem aos
parâmetros legais e técnicos. Esse tipo de ação serve apenas para constranger e assediar
o servidor no exercício de sua atividade, ameaçando a sua liberdade de expressão, sem
considerar que uma filiação político-partidária, caso exista, em nada se mistura com a
atuação profissional e a responsabilidade com os interesses públicos que são foco do nosso
trabalho.
A denúncia veiculada pela imprensa demonstra o imenso problema que estamos
enfrentando no atual governo em relação à falta de capacidade operacional para gerir

políticas culturais e a existência de uma única obsessão: de alinhar o setor da cultura a um
projeto ideológico autoritário, voltado para retirar, da pauta da nação, a diversidade cultural
e a liberdade de criação e pensamento daqueles que não se alinham aos valores propostos
pelo atual governo. A maior parte dos atuais gestores da Cultura generalizam o que são as
múltiplas competências das instituições federais da SEC, contrariando a missão regimental
de cada instituição. O interesse e sensibilidade para lidar com as expressões artísticas dos
diversos grupos, a importância dos acervos fundamentais para a memória e a história
brasileira, entre outras tantas atividades culturais, não são consideradas. Esses gestores
vêm revelando depoimentos e atos inusitados e desrespeitosos para os servidores e para a
sociedade (o que tem prejudicado uma classe, causando enormes prejuízos para o campo
da cultura). O que se constata é a triste realidade do assédio institucional, que busca
enfraquecer as equipes de servidores criando instabilidade no setor cultural. Isso é
praticado com o objetivo de eliminar qualquer tipo de discordância de pensamentos. Os
fatos demonstram que o atual governo considera os diferentes como inimigos, e não como
parte de uma nação plural. Dessa maneira, tentam eliminar os valores divergentes.
As Instituições Federais de Cultura, entre elas a Fundação Nacional de Artes (FUNARTE) responsável pela política para o campo artístico no Brasil, são o espaço de alteridade e da
construção do diálogo social, do reconhecimento da diversidade, de todos os gêneros,
grupos étnico-raciais, origens e grupos sociais. Sempre foi assim para nós servidores,
independente do posicionamento político-ideológico de cada governo, e esse caminho deve
ser retomado.
Os servidores repudiam os atos e fatos relatados na referida matéria, e solicitam a
intervenção dos órgãos de controle, judiciais e legislativos, a fim de propor as apurações
cabíveis.
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