
Assédio Institucional – Cultura 

Os assédios mais frequentes sofridos pelas instituições (entre elas estão ANCINE, 

IPHAN, FCRB, IBRAM, Fundação Palmares, Funarte, Cinemateca, Dnocs, Biblioteca 

Presidencial e Fundação Biblioteca Nacional) são a tentativa de censura1 e 2 e o corte de 

verbas3. O caso da Cinemateca culminou em incêndio como consequência da falta de 

orçamento e de pessoal para a gestão institucional e o cuidado adequado com seu 

patrimônio4. 

Grande parte dos ataques parte da própria, Secretaria Especial da Cultura (Secult). 

Um exemplo é o ofício que determina que todos os órgãos vinculados à pasta devem 

enviar editais, acordos e até publicações nas redes sociais para aprovação da equipe5. 

Outro é a criação de dossiês sobre os servidores baseados na orientação política para 

exoneração ou promoção6 e 7. Além disso, o assédio também foi praticado pelo secretário 

especial da Cultura, Mario Frias, como ao andar armado no ambiente de trabalho e causar 

desconforto nos funcionários8. 

A Fundação Palmares se destaca pelos assédios institucionais cometidos pelo seu 

presidente, Sérgio Camargo, que lidera na contramão da finalidade da instituição, como 

ao veicular campanha contra Zumbi dos Palmares9, excluir nomes da lista de 

Personalidades Negras10 e perseguir funcionários da Fundação11. 
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