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Dia: 27/05/2014 

O Secretário Geral do CNPC, Bernardo Novaes da Mata Machado, abriu a reunião e passou a 
palavra para o servidor do Instituto Brasileiro de Museus para que ele fizesse um informe 
referente ao movimento de greve dos servidores do Ministério da Cultura e vinculadas.

Michel Correa (Instituto Brasileiro de Museus) deu informes sobre a situação da greve 
dos servidores públicos federais, alegando que a reivindicação trata-se de valorização dos 
servidores, do Ministério e suas vinculadas, e pede apoio aos Conselheiros do CNPC.
Os Conselheiros se mostraram de acordo com a Moção e incentivam a luta dos servidores 
públicos  federais.  Em seguida houve uma discussão sobre a  aprovação da ordem do dia 
contida na Pauta da reunião e foi estabelecido que o item “c”, referente  ao informe sobre o 
lançamento da Política Nacional de Participação Social, foi alterado devido solicitação da 
Presidência da República, pois o Diretor, Pedro Pontual, não pôde comparecer pela manhã. O 
informe acontecerá durante à tarde do segundo dia.

Com a palavra, o Secretário Américo Córdula inicia o informe a respeito do Balanço 2013 do 
cumprimento das metas do Plano Nacional de Cultura com vistas à revisão prevista na Lei nº 
12343/2010, explanando o método utilizado pela SPC para monitora-las. Através de fichas de 
monitoramento distribuídas entre Secretarias e vinculadas do MinC é recolhido material para 
classificação dessas metas.  O Secretário esclarece o relatório, entregue aos Conselheiros, que 
avalia  o desempenho das metas  anuais,  a execução da meta  e a qualidade  da informação 
contida nas fichas.  Concluiu a sua fala anunciando que a partir da presente data, o relatório 
discutido será publicado para download na internet, de acordo com a política de transparência 
pública e recomendando aos Conselheiros que analisem o relatório de desempenho das metas 
para que o processo de revisão do plano contemple os requisitos referentes ao Conselho. 

Foi informado aos Conselheiros, que nas pastas que lhes foram distribuídas há um formulário 
de declaração de autodenominação de cor ou raça para ser preenchido e entregue ao Conselho 
com intenção de atender a um questionamento recebido atraves da  Lei de Informação que 
indagava a respeito da proporção de negros no plenário do CNPC e nos seus Colegiados. 

Retomada a discussão sobre o Balanço de 2013 do Plano Nacional de Cultura, o Sr.   Assis 
Pereira  (Fórum  Dirigentes  Estaduais  de  Cultura) pontuou  sobre  a  necessidade  de 
cumplicidade com os estados e municípios para a implementação das metas estruturantes.  A 
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Secretária  Márcia  Rollemberg  complementou  a  discussão lembrando  que  a mesma 
disposição dos entes federados também se manifesta na renovação dos convênios do Cultura 
Viva. 

Sr. Américo Córdula (Secretaria de Políticas Culturais) – Bom, aproveitar a intervenção 

da Secretária  Márcia,  parabenizar  pela organização do TEIA 2014, que como eu falei  no 

último dia, com a junção dos programas da Diversidade Cultural e do Cultura Viva, a gente 

criou um Fórum Social da Cultura Brasileira, porque o negócio foi muito ampliado, foi muito 

bom. Claro, sempre dá os problemas de organização, mas a gente teve a oportunidade de fazer 

muitas trocas e ampliar a discussão, inclusive sobre as pactuações federativas. Houve uma 

participação  importante  de  gestores  de  outros  Ministérios,  nós  tivemos,  inclusive  a 

oportunidade paralela acontecia o evento aqui do Marco Regulatório das organizações sociais. 

O sistema de participação que a Presidenta sancionou, mas a lei da questão da prestação, o 

decreto da prestação de contas, o que também nos ajuda muito na parte da cultura, não só o 

Cultura Viva, mas a nós que temos essa relação específica e diferenciada com o segmento da 

cultura. Mas isso é fato, esses processos federativos e o Cultura Viva talvez seja o primeiro 

programa que fundou essa pactuação quando na hora que a gente coloca o Cultura Viva nos 

estados, percebe-se que existe um comprometimento dessa contrapartida, ela de fato acontecer 

e  ser  maior,  no caso  do convênio por  lei  é  20%, mas  pode ser  maior.  Então  existe  essa 

compreensão  da  importância  dessa  política.  Seria  agora  importante  que  com  o  nosso 

Presidente  da  Câmara,  o  Deputado  Henrique  Alves  colocou,  que  a  gente  sancione  a  Lei 

Cultura Viva ainda essa semana, ou mais tardar semana que vem. E ele colocou que se o 

governo não der a resposta da PEC-150, ele vai colocar em pauta até 22 de junho. Então 

vamos aguardar e nós no último dia da reunião colocamos a priorização da lei do Miroski, do 

Marco Regulatório das organizações sociais dentro do Congresso para que a gente consiga até 

o final de junho ter o Marco Regulatório votado pela Câmara, esse é um compromisso, acho 

que aí a gente consegue fechar esse ciclo antes do processo eleitoral. Tem mais alguém? 

Mediador – Marila.

Sra. Marila – Eu tenho uma sugestão ou uma pergunta, estou aqui em dúvida na declaração 

de autodenominação de cor ou raça, se como, por exemplo, na CAPES/CNPq a gente tem 

sempre uma outra opção também que é o não declarar ou não se sentir contemplado. É uma 

pergunta se foi a gente que elaborou desse modo ou se foi o CNPC, ou se isso pode agregar, 
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ou se não precisa encaixar, mas eu acho que ter essa opção eu acho que é importante. É uma 

sugestão. E depois eu teria uma pergunta, não sei, está deslocada, só sobre a TEIA, eu teria o 

momento de uma pergunta só sobre o que a gente teve um membro de colegiado que não 

chegou a passagem, que é Silvia Moura, mas pode ser em outro momento. 

Mediador – Bom, sobre a declaração, essa realmente é uma proposta aqui da Secretaria-Geral 

do Conselho, e com base numa planilha de cores do IBGE. Agora aqueles não se sentirem a 

vontade, não se declarem. Não há como...

Sra. Marila – Não, a minha colocação foi só que no documento, é só isso. Eu senti falta 

dessa.

Mediador – E criar mais uma opção. 

Sra. Marila – Se for o caso. Se não, também pode ser uma opção, só trago essa sugestão, mas 

tudo bem, pode ser acatada ou não.

Mediador – E qual que seria essa opção? Ok. Então eu vou pedir a Secretaria aí do Conselho 

que refaça então o formulário com mais essa opção. Ok? Refazer esse formulário para ser 

entregue, para criar o campo.

Interlocutora não identificada – Só que as pessoas que já entregaram, por exemplo, no meu 

caso,  não  precisa  retornar  o  formulário.  Eu  não  sei  se  é  por  procedimento  também  de 

isonomia, não sei, enfim.

Mediador – Bernardo espera um pouquinho, só resolver isso aqui primeiro. Quem pediu a 

palavra? Tudo bom. É sobre esse assunto?

Sr. Wellington (Fórum Nacional de Secretários  Estaduais de Cultura) – É sobre esse 

assunto.  Eu  só  queria  assim fazer,  eu  não  esperei  que  ele...  Sou Wellington,  Secretário-

Executivo do Fórum Nacional de Secretários Estaduais de Cultura. Eu só esperava que essa 

fosse uma questão bem tranquila entre nós, acho muito bonito quando um Brasil tão plural 

quanto o nosso, nós nos declararmos que nós somos toda nossa miscigenação, eu só queria 

aqui deixar a minha declaração já em aberto. Eu sou preto, está bom? Obrigado. 
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Mediador  – Então  como  já  houve  uma  manifestação  que  alguns  formulários  já  foram 

entregues, então a gente não vai refazer o formulário, a gente vai pedir às pessoas que não 

desejam declarar que coloquem isso no formulário. Ok? Pode ser dessa forma? Bom, ainda 

sobre as metas do Plano Nacional de Cultura. Alguém que queira se manifestar? Sim, por 

favor.  Conselheiro dos  Museus,  Antônio.  É só as  pessoas  se  apresentarem para efeito  de 

gravação  e  degravação,  é  muito  importante  que  a  gente  se  apresente  na  hora  de  falar. 

Obrigado.

Sr. Antônio – Eu queria, eu acho que é um documento que a gente precisa ainda se debruçar 

para aprofundar. Mas queria parabenizar o Ministério por essa iniciativa. E eu acho que hoje 

nós temos um desafio muito grande, porque esse ano nós temos uma eleição, isso é fato. E 

tradicionalmente o que a gente vê nas mudanças de governo, esperamos que não, mas o que a 

gente vê é o desmonte das políticas públicas e a falta de continuidade. Mas nós precisamos 

também fazer desse documento que não é um documento do Ministério, é um documento que 

foi  construído  a  partir  de  toda  uma  dinâmica,  de  todo  um  processo  de  anos.  Que  esse 

documento seja utilizado também como um instrumento nosso para garantir a continuidade 

caso  haja  alguma mudança.  Enfim,  eu  acho que  o documento  é  muito  claro,  muito  bem 

estruturado,  e  queria  então  deixar  isso  registrado,  que  a  gente  possa  usar  também  esse 

documento não apenas para avaliar o que foi feito, mas também como um instrumento de 

continuidade e de garantia de continuidade desse programa, desse plano nacional que é tão 

importante, tão caro para nós. Então queria só deixar registrado isso. Parabenizar o Ministério 

por esse trabalho.

Mediador – Assis.

Sr. Assis Pereira (Acre) – Eu entendo, primeiro constatar que é a primeira vez que estamos 

avaliando um plano, porque é a primeira vez que temos um Plano Nacional de Cultura. Então 

de fato já é um fato para a gente considerar um avanço e, portanto, um regozijo, uma alegria. 

Primeiro em ter um plano, segundo em a gente está iniciando o processo de avaliação do 

cumprimento de suas metas. Então diante do que eu vi da apresentação do Secretário e do 

documento aqui, ainda que de forma muito passageira, é um documento muito conciso, muito 

objetivo,  muito profundo. Queria sugerir,  é claro, considerada a possibilidade,  houvesse o 

envio antecipado para que nas filas de avião, dos hotéis, a gente pudesse dar uma olhada 
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anterior, que aí o debate seria melhor. Mas de qualquer modo a minha alegria é em poder 

voltar para casa com um documento que vai inclusive nos ajudar a detalhar a implementação e 

o acompanhamento e o monitoramento do nosso plano estadual. Muito obrigado.

Mediador – Conselheiro Arthur, depois Conselheiro Kleber.

Sr. Arthur Leandro – É sobre essa questão, digamos assim, do acesso a informação que eu 

queria falar. Então,  por exemplo,  estava conversando com o Isaac aqui atrás que nós não 

temos as atas das três últimas reuniões, provavelmente não teremos dessa. Não está publicado 

na plataforma internáutica do CNPC, nenhum registro das reuniões, nada, nada, nada, nada, 

nem  as  gravações  que  a  gente  vem  insistindo  já  a  bastante  tempo  para  que  sejam 

disponibilizadas para a consulta pública, não só Conselheiros, mas para todo mundo, sobre 

aquilo que a gente discute e debate que isso não está publicado. Da mesma forma nós não 

recebemos esse material com antecedência. E aí nós temos uma explanação de 15 minutos que 

ainda eu perdi uma boa parte dela, que eu estava fumando lá embaixo. E a gente tem que 

tomar  uma  decisão,  e  aí  eu  acho  injusto  essa  postura  do  Ministério  para  conosco,  nós 

precisamos de tempo para avaliar isso daqui. Precisamos de tempo para avaliar,  inclusive 

porque aqui está só dado os indicadores estatísticos, mas cadê no zero a zero ou no um a um, 

ou quando a coisa se torna real. E aí eu dou um exemplo, por exemplo, uma das metas é 

procurar a relação com a universidade. Mas existe uma outra que fala do protagonismo. E aí 

nós temos recentemente lançado um edital de pesquisa, de pesquisa afro-brasileira onde esse 

protagonismo é dado aos professores doutores das universidades, e não ao povo negro. Então 

nós queremos ter o mesmo pé de igualdade, nós queremos ter o mesmo pé de igualdade na 

hora da decisão. E aí eu não quero avaliar não, sabe, eu não quero, eu não quero entrar no 

mérito da questão e muito menos, eu quero estudar melhor esse documento, e quero estudar 

melhor esse documento não só com os dados estatísticos, mas eu quero uma avaliação, acho 

que  precisa  de  uma  avaliação  mais  qualitativa,  e  não  só  quantitativa  dessas  ações,  sabe 

camarada.  E  é  isso,  acho  que  nós  precisamos  de  informação  e  o  direito  a  informação. 

Obrigado.

Sr. Américo Córdula (Secretaria de Políticas Culturais) – Eu só quero colocar aqui para o 

Conselheiro  Arthur  Leandro  que  nós  estamos  apresentando  pela  primeira  vez,  nem  o 

Ministério, nem os Secretários, nem o Sistema MINC, nós estamos trazendo pela primeira vez 

esse relatório para cá. Então, nós vamos fazer uma reunião com o Sistema MINC na próxima 
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semana. É claro que vão ter muitos questionamentos, inclusive as Secretarias e as vinculadas 

que estão com metas insatisfatórias ou inexistentes e a gente vai saber por que. A ideia desse 

relatório não era discutir aqui em 15 minutos, a ideia era uns 15 minutos, como o senhor não 

estava aqui,  eu disse que eu estava fazendo como que deve ser lido esse relatório com a 

metodologia que nós criamos,  é isso.  E a partir  de agora,  por isso que os senhores estão 

recebendo em primeira mão, a ideia não é discutir esse relatório, mas mesmo assim obrigado 

pelos elogios. E o esforço da equipe e na próxima reunião ou estamos abertos, inclusive, não 

precisa esperar a próxima reunião, a receber sugestões dos senhores e esclarecimentos. As 

pesquisas qualitativas são pesquisas que as próprias Secretarias e o sistema vinculado, e os 

próprios  colegiados  podem e  devem fazer.  Por  isso  que  a  gente  quer  dar  esse  material, 

subsidiá-los, e toda essa informação, repito, não são informações da Secretaria de Políticas 

Culturais,  são  informações  oriundas  de  fichas  de  monitoramento  que  as  vinculadas  e 

Secretarias enviaram para a gente. E esses questionamentos que os senhores podem fazer a 

qualquer momento como o senhor fez, podem ser respondidos a medida que surgirem essa 

demanda para nós. O que a gente quis nesse momento é dizer que no processo de reavaliação 

das metas, esse documento é um documento que vai auxiliar na tomada de decisões. Por outro 

lado tem toda uma questão de gestão interna para dentro do Ministério para saber por que é 

que tal meta não foi, não como a Conselheira Dulce colocou, por que é que ela está a iniciar, 

por que informação inexistente. Isso tudo vai ser apurado, e também vamos colocar como já 

tem nesse relatório a motivação colocada pelo Sistema MINC. 

Mediador  – Lembrando  que  esse  Conselho  teve  uma  participação  muito  expressiva  na 

formulação do plano, e terá também uma participação na revisão. Conselheiro Kleber, depois 

Conselheira Márcia. 

Sr. Kleber da Silva Rocha – Não era bem nessa linha do que está sendo colocado não. 

Sobretudo com relação à questão da disponibilização desse material via eletrônica para que a 

gente pudesse ter esses elementos.

Interlocutor não identificado – Está sendo publicado hoje no site pnc.culturadigital.br.

Interlocutora não identificada – O que então já indica a necessidade de ajustar algumas 

informações para que a gente possa criar uma sinergia entre os relatórios de gestão e os dados 

que estão colocados no PNC. Então a gente já como Secretaria já vai estar então informando 
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com relação principalmente a meta 23, um ajuste então, queria registrar aqui no Conselho. E 

dizer que eu acho que a questão qualitativa Arthur, é uma questão de fundo. Mas eu estou no 

Ministério da Cultura há dois anos e alguns meses, eu posso dizer que esse esforço é um 

esforço muito importante, também ter esse universo quantitativo, porque a gente hoje carece 

de ter uma macroestrutura de dados para que a gente possa monitorar e aqui nesse pleno poder 

nos debruçarmos sobre as questões. Acho que ainda há uma lacuna grande com relação a 

parte qualitativa,  a gente tem uma parceria importante com a Universidade de Brasília no 

sentido de, por exemplo, depurar esse processo qualitativo junto com a rede de pontos, como 

é que a gente pode trazer os resultados da questão estética, da simbólica, que coisas difíceis de 

você mensurar, mas avançar no impacto social e cultural, como é que a gente apropria esses 

dados. Mas esse exercício é um exercício que a gente tem que fazer de apropriação, tanto dos 

gestores, como da Sociedade Civil. Nas informações de interesse que esse pleno precisa ter e 

tem que estar  acessíveis  em tempo real  se  possível,  como você colocou,  as atas  e  tal.  E 

também de como a gente obtém o segundo e a terceira geração de dados que estão colocados 

aqui, porque a gente está falando aqui só de um primeiro escopo de dados, porque quando 

coloca aqui que foram 10 novos editais, quais são os 10 novos editais? Onde é que eles estão? 

Quer  dizer,  é  você  chegar  para  uma  segunda  geração  de  dados  que  a  gente  tem que  ir 

gradativamente ir agregando nesse processo de monitoramento. Então é um exercício, eu acho 

que  a  SPC  está  de  parabéns,  eu  que  trabalho  com informação  há  muito  tempo,  sei  das 

dificuldades, e acho que o MINC começa a dar passos efetivos com relação a sistemas de 

informações e indicadores. Parabéns também, eu queria registrar.

Interlocutor não identificado – Obrigada Conselheira. Eu só queria dizer, essa provocação é 

justamente essa, que bom que a Secretária já percebeu que está faltando informação. Mas 

todas as informações são oriundas das Secretarias, ou seja, os responsáveis, a gente tem todas 

as fichas de monitoramento, estão tudo lá. Então estou vendo ali as quatro cavalheiras e o 

cavalheiro ali do apocalipse não, são as guardiãs do sistema, que elas já estão assim. Quer 

dizer, a gente, não estamos inventando e nem omitindo nada. Então é muito bom que fala 

assim,  mas  está  faltando,  vamos  aperfeiçoar,  nós  estamos  abertos  a  isso.  A  outra  coisa 

importante  que  a  Conselheira  colocou,  para  nós  é  um  aprendizado,  o  primeiro  ano  de 

monitoramento, o relatório anterior, estava muito fragilizado por quê? Porque a gente ainda 

não tinha, mesmo internamente vocês pensam que é um mar de rosas, não é, a gente tem que 

ficar cobrando, tem que ficar ligando, até introjetar. Hoje a gente tem a RAI, que é o nosso 

mapa estratégico do Ministério, isso nos organizou muito, essa metodologia das flechinhas é 
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baseada nessa metodologia colocada nesse processo. E de qualquer maneira,  quer dizer,  a 

gente percebe que a própria estrutura do MINC começa a se apropriar dessa metodologia, é 

uma reeducação que a gente está  fazendo,  porque cada um trabalhava,  a  gente não sabe, 

quando a gente construiu as metas muitos do Sistema MINC, poxa, mas isso é para 10 anos, 

eu  só  sei  ir  para  aqui  há  quatro  anos.  Então  não  sabia,  os  números  foram  sub  ou 

superdimensionados. Então o momento de corrigi-los é agora, e a gente tem que deixar claro 

para esse Conselho quais são as dificuldades, essas informações de alguma maneira aparecem 

aí, mas também precisa e carece de dados qualitativos de entender a questão do protagonismo, 

de  que  maneira  que  isso,  nós  podemos  consertar  para  que  não  aconteça  ou  mude  esses 

processos. Não sei se tem mais alguém? 

Interlocutor não identificado – Bom, eu queria fazer uma pergunta. Todo esse material ele 

visa basicamente, bom, evidentemente que a gente tem essa obrigação de fazer esse balanço 

anual. Mas nesse momento ele tem um objetivo claro que é servir de insumo para revisão do 

Plano Nacional de Cultura conforme a lei prevê de quatro em quatro anos. Como é que a 

Secretaria está pensando nesse processo de revisão do plano e da possível incorporação desse 

plenário nessa discussão. 

Sr. Américo Córdula (Secretaria de Políticas Culturais) –  Boa pergunta. Bom, essa é a 

nossa missão. Agora que a gente entra num período eleitoral,  então a gente vai ficar todo 

mundo dentro dos gabinetes construindo essa articulação, mas a gente vai colocar as próximas 

duas reuniões do CNPC e a próxima reunião do colegiado voltado, porque a gente vai ter mais 

um encontro dos colegiados pelo nosso calendário do CNPC. E nós vamos ter um processo de 

quais as metas precisam ser reavaliadas, essa discussão vai ter, nós temos a instauração agora 

do Comitê do Plano Nacional  de Cultura que é  formado pelo Sistema MINC, por outros 

Ministérios. Nós temos a regulamentação do plano que está acontecendo, e nós vamos ter uma 

Comissão para a revisão do Plano Nacional de Cultura com a participação de representantes 

do CNPC. Então é claro que todos os colegiados vão receber esse material, e a gente vai saber 

as proposições, essa discussão e sistematização, vai ser da mesma maneira como a gente criou 

as metas em 2011. Vocês lembram de uma apresentação que o Raphael fez aqui, mostrando 

como é que a gente dividiu, a gente tem os temas. Tem metas que podem ser mudadas, por 

exemplo, a da economia criativa, ela pode ser aperfeiçoada ou esclarecida, porque a gente 

mudou alguns conceitos dos territórios criativos, as incubadoras que também entraram agora 

numa perspectiva diferenciada do que estava aquela época.  Nós poderemos mudar  alguns 
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textos que estão dentro, incorporando a questão, por exemplo, da cultura da infância, ou a 

questão da própria cultura afro-brasileira. Esse é o momento de a gente fazer isso, então a 

ideia é que nesse processo, nesse segundo semestre, a gente se dedique a chegar até a última 

reunião. A gente sempre sabe dos problemas dos tempos, inclusive do envolvimento de reunir 

todo mundo, mas a gente pretende na última reunião em dezembro já sair com esse esboço e 

colocar  em  consulta  pública.  Esse  processo  de  consulta  pública,  ele  depois  que  volta, 

necessita de um tempo para sistematização e trazer isso para dentro do plano. Por isso que eu 

acredito que até a primeira reunião de 2015 do Conselho, a gente consiga bater o martelo para 

que isso possa já refletir no PPA. Mas a ideia é que a gente crie esse cronograma e depois a  

gente divulga de que maneira, qual vai ser a participação. Mas nós teremos uma Comissão 

com representantes  do CNPC, e nós vamos também ter cada Coordenador dos colegiados 

setoriais  participando  desse  processo  de  revisão.  O  que  é,  o  cronograma  nosso  ele  está 

apertado, mas de qualquer maneira nós já podemos começar a colocar a mão na massa agora, 

vocês estão recebendo esse material. A nossa plataforma de monitoramento online já tem as 

informações já atualizadas, até agora, ele está diferente desse relatório, porque esse relatório é 

uma fotografia em 31 de dezembro de 2013. Mas a plataforma tem as informações e mais 

atualizadas, ou seja, estão mais atualizadas do que esse relatório. Mas em julho a gente sai 

com outro relatório. E ficar atento, porque se a gente conseguir as informações da MUNIC, 

que já  está  agora nesse momento  em fase de treinamento  dos entrevistadores,  se  a  gente 

conseguir essas informações até outubro, a gente já vai poder incorporar, porque aí a gente vai 

receber a questão dos equipamentos culturais, dos Conselhos, essa MUNIC, o questionário 

está ampliado, a gente vai saber quem tem renúncia fiscal, se tem Conselho, se tem plano, e 

junto a isso nós temos um outro sistema que é o sistema, a plataforma do Sistema Nacional de 

Cultura, que finalmente entrou agora num segundo momento onde a gente vai poder conhecer 

todos os instrumentos que cada município tem do Sistema Nacional de Cultura. Eu até sugiro 

Bernardo que a gente faça uma apresentação dessa plataforma aqui,  para os Conselheiros 

saberem de que maneira que a gente está trabalhando nesse sentido. 

Sra. Abadia (Colegiado Setorial de Artesanato) – Américo.

Mediador – Conselheiro Davi e Conselheira Abadia. Conselheira Abadia.

Sra.  Abadia  (Colegiado  Setorial  de  Artesanato) –  Américo,  sou  Abadia  do  Colegiado 

Setorial de Artesanato. Eu acho interessante o material que nós estamos recebendo, lamento 
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como vários outros Conselheiros já lamentaram, não termos recebido antecipado. Mas tendo 

em vista o tipo de trabalho que a gente já conhece que as meninas fazem, é um trabalho que 

com certeza tem toda uma didática, uma dinâmica e um comprometimento com a parte correta 

do Plano Nacional de Cultura. Não estou puxando saco, porque quem me conhece sabe que a 

minha língua é bastante afiada. Mas eu tenho uma observação a fazer com relação ao processo 

que nós viemos passando. Não é o único colegiado que tem passado por mudanças, mas as 

mudanças que nós do Colegiado Setorial de Artesanato temos passado desde meados do início 

do ano passado, é muito grande, nós já passamos por Coordenador que já entrou, que já saiu, 

que já entrou, que já saiu. Outubro nós saímos do evento de cultura popular que dentro do que 

nos foi pedido, o plano já estava para ir para a consulta pública. Quando nós viemos para a 

reunião agora em fevereiro, quem estava novamente na outra pessoa na coordenação nos fez 

voltar ao zero de tudo. Então nós temos um problema sério de ir e vir, que não chegamos a 

lugar algum. Agora trocou novamente a pessoa que vai coordenar esse nosso colegiado, e essa 

pessoa já deu indicação que o direcionamento é outro. Então o que nós tínhamos previsto 

publicar o Plano Setorial de Artesanato que já é uma área bastante complicada, Bernardo tem 

conhecimento disso, Magali tem conhecimento disso, eu já reclamei inclusive várias vezes 

disso aos dois. Já reclamei ao atual Coordenador que é o Marcos André, não é novidade para 

ninguém. Só que esse vir de troca de fantasma faz com que a casa abandonada fique mais 

assombrada ainda. Não há como você ter, já é um setorial bastante complexo, é uma área de 

trabalho  bastante  dispersa,  portanto  nós  deveríamos  ter  29  pessoas,  nós  temos  11.  Dos 

integrantes do colegiado faltam quatro para fechar, e dos suplentes faltam todos os 15. Então 

19 que nós temos faltantes no colegiado, e chega nessa condição, cada reunião que nós temos 

a gente nunca sabe quem é a pessoa que vai estar na orientação do colegiado. Cada reunião 

que nós temos, porque entrou fulano, saiu beltrano, chegou fulano, seu cicrano. Está sendo 

improdutivo, está sendo imprevisível, que a gente nunca sabe o que vai acontecer. Recebemos 

a pauta? Recebemos,  no meio da reunião a coisa muda tudo. Então assim, está aqui uma 

reclamação para que a gente tente chegar a um consenso, porque o que já era para ter sido 

publicado em consulta  pública,  vai  retomar do zero,  porque contratar  agora um consultor 

externo, e esse consultor externo é a mesma pessoa que em outubro do ano passado disse 

graças a Deus, estou livro do inferno que é o MINC, agora a pessoa entra como contratada.  

Gente, nós não somos idiotas. Hoje a segunda maior renda do país é artesanato, nós temos 

artesãos doutores e temos artesãos analfabetos. Nós temos artesãos que trabalham com palha, 

com pena, com barro, com fio, com tudo. Agora é um setor que precisa ser valorizado sim, 

como qualquer outro dos outros colegiados. Agora temos passado por isso há mais de ano, 
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fica  bem  claro  a  minha  reclamação,  não  só  minha,  mas  assim,  eu  já  conversei  com  o 

Conselheiro principal que é o Renato, sobre isso. Como vocês querem que a gente tenha esse 

plano publicado para a consulta pública, sendo que aqui dentro na nossa própria condição de 

vir  para  a  reunião  dos  Conselhos,  fica  esse  vai  e  que  vem,  que  vai  que  vem,  que  vai. 

Precisamos  pensar  nisso,  faz parte  das  metas?  Faz,  inclusive  está  tendo feira  mundial  de 

artesanato em Goiás. Vai ter uma feira agora em Brasília, teve evento de artesanato no Teia da 

Diversidade, quantos artesãos estavam na Teia da Diversidade? Artesão não teve condição de 

subsídio de ir para lá, cada um teve que procurar uma associação ou benefício próprio. Então 

eu acho que nessa condição vamos rever? Vamos, então vamos rever a condição desse setorial 

artesanato que está petecado, desorganizado, bagunçado. 

Sr. Américo Córdula (Secretaria de Políticas Culturais) – Ok Conselheira. Acatada aqui a 

sua colocação. E de fato nós precisamos achar uma solução, eu me comprometo a conversar 

com o Secretário Marcos André para a gente poder dar uma solução, porque a gente não pode 

perder esse tempo agora que é precioso para nós, é isso, é isso, perfeito.

Mediador – Conselheiro Rodrigo. Ah não, desculpe, David.

Sr. David Alexandre (Artes Visuais) – David Alexandre, Artes Visuais. Secretário, se nós 

formos convocados a participar da revisão desse plano, das metas, a gente vai trabalhar em 

cima desse percentual, ou seja, alguma coisa que está 50% abaixo, e a gente vai rever para 

50% a menos, ou continua forçando a barra um pouquinho para manter subindo, como é que 

vai ser essa revisão, esse processo? Quais são os balizadores na hora da revisão, porque o fato 

de que está 51% não significa necessariamente que não chegou à meta porque não podia 

chegar. Só essa pergunta. 

Sr. Américo Córdula (Secretaria de Políticas Culturais) – Então, na verdade nós temos a 

dimensão de cada meta, e os indicadores, eles são diferenciados. Cada caso vai ser um caso, 

mas essa discussão vai ser colocada. Por exemplo, nós temos a meta dos pontos de cultura de 

15 mil pontos de cultura, que quando foi criado, todo mundo achava um absurdo, aí depois 

hoje já tem um estudo maior e um aprendizado que é possível. Mas também pode ser que na 

discussão nós possamos abaixar ou aumentar. Agora essa decisão vai ter que ser colocada em 

conjunto pelas Secretarias e vinculadas e por vocês aqui do Conselho e do colegiado. Então 

tem que ter um estudo de cada uma das metas. Isso que você está falando dos 50% que foi 
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alcançado,  quer  dizer,  tem  o  percentual  do  ano,  ou  seja,  2013  estava  previsto  isso,  foi 

acordado isso, a gente chegou a 50%. Qual o esforço que a gente vai fazer para cumprir isso 

até 2020, porque a gente vai ter que fazer um planejamento, inclusive com reflexos no PPA, 

no próximo PPA, para que de fato a gente, olha, vamos dar conta até 2020. Lembrando que a 

execução das metas do Plano Nacional de Cultura não depende só do orçamento do Ministério 

da Cultura, ela é um conjunto, é um pacto federativo. Quando a gente fala dos equipamentos 

culturais, nós já chegamos, vocês vão ver a meta 31 que é dos equipamentos culturais, nós já 

vamos alcançar, mas a gente precisa ampliar e a gente sabe que está faltando equipamento. 

Mas a época que a gente desenvolveu, a gente colocou lá um percentual para cidades com até 

10 mil, até 20 mil, acima de 50 mil habitantes, quantos equipamentos culturais tem que ter. E 

agora a MUNIC vai responder isso. A mesma coisa são para bibliotecas, que a gente já tem 

pelo menos uma biblioteca em cada município. Agora essa discussão vai se dar nesse período 

onde a gente vai tomar essa decisão, inclusive com essas mudanças desses percentuais. Mas o 

que  a  gente  não  pode  esquecer  é  que  todas  essas  metas  elas  estão  lastreadas  nas  ações 

propostas nas Conferências Nacionais de Cultura. Então a gente não pode eliminar uma meta, 

a gente tem que dar uma resposta. Então esse é um trabalho que a gente vai ter que fazer, a 

gente não pode dizer, não, essa meta não existe mais, porque aquela meta está atrelada a uma 

quantidade de ações que foram previstas nas três conferências. E agora assimilar o que veio 

da última conferência como priorização, tem muita coisa repetida do que já veio das outras 

conferências, mas também veio coisa nova. E como é que a gente vai assimilar isso, isso faz 

parte dessa metodologia.

Sr. David Alexandre (Artes Visuais) – Essa pergunta está atrelada a pergunta anterior do 

Conselheiro  Arthur,  que  é  exatamente  o  fato  de  que  a  gente  tem  acesso  aos  valores 

quantitativos. E a gente não sabe exatamente das questões qualitativas, por que é que não se 

chegou. Então eu acho que a gente precisava pensar em alguma metodologia de dividir  o 

Conselho em GTs e tal, para que a gente começasse já a dialogar com os responsáveis por 

cada uma dessas metas para ir entendendo aos poucos e depois trazer essa informação aos 

nossos colegiados, e depois aqui ao pleno, olha, nós entendemos isso e isso, pode ser até que a 

gente entenda errado, a gente vai corrigindo. Mas porque está muito em cima, dezembro é 

amanhã, e a gente tem um trabalho grande, são muitas metas, são 53.

Sr.  Américo  Córdula  (Secretaria  de  Políticas  Culturais) –  David,  só  vou  colocar  o 

seguinte, o primeiro trabalho nosso demorou nove meses para fazer a abstração das 275 ações. 
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O que a  gente  está  fazendo agora  é  trabalhar  em cima  das  metas  e  de  ações  que  foram 

propostas na 3ª Conferência, o trabalho é muito menor. Então eu creio que se a gente mantiver 

um paralelo com o que foi feito em 2011, que aquilo sim foi trabalhoso e a gente ficou nove 

meses para chegar a essas metas. Nós estamos trabalhando com um universo menor. Agora 

questões, por exemplo, de orçamento, análise de orçamento, análise de planejamento dentro 

dessa, você vai ter que levar em consideração o que os estados e os municípios estão fazendo, 

eu não sei  se a gente chega nesse nível,  seria  interessante,  se a gente tivesse um sistema 

unificado de transparência pública, a gente poderia até fazer cruzamentos, mas a gente não 

chegou ainda nessa sofisticação, mas pretendemos, porque isso é informação que deve estar 

disponibilizada.  Se você pegar o estado de São Paulo, o portal  de transparência está tudo 

dentro de arquivos PDF e nem Excel está, a gente cruzar essas informações. Mas o SNIC 

pretende fazer isso, inclusive com São Paulo, a gente quer trocar essas informações, pegar 

rede de pontos de cultura que tem lá. Agora eles estão colocando mais 300 pontos de cultura, 

dizer o que está sendo colocado de recurso lá, e cruzar com o que a gente tem aqui com os 

nossos sistemas. Agora isso é um trabalho que a gente não vai ter esse ano, mas o caminho é 

esse, quer dizer, a gente saber e ter uma informação onde você saiba o quanto que foi gasto 

pegando dados do SIAFI e os dados dos Sistemas de Informação dos estados.

Mediador – Conselheiro Rodrigo, e depois Conselheira Márcia.

Sr. Rodrigo Duarte (Colegiado de Arquivos) – Rodrigo Duarte do Colegiado de Arquivos. 

Eu vou fazer uma colocação que vai em paralelo com o que está sendo falado, mas porque o 

Secretário  Américo  citou  o  nosso  calendário,  tanto  do  plenário  do  CNPC,  quanto  dos 

colegiados.  O nosso trabalho no Colegiado de Arquivos avançou bastante com relação ao 

plano setorial. E como posso dizer que hoje nós já avaliamos e acertamos cerca de 40% da 

proposta de plano que a gente tem, mas ainda existe a necessidade de submetê-lo a consulta 

pública,  enfim,  primeiro  fechar  essa minuta  que  a  gente  tem hoje,  submetê-la  a  consulta 

pública, depois sistematizar as contribuições que venham da consulta pública. E nós temos 

uma próxima reunião do colegiado apenas em novembro, as vésperas da última reunião do 

CNPC nesse ano. Nesse sentido o colegiado debateu,  e eu encaminhei  a demanda de que 

houvesse, que fosse marcada uma reunião extraordinária do colegiado para que nós possamos 

dar conta desse serviço, se possível ainda em agosto, tendo tempo para em setembro e outubro 

passar por todo esse processo de consulta pública e sistematização, para que aprovemos uma 

versão final do plano em novembro, e depois essa versão seja submetida a esse plenário para 
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aprovação.  Então  nesse  sentido  eu  queria  pedir  a  coordenação  do  Conselho  que  se 

posicionasse  sobre  essa  demanda,  se  possível  que  a  aprovasse.  E  enfim,  porque  não  só, 

mesmo que a resposta seja negativa, a gente precisa também saber o posicionamento para 

podermos nos preparar. E ainda por cima com essa nova demanda, quer dizer, acho que é 

perfeitamente  possível  dar  conta  das  duas  coisas,  mas  apenas  se  houver  essa  reunião 

extraordinária. Porque afinal de contas...

Sr. Américo Córdula (Secretaria de Políticas Culturais) – Rodrigo, eu só quero corrigir. 

Essa demanda não é nova, essa demanda já...

Sr. Rodrigo Duarte (Colegiado de Arquivos) – Claro que não, mas ela surge para a gente 

agora nesse momento. 

Sr. Américo Córdula (Secretaria de Políticas Culturais) – Sim, mas a gente desde, aliás, 

desde a renovação do Conselho, eu venho aqui como um mantra falando dos planos setoriais e 

falando da revisão.  Então não é nova,  a gente está, agora o tempo que a gente,  do nosso 

planejamento,  do  planejamento  da  SPC,  inclusive  orçamentário  com  nosso  minguado 

orçamento foi para esse ano dedicar a essa questão. Eu entendo, a gente vai, acabamos aqui, a 

gente vai conversar sobre isso. Só queria dizer que o cronograma do plano setorial,  ele é 

diferente do cronograma do plano nacional. Agora os 40% que você já tem, isso já pode de 

alguma maneira ter um reflexo dentro da revisão do nosso plano, assim como a Abadia que já 

colocou que já tem o que é primordial, tenho certeza que você já sabe o que é primordial para 

o artesanato.  Essa reflexão ela já pode estar vindo para dentro da revisão do plano, assim 

como os  outros,  o  plano da cultura  afro  vem avançando bastante,  desde  outubro do  ano 

passado com o encontro da diversidade lá em São Paulo. Então a gente precisa colocar e 

implementar o que já está discutido, que já está acordado, que a gente sabe o que é primordial, 

bem como os novos colegiados que também precisa fazer esse trabalho. Agora o tempo nosso 

é o tempo do decreto que a gente está cumprindo, a lei que a gente está cumprindo que é a 

partir de 02 de dezembro. Agora claro que isso pode dar uma esticada, o que a gente não pode 

é perder o prazo do PPA, porque aí a gente vai com metas, o prazo de PPA é de fevereiro a 

junho do ano que vem, que vai sair a revisão do PPA 2016 a 2019. Então a gente não pode 

perder isso, mas eu acredito que você vai poder colocar  consulta pública talvez entre em 

dezembro, até mesmo depois da última reunião, vamos ver como a gente consegue.
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Sr. Rodrigo Duarte (Colegiado de Arquivos) – Mas aí tudo bem, mas aí a gente não dá 

conta de uma missão que foi colocada para a gente no início que era de fechar um plano 

setorial nesse mandato de dois anos. A ideia de haver uma reunião extraordinária.

Sr. Américo Córdula (Secretaria de Políticas Culturais) – Eu entendo, a gente vai analisar 

isso. 

Sr.  Rodrigo  Duarte  (Colegiado  de  Arquivos) –  E  é  claro  que  tem  uma  série  de 

concomitantes, semelhança dos dois trabalhos. A gente só vai poder se debruçar realmente 

sobre isso se a gente der conta das duas coisas.

Sr.  Américo  Córdula  (Secretaria  de  Políticas  Culturais) –  Eu  só  queria  dizer  da 

importância desse trabalho dos colegiados e do plano nacional, porque vários estados estão 

criando os  seus  planos  setoriais  dentro  do estado.  Bahia,  Rio  Grande do Sul  está  aqui  o 

Jeferson,  Conselheiro  Jeferson.  Esses  planos  setoriais  eles  estão  sendo  colocados  dentro 

desses estados, Paraíba, enfim, tem vários estados que já estão alinhados com o que a gente 

está fazendo aqui. Mais um motivo para a gente saber o que é que está acontecendo nos 

estados e somar as necessidades do que a gente está precisando colocar para o Plano Nacional 

de Cultura. 

Interlocutor não identificado – A propósito Secretário, a gente estava esperando a solução 

de um impasse com relação à contratação dos PRODOC para nivelar  a revisão, porque o 

nosso está pronto, mas ficou parado nessa situação, que vocês ficaram de dar uma resposta, e 

até agora nós não sabemos qual é essa resposta.

Mediador – Falar sobre isso, vou passar primeiro para a Márcia. 

Sra. Márcia – Eu só queria fazer uma, colocar também um pouco a expectativa da Secretaria 

com relação  a  esse processo.  Quer  dizer,  eu  acho que tem um âmbito  que é  um âmbito 

programático, de lapidar a meta, que é um pouco do que você está demandando, quer dizer, 

como é que é, o que é que significa ter 15 mil pontos de cultura em funcionamento? Então 

assim, primeiro é traduzir isso, são 15 mil pontos de cultura recebendo teoricamente R$ 60 

mil por ano. Então assim, eu acho que a gente tem que lapidar essa meta. A meta necessita de 

um ajuste em termos do universo dela, então são 15 mil pontos, mas e se for dividir pelo 
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número de habitantes, daria 12 mil. E os municípios menores de 12 mil, como é que a gente 

vai  entrar  com esse recorte  que é  uma outra  variável  nessa conta.  Quais serão os nossos 

critérios de expansão? Quanto a gente vai precisar de recurso para efetivar essa meta, então 

qual  é  a  taxa  de  incremento  no  PPA?  Como  é  que  a  gente  vai  começar  a  computar  o 

envolvimento do recurso do estado e do município? Então e se ela for alçada política, se a PL 

passa, se a PEC passa, isso tudo vai sendo reajustado, então é um processo dinâmico. Quando 

eu falo que os números estão colocados aqui, já até tiveram ajustes, não é porque há uma 

questão de  time, quando foram colhidos, porque a gente está lapidando o cadastro, a gente 

está abrindo a fonte primária, então existe uma sobreposição de dados. Então a gente está 

lapidando, é um processo que nem todos os estados responderam, então é um processo de 

construção de dados e ao mesmo tempo de olhar os dados para a gente poder melhorar o mapa 

do caminho, para onde vamos. Então acho que tem, essas questões devem ser colocadas. E 

também agora essa associação dos planos setoriais, por exemplo, no caso da cultura popular e 

cultura indígena que a gente já tem um plano construído, como é que a gente alinha e cria uma 

sinergia entre o plano nacional e os planos setoriais, e as novas demandas da conferência, 

porque as novas demandas da conferência de certa maneira pontuam prioridades. Então de 

certa maneira não, pontuam prioridades. Então assim, é uma equação de como monitorar e dar 

uma  devolutiva  do  conjunto  da  sociedade  que  se  pauta  pela  conferência,  para  a  questão 

orçamentária e programática que é PPA e tal, e para a questão política que é implementação 

da política mesmo no sistema. Então assim, eu acho que é um esforço importante de a gente 

pensar que agora, pelo menos na nossa expectativa é abrir essa memória, é abrir os critérios, é 

discutir claramente e ter clareza como que a gente vai atingir essa meta. Então é um pouco 

esse exercício. E eu acho que esse primeiro documento lança a luz de pelo menos a gente 

começar a construir essas camadas. Envolver os colegiados mais ativamente nesse processo. 

Então  é  um  exercício  de  todos,  estamos  aprendendo  a  nos  organizar,  ao  mesmo  tempo 

aprendendo também a usar os dados que geramos, e como esses dados impactam na decisão 

tanto das políticas que estão sendo estabelecidas, como desse pleno no sentido de avaliar a 

performance da política de cultura, então eu acho que é um exercício saudável, a gente tem 

que estar aberto a essas contribuições e eu acho que a gente está na linha certa.

Sr. Américo Córdula (Secretaria de Políticas Culturais) – É exatamente isso Secretária, o 

que acontece é que no momento que foi criado a meta, você não estava aqui, lapidar o que 

você falou, a gente precisa entender o que é que é, o que são 15 mil pontos de cultura. É um 

desejo, mas aí, como é que a gente... Outra coisa que a gente teve muita dificuldade é criar os 
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indicadores.  Os indicadores  nossos  são indicadores  econômicos.  Você fala  assim,  mas  os 

indicadores do intangível, qual é o impacto? Não tem, isso é qualidade. Como é que a gente 

vai colocar isso? Eu queria aproveitar essa fala e dizer o seguinte, existe um esforço muito 

grande da Secretaria de Articulação Institucional e da SPC, e da SEFIC, que é relacionado a 

capacitação dos gestores. E esse trabalho ele vai municiar,  vai permitir  que esses gestores 

também comecem a replicar isso dentro da sua cidade, nós estamos agora nesse momento aí 

num processo de capacitação de 400 cidades pela Universidade Federal da Bahia, que estão 

400 cidades  que  estão  no Sistema Nacional  de  Cultura,  tem um representante  um gestor 

público, e um representante do Conselho Municipal de Cultura. Ou seja, isso vai qualificar a 

gestão pública e a Sociedade Civil para que ele possa lá na ponta a partir dessa capacitação 

ensino à distância, saber o que a gente está fazendo aqui. Então é um processo, porque esses 

números  eles  só  vão  melhorar  a  partir  do  momento  que  a  gente  tiver  alguém na  ponta 

entendendo qual é o indicador, o que é que ele vai ter de equipamento, o que é que ele vai ter 

de ponto de cultura, então esse é um processo que a gente pretende deixar contínuo para que, 

aliás, isso está dentro do próprio Sistema Nacional de Cultura que faz parte da constituição, 

então nós estamos cumprindo o que está colocado dentro da nossa constituição.

Sra. Abadia (Colegiado Setorial de Artesanatos) – Américo, Abadia, Colegiado Setorial de 

Artesanatos.  A  UnB  está  fazendo  um  curso  de  capacitação  e  gestão  cultural  para  os 

municípios  já  credenciados  no  MINC.  E  qual  foi  o  problema  que  nós  enfrentamos?  Por 

exemplo, o município ao qual eu faço parte, nós mandamos a documentação da reagrupação 

em fevereiro,  os documentos sumiram. Eu fiz a minha inscrição agora para esse curso da 

UnB, eu estou na lista dos não aprovados porque o documento não consta lá. Então eu tenho 

que retornar à prefeitura, pedir toda documentação de novo para mandar para o Ministério, e 

não é o único município, vários outros municípios estão passando por isso. E existem algumas 

atividades  que  estão  sendo  feitas  autônomas,  por  exemplo,  os  50  primeiros  qualificados 

daquele curso de multiplicadores do Ministério da Cultura, que inclusive Denise e eu fazemos 

parte. Existem vários deles já concluintes daquele curso que estão ministrando palestras nas 

suas cidades, nas suas regiões, pedindo as pessoas, orientando as pessoas, primeiro,  como 

você entra no SNIC, como se faz todo esse processo de cadastro e adesão ao Ministério da 

Cultura. Porque o que a gente tem percebido, quanto menos os nossos municípios estiverem 

aderido ao Ministério da Cultura, menor é a nossa capacidade de articulação, maior é o índice 

de fragilidade nosso, principalmente para projetos regionais.  O edital  agora do MDA para 

territórios, inclusive inclui projetos da área de cultura, muitos municípios não vão dar conta 
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de  fazer,  por  quê?  Porque  primeiro  por  falta  de  acesso  e  segundo  porque  não  estão 

cadastrados nem no MDA na área de território e nem no Ministério da Cultura, não fez adesão 

ao plano, ao sistema, desculpe. Então assim, o que eu tenho visto é que essas ações isoladas 

também tem tido retorno. Denise tem feito muito isso no Sul, João Dumont tem feito isso 

muito no Nordeste, Dora (ininteligível) também no Nordeste. Então isso tem sido feito, por 

quê? Porque a gente tem percebido que quanto maior o nosso grupo fortalecer, maior o nosso 

poder de negociação, é diferente chegar eu de um município, do que chegar, Américo, nós 

somos tantos municípios de tal localidade. Então isso também nós integrantes do Conselho 

temos que tomar consciência, não é obrigação do Zé, do Fernando, do Américo, do Bernardo, 

da Francisca, é obrigação de todos nós também colaborarmos com esses gestores públicos, 

porque nem sempre essa informação chega nos municípios. E não se esqueçam que os nossos 

gestores públicos da área de cultura, quase que 100% são indicações político partidário, e não 

por competência. E não querer que uma pessoa que é veterinário ou é um odontólogo que está 

ocupando o cargo de Secretário de Cultura ou Gerente de Cultura, ou mesmo Secretário de 

Cultura  do Estado,  vai  saber  do  que nós  estamos  falando.  Essas  ações  precisam sim ser 

multiplicadas  e  muito  multiplicadas,  porque  quanto  maior  isso  for  multiplicado,  maior  a 

participação social,  maior a participação da gestão pública estadual e municipal,  vem para 

dentro.

Sr.  Américo  Córdula  (Secretaria  de  Políticas  Culturais) –  Então  Conselheira,  a  nossa 

estratégia, inclusive é essa, a gente não está qualificando só os gestores, mas também alguém 

da Sociedade Civil nos Conselhos. Então por isso que é uma estratégia acertada aqui que o 

Bernardo colocou, para que a gente não fique refém do que você falou. A Paraíba fez também 

um convênio com a SAI, foram inscritos 350 pessoas num curso, 170 se formaram, inclusive 

com informações além do que precisa para o Sistema Nacional de Cultura, colocando Lei 

Rouanet, colocando enfim, todos os códigos, e eu tive oportunidade de ir lá na formatura, 

vamos dizer assim, desses 170 que cobrem todo o estado da Paraíba, para todas as regiões 

culturais deles foram contempladas. Mas tem muitas experiências interessantes acontecendo, 

o SESC já faz o curso dele, o próprio Itaú Cultural, enfim, embora numa quantidade menor de 

pessoas,  mas  essa  ideia  do  multiplicador  a  Fundação  Joaquim  Nabuco,  essa  ideia  da 

multiplicação é a nossa perspectiva para a gente poder ganhar aí esse espaço. 

Mediador – Marila. 
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Sra. Marila – Américo, uma pergunta: esses convênios, parece você está citando, eles têm a 

ver  ou com Secretarias,  ou com universidades,  é  isso,  esses  convênios  para os cursos  de 

capacitação nos estados que você deu exemplo da Paraíba e da Bahia?

Sr.  Bernardo  –  Normalmente  a  gente  tem  feito  ou  por  via  termo  de  cooperação  com 

universidades federais, ou convênios com Secretarias de Estado. No caso da Paraíba foi uma 

experiência  de  convênio.  E  a  própria  Secretaria  da  Paraíba  pediu  a  colaboração  da 

Universidade Federal  de Campina Grande. Então aí  foram três parceiros,  mas em geral  a 

gente tem feito com a cooperação das universidades federais. Fizemos no Rio Grande do Sul, 

por exemplo, dessa forma, e é dessa forma que está sendo feito com a UnB também para os 

municípios do Centro-Oeste. É importante dizer aqui também para a Conselheira Abadia que 

a Secretaria de Articulação Institucional nesse mês fez uma mudança aqui para esse prédio, 

aqui nós estamos no 10º andar agora. Então é importante a respeito desse município a que 

você  se  referiu  em que  houve  extravio  de  documentação,  é  importante  que  a  gente  seja 

informado, e quem sabe solucionado ainda até o final dessa reunião amanhã para que a gente 

tenha uma resposta nesse sentido, porque esse curso da UnB com certeza é esse voltado para 

os municípios do Centro-Oeste. Não é isso? 

Sra. Abadia (Colegiado Setorial de Artesanatos) – Bernardo, o que me assustou desse da 

UnB, que se você quiser eu posso até te passar o link, é que não houve inscrição, sobrou vaga, 

ou seja, os municípios também estão desinformados quanto a esse tipo de capacitação. Então 

se tem, olha, é uma coisa que eu estou aqui, represento um Conselho, mas independentemente 

disso eu sou, eu dou mãos a palmatória, o Ministério tem feito a parte dele. E aí, o que eu 

estou vendo é que não chega essa informação aos municípios, aos Secretários Municipais, aos 

Secretários Estaduais. O Decio de Goiás, ele divulga isso quase que diariamente na página 

dele. Só que quando saiu o resultado, de 240 vagas teve 110 aprovados, não teve inscritos dos 

municípios, os municípios não têm conhecimento também dessa necessidade. Eu sugeri numa 

reunião  do  Colegiado  Setorial  de  Artesanato  que  a  Federação  Brasileira  dos  Municípios 

deveria ser contatada pelo MINC, nós sugerimos isso inclusive numa reunião com a Ministra. 

Quando foi aquele grupo fechado com a Ministra, Américo, você estava lá, eu sugeri isso a 

Ministra, Ministra, está na hora do Ministério ter um acordo ou uma conversa mais afiada 

com duas instituições. Primeiro, a Secretaria Especial de Micro e Pequena Empresa, que é o 

Afif  Domingos,  que agora tem essa questão da carteira  do artesão que tem gerado muita 

polêmica. Segundo, Federação Brasileira dos Municípios, que é uma federação atuante, não 
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estou  entrando  no  mérito  partido  político,  não  quero  entrar,  mas  assim,  precisa  ter  essa 

conversa,  porque  essa  Federação  Brasileira  de  Municípios  pode  auxiliar  o  Ministério  da 

Cultura, principalmente nessa conscientização nesse acercamento sobre as informações e a 

necessidade da adesão dos municípios ao Sistema Nacional de Cultura.

Sr. Américo Córdula (Secretaria de Políticas Culturais) – Quanto à federação a gente já 

tem  esse  contato  viu  Abadia,  a  gente  já  fez,  já,  nós  estamos  trabalhando,  inclusive  eu 

participei da reunião, falei da importância do que a gente vem realizando. Aliás, amanhã eu 

estou indo representar a Ministra no Seminário de Regiões Fronteiriças, vão ter mais de 300 

municípios da região de fronteira. Então a gente vai ter lá a nossa, falo lojinha, mas é o nosso 

estandezinho para divulgar todo o Sistema Nacional de Cultura, o plano, o Plano Municipal 

de Cultura, quer dizer, a gente tem feito isso. Agora você sabe que não depende só de a gente, 

existe uma importante que a sociedade fica mobilizada para dizer olha, coloca aí o seu gestor 

para participar desse curso. 

Interlocutor não identificado – Denise, Assis.

Sra. Denise Argenta (Colegiado de Patrimônio Material) – Então bom dia. Meu nome é 

Denise Argenta,  sou do Colegiado de Patrimônio Material.  E contribuindo com a Abadia 

nesse tema, bem, o que eu tenho percebido, eu acredito que o Ministério já está pensando isso 

também, mas para reforçar, a maioria dos cursos, ele sai em capitais, eles saem nos centros 

maiores. E o nosso maior problema, eu falo isso porque eu sou de uma região de interior, eu 

sou do interior de Santa Catarina, é a região que fica na fronteira com a Argentina. Nosso 

maior  problema  está  justamente  no  interior,  nas  capitais  a  gente  tem  agentes  mais 

qualificados,  a gente tem mais  acesso na informação,  a gente tem uma outra estrutura.  E 

quanto mais para o interior você vai, mais difícil é você encontrar gestores qualificados, mais 

comum é aquele gestor que está lá por um acordo político, enfim, e que daqui a pouco vai 

embora, enfim, tem uma rotatividade muito grande. E a carência de informação de formação é 

muito maior. Então tenho certeza que já estão pautando isso, mas para reforçar. E tem muita 

universidade federal começando no interior que vale à pena parceirizar, que estão vindo com 

muita vontade de dinamizar o processo cultural nas suas regiões. Enfim, acho que vale à pena 

a gente investir forte nesses espaços.
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Sr. Américo Córdula (Secretaria de Políticas Culturais) – Denise eu vou só complementar 

o que você falou. Nós já estamos fazendo isso, tem o Consórcio Culturando que recebeu uma 

emenda parlamentar para capacitação dos 16 municípios. Então eles estão tendo um curso, são 

64  gestores  que  estão  sendo  capacitados  no  Consórcio  Culturando,  isso  foi  via  emenda 

parlamentar, não foi nem, nós estamos executando pela Secretaria de Políticas Culturais, é na 

região de Monte Alto, você pode entrar aí Culturando, Consórcio Culturando, e inclusive eles 

podem dar o caminho das pedras aí, mas a gente vem, na verdade nós estamos fomentando 

essa criação de consórcios culturais, são consórcios de município, eles já operam pontos de 

cultura,  agentes  de leitura,  pontinhos de cultura,  equipamentos  culturais,  CEUS, eles  têm 

trabalhado, são mais de 24 municípios, e nesse caso essa emenda foram para 16 municípios. 

Eu acho que essa é a  forma mais  efetiva de resolver  esse problema de deslocamento,  ou 

inclusive,  ou pegar  uma universidade  federal  ou alguma coisa na  região e  pensar.  Agora 

pensar na região, não pensar só no seu município, de que maneira que você articula vários 

municípios para que isso tenha um aproveitamento melhor. 

Mediador – Val. Depois Assis, depois Márcia.

Sr. Val Macambira – Val Macambira, representante da música popular brasileira. Olha, aqui 

nesse conceito que a Abadia estava aí falando e a nossa Conselheira aqui terminou de falar 

também, o ano passado, digo nós, porque nós fizemos uma equipe particular, independente do 

Ministério da Cultura, para ministrar algumas conferências, e depois informar ao município 

como ele gastava. Pedi muita informação aqui a vocês mesmo aqui, diretamente eu ligava 

para pedir essas informações, e a gente cresceu bastante, muito, a quantidade foi enorme de 

município cadastrado na Bahia, porque nós fomos, tinha essa dificuldade, e a própria UFBA 

fez um curso também, mas os Secretários foram lá, mas era muito curto esse curso. Então 

quando passou uma semana depois,  troca-se o Secretário,  troca-se toda uma demanda  de 

gestores,  e  depois  o  que  entra  não  sabe  o  que  está  acontecendo.  Então  nós  fizemos  um 

trabalho de formiguinha, mas que quando nós olhamos no termômetro do Brasil, a gente viu 

que a Bahia avançou bastante com mais de 35% eu acho de municípios cadastrados. E essa foi 

um avanço muito grande. Além do Colegiado Setorial das Artes que a Bahia foi uma das 

primeiras a fazer também, que hoje está bem avançado. Depois ela é uma, a Bahia é um dos 

cinco  estados  que  mandou  seu  plano  estadual  aqui  para  vocês.  Então  eu  acho  que  os 

Conselheiros  aqui  deveriam também fazer  esse trabalho de formiguinha  para que a  gente 
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possa avançar muito mais e ter um reforço maior dentro do Ministério da Cultura e a gente 

possa avançar. É isso aí.

Mediador – Assis.

Sr.  Assis  Pereira  (Acre) –  Especificamente  sobre  essa  inscrição  de  gestor  municipal  de 

cultura  no curso da UnB, a  nossa experiência  é  a  seguinte,  a  gente soube na véspera de 

encerrar o prazo. 

Sr. Américo Córdula (Secretaria de Políticas Culturais) – Mas é só para o Centro-Oeste, 

Assis. O Acre não.

Sr. Assis Pereira (Acre) – Mas teve o escritório da região Norte mobilizou os municípios que 

haviam criado Sistema Municipal de Cultura, que haviam aderido ao Sistema Nacional para 

cadastramento.

Sr. Américo Córdula (Secretaria de Políticas Culturais) – Não, esse deve ser para o curso 

de plano na Universidade Federal da Bahia. É que existem várias iniciativas, essa da UnB é só 

para o Centro-Oeste. Esse que você está falando deve ser do curso dos 400 municípios. Esse é 

da UFBA. 

Sr. Assis Pereira (Acre) – Mas assim, houve me parece uma prorrogação até dia 08 de junho 

da inscrição. 

Sr. Américo Córdula (Secretaria de Políticas Culturais) – Houve uma prorrogação até 08 

de junho. 

Sr. Assis Pereira (Acre) – Então, dentro do problema que eu não sei onde se deu a origem, 

eu sei das consequências, queria sugerir que houvesse um esforço de comunicação mais direta 

de articulação, entre a sede do Ministério, suas vinculadas, suas Secretarias, e os escritórios 

regionais, porque às vezes demora tanto o repasse de uma informação de uma instância para 

outra, que quando chega no público interessado, o mesmo já não tem prazo adequado para 

encontrar  e  mobilizar.  Assim,  a  gente  está  com  experiência  de,  estruturamos  e  estamos 

articulando  o  Fórum Estadual  de  Gestores  Públicos  de  Cultura  onde todo mundo  está  lá 

23



dentro. Então chegando a nós pelo menos com três dias de antecedência a gente consegue 

mobilizar todo mundo, mas às vezes não chega. É só sugestão.

Sr. Américo Córdula (Secretaria de Políticas  Culturais) – Ok, acatado,  só que eu vou 

contrapor. Nós temos um boletim da Regional Norte que ele é totalmente atualizado com tudo 

que a gente faz. É o boletim semanal,  eu não sei se você está inscrito, mas você pode se 

inscrever, e lá a gente tem todas as datas e o planejamento. Nós temos, ainda não está perfeito, 

mas a gente tem trabalhado muito com as regionais, os boletins regionais saem tudo que a 

gente faz, essa é uma coisa. A outra coisa é você ficar de olho no nosso site, porque a gente  

está colocando com antecedência essas informações, mas eu tenho certeza que o boletim da 

Regional Norte coloca todas as informações que a gente faz aqui no Ministério da Cultura, 

existe essa articulação de comunicação. Além disso, não vai sair na TV, nem vai sair nas 

rádios também, porque não depende da gente. 

Mediador – Conselheira Márcia, a Conselheira Suplente do Sistema S.

Sra. Márcia (Sistema S) – Bom dia. Eu gostaria primeiro de parabenizar a Secretaria pelo 

relatório, acho que é a primeira vez no Brasil que a gente tem esses dados organizados dessa 

forma. Então sem dúvida nenhuma eles não são dados quantitativos, são necessários, mas não 

suficientes. Então a gente está atingindo aí uma meta da necessidade de ter esse perfil. Por 

mais que a gente precise se debruçar,  eu concordo com a Secretária  Márcia,  que a gente 

precisa se debruçar sobre esses dados, não só na sua origem, mas também no que é que eles 

estão  significando,  que  indicadores  são  esses.  Então  eu  aproveito  para  colocar  o  SESC 

Nacional a disposição no sentido de a gente fazer alguns cruzamentos desses dados dessas 

informações.  Nós  estamos  em  500  cidades  diretamente,  com  todas  elas  com  algum 

equipamento  cultural  funcionando,  então  acho  que  pode  servir  de  uma  referência  para 

validação pelo menos no âmbito dos equipamentos. Nós também acabamos de terminar junto, 

de realizar com a Fundação Perseu Abramo uma pesquisa nacional sobre hábitos e gostos de 

cultura, que também seria interessante fazer um cruzamento com algumas dessas metas aqui 

apresentadas e seus indicadores. Então desde já eu coloco a disposição a possibilidade desse 

trabalho para a gente tentar aprofundar um pouco esse relatório no campo da qualidade dessas 

informações. 
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Sr. Américo Córdula (Secretaria de Políticas Culturais) – Márcia, só queria acrescentar 

que a gente já está usando a pesquisa de vocês. 

Sra. Márcia (Sistema S) – Da Perseu com a fundação, mas não aqui, não está sendo cruzado 

aqui?

Sr. Américo Córdula (Secretaria de Políticas Culturais) – Não, a gente está fazendo já, a 

gente já tem esse dentro da nossa equipe, e como essa pesquisa saiu agora recentemente, ainda 

não está refletido nesse relatório, mas a gente inclusive foi convidado para a abertura, para o 

lançamento. E agora quem quiser, os Conselheiros estão disponíveis no site, numa plataforma 

online, é uma pesquisa... Você pode falar o endereço? 

Sra. Márcia (Sistema S) – sesc.com.br, é uma pesquisa nacional, e também está no site da 

Fundação Perseu Abramo, todo banco de dados disponibilizado.

Sr.  Américo  Córdula  (Secretaria  de  Políticas  Culturais) –  É  uma  pesquisa  muito 

interessante, e inclusive já aproveito que está previsto até o final do ano a gente lançar mais 

uma edição do Cultura em Números, um livro, uma publicação que a gente deixou de fazer 

em 2009. E a gente vai retomar agora, e a gente quer cruzar todas as pesquisas, inclusive os  

hábitos de consumo, a MUNIC, as pesquisas do IPEA, da Fundação Getúlio Vargas, a gente 

vai somar, isso vai ser um documento importante, a SEC também. E a conta satélite que a 

gente vai ter, mas isso só para o próximo ano, mas as informações que a gente tiver adiantado, 

a gente pretende colocar nessa publicação. 

Interlocutor não identificado – Eu vou aproveitar essa fala do Américo, eu acho que não 

tem mais nenhum inscrito.

Sra. Márcia – Só queria só fazer um registro, aproveitar na fala da minha xará, a Márcia não 

é, com relação à importância dessa rede de parcerias que a gente vem fortalecendo e o SESC 

tem sido  aí  o  protagonista  nesse  processo  desde  o  encontro  de  cultura  popular,  a  gente 

formalizou a partir dali essa rede de termos de adesão, que agora com a TEIA teve um grande 

salto. Eu queria deixar registrado aqui o agradecimento do Ministério da Cultura com relação 

a parceria com o SESC, tem sido efetiva, e que tem várias interfaces para serem cruzadas e 

25



potencializadas.  Então muito  obrigado ao SESC aí  pela  parceria  na TEIA e no Programa 

Cultura Viva. Muito obrigada.

Sr. Américo Córdula (Secretaria de Políticas Culturais) – Aí registrar que o SESC tem um 

curso de gestão de formação que a gente sempre vai lá dar umas aulas, que o Bernardo, eu, 

SEFIC também vai, então é um curso já, é um centro de formação importante, enfim.

Sra. Márcia – E Américo assim, só para completar, o centro funciona em São Paulo, mas a 

gente está abrindo, Minas também já tem um centro de formação em gestão cultural, e a gente 

está capitaneando isso nacionalmente usando a nossa rede, a gente tem uma rede de IPTV, de 

teleconferência em imagem e som, real, o tempo real, em 200 unidades, inclusive no interior 

do  Brasil,  nas  unidades  do  SESC  LER,  que  pega  bem  interior  do  Brasil,  que  a  gente 

disponibiliza  para  um trabalho  de  gestão  e  de  formação  nessa  perspectiva  de  chegar  em 

municípios menores do Brasil. 

Sr. Américo Córdula (Secretaria de Políticas Culturais) – Bom gente, tem mais alguma 

inscrição? Então vou me despedir aqui. O Bernardo vai falar, mas eu já vou aqui aproveitar 

para me despedir. A gente está à disposição como eu falei, nós temos a Priscila, a Gabi, a  

Miriam e o Lenon,  que vocês  podem acionar,  tirar  dúvidas,  a  partir,  já  está  publicado o 

relatório? Sim, no pnc.culturadigital.br,  o relatório está lá,  pode compartilhar,  pode curtir, 

pode cutucar, e a gente está à disposição. Obrigado.

Mediador – Nós temos aí mais um tempinho. Eu queria só fazer algumas comunicações, que 

são algumas delas até muito importantes, outras são mais registros. A primeira comunicação é 

que a gente recebeu um pedido do Conselheiro Titular de Arte Digital,  Conselheiro Paulo 

Moreira,  que  renunciou  ao  cargo  de  Titular  do  setor  aqui  nesse  plenário,  mantém-se  no 

colegiado, mas pediu por questões de razão pessoal que ele pediu para sair da representação 

no plenário.  A gente tem também que comunicar  que embora a gente tivesse previsto no 

ponto  de  pauta  dessa  reunião,  a  análise  do  relatório  do  pedido  de  vista  a  respeito  da 

equivalência do Comitê de Museus a um colegiado, a gente a pedido do IBRAM que não 

pode comparecer, a gente retirou isso da pauta, mas permanece para a próxima reunião. A 

terceira  informação  é  importantíssima,  é  que nós  temos  até  o final  dessa  reunião,  e  se  a 

Conselheira Márcia quiser se pronunciar sobre esse assunto, nós temos que indicar quatro 

membros titulares e quatro membros suplentes para o grupo de trabalho do Cultura Viva, 
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objeto de uma portaria publicada, e esse plenário tem direito há quatro membros, a portaria 

não especifica se é sociedade ou poder público. Então a gente pede que dentro daquele critério 

que a gente tem adotado, de que o plenário vá negociando durante a reunião, e que comunique 

a  mesa  até  amanhã,  de  preferência  até  amanhã  ao  meio-dia  para  ver  se  chegou  a  um, 

evidentemente se chegou a um consenso, se não chegou a gente abre discussão e coloca em 

votação eventuais nomes. Bom, eu queria comunicar também que das quatro atas que estão 

faltando,  na verdade nós já temos duas  prontas.  Eu pedi  para não colocar  nessa reunião, 

porque não deu tempo de, daria tempo de a gente encaminhar para os Conselheiros via e-mail, 

mas  com certeza  não daria  tempo de fazer  uma análise  mais  profunda.  Então nós vamos 

encaminhar as atas da 19ª, 20ª, 21ª e 22ª no intervalo entre essa reunião e a próxima, para que 

os Conselheiros possam ter tempo suficiente para analisá-las e colocaremos em votação então 

na próxima reunião de setembro. Ok, a gente tinha pensado também e aí a gente consulta a 

Conselheira Naiara, não sei se está aí. De fazer um informe a respeito da Comissão Nacional 

de Incentivo à Cultura, da presença deles, do setorial dentro da Comissão para a questão do 

Prêmio Cultura Indígena. A gente pergunta, a gente pode fazer na tarde de amanhã. Ok? Ah 

não  ser  que  você  queira  aproveitar,  nós  temos  mais  cinco  minutos  de  reunião.  A  gente 

amanhã. Está bom. A gente vai providenciar também como solicitado aqui pelo Américo um 

informe a respeito da publicação ontem, já está publicado o resultado da análise dos projetos 

encaminhados ao edital de fortalecimento do Sistema Nacional de Cultura, que foi destinado 

aos estados que já tinham leis próprias. Então esse comunicado já foi publicado ontem no site, 

mas a gente vai fazer um informe mais detalhado também na parte da tarde de amanhã. Bom, 

também faremos um comunicado, também na tarde de amanhã a respeito da discussão que 

houve nos colegiados a respeito do processo de renovação dos colegiados e do plenário do 

CNPC. A gente recolheu sugestões de todos os colegiados e faremos então também amanhã à 

tarde um informe a respeito desse assunto.  Bom, dito isso,  a gente encerra  essa parte  da 

manhã, e convoca todo mundo para a reunião agora na parte da tarde, a se iniciar às 14h30. 

Mas aí é 14h30 mesmo, não vai haver. Oh não, melhor ainda, está marcado para as 14h, gente. 

Porque essa é a parte da reunião mais tensa, e que a gente vai ouvir vários convidados que 

foram convidados da Ministra para estarem presentes aqui, para se posicionarem com relação 

ao assunto da ampliação das cadeiras. Então está suspensa a reunião e até as 14h, e a gente 

retorna no plenário. Obrigado.

Dia: 27/05/2014 – Tarde:
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Sr. Bernardo  Novais da Mata Machado (SAI – Mediador) – Bom, gente, boa tarde, eu 

queria que o pessoal aí se posicionasse para a gente retomar, nós temos aqui a presença, nós 

temos a satisfação de ter a presença, aqui, da Secretária-Executiva Ana Cristina, que, nesse 

momento, então, vai fazer a abertura dessa sessão da tarde destinada a oitiva de convidados 

dos setores de capoeira, cultura alimentar, cultura Hip Hop, cultura LGBT, cultura dos povos 

e comunidades tradicionais dos povos de matrizes africanas e culturas quilombolas, sobre a 

conveniência de criar cadeiras específicas de representação do plenário. Então, passo aqui a 

Presidência para a Ana que, depois da sua abertura, a gente retoma, então, o tema da pauta.

Sra. Ana Cristina (Secretaria-Executiva) – Obrigada a todos, boa tarde a todos e a todas, 

eu,  na  reunião  que  teve,  na  primeira  reunião  desse  ano,  eu  estive  aqui,  me  apresentei 

rapidamente  a  vocês,  eu  estava,  na  época  à  frente  da  SEFIC,  há  dois  meses,  que  era  a 

Secretaria de Fomento e Incentivo à Cultura, a qual eu estava mais ligada aos projetos da Lei 

Rouanet e também da, do Vale Cultura e, aí, passado esse tempo, para minha grata surpresa e 

alegria, a Ministra Marta me convidou para assumir a Secretaria-Executiva, até porque, eu 

fiquei muito feliz, porque eu gosto muito de trabalhar e assim eu passei a ter contato com um 

universo muito maior da cultura, que é, realmente, um mundo fascinante de todas essas artes 

aqui que vocês representam e da nossa diversidade e de nossos povos, então, poder fazer parte 

disso me deixou muito feliz, eu trabalho muito mais, mas estou muito mais alegre. Então, eu 

queria desejar a vocês todos que a gente consiga, que eu consiga contribuir, ao máximo, do 

que vocês se propõem a estar aqui, hoje, reunidos, não só hoje, mas no que vocês fazem, nas 

regiões de vocês, no trabalho que vocês desenvolvem, eu ainda, eu não tenho receio nenhum 

de dizer que estou aprendendo muito, tenho muito a aprender com vocês e espero que nesse 

aprendizado, que a gente faça sempre uma troca muito grande de fazeres e de aprenderes, 

então, é essa a minha intenção e esse é o meu propósito. Como eu disse para vocês na vez 

passada, mas já foi numa área, num horário mais tumultuado, acho que nem todos prestaram 

atenção,  eu me apresentei,  que eu sou nascida na Ilha do Marajó,  no Pará e tenho muito 

orgulho da minha origem, tenho muito orgulho de ter vindo... Aí, oh, Pará aí, exatamente, 

então,  tenho  orgulho  enorme  de  onde  vim  e  vim  graças  à  educação  e  dos  meus  pais 

acreditarem que, se a gente educa um povo, a gente faz daquela pessoa o que ela quiser, então, 

graças a Deus eu fui criada nesse propósito e é com esse propósito que eu também agradeço 

de  estar  hoje  na  Secretaria-Executiva  do  Ministério  da  Cultura,  que  é  um  Ministério 

impressionante. Eu trabalhava, eu sou de carreira da Caixa, estava, estou há 23 anos na Caixa, 

nos últimos 10 eu estava acompanhando as nossas execuções de obras do PAC e do AGU, 
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então, todas essas encrencas de obra eu estava participando muito ativamente e sei que não é 

uma, não é um trabalho fácil, também, que a gente desenvolve, mas é feito com muito amor 

por muitos de nós, da Caixa. E aí, quando eu fui para o Ministério da Cultura, todo mundo: 

“Ah,  você  vai  trabalhar  menos  e  tal,  porque  na...”, gente,  não  sei,  eu  acho  que,  é,  me 

iludiram, não a gente trabalha muito porque esse é o nosso propósito, eu acho que a gente tem 

que retribuir cada vez mais, quanto mais a gente tem acesso à coisas e às pessoas, eu acho que 

a gente tem que retribuir dessa forma, mostrando a nossa colaboração e a nossa e o nosso 

envolvimento. Então, eu sou muito envolvida com o que faço, quero que vocês tenham um 

pouco de paciência  comigo,  de, se eu tiver que,  ainda,  falar algumas bobagens, aprender, 

porque eu não tenho vergonha de dizer que não sei, que não conheço muita coisa, então, vou 

fazer  perguntas,  porque sou curiosa,  gosto de  aprender,  gosto de  perguntar,  gosto  de  me 

envolver, então, é isso. Eu não pude estar hoje aqui, de manhã, com vocês, por questões de 

outras agendas que, infelizmente, não tive como estar hoje pela manhã, mas nós temos uma 

pauta muito interessante ainda a ser cumprida e eu pretendo estar aqui o máximo possível, 

tenho que estar hoje, às 17h no Tribunal de Contas da União, então, vou ter que sair um pouco 

antes disso, por isso não quero tomar muito tempo, porque nós vamos ter agora uma, uma 

moção bastante interessante, uma oitiva. Então, queria ouvi-los, queria aprender com vocês e 

amanhã, também, nós temos uma programação bastante intensa e, amanhã, sim, eu espero 

poder participar de uma forma mais integral, desejar as boas-vindas aqui para o Bernardo, 

que, em nome dele, eu cumprimento todos os colegas, meus colegas do Ministério da Cultura 

que aqui estão, de algumas representações, Márcia, Kleber, Gutti, quem mais aqui? O Andrey, 

então, alguns não estão, mas virão amanhã, enfim, e queria dizer que aos poucos a gente vai 

se conhecer mais profundamente. Contem comigo, um bom trabalho, Bernardo, eu devolvo a 

direção, aí, dos trabalhos para você. Obrigada.

Sr. Bernardo Novais da Mata Machado (SAI – Mediador) – Obrigado, Ana. Bom, só um 

informe  primeiro,  importante,  que  eu  recebi  uma  ligação  agora,  na  hora  do  almoço,  do 

Secretário Alan, Secretário do, de Fomento e Incentivo à Cultura, dizendo que foi aprovado, 

agora, na parte da manhã, o quinto Prêmio Culturas Indígenas, na CNIC, então, acho que, 

inclusive, isso era um objeto aqui de, de um informe da representante das culturas indígenas, a 

Naiara, eu me encontrei com ela na hora do almoço e comuniquei pessoalmente e, embora ela 

não esteja aqui agora, é uma conquista, evidentemente, de todos nós aqui do Conselho. Eu, 

antes de iniciar  a oitiva dos setores, eu,  nós preparamos uma rápida apresentação de oito 

slides,  principalmente  para  os  convidados  que  não  conhecem o  Conselho  ainda,  sobre  a 
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composição do Conselho Nacional de Política Cultural, é uma apresentação de 10 minutos 

para que vocês tenham noção de quais são as cadeiras,  hoje,  existentes  no,  no Conselho, 

então,  a composição do Conselho Nacional  de Política  Cultural,  conforme o decreto 520, 

5.520, de 24 de agosto de 2005, alterado pelo decreto 6973, de 2009. Pode passar. Bom, nós 

temos, primeiro, os conselheiros do plenário, com direito a voz e voto, esses conselheiros do 

plenário, com direito a voz e voto são divididos em Poder Público e Sociedade Civil, o Poder 

Público é dividido em Poder Público Federal, Poder Público Estadual e do Distrito Federal e 

Poder Público Municipal, então, nessa primeira tela aí, nós temos os Conselheiros do Poder 

Público Federal que são seis do Ministério da Cultura e esses que vocês estão acompanhando 

aí na tela, eu não vou ler porque acho que seria excessivo, mas são os vários Ministérios e a 

Secretaria  Geral  da  Presidência  da  República  e,  também,  a  Casa  Civil  da Presidência  da 

República e a Secretaria de Comunicação Social, também, da Presidência da República, além 

dos Ministérios que estão listados aí. Pode passar. Os representantes do Poder Público dos 

Estados e do Distrito Federal são três do Fórum Nacional dos Secretários Estaduais de Cultura 

e um do Fórum Nacional  dos Conselhos Estaduais de Cultura,  o CONECTA e,  do Poder 

Público  Municipal,  uma  da  Associação  Brasileira  de  Municípios,  um  da  Confederação 

Nacional de Municípios, um da Frente Nacional de Prefeitos e um do Fórum dos Secretários 

das Capitais e Municípios de Regiões Metropolitanas, ao todo, esses representantes do Poder 

Público  somam 28 conselheiros.  Em seguida,  pode  passar,  nós  temos  os  conselheiros  da 

sociedade  civil  com direito  a  voz  e  voto,  a  gente  está  dividindo  aí,  os  conselheiros  da 

sociedade civil que têm colegiado setorial e os conselheiros da sociedade civil que não têm 

colegiado  setorial  e,  entre  aqueles  que têm colegiado setorial,  que  inclui  15 membros  da 

sociedade  civil  e  cinco  membros  do  Poder  Público,  há  uma  divisão  entre  aqueles  que 

representam as áreas técnico-artísticas e os que representam a área do Patrimônio Cultural, 

então, nós temos, como representantes das áreas técnicos e artísticas, um, dois, três, quatro, 

cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13 membros e sete membros representantes da área do 

Patrimônio  Cultural.  Podemos  passar.  Bom,  nós  temos,  também,  conselheiros  que são da 

sociedade civil,  mas não tem colegiado setorial,  que são esses que está aí  na tela,  Fórum 

Nacional  de  Sistema  S,  entidades  e  organizações  não  governamentais  que  desenvolvem 

projetos de inclusão social  por meio  da cultura  e  esses  outros que estão aí,  entidades  de 

pesquisadores,  grupos  de  institutos,  fundações  e  empresas,  Associação  Nacional  das 

Entidades de Cultura, Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino 

Superior, Instituto Histórico Geográfico Brasileiro e Sociedade Brasileira para o Progresso da 

Ciência. Pode passar. Já estava lá embaixo? Bom, pode passar. Bom, aí, então, é um quadro 
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resumo da composição, sendo que nós ainda temos, como está isso colocado aí embaixo, três 

personalidades com notório saber na área cultural que são indicados pelo Ministro e podem 

ser tanto da sociedade civil quanto Poder Público, pode ser qualquer cidadão desde que tenha 

essa característica de notório saber na área da cultura. Então, na verdade, são 28 do Poder 

Público, incluindo aí, a Presidente do Conselho, que é a Ministra de Estado da Cultura e 28 da 

sociedade civil, mais três personalidades, o que somam, ao todo, 59 membros desse Conselho 

até  o momento.  Aí,  passando,  então,  para  a  última,  não,  bom,  nós  ainda temos  agora  os 

conselheiros sem direito a voto, mas com direito a voz, que são: um, dois, três, quatro, cinco, 

seis,  sete,  que  é  um da  Academia  Brasileira  de  Letras,  Academia  Brasileira  de  Música, 

Comitê Gestor da Internet, Campo da TV Pública, Ministério Público Federal, Comissão de 

Educação e Cultura do Senado e Comissão de Cultura da Câmara. Esses são conselheiros sem 

direito, está errado aí, viu? Sem direito a voz e voto, não... (Intervenções fora do microfone) 

Não, com direito a voz e sem direito a voto, está aí que é sem direito a voz e voto, aí não tem 

nada para fazer aqui.

Interlocutora Não Identificada – (Intervenção fora do microfone) Tem que vir para ficar 

calado.

Sr. Bernardo Novais da Mata Machado (SAI – Mediador) – Desculpe.

Interlocutor Não Identificado – O Conselheiro Caborelli, só olha.

Sr. Bernardo  Novais da Mata Machado (SAI – Mediador) – Direito a ver, ver e ouvir. 

Desculpe, gente, esse erro aí é, passou batido. Bom e, finalmente, o último, o último slide, que 

eu  pediria  para  ficar,  porque  eu  acho  que  interessa  justamente  a  discussão  nossa,  é  as 

possibilidades de inserção de novos setores no CNPC e o que isso demanda, então, você pode 

ter um assento no plenário com direito a voz e voto, que implica alteração do decreto, um 

assento no plenário com direito a voz e voto e colegiado, que também implica alteração no 

decreto,  pode  ser  um  representante  de  órgão  ou  entidade,  na  condição  de  Conselheiro 

convidado, sem direito a voto, que é o caso que a gente verificou agora, que também implica 

alteração  do  decreto  e  pode ser  um seguimento  dentro  do  colegiado  já  existente,  que  aí 

implica, simplesmente, uma portaria, porque ela se refere ao regimento interno do colegiado, 

ou seja, há essa possibilidade,  também, de inserção de novos setores no Conselho. Então, 

esclarecido isso, acho que eu não gastei mais de 10 minutos, a gente pode passar a ouvir os 
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setores que estão convidados, eu devo dizer que o representante do Hip Hop, nós tivemos 

alguma  dificuldade  de  contatá-lo,  que  foi  o  Gog,  só  nesse  momento  nós  conseguimos 

confirmar a presença dele para amanhã as nove e meia, antes da mesa com a Ministra Luzia 

Bairros, Luíza Barrios, então, eu pediria que todo mundo, amanhã, chegasse meia hora antes, 

para ouvir, também, o Gog, do setor de Hip Hop. Nós vamos convidar um a um, então, os 

nossos convidados dos setores, nós optamos em fazer pela ordem alfabética, para que não, 

para que a gente tivesse algum dos setores, para que a gente tivesse algum critério, então, eu 

convidaria, para tomar, aqui, assento na mesa, o nosso convidado do setor de Capoeira, Paulo 

Henrique Menezes da Silva, o Mestre Paulão. De acordo com o convite que foi encaminhado 

pela Ministra, a gente terá aí um tempo de 20 minutos para a manifestação do convidado, 

depois de 10 minutos para eventuais perguntas do plenário para o convidado e aí, com isso, 

nós somos, só somos cinco convidados para ouvir essa tarde, ou seja, a gente vai tomar aí 

umas duas horas e meia, que é justamente o tempo previsto para essa sessão que é até as 18, 

caso a gente necessite um pouco mais de tempo, a gente poderá estendê-lo até, até onde for 

necessário.  Então,  com a palavra,  o  convidado da Capoeira,  Paulo  Henrique  Menezes  da 

Silva, o Mestre Paulão.

Sra. Ana Cristina (Secretaria-Executiva) – Bom, enquanto o Mestre Paulão se prepara, eu 

só queria compartilhar com vocês e queria pedir para a Márcia Rollemberg fazer uma rápida 

explanação da realização da Teia, que foi semana passada, em Natal, foi uma mobilização 

enorme, eu fiquei morrendo de vontade de estar lá, não aguentava mais ler as notícias e com 

vontade de estar lá, viu, Márcia? Então, eu queria que você fizesse uma rápida explanação do 

significado disso, dos números para a nossa cultura, está bom? Em rápidas palavras.

Sra. Márcia Helena Rollemberg (SCDC) – Bem, os dados, a maior parte dos dados a gente 

está fechando, mas foi um encontro que reuniu, não só as redes-pontes de cultura, mas reuniu, 

também, as redes, as redes da diversidade e também, a participação mais massiva do estado na 

construção dessas políticas em processo de diálogo e de gestão compartilhada. Então, a gente 

teve a presença de todo o sistema MINC e, aqui eu queria agradecer a participação de cada 

Secretaria, de cada vinculada que, pessoalmente, criou uma agenda, criando aí a possibilidade 

de conexão de interfaces muito ricas com a pauta da cidadania e da diversidade que é uma 

pauta que hoje está, tem que ser incorporada no conjunto do sistema MINC. Por outro lado, 

também, tivemos a participação de todos os gestores estaduais, então, os parceiros principais e 

alguns  municipais,  também,  nessa  pactuação,  outros  Ministérios,  tivemos  presença  dos 
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Ministérios,  Secretaria  de Direitos  Humanos,  Ministério  da Saúde,  SEPPIR,  Secretaria  de 

Juventude, Ministério da Justiça, o Fórum de Secretários e Dirigentes de Culturas do Estado e 

também  do  município  e  das  capitais,  das  regiões  metropolitanas,  parcerias  com a  EBC, 

retomando, inclusive, a perspectiva de uma agenda com a EBC, mais concreta de visibilidade, 

mais de 10 universidades federais da Unidade Federal do Rio Grande do Norte e do Instituto 

Federal, que foram os maiores parceiros nesse processo, localmente, também o Governo local 

e a prefeitura. Mas a gente conseguiu, na verdade, foi um momento de materializar o que a 

gente vem construindo aí, nesses últimos dois anos com a Ministra Marta Suplicy, que é a 

pauta da inclusão social, que essa pauta está mais estruturada como uma política e, também, 

ganhando aí possibilidade de estar conectando, também, os representantes dos, da sociedade 

civil  que estão em instâncias de diálogo e de construção de políticas,  exemplo,  o próprio 

Conselho  aqui,  os  colegiados  setoriais,  que  todos  foram  convidados,  especialmente  os 

colegiados de afro, que tiveram fóruns específicos como a questão dos indígenas, na questão 

dos ciganos, enfim. E, ao mesmo tempo, Conselhos, também, de outras pastas, então, estavam 

presentes lá o Conselho Nacional da Criança e da Infância, o CONANDA estava presente, o 

Conselho Nacional  LGBT, da  Pessoa com Deficiência,  a  Comissão  Nacional  de Povos e 

Comunidades Tradicionais, o Conselho da, de Igualdade Racial, enfim, o conjunto, também, 

de instâncias que pactuam política pública e, por isso a gente está fortalecendo a pauta e o 

componente da cultura nessas políticas também. Então, assim, para a gente, embora o esforço 

hercúleo, temos muito que aprender, tratar a diversidade com lei 866, com licitação, todo esse 

processo é uma grande dificuldade, mas eu acho que o saldo é extremamente positivo, eu acho 

que essa pauta se coloca hoje como uma, uma perspectiva de se construir um pacto nacional 

pela  cidadania e pela diversidade,  porque a gente tem que municipalizar  esse programa e 

municipalizar essa pauta. E, eu só tenho aqui que agradecer a sociedade civil, a postura, o 

diálogo, a capacidade de proposição, que a gente sai do, saímos de lá com várias questões, 

pauta  da criança,  pauta  da cultura  digital,  da democratização  dos  meios  de comunicação, 

pautas que são ricas e que constroem essa, essa grande política nacional que a gente vem, vem 

aí se empenhando para dar conta. Então, assim, foi muito positivo, eu acho que a gente tem 

que fazer aqui, depois, um espaço só de trazer os resultados da Teia, até pelos autores desses 

resultados, que não é só a Secretaria, é o conjunto desses parceiros, inclusive, parceiros da 

sociedade civil que não são, necessariamente uma estruturação como o Sistema S, que está 

aqui o SESC, o FECOMÉRCIO, enfim, e outros como a BRASEL, enfim, outros da iniciativa 

privada que ainda é um campo que a gente tem que buscar e ter mais parcerias, o Sistema S 

como uma parceria  mais  efetiva,  mas  o Sistema S é  meio,  para estatal,  está  no meio  do 
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caminho, mas também da iniciativa privada como um todo. Então, eu queria agradecer e dizer 

que A Teia é, hoje, a partir do olhar e com os dois decretos que, por coincidência, a gente teve 

algumas coincidências de efemérides, dia 17, dia de Combate à Homofobia, dia 17 de maio, 

dia 22, Dia Internacional da Diversidade e Dia do Abraço e, dia 24, Dia Internacional dos 

Ciganos,  e  a  oportunidade  de  fechar  A  Teia,  tendo  recebido  dois  grandes  presentes  da 

Presidente Dilma Rousseff, que foram os decretos de participação social, que quando você lê 

a  proposta  do  Sistema  de  Participação  Social,  você  tem,  no  Programa  Cultura  Viva,  um 

espelho concreto do que pode ser uma política com maior participação social, com uma gestão 

mais compartilhada, que ainda tem muita coisa para lapidar, mas que está no caminho certo. 

E,  ao mesmo tempo,  um decreto que fala,  do âmbito  dos convênios,  da simplificação de 

prestação  de  contas,  que  também  é  uma  pauta  que  está  sendo  construída,  também,  pelo 

Cultura Viva em função de toda a parceria que foi feita com a sociedade civil e do passivo 

que temos aí para resolver. Então, esses dois decretos e a oportunidade de ter a Presidência da 

República falando diretamente para a rede de pontes, pela fala do Gilberto Carvalho e do 

Paulo Pontual, de a gente se sentiu, também, honrado de estar interferindo numa agenda mais 

estratégica, que é da Cultura, que é agenda pautada pela Presidenta, então, eu acho que foi, 

apesar de algumas confusões, a gente teve um resultado muito efetivo e muito positivo e o 

novo Sistema nacional de Participação Social, essa política pode alçar A Teia a uma, a uma 

condição mais  reconhecida de uma instância  de diálogo e de construção da política,  quer 

dizer, o § único, que fala das instâncias, que fala, também, da Ouvidoria, que tem um novo, 

uma nova, inclusive, visão da Ouvidoria como instância de participação do indivíduo e do 

cidadão no processo da política, que isso é uma coisa que a gente te aqui no MINC ainda, que 

abrir  um pouco.  Mas a  gente  acha  que temos  aí,  agora,  uma luz  muito  interessante  para 

legitimar e institucionalizar esses espaços de diálogo do próprio programa, como reconhecer a 

Comissão Nacional de Pontos, o reconhecer A Teia como um espaço legítimo de diálogo e A 

Teia, na verdade, com um, mostra que é um espaço de pactuação, mas é, antes de tudo, um 

espaço de formação, um espaço de intercâmbio, um espaço de conhecimento do que é feito, 

então, A Teia traz vertentes culturais ao processo de participação que são muito ricas para 

inspirar até outros processos de participação. Então, queria aqui registrar, tivemos um selo 

comemorativo, que eu fiquei muito feliz, foi obliterado o selo dos 10 anos do programa, isso 

também dá uma capilaridade, uma visibilidade do programa e propusemos algumas questões 

importantes como a criação do Comitê Gestor do programa e, também, o GT Cultura Viva 

que a gente aqui, vai ter que falar mais tarde, então, assim, a gente também está avançando do 

ponto de vista, também, dessa institucionalidade. Então, eu queria agradecer a oportunidade e 
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agradecer a Secretaria-Executiva que estendeu muito a mão para que a gente estivesse lá, na 

hora do sufoco era:  “Ana, Ana, aprova aí”,  e a gente acabou aí, tendo um resultado muito 

efetivo por todo o conjunto do Ministério e, em nome de todo o conjunto do Ministério, desse 

esforço que eu estou aqui falando, não em nome só da Secretaria. Muito obrigada.

Sr. Bernardo  Novais da Mata Machado (SAI – Mediador) –  Obrigado, Márcia. Com a 

palavra, Paulão, Mestre Paulão.

Sr. Paulo Henrique Menezes  da Silva (Mestre Paulão – Capoeira) – Bom, gente,  está 

dando para ouvir aí? Boa tarde a todas e todos, queria aí, na pessoa da Secretaria-Executiva, é 

Ana Cristina? Estar cumprimentando todas as mulheres presentes e na pessoa do Bernardo, 

todos os homens presentes aqui na casa. Antes da minha fala sobre a questão da Capoeira, da 

criação  dessa  cadeira  no  CNPC,  eu  queria  agradecer  ao  Colegiado  de  Culturas  Afro-

brasileiras, por ter feito o encaminhamento da carta à Ministra, indicando, esse, os nomes, não 

só  da  Capoeira,  como  da  Cultura  Alimentar,  Comunidades  de  Povos  Tradicionais,  os 

quilombolas, pedindo mais espaço para a nossa comunidade, para nossa cultura no plenário 

do CNPC, a gente vai falar  um pouquinho aqui sobre isso e vai  abordar primeiro  alguns 

marcos  legais,  que nos amparam,  legalmente,  essa nossa solicitação.  A capoeira:  por  que 

queremos o Colegiado da Capoeira no CNPC? Claro que, para ter um colegiado, logicamente 

tem que ter uma cadeira. Pode passar, por favor. Então, temos alguns marcos culturais, alguns 

marcos legais, o próprio artigo da Constituição Federal, está grifado, eu não vou ler, porque 

eu tenho certeza que muitos daqui já conhecem, pode continuar passando, o 216, constitui 

patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial e, sendo a Capoeira um 

bem de natureza cultural imaterial, ele também está amparado no artigo 216 da Constituição 

Federal.  Pode  passar,  por  favor.  Vou  ser  breve,  porque  20  minutos,  eu  falo  muito  e  20 

minutos  para mim é  muito  pouco,  então,  tem o 216 lá  que  fala  do Sistema Nacional  de 

Cultura e esse sistema, fundamento da política nacional, que a gente já sabe, e o CNPC é uma 

das estruturas desse sistema, então, a importância da capoeira está dentro desse processo, o 

Mestre Pacheco costumava dizer que a capoeira é tudo que a boca come e, é verdade, então, a 

gente também quer comer um pouquinho do espaço no Conselho de Política Cultural. Pode 

passar, por favor. Vamos ver, eu grifei de vermelho as coisas que eu achei mais interessantes: 

democratização dos processos decisórios com a participação e controle social, quer dizer, isso 

aqui é um espaço de decisão também, é um espaço de controle social, eu acho que a capoeira, 

por  estar  em todos  os  estados  da  Federação  e,  em mais  de  50  países,  ela  tem condição, 
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realmente, de fazer esse controle e de participar, efetivamente, no compêndio da construção 

da política pública do Brasil. Então, vamos lá: constitui a estrutura do Sistema Nacional de 

Comunidades (ininteligível) na esfera da Federação, os Conselhos de Política Cultural, eu sou 

do Rio de Janeiro,  mestre  de capoeira  do Rio de Janeiro,  lá  a  gente conseguiu,  em duas 

cidades, eu sou Vice-Presidente do Conselho de Cultura da Cidade de São Gonçalo, que é o 

segundo do município e em população do estado e, lá, a gente conseguiu criar esse colegiado 

de  capoeira,  conseguiu,  em Niterói,  também,  a  mesma  coisa,  isso  foram vitórias,  nessas 

últimas, nessa última conferência que a gente teve na cidade. Pode passar, por favor. Então, a 

gente  fez  um apanhado  de  todos  esses  marcos  legais,  pode  passar,  então,  outra  questão 

importante, que é a Convenção da UNESCO, em que o Brasil é signatário, que tem alguns 

princípios,  então,  ao  artigo  segundo  diz:  princípios  diretores,  princípios  da 

complementabilidade,  dos,  eu  estou  meio  cegueta,  desculpe  (ininteligível)  culturais  do 

desenvolvimento, aí vem lá, sendo a cultura um dos melhores fundamentos, um dos motores 

fundamentais do desenvolvimento os aspectos culturais de, é que eu, deixa eu pegar a folha 

aqui, gente, porque eu estou sem óculos, aí me ajuda melhor, mas dá para vocês lerem. Então,  

eu peguei esses dois artigos por quê? Um fala dos princípios diretores e outro da participação 

da sociedade civil, o Brasil sendo signatário, foi lido aqui pelo Bernardo que nós temos a 

questão da, do plenário CNPC, 13 cadeiras do movimento artístico e mais 17, sete, não é isso? 

Sete dos segmentos dos patrimônios culturais, quer dizer, é muito pouco, nós estamos pedindo 

só mais cinco cadeiras, vai ficar com 11, vai ficar com dois a menos ainda para disputar com a 

galera,  para a  gente,  ainda.  Então,  a própria  convenção da UNESCO prevê esse controle 

social,  o papel  fundamental  da sociedade civil  na proteção da diversidade das expressões 

culturais, então, o Brasil é signatário de vários, pode passar, por favor, o estatuto da igualdade 

racial, no artigo que trata, na sessão que trata da cultura, tem aqui também falando da questão 

da, do Poder Público garantirá o registro e a proteção da capoeira. Vamos falar aqui só do 

registro da capoeira,  a capoeira  foi registrada em 2008, o ofício dos mestres  e a roda de 

capoeira,  mas,  até  hoje,  apesar  da  grande,  do  grande  empenho  da  Célia  Cursino,  do 

desempenho  de  algumas  superintendências  do  IPHAN,  a  salvaguarda,  ainda  não  está 

acontecendo efetivamente, então, aqui é um espaço de a gente também fazer cobrança desse 

processo, desse registro, esse ano está sendo indicado a, pode passar, por favor, a roda de 

capoeira como patrimônio da humanidade, na UNESCO e, onde está o espaço de poder, o 

empoderamento dos capoeiristas nesses processos? Temos também o decreto 5520, que cria o 

Sistema Federal de Cultura e, aí a gente sabe, pontuando bem nesse decreto, vocês sabem bem 

o que está escrito aí, então, são importantes marcos legais que nos amparam para poder estar 
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reinvindicando essas cadeiras, não só da capoeira, mas como da cultura alimentar, como da 

cultura dos quilombolas, do Hip Hop, que eu esqueci de citar noutro momento. Pode passar, 

por favor. E aqui o decreto que fala sobre:  “É um órgão colegiado integrante da estrutura  

básica do Ministério da Cultura que tem por finalidade propor a formulação de políticas  

públicas com vistas a promover a articulação e o debate dos diferentes níveis do Governo e a  

associação de sociedade civil organizada para o desenvolvimento e o fomento das atividades  

no território nacional.” Olha, se tem que se articular com a sociedade civil organizada, eu 

costumo falar,  lá  no Rio  de Janeiro,  eu sou funcionário  público  da cidade,  de segurança 

pública, eu falo: a capoeira chegou onde a segurança não chega, às vezes a Polícia não entra 

na comunidade, mas a capoeira entra, então, a gente tem articulação com as comunidades, a 

gente  tem articulação com a sociedade como um todo.  E,  o artigo 7º  que:  “Compete ao 

plenário  do  CNPC incentivar  a  participação  democrática  na  gestão  das  políticas  e  dos  

investimentos  na  área  cultural.” Vou dar  um exemplo  aqui,  pode  passar,  não  sei  se  vai 

chegar, daqui a pouquinho eu vou falar sobre o pró-capoeira, que foi um projeto aqui para, 

feito pelo IPHAN, que, na época do edital foi feito para OSCIP, o dinheiro foi mal utilizado, 

está com um monte de processo no TCU e a capoeira não foi ouvida. Portaria número 28, de 

19 de março de 2010, regimento do CNPC, aí vem o caput vem lá, dizendo a mesma coisa do 

anterior:  “E compete ao plenário fiscalizar, acompanhar e avaliar a aplicação de recursos  

provenientes do Sistema Federal de Financiamento da Cultura”, não sei como é, como é que 

foi o repasse para a OSCIP, por exemplo, para o programa pró-capoeira, mas a gente não teve 

acesso  para  fiscalizar,  para  acompanhar  todo  esse  processo,  apesar  de  participar  dos 

encontros.  Pode  passar,  por  favor.  E,  aí  vem  o  decreto  6040,  que  fala  da  política  de 

desenvolvimento, é sustentado pelos povos das comunidades tradicionais, a capoeira é uma 

expressão da cultura tradicional também, amparada por esse decreto também, então, eu acho 

que a gente tem vários marcos legais que amparam por essa discussão, eu estou passando 

rápido porque eu quero pontuar, mais lá na frente, algumas outras questões. Pode passar, por 

favor. E, ai, Márcia, esse é para você, a Márcia assinou um relatório em 2012, dizendo o 

seguinte, lá para a UNESCO, para falar da, do que estava sendo feito com a salvaguarda dos 

patrimônios culturais aqui, já que o Brasil é signatário:  “A participação dos cidadãos nas  

gestões das políticas públicas nas decisões de Governo tem sido um dos pilares da política  

dos  estados  brasileiros,  expressa,  dentre  outras  iniciativas,  na  institucionalização  dos  

conselhos paritários, na área da cultura, ele se expressa com a Conferência Nacional de  

Cultura, o Conselho Nacional de Política Cultural, criado em 2005 e a Comissão Nacional  

de incentivo à cultura.” Olha, se tem paridade, eu quero esse espaço para ter essa paridade 
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aqui no Conselho, falaram dos 13 e sete aqui, ainda há pouquinho, então, a gente quer mais,  

queremos mais cinco e ainda vai dar 12, ainda vai faltar espaço, então, era, vai faltar uma 

vagazinha, então, o próprio relatório mandado pelo Ministério da Cultura para a UNESCO, 

ele prevê essa participação social, prevê essa paridade, temos 28 aí falado pelo coisa e mais 

três escolhido pela, pela, pela Ministra, mas, mesmo assim, eu acho que a gente ainda precisa 

de muito mais.  Pode passar, por favor. Na Terceira  Conferência Nacional de Culturas,  da 

época de quando nós fomos delegados, a terceira proposta no eixo três, cidadãos e direitos 

culturais, a terceira proposta mais votada, foram articuladas, ela saiu de uma proposta que a 

gente aprovou em São Gonçalo, sobre um livro de capoeira, no eixo foi se construído uma 

outra proposta, aí juntamos lá os quilombolas, os jongueiros, os mestres de capoeira, o Hip 

Hop e foi a terceira mais votada desse eixo e a sexta mais votada da conferência, sobre a 

importância dos mestres de culturas populares e tradicionais, incluindo todos aqueles ali e 

outros  que  não  foram  citados  aí  porque  o  texto  ficaria  muito  grande.  Então,  a  própria 

conferência  já  nos  respaldou,  com  mais  de  1000  delegados,  não  é  isso?  De  que,  da 

importância do papel desses mestres para o desenvolvimento da cultura nacional. Pode passar, 

por favor. Vou dar exemplo aqui, agora, porque aconteceu aqui, no CNPC, o CNPC, não sei 

se, eu recebi uma cópia de recomendação do CNPC, os dois PLs dali de baixo, que foram 

apensados, que trata do que a política nacional criou e o que trata do programa de proteção 

aos mestres,  por exemplo,  no Senado Federal  está  um projeto de lei  da Câmara,  que era 

7370/2002 e a 031, hoje, que está no Senado, com a Senadora Elide Camacho, está falando de 

profissionalização da capoeira, só o IPHAN deu um parecer sobre isso, até hoje o plenário do 

CNPC não  se  posicionou  sobre  esse  projeto  e  esse  projeto,  hoje,  lá,  atrela  a  capoeira  à 

educação física, derruba a gente, se tivesse um representante da capoeira aqui no plenário, a 

gente teria feito o que? Uma indicação de apoio a esse processo aí, de discussão, porque hoje 

a  própria  Senadora (ininteligível)  disse que só vai fazer  na Bahia e já fez e em Brasília, 

audiência pública, quer dizer, e aí, cadê a transparência? Cadê a discussão com a comunidade 

da capoeira? Então, a importância do plenário do CNPC ter um representante da capoeira, ter 

um representante das culturas, do  Hip Hop, da cultura alimentar e dos quilombolas, porque 

nós é que precisamos estar aqui trazendo a nossa voz para defender o que a gente acredita. 

Pode passar, por favor. Aí, foi o que eu falei dos encontros (ininteligível) de capoeira, esse foi 

a nossa participação nos Encontros para a Copa do Rio de Janeiro, nesse encontro, que custou 

mais  de  4.000,  R$  4.000.000,00  para  uma  OSCIP,  aqui  de  Brasília,  deu  um  monte  de 

problema na prestação de contas, várias proposições foram aprovadas e poucas delas saíram 

do papel, tiraram do IPHAN para a Fundação Palmares, depois da Fundação Palmares voltou 
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para o IPHAN e aí está essa discussão, não andou, o dinheiro, não sabemos como foi utilizado 

e esse controle social de que a gente está falando aqui não foi feito, acho que a estrutura do 

CNPC também é para esse processo, volto a reafirmar que nós não estamos pedindo favor 

aqui, a gente quer um espaço de direito, porque a gente não quer só comida, a gente também 

quer  poder  e  nem só  diversão.  Pode passar,  por  favor.  Pegando outro  trecho  do abaixo-

assinado do IPHAN, que foi enviado para a UNESCO, que estava sendo, está rodando no 

Brasil,  sobre a roda de capoeira esse ano, ser levada para discussão na UNESCO, para se 

tornar patrimônio cultural  da humanidade,  olha a roda de capoeira se tornando patrimônio 

cultural da humanidade vai ser uma coisa muito importante, mas a gente primeiro precisa ser 

valorizado dentro desse Brasil, a capoeira foi utilizada em vários, na Guerra do Paraguai, com 

batalha aos novos baianos, botaram os negros na frente pensando que eles iam ser derrotados 

e voltaram de lá, mas quem ganhou a fama foi o Caxias, com as notas de capoeira. Então, 

muitas coisas ocorreram, foram utilizadas, a própria palavra chapa hoje, que é utilizada, chapa 

um, chapa dois, o Vieira Filho fala lá em Sociologia dos Desportos sobre essa, esse termo 

dessa palavra: “Não me prende, não, que eu sou chapa do Senador fulano de tal”. Então, a 

política sempre se envolveu com a capoeira, mas utilizando ela como uma ferramenta para 

suas benesses, agora a gente quer estar dentro do espaço da política para construir a política 

da  capoeira,  para  construir  a  política  da  comunidade  afro-descendente,  da  comunidade 

africana  no Brasil,  então,  é  esse espaço,  esse é  um espaço de poder,  é  um espaço que a 

capoeira tem. Então, está lá, como diz o trecho da carta: “Não é mais um título bonito para  

colocar na parede”, a gente não quer estar aqui, no CNPC, para ficar botando título: “Não, a  

capoeira está no CNPC”, nossa batalha é muito grande, no Rio de Janeiro, no ano passado, 

morreram oito mestres de capoeira, inclusive um de leptospirose, porque morava muito mal e 

o que o Poder Público está fazendo com esses mestres? Morreram oito, três de câncer, então, 

são essas políticas públicas que a gente quer acompanhar, a gente quer discutir com a nossa 

comunidade, a gente quer discutir com o Ministério da Cultura, quer discutir com o Governo 

do Estado, na Secretaria de Cultura, nas prefeituras municipais e levar a demanda para a nossa 

comunidade.  Pode avançar,  por  favor.  O reconhecimento  internacional  a  capoeira  já  tem, 

Mestre João Grande foi aluno do Mestre Pastinha, ele, ele não estudou, não foi para o banco 

escolar, mas recebeu o título de Doutor, nos Estados Unidos, tem o Green Card, mora lá mais 

de  15,  mais  de  20  anos,  já,  esse  reconhecimento  internacional  a  capoeira  já  ganhou  e  o 

reconhecimento do Brasil? Reconhecimento no espaço aqui do CNPC para ajudar a construir 

as políticas públicas para a nossa sociedade, a política de identidade, que é muito importante, 

eu vejo a capoeira, o trabalho, o sistema prisional, as ONGs, às vezes entram lá, subcontratam 
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o professor de capoeira, o que mais falta lá é identidade e a maioria lá são afro-descendentes e 

isso não é trabalhado, mas é o dinheiro público que leva patrocínio da Petrobrás, patrocínio 

disso  e  daquilo,  então,  nós  temos  que  discutir  essas  questões  e  voltamos  a  reafirmar: 

queremos o espaço do CNPC para isso, não só para a capoeira, mas para o  Hip Hop, vou 

concluindo lá, vamos lá, vai avançando. Nas campanhas, quando eu digo, o Ministro Gilberto 

Gil era, estava aqui no Ministério, ele fez uma roda de capoeira lá na, lá em Genebra, na 

ONU, falando:  “A capoeira é paz no mundo”,  aí  eu aproveitei  e peguei uma foto de um 

evento de, da capoeira no Rio de Janeiro falando sobre a cultura da paz, então, a gente tem 

discutido  várias  políticas  públicas  nesse sentido  aí.  Pode avançar.  Então,  a  ferramenta,  a 

capoeira é uma ferramenta de inclusão social, nas comunidades, nas escolas, nos clubes, nas 

academias, nas universidades, no Sistema S, eu fui funcionário, alguém aqui falou que é do 

Sistema S, não é? Eu fui funcionário do Sistema S há 18 anos, no Rio de Janeiro, na área de 

cultura, pode passar, por favor, essas são algumas imagens da inclusão, da capoeira como 

ferramenta de inclusão social. Pode passar, por favor, pode avançar bem rápido que já está 

acabando, cumpri minha fala. Ah, isso aqui é no Instituto Benjamin Constant, eu trabalho com 

deficiente visual, que é do Governo Federal, pode passara, por favor, alunos com Síndrome de 

Down, pode passar, isso aqui é a capoterapia,  criada pelo Mestre Gilvan, de Brasília, que 

trabalha com pessoas idosas, então,  é uma ferramenta de inclusão social  a capoeira,  pode 

passar. Então, a capoeira em números, ela é praticada em todos os estados da Federação, está 

presente em mais de 150 países, o Ministério das Relações Interiores, Exteriores lançou esse 

livro aqui, não sei se vocês têm acesso ao Ministério das Relações Exteriores e que, em 2007,  

ele patrocinou, no exterior e em todos os continentes, 50 projetos de capoeira. Pode avançar. 

Então, só para concluir, Bernardo, isso aqui é a capa do PPA que vocês mandaram para o 

Congresso Nacional, uma parte da capa em que o Governo Federal diz: “Plano Mais Brasil,  

mais desenvolvimento, mais igualdade, mais participação”, então, se o Brasil, no seu PPA 

quer isso, a capoeira também quer seu espaço no CNPC, porque a gente quer mais igualdade, 

a gente quer mais desenvolvimento e quer mais participação. Muito Obrigado.

Sr.  Bernardo  Novais  da Mata Machado (SAI –  Mediador) –  Paulão  utilizou  oito,  18 

minutos, obrigado pela, por cumprir o tempo, eu gostaria de saber se tem alguma pergunta a 

fazer ao Mestre Paulão ou alguma observação ou algum comentário, nós temos 10 minutos 

para essa finalidade. Com a palavra, o IPHAN, Andrey.
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Sr. Andrey (IPHAN) – Na verdade, eu queria só entender como é que vai ser a dinâmica, 

apresenta, debate? Apresenta, debate? Como é?

Sr. Bernardo Novais da Mata Machado (SAI – Mediador) – Isso, é melhor, 10 minutos, 

acho que é melhor do que debater tudo em conjunto depois.

Sr. Andrey (IPHAN) – Não, fica difícil, sobretudo sendo do IPHAN, quando a gente ouve e 

reconhece primeiro e como legítima essa reivindicação dos mestres da capoeira e eu acho que 

ela é legítima no sentido em que nós tivermos condições de reconhecer que nós não temos 

canais suficientes para ouvi-los, porque senão eles não estariam aqui, exatamente como disse 

o  mestre,  lutando  por  um  apoderamento,  ou  seja,  mais  poder  para  poder  encaminhar 

reivindicações, repito, justas. E, porque eu digo que é difícil falar isso? Primeiro, porque eu 

discordo da ideia de que a capoeira não e reconhecida no Brasil, tanto ela é reconhecida que 

ela  é  registrada  como patrimônio  imaterial  do Brasil,  pela  instituição  que  agora me  cabe 

representar aqui, então, sim, é claro, mais do que o IPHAN, a capoeira é reconhecida pela 

população brasileira, ela está presente e tem abrangência em todo, é um dos, talvez a única, o 

único bem registrado, imaterial,  com abrangência nacional, de fato, é a capoeira, portanto, 

então, o que me diz? Existe essa necessidade da construção de canais, isso a gente tem que 

trabalhar nesse sentido, sobretudo. E, finalmente, quero chamar a atenção, que me parece que, 

embora legítima a ideia de construir novos, cadeiras ou criar, até, novos colegiados setoriais, 

mas, sobretudo colegiados, que eu acho que essa é a tendência, é muito perigoso, no sentido 

que acaba uma espécie de tiro no pé, de enfraquecimento. Eu sou um de que, desde que eu 

estou aqui, acompanhando o CNPC, eu digo isso, ao contrário, a separação entre patrimônio 

material e imaterial, isso enfraqueceu o patrimônio cultural, isso afastou pessoas que tinham 

que  estar  trabalhando  na  construção  de  uma  única  política,  ou  seja,  exatamente,  a  gente 

perdeu  densidade  nas  discussões,  ou  seja,  houve  uma  dissociação  de  pessoas,  houve  um 

afastamento de pessoas e a gente paga isso com uma desarticulação entre nós, que temos que 

construir essa política, inclusive entre as instituições, foi citado aqui o caso IPHAN/Palmares, 

ora, se isso acontece entre IPHAN e Palmares, imagina entre os diferentes representantes aqui 

presentes e que têm assento legítimo nesse Conselho. Portanto, a gente tem que ter muito 

cuidado, eu acho, no sentido em que, ao buscar, abrir caminho para reivindicações legítimas, a 

gente puder enfraquecer aquilo que nos cabe, de fato, que são construção, que é a construção 

de políticas fortes, não é? Então, o caminho, me parece, é canais efetivos de comunicação. 

41



Sr. Paulo Henrique Menezes da Silva (Mestre Paulão – Capoeira) – Cabe réplica aí?

Sr. Bernardo Novais da Mata Machado (SAI – Mediador) – Claro.

Sr. Paulo Henrique Menezes da Silva (Mestre Paulão – Capoeira) – Obrigado. Como é o 

nome dele, mesmo, por favor? Senhor...

Sr. Bernardo Novais da Mata Machado (SAI – Mediador) – Andrey.

Sr. Paulo Henrique Menezes da Silva (Mestre Paulão – Capoeira) – Andrey, boa tarde, o 

que acontece quando eu falo, eu tenho, minha voz é muito pesada, dessa questão, eu sei que a 

capoeira foi reconhecida como patrimônio, mas, por exemplo, não adianta reconhecer, tem 

que ter recurso, por exemplo, eu sou do GT da Salvaguarda do IPHAN, no Rio de Janeiro, eu 

pago meu almoço, eu gasto o dinheiro da minha passagem, eu faço por amor, mas por amor 

até quando? Então, não adianta estar no salvaguarda, se não tem o recurso para se fazer a 

salvaguarda  acontecer,  quando  eu  falo  de  valorização,  eu  falo  do  recurso.  Porque,  tem 

recurso, quando a gente trouxer, na discussão da Conferência Nacional de Cultura, de 40% de 

recursos para as culturas negras, a gente viu lá, foi separado aquela dicotomia do racismo 

institucionalizado ali, naquele momento, cada um para o seu lado e a discussão, porque as 

pessoas não querem discutir isso porque dói na ferida e no bolso de alguém. Então, existe, por 

exemplo,  alguns grupinhos ou grupos que recebem muito dinheiro com a capoeira,  mas a 

maioria dos mestres, dos grandes mestres, daqueles que estão lá, lá dentro da roça, que não 

veem nem o cheiro desse recurso para desenvolver o seu trabalho, então, como é que você 

quer salvaguardar se você não salvaguarda as pessoas que deixaram, que trabalharam esse 

tempo todo e não têm recursos para isso, não é? Não adianta se gastar milhões, se esse milhão 

não é, se esses milhões não são canalizado para aquela cultura que, de fato, vai agregar valor. 

Com todo respeito às outras culturas, eu estou com 30, 49 anos de idade, comecei com 12 na 

capoeira, nunca parei, graças a Deus nasci numa favela, consegui fazer três faculdades, mas 

nem  todo  mundo  consegue  isso,  não,  entendeu?  Por  quê?  Porque  eu  fui  buscar  o 

conhecimento para brigar pelo meu povo aqui. Então, eu quero dizer, que eu não discordo que 

a capoeira tenha sido valorizada,  nos últimos 10 anos, inclusive,  só que tem que avançar 

muito mais, precisamos avançar muito mais.

Sr. Bernardo Novais da Mata Machado (SAI – Mediador) – Narciso.
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Sr. Narciso – Boa tarde. Bom, eu, eu quero a partir da nossa experiência, porque nós estamos 

há um ano e meio, também, em processo de reestruturação do Conselho Estadual e, lá no 

Acre, Mestre, a capoeira também está reivindicando uma cadeira permanente no colegiado do 

Conselho, no plenário do Conselho com essa justificativa de que as culturas afro-brasileiras, é 

verdade que já  tem uma cadeira  no plenário,  mas  elas  são de importância  tamanha  e  de 

contribuição enorme e de variedade, também, igualmente tamanha e enorme, que não cabe em 

uma única representação, essa é a justificativa básica colocada lá. Inclusive, com outra, um 

debate  que está  pegando força,  inclusive,  dentro das culturas  indígenas,  que também tem 

cadeira, uma cadeira no plenário do Conselho, que a justificativa é a seguinte: o estado do 

Acre tem 152.000 quilômetros quadrados, 22 municípios, 16 terras indígenas, desculpa, 16 

povos, 33 terras indígenas. Então, se a gente for considerar pela representação de povos, para 

começar, nós falamos 17 línguas, que é o português, 16 indígenas e mais o portunhol, porque 

tem peruanos e bolivianos ali no lado, então, na verdade, a gente devia ter, se fosse considerar 

a representação de cada povo indígena, o Conselho Estadual de Cultura do Acre devia ter 16 

representação indígena, não uma só, porque Caxinauá não se faz representar por Culina nem 

por Caxarari, nem por Jamamadi, nem Jaminauá, enfim, nem os Culinas, nem os Axanincas e 

tal. Então, é uma discussão, que a nós, mais íbero-americanos do que afro-brasileiros ou do 

que indígenas, não é fácil compreender de pronto, mas eu acho que é um debate importante, 

por outro lado o Conselho tem que se perguntar qual é o seu tamanho, entendeu? Ou qual 

deve ser o seu tamanho, para ele se tornar funcional, legítimo, democrático, enfim, porque 

uma representação de cada área cultural e aí, a denominação de área cultural também é um 

debate que acho que deve ser feito ou refeito, continuado, é pouco, uma representação por 

segmento,  entendeu?  E  aí,  entendeu,  Mestre?  Entendeu?  Repito,  não  estou  discutindo 

legitimidade, não estou discutindo importância e, muito menos, necessidade, estou fazendo 

uma  discussão  jogando  tudo  no  pacote,  por  quê?  Nós  estamos  com  uma  conferência 

extraordinária  convocada para  ouvir  a  sociedade sobre  isso,  então,  nós  vamos  fazer  uma 

conferência agora em julho, extraordinária, só para ouvir a opinião da sociedade, sobre qual 

deve ser o real papel, a atribuição e o real tamanho do Conselho Estadual de Cultura. É essa a  

contribuição.

Sr. Paulo Henrique Menezes da Silva (Mestre Paulão – Capoeira)  – É, a capoeira,  no 

Brasil todo, ela é sempre utilizada pelos Governos, o que eu vejo hoje, a gente tem discutido 

muito  no  meio  da  capoeira  o que?  Trabalhar  a  unidade  na  diversidade,  eu  acho que  um 
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colegiado  dentro  do  Conselho  aqui,  vai  poder  fazer  isso,  trazer  todos  os  segmentos  da 

capoeira do Brasil e discutir aqui dentro as políticas públicas na diversidade, porque o grande 

problema hoje, lá fora, é que são articuladas várias políticas para desarticular esse. Vou dar 

um exemplo, é que o próprio Governo Federal hoje, exige do, nos programas do Ministério do 

Esporte, programa Segundo Tempo, Esporte e Lazer da Cidade, que o mestre de capoeira, que 

o ofício do mestre é patrimônio cultural, mas que ele seja afiliado ao CONFEF/CREF, para 

poder trabalhar lá. E aonde é, qual instância, que eu já reclamei lá e não deu certo, já reclamei 

até com a Ouvidoria e não deu certo, qual instância que eu vou poder ter poder para bater 

contra esse sistema? Já que a capoeira é patrimônio e se, eu já reclamei na própria conferência 

sobre isso e nós fizemos encaminhamento, apesar de ter um projeto de lei na Câmara dizendo 

para  tirar  a  capoeira  do  sistema CONFEF/CREF,  que a  relatora,  Deputada  Federal  Alice 

Portugal, eu não sei, já está um tempão aí e não sai do papel, enquanto isso estão sendo, os 

mestres de capoeira estão sendo, tomando o espaço dele pelo estudante de Educação Física 

que cursa a capoeira dois semestres na Universidade. Eu acho que isso aqui é um espaço de 

empoderamento  para  o  pessoal  da  capoeira,  para  a  nossas  comunidades,  para  as  nossas 

culturas e é um espaço legítimo e como saem várias recomendações daqui, também vai ser 

uma  recomendação  para  discutir  essas  questões  lá,  só  para  dar  alguns  exemplos  do  que 

acontece com a capoeira.

Sr. Arthur Leandro de Moraes Maroja – Tata Kinambogi Wizambi (Conselheiro de 

Culturas  Afro-brasileiras)  – Eu  gostaria  de  aproveitar  a  tua  fala  para  dizer  o  seguinte: 

quando tu pergunta assim, que nós precisamos procurar o real dimensionamento para...

Interlocutora Não Identificada – Artur, só um minutinho, precisa se identificar, Artur, por 

favor.

Sr. Arthur Leandro de Moraes Maroja – Tata Kinambogi Wizambi (Conselheiro de 

Culturas  Afro-brasileiras)  – Arthur  Leandro  Tata  Kinambogi  Wizambi,  Conselheiro  de 

Culturas Afro-brasileiras. Então, quando tu falas de redimensionar para encontrar, digamos 

assim, o equilíbrio democrático, o primeiro ponto que a gente passa é o reconhecimento de 

que esta forma,  de que essa que nós estamos não é democrática e ela não é democrática 

exatamente porque ela não consegue abarcar os 33 povos indígenas do teu estado, porque 

quando é para colocar os 33 povos indígenas do teu estado, aí num instante vai ser reclamado 

um orçamento e vai dizer...
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Sr. Narciso – 16 povos.

Sr. Arthur Leandro de Moraes Maroja – Tata Kinambogi Wizambi (Conselheiro de 

Culturas Afro-brasileiras) – Sim, os 16 povos indígenas que eu já estou multiplicando para 

33.

Sr. Narciso – 33 terras.

Sr. Arthur Leandro de Moraes Maroja – Tata Kinambogi Wizambi (Conselheiro de 

Culturas Afro-brasileiras) – Então, as 33 terras e os 16 povos, eles não estão lá dentro, eles 

não estão lá dentro, porque o estado foi pensado única e exclusivamente para branco e aí nós 

estamos  trazendo,  quando  a  gente  coloca  essa  questão  aqui,  não  é  se  capoeira  é  mais 

importante do que as artes visuais ou a arquitetura, o que nós estamos colocando aqui é que há 

uma desigualdade nas relações raciais nesse, nesse Conselho, há uma desigualdade com os 

indígenas e há uma desigualdade com os povos negros, com os povos negros e, é nesse ponto 

que nós estamos colocando. Então, se tu colocas que a gente tem que redimensionar, me diz 

aí: qual é a redimensão ou como que nós vamos...

 Sr. Paulo César Pereira de Oliveira (Pai Paulo – Comunidade dos Povos Tradicionais 

de Matriz Africana) – Posso fazer uma proposta?

Sr. Arthur Leandro de Moraes Maroja – Tata Kinambogi Wizambi (Conselheiro de 

Culturas  Afro-brasileiras)  – Como  nós  vamos  redimensionar  isso  para  que  haja  esse 

equilíbrio aqui dentro, inclusive, porque, estranho, um ano e meio, já de, da nossa gestão, de 

repente,  hoje,  aparece  um  monte  de  cara  preta  como,  como  Conselheiro  do  Governo  e 

apareceram esse monte de cara preta por quê? Porque amanhã a Ministra da Igualdade Racial 

vai estar aqui, tomara que eles estejam aqui para ouvi-la, para ouvi-la, para saber, não é? o 

que é ser negro, no Brasil. mande ver, Pai Paulo.

Sr. Paulo César Pereira de Oliveira (Pai Paulo – Comunidade dos Povos Tradicionais de 

Matriz Africana) –  Eu tenho uma proposta,  até de redução do número de cadeiras,  uma 

cadeira para matriz eurocêntrica, uma para matriz africana e uma para indígena, se resume a 

três.
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Sr. Bernardo Novais da Mata Machado (SAI – Mediador) – Ok. Você, nós vamos poder 

ter a oportunidade de dar continuidade o debate, concluímos aí os 10 minutos previstos, eu só 

queria, queria comentar uma só questão, Paulão, Mestre Paulão, é que a paridade do plenário 

é  entre  Poder  Público  e  sociedade  civil,  quer  dizer,  não  é  a  paridade  entre  artísticos  e 

patrimônio, não, o conceito de paritário aqui é Poder Público e sociedade civil. E, lembrando, 

inclusive, o seguinte, e é importante dizer isso, para continuidade do debate, quer dizer, ao se 

criar  mais cadeiras da sociedade civil,  estariam, automaticamente,  sendo criadas,  também, 

mais  cadeiras  do  Poder  Público  para  manter  a  paridade,  então,  isso  é  importante  para  a 

continuidade do debate. Eu convidaria, agora, a Rita Maria Ventura dos Santos para...

Sra. Dulce – Eu só registro que eu pedi a palavra e não foi dado, tudo bem, eu espero e falarei 

no final.

Sr.  Bernardo  Novais  da  Mata  Machado (SAI  –  Mediador)  –  Desculpa,  desculpa. 

(Intervenções fora do microfone) 

Sra. Dulce – Eu acho que a importância da capoeira na cultura, nesse país, é algo que é um 

absurdo o que está acontecendo na capoeira, é um absurdo a falta de respeito aos mestres, é 

um absurdo dizer que o aluno de Educação Física, que faz seis meses de capoeira e, eu estou 

dizendo  isso  como ex-capoeirista,  porque de  algum tempo  para  cá  não jogo,  mas  eu  fui 

capoeirista,  mas da Angola,  viu,  não foi  de regional,  não e  meu mestre  foi Mestre Gato. 

Então,  eu  acho  da  maior  importância,  inclusive,  nesse  país,  devia  ser  dado  nas  escolas 

fundamentais,  nos cursos primários,  o trabalho de corpo,  é lamentável  que os dançarinos 

desse país façam técnicas europeias e balés clássicos e etc. e se esqueçam do trabalho com o 

corpo da, a técnica da capoeira, o equilíbrio que a capoeira dá para o ser humano, é uma 

questão de cidadania e de brasilidade. Não sei se seria, não sei se vale a pena a capoeira vir 

para um, uma cadeira nesse Conselho, porque...

Interlocutora Não Identificada – No microfone, por favor, Dulce.

Sra. Dulce – Não sei se o Conselho, já vou, o Conselho está avançando tanto quanto foi na 

sua  gênese,  quando  nós  viemos  aqui,  com o  Ministro  Gilberto  Gil  e  era  um novo,  um 

Conselho  que  ouvia  a  sociedade,  que  realmente  avançava  e  que  o  que  era  dito  aqui  era 
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atendido, eu não sei se há um esgarçamento e se essa luta vale a pena. Agora, estarei sempre 

com a capoeira e, lógico, contra qualquer relação da capoeira com o CONFEF. (Intervenções 

fora do microfone) O CONFEF quer controlar, é o Conselho Federal de Educação Física, quer 

controlar a capoeira como quer controlar a dança e que é uma luta e que estamos aí há anos 

lutando com isso e estamos juntos nisso. Obrigado.

Sr. Bernardo Novais da Mata Machado (SAI – Mediador) – Com a palavra, Mãe Rita.

Sra.  Rita  Maria  Ventura  dos  Santos  (Mãe  Rita  –  Patrimônio  Imaterial)  –  Sou  Rita 

Santos, mas, antes de mais nada, a benção os meus mais velhos, a bênção meus mais velhos, a 

bênção meus mais novos. Eu sou Rita Santos... (Intervenções fora do microfone) A bênção 

meus  mais  velhos,  a  bênção meus  mais  novos.  Eu sou Rita  Santos,  sou representante  do 

patrimônio  imaterial,  porque somos  patrimônio  imaterial,  não  é  o acarajé,  é  o  ofício  das 

baianas de acarajé, não é só a capoeira, as baianas já estão mapeadas por nós em 20 estados,  

em oito países, então, nós já estamos em 20 estados até o momento, não mapeamos mais  

porque não tivemos dinheiro para isso, então, nós também estamos seguindo a capoeira. E, eu 

vim falar sobre a cultura alimentar tradicional, nós queremos um assento, sim, para que exista 

no país todo, dessa diversidade cultural, a cultura alimentar tradicional é importante e precisa 

ser preservada, por um lado eu fico preocupada, porque quando fala em preservação, quando 

fala em título de patrimônio imaterial, para nós não valeu muito a pena, eu penso toda hora 

sobre isso. Mas é importante que a cultura alimentar esteja por aqui, sim, ela precisa ter uma 

cadeira e eu acho que é aqui que a gente vai conseguir preservar, nós temos vários mestres 

que  sabem tudo  sobre  a  cultura,  sobre  essa  comida  e  que  está  se  perdendo,  então,  nós 

precisamos, sim, ter uma cadeira aqui, aqui, hoje, não é a baiana de acarajé, não é sobre o 

acarajé que a gente está falando, é sobre toda a cadeia alimentar do país inteiro e a gente 

precisa ter uma cadeira, eu falo pouco porque eu fico envergonhada e, se eu falo, eu só brigo 

quando é para brigar, eu falo muito. Então, gente, é só isso. 

Interlocutora Não Identificada – Muito bem.

Sra. Rita Maria Ventura dos Santos (Mãe Rita) – Não, e se eu for brigar, aí eu falo muito, 

mas  é isso,  eu quero pedir  a vocês que olhem bem para isso,  para essa cadeia alimentar 

tradicional, é necessário ter, sim, um espaço aqui dentro para a gente preservar, nós temos 
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muitos mestres que sabem muito e eles precisam ter uma cadeira aqui. É só isso que eu quero 

falar para vocês. Boa tarde.

Sr. Bernardo Novais da Mata Machado (SAI – Mediador) – Bom, aí em discussão, então.

Interlocutor Não Identificado – Mas a Mãe não trouxe nenhum acarajé?

Sra. Rita Maria Ventura dos Santos (Mãe Rita) –  (Intervenção fora do microfone) Vou 

trazer acarajé industrializado, ninguém faz nada como antes. (Intervenções fora do microfone) 

Sr. Bernardo  Novais da Mata Machado (SAI – Mediador) – Conselheira Edna, com a 

palavra.

Sra. Edna Maria da Costa e Silva (Patrimônio Imaterial) – Eu quero reforçar o pedido de 

Mãe Rita, porque a cultura alimentar estava saindo na Secretaria de Economia Criativa, com o 

nome de gastronomia,  o Pará fez a única conferência  livre de gastronomia do país e  nós 

entendemos que, para povos indígenas e comunidades tradicionais, principalmente o pequeno 

produtor,  aonde está  a  cultura  alimentar  que  é  a  segurança  alimentar,  é  preciso  que  seja 

cultura alimentar,  nós não podemos estar criando segmentos  quando nós ainda não temos 

nenhuma salvaguarda das nossas expressões culturais, nós não podemos, dentro da economia 

criativa, onde se fala muito em inovações e não se fala, nem se toca em práticas, estar dando 

esse nome de gastronomia. Foi na Conferência Nacional de Cultura que eu entreguei, assinei a 

moção de cultura alimentar,  fiz esse pedido pessoal à Ministra Marta, Márcia Rollemberg 

estava  presente,  outros Conselheiros  estavam presentes,  nós  entendemos,  sim,  que cultura 

alimentar é patrimônio imaterial, é dentro da cultura alimentar que está a nossa biodiversidade 

associada ao nosso patrimônio genérico,  quando, ainda,  nós não temos um projeto de lei, 

ainda estamos na medida provisória, é na medida, é na cultura alimentar que está a nossa 

segurança alimentar, os povos indígenas que são os grandes domadores das nossas raízes, das 

nossas  sementem,  sementes  e  exigem  que  sejam  chamados  cultura  alimentar  e  não 

gastronomia. Foi em nome disso que nós pedimos a nossa cultura alimentar, porque é nessa 

que nós vamos fazer uma articulação com o Ministério do Desenvolvimento Social, que já 

está  em  andamento,  para  que  a  segurança  alimentar  seja  a  nossa  parceira  nessa  cultura 

alimentar,  é  muito  importante  que  a  gente  tenha  o  nosso  patrimônio  genético  realmente 

protegido,  porque  estão  aí  as  instituições  do  Governo  para  tomarem  conta  das  nossas 
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sementes. É isso aí, a cultura alimentar merece um seguimento, os pequenos produtores que 

representam a cultura alimentar têm que se fazer presente nesse setorial. Obrigada.

Sr.  Bernardo  Novais  da Mata Machado (SAI –  Mediador)  –  Continua  em discussão, 

Simões, Chico Simões.

Sr. Francisco Simões de Oliveira Neto (Representante Inclusão Social por Intermédio da 

Cultura) – Chico Simões. Nós somos o que comemos e, era tão natural comer que a gente 

nem se deu conta que era preciso defender a cultura alimentar, a gente está atrasado nisso, 

porque  não  é  nenhuma  conspiração  maluca,  não,  teoria  de  conspiração,  não,  mas  as 

multinacionais do alimento têm um projeto de substituir os nossos alimentos da permacultura 

pelos alimentos da monocultura, está claro. E, só lembrando um dos conceitos de cultura, esse 

conceito mais ampliado que nós temos hoje, que não é só o conjunto de conhecimentos da 

academia, cultura é o que dá sentido simbólico à nossa vida, vem do, exatamente do cultivo, 

do carinho, do cuidado, então, eu acho muito pertinente a gente ir reaproximando o conceito 

através da atenção a essas questões fundamentais. Hoje, nós temos, nós já tivemos no Brasil 

há 20 anos atrás, problemas graves por falta de alimento, por fome, hoje a gente anda pelo 

sertão nordestino, como eu sempre ando, anda em setores economicamente marginalizados e, 

até aí, a gente vê problemas por alimentação errada, gente se alimentando de veneno, estamos 

com problemas com culturas indígenas, muitas aldeias indígenas, temos problemas porque as 

pessoas  estão  se  alimentando  de  refrigerante  e  salgadinho  empacotado  e  está  causando 

transtornos gravíssimos, prejuízos, assim, enormes para o sistema de saúde, só para falar em 

economia. Enfim, eu acho isso muito, muito importante e muito pertinente, não sei como é a 

questão da, o que vamos fazer com a composição do Conselho, só digo que cultura alimentar 

é uma novidade no debate, mas é uma coisa central na nossa vida e para o nosso futuro.

Sr. Bernardo Novais da Mata Machado (SAI – Mediador) – Continua em discussão. Bom, 

se não há... Sim?

Interlocutor Não Identificado – Bom, é só para entendimento, qual é o procedimento de 

ampliação, de criar ou não criar, qual é a previsão legal para isso?

Sr. Bernardo Novais da Mata Machado (SAI – Mediador) – É, bom, eu já até expus sobre 

isso, pressupõe uma, um decreto presidencial, porque o decreto 5.520, que regula o Conselho 
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Nacional de Política Cultural é um decreto presidencial e a composição está lá dentro, então, 

ele precisa ser, no caso de uma cadeira, ele tem que ser, ela tem que ser instituída por decreto, 

se  for  um segmento  dentro  do  colegiado  basta  uma  portaria  de  regimento  interno  desse 

colegiado.

Interlocutor Não Identificado – Decreto presidencial, isso?

Sr. Bernardo Novais da Mata Machado (SAI – Mediador) – Isso.

Interlocutor Não Identificado – Obrigado.

Sr. Arthur Leandro de Moraes Maroja – Tata Kinambogi Wizambi (Conselheiro de 

Culturas Afro-brasileiras) – Ou seja, vontade política.

Interlocutora Não Identificada – Qual o ano do...

Sr. Arthur Leandro de Moraes Maroja – Tata Kinambogi Wizambi (Conselheiro de 

Culturas  Afro-brasileiras)  –  A  vontade  política,  por  enquanto,  é  colocado  dentro  do 

colegiado para permanecer um único voto para afro-brasileiros, compreende?

Sr.  Bernardo  Novais  da  Mata  Machado (SAI  –  Mediador)  –  Alguém  mais  quer  se 

posicionar a respeito? Vão ter mais três. Bom, então, eu convidaria, agora, para defesa da 

cultura LGBT, Geovana Araújo.

Sra.  Geovana  Araújo –  Boa  tarde  a  mesa,  boa  tarde  a  todos.  Meu  nome  é  Geovana 

Cambronne, sou advogada, faço parte do Colegiado de Patrimônio Imaterial, sou transexual e 

fui, faço parte do Comitê Técnico LGBT, instituição é instituída pela Secretaria de Cidadania 

e Diversidade Cultural e, pelo Comitê Técnico vim fazer a defesa da cultura LGBT. Hoje, se 

vocês me perguntarem um conceito para essa cultura LGBT, sinceramente, nós, do comitê, 

que temos discutido, que temos conversado, nós não temos, não sabemos definir, ainda, se 

cultura LGBT, ela faz parte, ela é definida pelo público, se é definida por território, se ela é 

definida por quem faz, se é definida por uma plateia, nós não sabemos. Mas, no Conselho, 

que  a  gente  vem  atuando  já  há  seis  meses,  que  seria  um  Conselho  provisório  e  pelo 

crescimento  de  nossas  discussões,  pelo  crescimento  das  demandas  que  vêm  sendo 
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apresentadas, vem encaminhado para ser um Conselho permanente, já que as demandas são 

muitas e são diversas, o comitê, a gente tem percebido a necessidade de uma representação no 

Conselho Nacional de Políticas Culturais, para ser breve, eu preparei um texto, vou, tentando 

ser sucinta e não perder muito tempo a respeito dessa questão. Entendemos que vivemos em 

uma sociedade sexista, heteronormativa, excludente em relação às diferenças, incompreensiva 

diante de toda diversidade humana, segundo Boaventura Santos, o pensador:  “A hegemonia 

dos  direitos  humanos,  como linguagem da dignidade  humana,  é  incontestável”,  mas,  ao 

mesmo tempo, essa hegemonia é perturbadora, pois os direitos humanos e a dignidade da 

pessoa humana são constantemente violados, guiados, sobretudo, pela cultura hegemônica de 

grupos majoritários, brancos, heterossexuais, homens. Normalmente, a gente não se percebe 

que essa, esse processo de exclusão se dá, inclusive, nas estruturas de estado, porque, quando 

se constitui um Conselho como esse, para desenvolver e discutir políticas públicas culturais, 

ele é formado, majoritariamente,  por pessoas heterossexuais, então,  como dar voz e como 

empoderar as comunidades LGBTs? Gays, Lésbicas, Bissexuais, Travestis e Transexuais, sem 

dar voz, sem emancipar, sem considerar poder? Não é isso que pensamos de uma democracia,  

nem é essa a democracia que consideramos legítima, numa democracia em que somente a 

maioria, seus valores, tabus e interesses, é atendida e ouvida pelo Poder Público, esmagando 

as  minorias  sociais  e  sexuais,  não  pode ser  camada  de  democracia.  É  preciso  olhar  com 

respeito, carinho e atenção as demandas de grupos minoritários e oprimidos, invisibilizados 

pela sociedade, socialmente tratados de forma desigual, pela ausência de direitos e de políticas 

públicas específicas, dentro esses grupos oprimidos, a gente destaca a comunidade LGBT. 

Nos últimos  anos,  através  de  lutas  dos  movimentos  sociais  e  por  conta  da ampliação do 

reconhecimento dos sujeitos como os sujeitos de direito, trouxe à esfera pública as demandas 

da vida íntima e privada da diversidade sexual, assim reconhecida por este Ministério pelo 

tratamento que foi dado, a partir  da gestão do Ministro Gilberto Gil,  para as questões de 

cidadania e diversidade junto à criação da Secretaria. Não podemos permitir que a derrota das 

experiências e das esperanças de mudança social e da ordem econômica deem espaço para o 

ressurgimento de todo tipo de fundamentalismo, incluindo o pior de todos, o fundamentalismo 

do mercado, as demandas da população LGBT já se encontram nas agendas internacionais, a 

ponto de que os organismos, como a ONU, os organismos internacionais têm se manifestado 

pela observância dos princípios de direitos humanos em todo mundo. No Brasil, precisamos 

reverter  as  condições  impostas  pelo cenário  nacional  em que setores  do fundamentalismo 

incrustado  no  legislativo  e  em  diversas  esferas  do  Governo,  em  diversas  instâncias  do 

Governo e nos aparelhos de estado, condenam e interferem no processo de reconhecimento 
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das demandas da população LGBT, violando direitos fundamentais, que nos são assegurados 

pelos direitos humanos, pela declaração de direitos humanos e pela Constituição Brasileira, 

que garante liberdade, igualdade de todos os brasileiros sem distinção de qualquer natureza e 

a dignidade da pessoa humana. Ainda é preciso que nós expressemos a nossa mais absoluta 

solidariedade à comunidade LGBT por conta do aumento de 11% de crimes homofóbicos no 

nosso país,  de  2011 a  2012,  esse  número  pode ser  ampliado  se  levarmos  em conta  que, 

normalmente, são subnotificados, é uma parcela muito pequena de crimes homofóbicos que 

chegam a ser considerados como tal em todo o país, de acordo com os dados da Secretaria  

Nacional de Direitos Humanos. Bem quando a gente fala de crimes homofóbicos, a gente fala 

de atos, mas a gente não percebe, por exemplo, a homofobia internalizada e invisibilizada, 

aquela  que  faz  com  que  nossas  famílias  ou  pessoas  das  nossas  famílias,  pessoas  bem 

próximas:  “Ah, não, não tenho nada contra gays, mas eu sou contra ver dois homens se  

beijando, ah, eu não tenho nada contra lésbicas, mas eu sou contra ver duas lésbicas se  

beijando, eu não tenho nada contra esse pessoal, mas é um absurdo esse tipo de família, que  

eles querem constituir”. Bom, faz parte de, a homofobia, se a gente pegar pelo, pela origem 

do termo, homofobia é justamente esse medo de conviver com a diferença e, justamente esse 

medo de conviver com a diferença é que a gente deve quebrar, na elaboração de políticas 

culturais, eu falando, agora há pouco que a gente não tem um conceito definido e o comitê 

técnico  de  cultura  LGBT  não  tem  a  intenção  de  limitarem  um  conceito,  a  gente  quer 

participar,  ter  um  assento  nesse  Conselho,  participar  dele  de  alguma  forma  para  poder 

defender  as  identidades,  as  diversas  formas  identitárias  de  vivência  de  gays,  lésbicas, 

travestis,  bissexuais  e  transexuais,  defender  as  suas  culturas,  defender  a  participação.  E 

quando fala em cultura eu estou falando de território, eu estou falando de memória social, eu 

estou falando dos atravessamentos que têm nas diversas expressões de linguagem artística no 

teatro, no cinema, na dança, na memória social e nos territórios que podem estar presentes nas 

políticas públicas de patrimônio. E, por isso a gente pensa que seja importante ter um lugar, o 

comitê  técnico  não tem,  tem discutido  isso já  há  algum tempo,  da nossa participação  no 

Conselho  Nacional  de  Políticas  Culturais  e  nós  não  temos  a  pretensão,  a priori,  de  nos 

tornarmos colegiado, isso já é uma, um consenso dentro do Conselho, o que nós pensamos é 

ter uma representação, que seja um representante, por exemplo, do Comitê que participe aqui, 

inclusive, sem direito a voto, mas que tenha voz para poder pontuar e emancipar essa questão. 

Eu acho que é isso que eu tinha para falar, aproveito a oportunidade para convidar a todos 

para participar do Encontro Nacional de Cultura LGBT, que vai ocorrer em Niterói, nos dias, 
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dos dias cinco a oito de junho, que é uma parceria do Ministério da Cultura, pela Secretaria de 

Cidadania de Diversidade Cultural e a Fundação de Arte de Niterói. É isso, fico a disposição.

Sr. Bernardo Novais da Mata Machado (SAI – Mediador) – Em discussão. Davy.

Sr. Davy Alexandrisky (Artes Visuais) – Davy Alexandrisky, Artes Visuais. Eu acho que 

não tem nem o que discutir, porque a única coisa que a gente precisa discutir é a questão do 

espaço institucional, vocês estão sendo bastante claros na intenção de participar do Conselho 

com direito à voz,  quer dizer,  qualquer um, de acordo com o que você tinha exposto ali, 

anteriormente, qualquer um colegiado pode abrir essa... (Intervenções fora do microfone) O 

próprio Conselho pode? Não, porque eu tinha lido ali que o colegiado é que pode abrir uma, 

como é que você chamou? Um segmento, não sei se o, agora a Márcia disse que o próprio  

colegiado, é só um segmento, não depende de decreto presidencial, nem nada, eu não vejo 

nenhuma, nenhum impedimento nisso e acho muito saudável a gente ter esse tipo de diálogo 

aqui, com as diferenças.

Sr. Bernardo Novais da Mata Machado (SAI – Mediador) – Só esclarecendo, Conselheiro, 

a  hipótese,  a  hipótese de ter  uma cadeira  dentro do Conselho,  necessariamente  passa por 

decreto, agora, um segmento dentro de um colegiado, como já existe, inclusive, e a Geovana 

tem assento no Colegiado de Patrimônio Imaterial, é uma questão só de regimento interno 

desse colegiado, que basta uma portaria, então, a diferença é essa. Agora, tem a possibilidade 

de ter presença aqui, sem colegiado, mas também pressupõe decreto.

Sr. Davy Alexandrisky (Artes Visuais) – É um esclarecimento, então, que eu fiquei com 

uma dúvida, agora. O meu colegiado, por exemplo, eu não posso trazer um, você sabe que no 

meu colegiado está havendo a proposta de divisão,  também,  de você abrir  artes visuais e 

fotografia,  isso  a  gente  conversou lá,  na  última,  na  reunião  do colegiado  e  se  aventou  a 

possibilidade de,  criando esse segmento dentro do colegiado que o representante do outro 

segmento participasse com direito a voz no pleno, sem direito a um duplo voto do colegiado, 

mas participar com voz aqui, nós chegamos a conversar sobre isso no colegiado. Seria esse 

caso,  quer dizer,  eles criariam um segmento,  participariam com direito  a voz, mas sem o 

direito a voto, que o voto do colegiado deles, no caso, patrimônio, seria um único voto, não 

sei, é uma consulta, eu não estou afirmando nada, é uma pergunta.
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Sr.  Bernardo  Novais  da  Mata  Machado (SAI  –  Mediador)  –  A  hipótese,  até  agora 

existente, seria de uma entidade ou associação sem direito a voto e com direito a voz, que 

também  é  um artigo  do  decreto,  então,  para  incluir  uma  entidade,  evidentemente  que  o 

colegiado, se ele incorporar o segmento de fotografia, ele vai continuar com um representante 

no  plenário  e  esse  representante  será  de  arte  visual  e  não  de  fotografia,  poderá  ser  um 

fotógrafo e já é, mas não um segmento de fotografia com uma cadeira, porque o colegiado é 

de Artes Visuais. (Intervenções fora do microfone) Não, porque o colegiado tem direito a um 

representante aqui.

Interlocutora Não Identificada – O que não impede o convite,  com a participação com 

direito a voz dependendo da pauta e, enfim.

Sr. Bernardo  Novais da Mata Machado (SAI – Mediador) –  Isso é o que está regendo 

hoje.

Interlocutora Não Identificada – Hoje, isso que eu estou falando, só complementando a 

informação.

Sr. Bernardo Novais da Mata Machado (SAI – Mediador) – Que é a, que é o artigo 20, 

que são convidados pela Ministra, setores, pessoas ou instituições que tenham a ver com a 

pauta que vai ser discutida no Conselho, ok? Em discussão, continua. 

Sra. Dulce – Eu pedi a palavra.

Sr. Bernardo Novais da Mata Machado (SAI – Mediador) – Desculpa. Dulce.

Sra. Dulce – Não, acho que a gente deve cuidar agora disso, porque eu acho que é muito 

importante o que ela, o que foi colocado aqui é que não é uma cadeira, mas, sim a voz e é isso 

que a gente precisa ouvir, é a voz, eu acabo de fazer agora, no Maio da Diversidade, apoio aos 

estudantes, um programa paralaxe na UFBA Paralaxe, que é exatamente contra a homofobia, 

violência contra a mulher,  quer dizer, toda, preconceito racial,  essas coisas que nós temos 

trabalhado  na  Universidade  e  fizemos  uma,  fizemos  uma  mesa  extraordinária  com  uma 

doutora  em psicologia  da UNB, a  Jaqueline  Gomes  de  Jesus,  com Keila  Simpson,  Vice-

Presidente da ABGLT, Diretora da Associação Nacional de Travestis e Transexuais, a Halley 
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Cass,  pesquisadora  independente  de  tez  feminista  a  Viviane,  pesquisadora  V  no  SocT, 

pesquisadora do Grupo de Cultura e Sexualidade de Tez Feminista da Universidade Federal 

da Bahia. Foi uma mesa importantíssima, porque na Universidade ela estava nos doutores que 

estuda  questões  da  diversidade  sexual,  mas  os  próprios  falando  e  tendo  voz,  isso,  a 

importância é essa, então,  o que me parece aqui é que essa invisibilidade de uma cultura 

homofóbica que está do nosso lado, a cada dia, na presença, que a gente precisa reagir e que 

tenha alguém aqui presente como, eu não sei como poderia ser isso, se poderia ser das, não sei 

se nós estamos com as três cadeiras já ocupadas, que é de livre escolha da Ministra.

Sr. Bernardo Novais da Mata Machado (SAI – Mediador) – Não tem nenhuma ocupada...

Sra. Dulce – Porque estava antes com o de Hip Hop, como é?

Sr. Bernardo Novais da Mata Machado (SAI – Mediador) – Gog.

Sra. Dulce – Mas tem o Gog?

Sr. Bernardo Novais da Mata Machado (SAI – Mediador) – Gog...

Sra. Dulce – Gog é que era representante na época de Juca ou de Gil, também, eu acho, não 

sei se seria o caso das, porque é importante a gente estar com isso, porque é essa a realidade  

do  cotidiano,  do  invisível,  da  falta,  da  fala  própria  do  indivíduo  que  está  com  aquelas 

questões, que me parece que a gente tende a ir nessa direção, então, avançar e, talvez, seja 

essa a forma, já que não podemos mudar no decreto. 

Sr. Bernardo  Novais da Mata Machado (SAI – Mediador) – Na verdade,  Dulce,  quer 

dizer, poderia ser, por exemplo, vou dar só um exemplo, então, não estou dando a solução,  

não, mas, no decreto, teria que incluir, no artigo 12, se não me engano, por exemplo, o comitê 

técnico LGBT da Secretaria de Cidadania e Diversidade Cultural, mas isso depende, também 

de decreto, porque é um, é um artigo que prevê aqueles representantes com direito a voz, mas 

sem direito a voto, que eu listei ali.

Sra. Dulce – Também é do decreto.
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Sr. Bernardo Novais da Mata Machado (SAI – Mediador) – Entendeu? Então, ali também 

é um decreto,  na verdade,  Geovana já tem a representação dentro do patrimônio cultural, 

dentro do Colegiado de Patrimônio Imaterial e está lá presente, a voz dela está lá, garantida, 

agora, a voz, aqui no plenário, teria aquelas três outras possibilidades, sociedade civil sem 

colegiado,  sociedade civil  com colegiado,  entidade  com direito  a  voz sem direito  a  voto, 

então,  são  essas  três  possibilidades,  essas  três  possibilidades  dependem  de  alteração  de 

decreto. E, já o lanche está colocado, nós vamos interromper aqui para o lanche, mas ouvir a...

Interlocutora Não Identificada – Só um minutinho, Bernardo.

Sr. Bernardo Novais da Mata Machado (SAI – Mediador) – Sobre esse assunto ainda?

Interlocutora Não Identificada – Exatamente.

Sr. Bernardo Novais da Mata Machado (SAI – Mediador) – Desculpa, desculpa.

Interlocutora Não Identificada – A gente vai ter mais alguma fala das cadeiras, alguma?

Sr. Bernardo Novais da Mata Machado (SAI – Mediador) – Mais duas.

Interlocutora Não Identificada – Mais duas. Ok.

Sr. Bernardo Novais da Mata Machado (SAI – Mediador) – A gente queria, então, dar um, 

interromper  agora,  dando  a  palavra  aqui,  para  a  Ana  Cristina  que  quer  fazer  uma,  um 

comentário e se despedir, porque está naquela hora que ela já avisou que teria que sair.

Sra. Ana Cristina (Secretaria-Executiva) – Bom, eu queria só fazer dois comentários, fazer 

referência, como eu disse, no início, para vocês, eu ainda não estou no domínio de, talvez, de 

uma forma mais técnica, sobre alguns assuntos, mas a vida e os sentimentos a gente não tem 

como não expressar. Então, assim, ao Mestre Paulão, sobre a capoeira, eu tenho um irmão que 

mora há mais de 30 anos na Bahia, acompanho, acho lindo a capoeira, eu só queria fazer uma 

referência que o que o Andrey falou e que eu concordo é assim: o que já avançou, não deixe 

de expor, nunca, nunca, por mais que você ache que já conquistou: “Ah, eu vou num lugar, se  

eu disser que eu conquistei muito os caras não vão me dar”, nunca faça isso, exponha o que 
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já conquistou e diga: “Eu quero mais, eu preciso de mais e defenda por que e vá adiante.”  

Porque eu senti um pouco a timidez, depois que o Andrey falou, que era imaterial, aí você 

citou de uma forma, desculpe, é só a minha forma de, da leitura da discussão, então, primeira 

coisa: defenda sempre, por mais que haja espaço, defenda sempre. E, a mesma coisa eu digo 

para, para a moça da, a Geovana Araújo, o LGBT, as políticas já avançaram muito, mas está 

muito distante do que precisa em termos de respeito, hoje existe o casamento civil, imagina 

isso alguns anos atrás, era completamente impensável, existe muito mais tolerância,  existe 

muito mais reconhecimento, mas existe muito absurdo ainda, nós vivemos, realmente, com 

piadinhas homofóbicas no dia-a-dia no trabalho, que a gente acha que é legal, que é aceitável, 

não é, não pode ser, não é para se tolerar mais esse tipo de coisa, assim como a gente, eu 

travei uma, uma discussão com um amigo esse fim de semana, naquela história:  “Ah, não,  

olha, tenho uma inveja branca,” pô, desculpe o pô, mas inveja branca? Não existe, é inveja e 

é ruim, então, não associa que o branco é bom e o preto é ruim e travamos uma, uma batalha 

muito interessante, que eu não vou entrar agora no mérito, mas é que a gente, a vida inteira 

ouviu isso, mas está errado. Nós fomos criados, talvez, com esse tipo de piadinha, o viadinho, 

o gay, era engraçadinho, como era o gordinho, como era esse ripo de coisa, está errado, nós 

temos que ter uma postura, realmente, de não aceitar mais, de não passar mais isso para as  

próximas gerações,  como nós fomos criados achando isso aceitável:  “Não, mas olha,  eu,  

como você muito bem disse: não, olha eu não tenho problema com gay, desde que eu não  

veja duas mulheres se beijando.” Ah, pelo amor de Deus, que isso? Então, você tem, sim, 

problema, diga que tem, assuma e enfrente, vamos enfrentar, olha, eu acho muito bacana duas 

mulheres, mas elas não podem criar uma criança, por que não podem? Criança tem que ser 

criada com amor, então, esse tipo de coisa que eu acho que a gente não tem mais que aceitar, 

porque, em função desse tipo de coisa, nós não chegamos a tempo, nós, a sociedade, o Estado, 

de evitar  o assassinato daquele menino que,  por  ter  jeito,  aquele,  aquele  animal  matou o 

menino. Então, a gente tem que evitar chegar nesse ponto, nós temos que fazer o que for 

possível e, eu, enquanto cidadã, o que eu puder fazer, no nível que eu estou, que todo mundo:  

“Olha, é um nível muito alto,” que bom, que bom, porque eu quero fazer alguma coisa, que 

bom porque Deus me colocou assim, contem comigo para ajudar, contem comigo para que a 

gente consiga essas conquistas, sabe? Porque, realmente, a gente não tem mais que aceitar 

piadinha de cunhado no domingo: “Ah, o viadinho...”, vá se ferrar, entendeu? Vá se ferrar. É 

isso aí, muito obrigada.
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Sr.  Bernardo  Novais  da  Mata  Machado (SAI  –  Mediador)  –  Ana  pediu  a  palavra, 

realmente ela, a gente devia ter a réplica, você desculpa.

Sra. Geovana Araújo – Tudo bem, só para...

Sra. Ana Cristina (Secretaria-Executiva) – Só um minutinho, só um minutinho, Geovana, 

desculpe, você? (Intervenções fora do microfone) Mas eu não quis fazer hoje, eu quis ficar 

desse, da cultura alimentar fica para outro dia, hoje eu quis falar dessa, porque essa mexeu 

comigo. (Intervenções fora do microfone) 

Sra. Geovana Araújo – Só para complementar, eu acho e a gente tem discutido muito nesse 

sentido,  o  comitê  técnico,  o  quanto  a  cultura  tem um papel  estratégico  para  combater  a 

homofobia, para combater o preconceito internalizado, anos atrás era impensável que tivesse 

uma cena de dois homens se beijando em uma novela, é cultura de massa? É cultura de massa, 

mas é uma cultura que toca no brasileiro, que entra no lar da maioria da população brasileira,  

então,  era  impensável  ter  uma cena em qualquer  reprodução artística,  de dois homens  se 

beijando,  como  teve  a  repercussão  naquela  última  novela  das  nove.  Agora,  quanto  aos 

avanços  que  você  falou,  Ana  Cristina,  temos  avançado  muito,  por  uma  via  de  pedir  no 

Executivo  e  das demandas  que levamos  no Judiciário,  infelizmente,  há 25 anos da nossa 

Constituição,  não  conseguimos  aprovar  nenhuma  lei  de  tutela  e  proteção  a  LGBTs  no 

Congresso.

Sra. Ana Cristina (Secretaria-Executiva) – Assim como você falou da novela, também, eu 

fiquei muito triste de saber que lá em Belém, lá na minha cidade, tiveram pessoas que saíram 

do cinema agora, por causa da cena do Wagner Moura, nesse último filme que está passando, 

um absurdo, as pessoas saíram e ainda foram brigar com o lanterninha, que disseram:  “Ah, 

você  não me avisou que ia  ter  cena homossexual,” me  poupe,  a  gente  tem muito  a  que 

avançar, tem muito a que avançar. Obrigada, gente, até, amanhã eu estou aqui de volta, aí falo 

o que vocês quiserem, porque hoje eu fiquei muito...

Sr. Bernardo Novais da Mata Machado (SAI – Mediador) – Ok, obrigado, Ana. 

Sra. Maria Helena (Comunidade Kalunga) – Boa tarde, gente, meu nome é Maria Helena, 

eu  sou  da  Comunidade  Kalunga,  do  território  quilombola  Kalunga  e  estou  com  uma 
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responsabilidade enorme aqui, hoje, eu estou representando não só a quilombola, mas, pelo 

que eu vejo, eu estou representando dois segmentos, a juventude, também e a qual eu venho 

cobrar praticamente duas cadeiras, uma cadeira de juventude e uma cadeira quilombola. Mas 

é  sério,  gente,  eu olhando aqui,  a  única  pessoa representando a juventude,  representando 

quilombola sou eu. (Intervenções fora do microfone) Mesmo assim, mesmo assim, dentro da 

cultura a gente precisa de um representante quilombola, de um representante de juventude, 

também, então, gente, assim, eu acabei de sair de um seminário de três dias, que a gente fez, 

com mais de 500 jovens quilombolas e rurais, que eu organizei,  foi três dias de oficinas, 

durante o dia debate e durante a noite oficinas culturais, foi muito enriquecedora, teve várias 

apresentações culturais tradicionais, a qual a gente tinha muitos anos que não via por causa 

que a cultura quilombola, ela está se enfraquecendo por falta de recursos, por falta de espaço, 

ela começa a se enfraquecer. E, uma coisa que eu percebi, na oficina de cultura, que a gente 

teve, nas falas dos jovens, olha só para você ver a responsabilidade dos jovens, era que isso só 

estava acontecendo porque o jovem estava precisando sair da sua comunidade, ir embora e, o 

índice,  alto, de evasão da juventude, estava fazendo com que a cultura tradicional,  raiz, a 

cultura da terra, nossa, quilombola, ela estava ficando fragmentada. E a gente queremos ver 

de que forma que nós conseguimos resgatar e preservar essa cultura para, antes era fácil, mas 

hoje, para isso, é preciso que haja uma política específica e, principalmente, uma cadeira no 

Conselho da CNPQ, para que a gente possa conversar, para que a gente possa achar alguma 

saída, para que a gente não perca essa enorme cultura, essa enorme diversidade cultural que 

tem dentro de um território quilombola. É por isso que eu venho aqui pedir a vocês para nos 

apoiarem, enquanto quilombola, porque a gente tem uma diversidade enorme de cultura e, 

isso a gente pôde expressar nesses três dias de evento, com dança sussa, com capoeira, com 

catira, com dança da peneira, cantos, rezas, comidas típicas. Gente! Foi uma diversidade tão 

grande, que a gente conseguiu reunir que eu me assustei, eu que estava organizando, eu me 

assustei com tudo que a gente conseguiu trazer e conseguiu fazer em três dias, sabe? E o 

pessoal da cidade, que não estava acostumado a ver tudo aquilo, se assustou também: “Como 

é que vocês estão conseguindo fazer isso?” Só que a gente conseguiu sabe como? Pedindo R$ 

10,00 para um, R$ 5,00 para outro, R$ 1,00 para outro, fazendo vaquinha, foi assim que a 

gente conseguiu, porque apoio mesmo, apoio, a gente não teve nenhum para a gente fazer o 

momento cultural nosso e, a gente, também, não sabia onde buscar e nem como buscar. É por 

isso  que  eu  peço  que,  a  gente  deve,  sim,  ter  uma  cadeira,  até  para  que  as  informações 

cheguem até a gente, cheguem até a base, chegue até a raiz, é fácil pensar com cabeça de 

quilombola, mas é melhor ainda quilombola vir aqui e falar e expressar e ter o seu lugar e ter  
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o seu direito de fala e de voz e de voto, também. É fácil chegar com as políticas públicas lá, 

enfiar ela de goela abaixo na gente e a gente ter que aceitar ela da forma que vai, sem a gente  

ter participação de como é que é para ser construída essa política pública, como é que é para 

ela  chegar  lá  na  base,  qual  é  a  forma  que  nós  queremos  ela  lá,  é  essa  política  que  nós 

queremos, nós não queremos essa política pensada aqui e introduzida lá, talvez, ela nem vai 

servir para a gente da mesma forma e nem vai ter o mesmo impacto da mesma forma que teria 

se tivesse uma cadeira,  se tivesse uma pessoa da raiz,  da terra,  falando como é que essa 

política  deve  chegar  nas  comunidades  quilombolas.  E,  enquanto  juventude,  que  é  uma 

responsabilidade ainda maior, nós não queremos, também, deixar o nosso espaço de vivência 

para ir buscar a cultura do outro, nós queremos preservar a nossa cultura, só que, por falta de 

lazer, de esporte e, até mesmo da educação, não nos permite continuar e não nos permite 

aprender o que o mais velho tem a passar para a gente, não nos permite que os nossos anciões 

passem,  repassem os  seus  conhecimentos  para  a  gente  e  a  gente  acabe  introduzindo,  nas 

nossas comunidades,  a cultura do outro,  porque a cultura do outro parece ser muito mais 

valorizada do que a nossa própria cultura, porque a cultura do outro tem mais investimento do 

que a nossa própria  cultura.  Mas,  por quê?  Porque nunca pensaram na gente como povo 

quilombola, nunca trouxe um quilombola para falar de que forma que ele quer essa cultura, de 

que forma que ele quer preservar a sua cultura, inventaram um tal de APA, para preservar a 

gente  de  ter  estrada,  de  ter  infraestrutura  de  qualidade  lá  dentro,  que  eu  não  para  que, 

perguntou para nós se nós queria esse tal de APA? Não, perguntou para nós se nós queria  

continuar vivendo na miséria? Não. É por isso que nós temos que ter espaços de direito nessas 

cadeiras, porque só pensa:  “Ah, não, nós estamos preservando vocês,” preservando nós do 

que? Querendo que nós continua na miséria? Para fazer vários artigos? Vários livros,  ah, 

falar:  “Ah, os coitados.” Não, não é isso que nós queremos, não é isso que nós queremos, 

não, nós queremos qualidade de vida, qualidade de vida onde a gente está construindo junto, 

não qualidade de vida pensada pelos outros, pode até ser que possamos trabalhar juntos, mas 

que desde que a gente tenha espaço. Então, essa é a minha fala, gente. Obrigada.

Sr. Arthur Leandro de Moraes Maroja – Tata Kinambogi Wizambi (Conselheiro de 

Culturas Afro-brasileiras) – Não devia ter deixado você falar primeiro do que eu, estou 

arrependido. 

Sr. Bernardo  Novais da Mata Machado (SAI – Mediador) –  Em discussão. Quem quer 

falar? Se pronunciar? Sim, Conselheira Edna.
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Sra. Edna Maria da Costa e Silva (Patrimônio Imaterial) – Eu concordo com a criação do 

segmento  de comunidades  tradicionais,  na  última  reunião  eu  pedi  que  fosse  respeitado  o 

decreto 6.040, eu penso que quando, os quilombolas,  dentro do decreto,  são comunidades 

tradicionais, eu penso que se for, de novo, segmentar todas as comunidades tradicionais, vai 

ter  que  atender  comunidades  tradicionais  quilombola,  comunidades  tradicionais  cigana, 

comunidades tradicionais extrativista, que são os povos da floresta, comunidade tradicional 

ribeirinha, comunidade tradicional caiçara, comunidade tradicional do fundo de pasto, do Rio 

Grande do Sul e, todas elas, enunciadas no 6.040. Eu acho que o segmento de comunidades 

tradicionais deveriam ser a todas as comunidades tradicionais e, não, repartir, retaliar e cada 

vez enfraquecer  mais  o segmento,  porque é isso que vai acontecer,  cai  retaliar  tanto,  que 

enfraquece. E, isso eu acho que é uma política de Governo, para nos enfraquecer, Governo dá 

corda, vamos lá e separa, cada mais pode separar, separado, quando nós, juntos, somos mais 

fortes numa única voz, eu acho que os segmentos deviam ser de comunidades tradicionais 

conforme o decreto presidencial de 07 de fevereiro de 2007, assinado pelo Presidente Lula, 

aonde ele diz às comunidades tradicionais: “Dá para uma? Você tem que dar para todas.” Eu 

também  quero  um  segmento  de  comunidades  tradicionais  extrativista  para  os  povos  da 

floresta.

Sra. Maria Helena (Comunidade Kalunga) – Vale réplica?

Sr. Arthur Leandro de Moraes Maroja – Tata Kinambogi Wizambi (Conselheiro de 

Culturas Afro-brasileiras) – Já? Não, espera aí, só um minutinho.

Interlocutora Não Identificada – O Arthur quer falar, também, Arthur Leandro, Colegiado 

de Cultura Afro.

Sr. Arthur Leandro de Moraes Maroja – Tata Kinambogi Wizambi (Conselheiro de 

Culturas Afro-brasileiras) – É, eu gostaria, de entrar, de entrar nessa questão e ver se, mais 

uma vez, o racismo querendo nos negar direitos. Edna, primeiro que tudo, isso daqui não é 

uma vontade pessoal minha, como conselheiro, como é a sua de eu quero uma extrativista, 

uma eu quero de pajelança, não foi essa que você inventou da outra vez? Enfim, você, aqui 

nós não estamos discutindo uma vontade pessoal, essa vontade pessoal, essa vontade pessoal 

do governante, era lá na ditadura, o ditador é que dizia:  “Eu quero isso, eu quero aquilo.” 
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Nós estamos aqui há uma,  quando nós propusemos essas duas cadeiras tradicionais,  essas 

duas cadeiras com as especificidades do povo negro, duas, dois, uma comunidade, uma de 

comunidade  quilombola  e  uma de  povos tradicionais  de  terreiros  de  matriz  africana,  nós 

estamos aqui na especificidade do povo negro. E, aí, querida, se você quer ou, eu também 

concordo,  acho  que  todos  devem  ter,  ocorre  que  não  adianta  ter  aqui  só,  única  e 

exclusivamente, um, que seja, digamos, quilombola, vai falar dos ciganos o que? O que um 

quilombola sabe do povo cigano? Ou, o que o povo de terreiro sabe do fundo de pasto? Acho 

que todos eles têm que ter, todas ali, as denominações, elas têm que ter sim.

Sra.  Edna  Maria  da  Costa  e  Silva  (Patrimônio  Imaterial) –  (Intervenção  fora  do 

microfone) O que eu falei?

Sr. Arthur Leandro de Moraes Maroja – Tata Kinambogi Wizambi (Conselheiro de 

Culturas Afro-brasileiras) – Mas, esta aqui, agora, quem, esta aqui, agora, quem requereu, a 

requisição,  ela  vem  do  Colegiado  das  Culturas  Afro-brasileiras,  porque  fomos  nós  que 

sentimos  essa  necessidade  e  que  utilizamos  de  todos  os  mecanismos,  de  todos  os 

encaminhamentos do Ministério para chegar aqui com esta proposição. Se quer que esteja de 

todas, é uma para cada, estas duas que estão aqui, elas são nossas e eu não vou permitir, mais 

uma vez, essa tentativa, essa tentativa de tirar, de tirar as conquistas, as conquistas de luta do 

Colegiado de Culturas Afro-brasileiras.

Sra. Edna Maria da Costa e Silva (Patrimônio Imaterial) – A minha intenção não é essa.

Sr. Bernardo Novais da Mata Machado (SAI – Mediador) – Conselheira Edna.

Sra.  Edna Maria da Costa e  Silva (Patrimônio Imaterial) – A minha intenção é  uma 

questão de direito, do eu falo eu, é porque, lá no Marajó, nós somos matriarcada, a gente 

sempre  se  refere,  quando  eu  falo  eu,  não  sou  eu  que  quero,  é  toda  umas  comunidades 

tradicionais,  eu  já  conversei  com  bastante  e  isso  foi  dito,  não  sou  contra  eles  terem  a 

comunidade deles lá, de quilombola, eu só estou botando aqui, que, assim como eles pediram, 

eles têm os direitos deles, nós temos o nosso, assim como Mestre Paulão falou que a capoeira 

é patrimônio imaterial e também é do povo negro, o setorial indígena tem um só e tem um 

patrimônio imaterial registrado, que é a pintura do povo (ininteligível) do Amapá, que por 
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sinal hoje é patrimônio cultural da UNESCO, então, também são direitos, o setorial indígena 

tem uma cadeira para atender todo o Brasil. 

Sr. Arthur Leandro de Moraes Maroja – Tata Kinambogi Wizambi (Conselheiro de 

Culturas Afro-brasileiras) – Faça a requisição.

Sra. Edna Maria da Costa e Silva (Patrimônio Imaterial) – Então, quantas cadeiras o povo 

negro quer? Cinco? Deem as cinco para eles, mas nós, extrativistas, também queremos uma, 

só uma, não queremos cinco, só uma e o decreto nos dá esse direito, nós somos comunidades 

tradicionais,  então,  se  é  dado  para  um,  eu  não  estou  tirando  o  direito  deles,  nem estou 

querendo apagar a ação dele, as coisas são postas de uma maneira diferente do que eu penso e 

do que eu falei,  eu só estou dizendo que se eles têm esse direito,  nós também temos. No 

Marajó,  nós  somos  50.000 quilômetros  quadrados,  somos  500.000,  a  população  e  somos 

povos  da  floresta,  nós  também  queremos  esse  direito  de  ter  um  setorial  de  população 

tradicional extrativista, assim como o pessoal do Chico Mendes, de todos os seringueiros, de 

todas as nossas áreas de proteção permanente, que não são unidades de conservação, eu só 

pedi igual, eles pediram? Parabéns, concordo, mas eu também quero.

Sr. Arthur Leandro de Moraes Maroja – Tata Kinambogi Wizambi (Conselheiro de 

Culturas Afro-brasileiras) – Nós fizemos uma exposição de motivos e uma recomendação 

aprovada aqui neste pleno, sugiro que a senhora faça a mesma coisa.

Sr.  Bernardo  Novais  da  Mata  Machado (SAI  –  Mediador)  –  Maria  Helena  quer  se 

pronunciar?

Sra. Maria Helena (Comunidade Kalunga) – Sim, eu concordo com a Edna...

Interlocutora Não Identificada – Gente, questão de encaminhamento, eu acho que a gente 

tem que retomar aí a mesa, a comissão.

Sr. Bernardo Novais da Mata Machado (SAI – Mediador) – Só um instante...

Sra.  Maria  Helena  (Comunidade  Kalunga) –  Eu  concordo  com  a  Edna,  mas,  nesse 

momento, a gente está discutindo esta pauta de quilombola e de matriz africana, se tivesse o 
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segmento de indígena aqui, de fundo de pasto, de extrativismo, a gente ia defender essa pauta, 

também, mas nesse momento, o que está aqui são as nossas pautas quilombolas e de matriz 

africana, então, nós temos que defender essas cadeiras, porque essas que estão aqui.

Sra.  Edna  Maria  da  Costa  e  Silva  (Patrimônio  Imaterial) –  Eu  queria  fazer  uma 

observação:  estado  laico  significa  o  país  ou  nação  com  uma  posição  neutra  no  campo 

religioso,  também  conhecido  como  estado  secular,  o  estado  laico  tem como  princípio,  a 

imparcialidade em assuntos religiosos, não apoiando ou discriminando nenhuma religião.

Sr. Arthur Leandro de Moraes Maroja – Tata Kinambogi Wizambi (Conselheiro de 

Culturas Afro-brasileiras) – Quem está discutindo religião?

Sr. Bernardo  Novais da Mata Machado (SAI – Mediador) –  Bom, sobre esse assunto, 

alguém ainda que queira se pronunciar? (Intervenções fora do microfone) Sim, Mestre Paulão, 

da capoeira e Assis.

Sr. Paulo Henrique Menezes da Silva (Mestre Paulão – Capoeira) – Eu esqueci de falar 

que eu sou membro do Colegiado Setorial do Patrimônio Imaterial, na minha apresentação, só 

queria deixar bem claro aqui, com o maior carinho e com o maior respeito a todos e todas e 

que foi o início da minha fala, isso foi um encaminhamento institucionalizado com a Ministra, 

que eu estava presente, de uma carta à Ministra, solicitando essas cadeiras pela, pelo setorial 

de  culturas  afro-brasileiras,  então,  acho  que  essas  demandas  são  as  demandas  que  a 

comunidade trouxe para o setorial,  o setorial  encaminhou,  eu acho que esse processo é o 

legítimo, que eu lembro que eu recebi o relatório da comissão de finanças, aqui do CNPC e 

que apontava risco lá, da reunião. Então, só queria pontuar bem isso, porque as questões aqui,  

elas não são pessoais, elas são coletivas, eu, por exemplo, quando eu venho para cá para falar 

da capoeira, são mais de, falar por baixo, 1.000.000, no Brasil, quer dizer, eu não me sinto 

nem tão importante para estar falando tanto assim, mas é uma comunidade, então a gente não 

pode partidarizar e a luta do povo negro é uma luta que tem uma demanda, se não tivesse, o 

Senado não tinha aprovado 20% de cota para o serviço público, aí, como foi aprovado nessa 

última semana, aqui no Congresso Nacional. Então, são demandas históricas e, que, como a 

nossa companheira  Maria  Helena falou,  a capoeira também não abre mão dessa demanda 

histórica, porque ela saiu do Código Penal e agora quer vir para o plenário, sair de um pleito 

para vir para o outro. Obrigado.
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Sr. Arthur Leandro de Moraes Maroja – Tata Kinambogi Wizambi (Conselheiro de 

Culturas Afro-brasileiras) – Só um comentário, eu não vejo, viu, Edna, oposição entre o que 

nós  pensamos,  nem  o  que  você  pensa,  ninguém  aqui  é  contrário  a  fundo  de  pasto  ou 

extrativismo, em nenhum momento você vai ouvir de qualquer um de nós qualquer afirmação 

nesse  sentido  e  não  acho  que  seja  importante  isso  surgir,  a  partir  de  você,  como  um 

contraponto à nossa demanda que você já conhece de algum tempo, só isso, acho que, em 

outro momento, se essa demanda chegar no Conselho, tenho certeza que votaremos juntos. 

Sr. Bernardo Novais da Mata Machado (SAI – Mediador) – Discussão.

Sr. Assis (Secretário de Cultura – AC)  – Primeiro uma, uma constatação do velho Raul 

Seixas, na música: Sociedade Novo Aeon:  “Querer o meu não é roubar o seu.” Então, se 

trata de direitos, de questões, de aspectos de vista, de histórico, diferentes, então, eu acho que 

o papel do Conselho é, é envolver todo esse país, que é maior do que ele, porque esse país é  

ele e mais o que ele influencia, o que ele inspira para fora dele, entendeu? Nós temos um país 

multi, muito grande, inclusive, em biomas, que são, talvez, os ambientes maiores em que nos 

caracteriza ambientalmente, e só em biomas, nós temos vários nesse país, então, acho que é 

desnecessário o confronto nesse nível, sinceramente. Segunda coisa é: nós vamos fazer um 

debate  em nível  de  Conselho Nacional  de  Política  Cultural  para  saber  qual  é  o  tamanho 

adequado dele, para considerar representação simbólica, territórios, culturas, diversidades, se 

vamos, acho que esse é o pano de fundo para poder considerar e corrigir,  repito, todas as 

injustiças  colocadas  até  aqui.  Nenhuma  das  demandas  colocadas  até  aqui  são  demandas 

desnecessárias,  todas  elas  são  necessárias,  nenhuma delas  não são importantes,  todas  são 

absolutamente importantes, a questão é que além dessas importâncias tem outras importâncias 

que  não  foram  colocadas  aqui,  mas  que  esse  processo  inevitavelmente  vai  trazer,  vai 

perguntar, aonde é que vai estancar, entendeu? Quem merece e quem não merece? Então, se a 

gente vai para o campo do merecimento, aí dá um mundo de subjetividade que vai dar outras, 

enfim, outras discussões, entendeu? Então, assim, que nós não transformemos essa sessão do 

CNPC em  uma  sessão  de  quem  merece  mais  ou  quem  merece  menos,  todos  merecem, 

entendeu? E que a diversidade cultural brasileira é o que tem de maior riqueza dentro dessa 

cultura nossa. Obrigado.
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Sr. Arthur Leandro de Moraes Maroja – Tata Kinambogi Wizambi (Conselheiro de 

Culturas Afro-brasileiras) – Só uma questão...

Sr. Bernardo Novais da Mata Machado (SAI – Mediador) – Obrigado, Assis.

Sr. Arthur Leandro de Moraes Maroja – Tata Kinambogi Wizambi (Conselheiro de 

Culturas Afro-brasileiras) – Eu volto a dizer, eu, agora que já foi dado o pontapé inicial 

para a criação das duas cadeiras para os dois colegiados tradicionais do povo negro, todo 

mundo concorda e todo mundo quer colocar o seu dentro do nosso colegiado, porque o que 

foi dito aqui é que para estar todos os tradicionais reunidos conforme o decreto não sei o que, 

e não foi dito que querem nos separar para nos desunir, foi isso que foi dito. E, aí nós estamos 

dizendo e eu volto a reafirmar, o nosso colegiado, o nosso coletivo, a nossa população vem 

debatendo isso desde,  desde antes  das primeiras  conferências,  nós estamos  querendo essa 

representação  muito  antes  das  primeiras  conferências,  em  cada  momento  onde  há  essa 

possibilidade de diálogo, o nosso povo tem colocado exatamente essas demandas, quando cria 

um colegiado, essa demanda aparece, essa demanda é colocada na pauta do MINC e é por isso 

que nós estamos aqui, agora, daí a dizer: “Não, não vai ser só para vocês tem que ser para  

todos,” negativo, essa daqui é a nossa.

Sr. Bernardo Novais da Mata Machado (SAI – Mediador) – Eu acho que a questão que o 

Conselheiro Assis levanta é que a gente,  também, tem que pensar o Conselho de Política 

Cultural como um todo, quer dizer, acho que isso, inclusive, é uma função nossa, também, 

enquanto setor público, é pensar o todo, nossa responsabilidade é essa, eu não posso, aqui, 

representar um setor ou uma vontade específica, nossa função aqui é pensar o todo e isso é 

fundamental, também, para os setores, isso é básico. Quer dizer, quando ele fala no tamanho 

do  Conselho  Nacional  de  Política  Cultural,  o  que  ele  está  dizendo  é  isso,  quer  dizer,  a 

tendência de fragmentação, nós vamos nos transformar numa assembléia, provavelmente, não 

num Conselho,  então,  isso aí  a  gente  tem que ficar  atento,  aí  a  única coisa que eu acho 

importante e que eu não, e que eu vejo pouco aqui, é de que as pessoas pensem o Conselho 

como  um  todo,  também,  além  dos  seus  setores,  é  isso  e  acho  fundamental  fazer  essa 

pontuação. Vamos prosseguir...

Sr. Arthur Leandro de Moraes Maroja – Tata Kinambogi Wizambi (Conselheiro de 

Culturas Afro-brasileiras) – Só relembrar o encaminhamento que foi dado mais cedo hoje, 
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que já que a questão é essa vamos reduzir  o Conselho para uma matriz eurocêntica,  uma 

matriz indígena e uma matriz afro-brasileira.

Sr. Assis (Secretário de Cultura – AC) – E a aí a gente perde as linguagens artísticas?

Sr. Arthur Leandro de Moraes Maroja – Tata Kinambogi Wizambi (Conselheiro de 

Culturas Afro-brasileiras) – As linguagens artísticas estão na matriz eurocêntrica.

 Sr. Assis (Secretário de Cultura – AC) – Por quê? (Intervenções fora do microfone) 

Sr. Arthur Leandro de Moraes Maroja – Tata Kinambogi Wizambi (Conselheiro de 

Culturas Afro-brasileiras) – Ah, não é? Então, me explica, me expliquem, porque agora eu 

quero saber.

Sra. Edna Maria da Costa e Silva (Patrimônio Imaterial) – Só falar que essas linguagens 

artísticas  você  não tem as  populações,  as  comunidades  indígenas  e  nem as  comunidades 

quilombolas sem fazer arte, quer dizer, a arte só é ligada à parcela branca da comunidade? 

Não entendi a sua fala.

Sr. Arthur Leandro de Moraes Maroja – Tata Kinambogi Wizambi (Conselheiro de 

Culturas Afro-brasileiras) – A linguagem, as linguagens artísticas a gente não fragmenta... 

(Intervenções fora do microfone) A gente não fragmenta e aí o teatro, a dança, a música, a 

música ou as artes visuais e até o digital...

Interlocutor Não Identificado – A música, o povo negro...

Sr. Arthur Leandro de Moraes Maroja – Tata Kinambogi Wizambi (Conselheiro de 

Culturas Afro-brasileiras) – (Ininteligível) eu deixei vocês falarem, (ininteligível), então?

Sr. Bernardo  Novais da Mata Machado (SAI – Mediador) –  Espera aí, vamos manter o 

nível.

Sr. Arthur Leandro de Moraes Maroja – Tata Kinambogi Wizambi (Conselheiro de 

Culturas Afro-brasileiras) – Aí as linguagens artísticas, elas estão todas reunidas na nossa 
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manifestação, não estão? Pois é, mas na hora que a gente vai colocar, por exemplo, se eu vou 

inscrever o Jongo, eu não posso inscrever o Jongo em artes visuais, porque o branco não 

aceita, porque branco ou porque a cultura eurocêntrica, ela fragmentou e ela dividiu, nós não, 

compreendeu quando eu quero dizer que elas estão na matriz eurocêntrica? Obrigado.

Sr. Bernardo Novais da Mata Machado (SAI – Mediador) – Luiz Felipe, representante da 

música erudita.

Sr. Luiz Felipe da Gama Pinto (Música Erudita) – Na realidade eu estou aqui me contendo 

muito  para  me  manifestar,  porque,  enfim,  me  parece  que  as  considerações  que  eu  fosse 

colocar, já desde antes dessa última aí do companheiro Leandro fossem ser bem entendidas, 

mas eu realmente, não sei nem se existe a necessidade dessa pontuação, mas porque eu acho, 

bastante pouco provável, que esse Conselho se reduzisse a um Conselho tripartite, em que 

estivessem  representados  as,  enfim,  a  matriz  eurocêntrica,  a  matriz  africana  e  a  matriz 

indígena, mas de qualquer modo, não entender, num Conselho como esse, a especificidade e a 

absoluta  necessidade  de representação das  linguagens  artísticas  para  além da questão das 

matrizes étnicas é, realmente, um equívoco que me parece perigosíssimo e que pode nos fazer 

redundar numa selvageria intelectual absolutamente imperdoável. Não, quer dizer, é óbvio, 

eu, por exemplo, na música que faço e na música com que eu dialogo, existe uma contagem 

importante de matrizes de companheiros negros, assim, indígenas, mestiços e etc. e tal e que 

não se fazem representar. Nas questões que eu traria aqui, enquanto artista e enquanto músico, 

é  exatamente,  não  que  não  sejam  absolutamente  legítimas,  absolutamente  necessárias  e 

passíveis de serem representadas matrizes que dizem respeito, sim, às questões das demandas 

que dizem respeito, sim, às matrizes especificamente afro-brasileiras e quantas sejam elas, 

agora, não se entender que existem, sim, questões e especificidades importantes que dizem 

respeito às linguagens artísticas é, para mim, assim, um perigo e me deixa, assim, realmente 

com muito medo, assim. Queria só pontuar, ligeiramente, isso.

Sr. Bernardo Novais da Mata Machado (SAI – Mediador) – Conselheiro Jefferson.

Sr. Jefferson (Conselheiro) – Bom, eu acho que nós temos que tentar buscar uma visão 

sistêmica,  ética,  estética,  tentar,  com toda  dificuldade,  mas,  afinal  de  contas,  quando nós 

estamos aí, trabalhando, em termos de Sistema Nacional de Cultura, saindo uma perspectiva 

fragmentada de cultura, corporativa e indo para uma visão muito mais abrangente e sistêmica, 
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isso que é o Sistema Nacional de Cultura e, do qual o Conselho de Políticas Culturais é um 

elemento fundamental e que tem, sim, que, conseguir enxergar o todo, expressar o todo. Eu 

acho  muito  complicado  a  gente  estar  tratando  aqui  uma  perspectiva  multi-culturalista, 

enquanto que o Brasil é um país que está avançando no seu olhar para a cultura a partir de 

uma ideiade diversidade cultural, que não é simplesmente caixinhas, mas, sim, uma relação 

muito mais ampla e abrangente entre, enfim, todos esses elementos que formam diversidade 

cultural brasileira. E acho que a gente tem que ter, claro, o cuidado, ninguém tem respostas, 

obviamente é uma questão bastante delicada, mas o cuidado de não ter um passo para frente 

que,  na verdade,  está,  pode ser  um passo para,  a gente não constituir,  efetivamente,  esse 

paradigma da diversidade cultural, os argumentos, até, que me parecem importantes, a gente 

ter  a  questão  do  todo  colocado,  ter  a  questão  do  sistema  colocado,  ter  um  pensamento 

sistêmico para  não,  enfim.  A gente  está  tentando estabelecer  o  paradigma da diversidade 

cultural, em termos de políticas culturais e, eu acho que essa é uma, enfim, um elemento que 

tem que estar bastante claro entre nós, é óbvio que as artes são importantes, é óbvio que o 

estético, como um todo, é óbvio que, também, os elementos éticos e, enfim, formadores numa 

visão  mais  antropológica  de  cultura,  sociológica  também,  econômica,  também,  enfim, 

regionais, etc. e tal, mas o desafio é a gente, em vez de ir, indo para os fragmentos, o desafio é 

encontrar  uma  forma  adequada  de,  enfim,  estabelecer  esse  paradigma  complexo,  um 

paradigma da complexidade. 

Sr.  Bernardo  Novais  da Mata Machado (SAI – Mediador)  –  Paulo,  Mestre  Paulo,  da 

capoeira.

Sr. Paulo Henrique Menezes da Silva (Mestre Paulão – Capoeira)  – Não, vai ser breve, só 

queria esclarecer aqui uma coisa para vocês, pessoal, a capoeira, vou falar especificamente da 

capoeira,  vou  puxar  bem  para  a  capoeira  agora,  ela  não  só  ser  capa  do  livro  que  foi 

encaminhado  para  o  Congresso,  quando  foi  construir  o  Plano  Nacional  de  Cultura,  oi? 

(Intervenções  fora  do microfone)  Não quer  ser  só cartaz  do Ministério  do Turismo,  para 

divulgar o turismo brasileiro, a capoeira quer ser protagonista no processo, a gente, tem várias 

publicações do Governo Federal, principalmente, que coloca a capoeira bonitinha lá, aparece 

na  mídia,  mas  a  gente  não  quer  estar  só  no  papel,  não,  a  gente  quer  estar  aqui  dento 

construindo a política, efetivamente e que é um direito. Claro, se a gente quiser mobilizar, 

botar um monte de capoeirista aqui em Brasília, a gente também mobiliza, dentro do plenário 

a gente também coloca, porque aqui é só a minha voz, mas a gente pode fazer um movimento, 
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porque a gente tem capacidade para isso, mas quando se vai discutir o espaço de poder para a 

comunidade  negra,  é  que  nem  na  discussão  da  Copa,  começa  a  querer  desqualificar  o 

processo, todo mundo quer ter o seu espaço, mas ninguém pediu, quando a comunidade negra 

pede, todo mundo quer, aí todo mundo quer o seu espaço, mas só que essa é uma iniciativa 

nossa, tem que ficar bem claro isso, para não se perder isso na história. (Intervenções fora do 

microfone) 

Sr. Paulo César Pereira de Oliveira (Pai Paulo – Comunidade dos Povos Tradicionais de 

Matriz Africana) – É, e uma questão que eu vou citar aqui, aproveitando esse momento, para 

não ter que falar na minha fala, da campanha do Haddad, em São Paulo, Felipe (ininteligível) 

fora do eixo, me ligou: “Pai Paulo, tem que ter alguém aqui, de matriz africana, nós vamos  

conversar  com  Marta,  3h  da  tarde,  em  Pinheiros,” eu  comprei  uma  passagem  a  preço 

exorbitante e fui, cheguei lá disse para ela com todas as letras: Ministra Marta, seu Ministério 

pratica racismo institucional, tem medo de negros, na FUNARTE, até hoje, Ministra, nunca 

nenhum  negro  foi  contemplado,  isso  á  época,  somos  sub-representados  em várias  áreas. 

Então, quando se coloca palavra negro, racismo, começa a tremer tudo, e aí 1000 obstáculos 

se criam, 1000 obstáculos se criam, em 2007, no Congresso Nacional, tendo que enfrentar 

Ivone Magri, Demétrio Magnoli, na defesa de cotas, a reação foi a mesma, um pouco mais 

elaborada, porque eles não eram Governo, não são Governo, poderiam descer o cacete em 

nós, melhor. Mas o que está sendo reivindicado aqui, nesse momento, é a mesma coisa, é um 

recorte  de  cotas  raciais  dentro  deste  Conselho  e,  além  do  que,  essa  discussão,  eu  acho 

extemporânea,  essa proposta foi aprovada por esse pleito,  por esse pleno, foi aprovada,  a 

proposta  foi  aprovada,  a  Ministra  autorizou  no  papel,  publicou  em Diário  Oficial  e  nós 

estamos aqui, discutindo, discutindo, discutindo.

Sr. Bernardo Novais da Mata Machado (SAI – Mediador) – É, foi uma recomendação ao 

Ministério da Cultura que foi aprovada, é bom delimitar bem a, do ponto de vista formal, o 

que ocorreu. Com a palavra, então, o Paulo César Pereira de Oliveira, para defender a cultura 

da Comunidade dos Povos Tradicionais de Matriz Africana.

Sr. Paulo César Pereira de Oliveira (Pai Paulo – Comunidade dos Povos Tradicionais de 

Matriz Africana) – (Ininteligível). Boa tarde a todas e a todos. Comecei falando em iorubá 

para  não ter  que  ficar  explicando  muito,  porque nós  somos  povos  tradicionais  de  matriz 

africana, temos língua, cosmovisão, sustentabilidade, estética culinária e uma gama imensa de 
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preservação, eu gostaria de falar e eu pedi para a Márcia ficar, mas, coitada, ela já me ouviu N 

vezes esse discurso, acho aqui dentro quem mais ouviu foi ela, ela e Célio, que a Marta Porto 

ficou pouco tempo,  principalmente  essa,  felizmente,  é.  Bom,  eu  gostaria  de falar  do que 

significa  cultura  para  nós,  descendentes  de  africanos,  quando  nós  batemos  em  racismo 

institucional,  nós não estamos absolutamente falando de A, B, C, João, Maria e José, nós 

estamos falando de um racismo institucionalizado que permeia todos os Governos, estava 

citando, recentemente, o seminário que nós propusemos para ser realizado aqui, foi realizado 

dentro da SEPPIR e se constatou,  lá  dentro,  um racismo institucionalizado extremamente 

violento, estou dizendo da SEPPIR, então, não é o MINC, não é Bernardo, não é a Márcia,  

isso, graças ao Governo, em todos os níveis e na sociedade em geral, é óbvio, é óbvio. Então, 

eu digo da Secretaria da Cidadania, por quê? Para nós, descendentes de africanos, o direito à 

cidadania cultural está muito longe, nossa cultura foi mantida e lutamos por ela para sermos 

humanos, é uma questão de humanidade, o que possibilita ao branco racista, católico, cristão, 

opressor,  estuprador,  escravizar  os  africanos  e  deixá-los  durante 400 anos nessa  terra,  na 

condição de bens, de uma porta, de uma cadeira, deixado como um espólio para os seus filhos 

e netos, como herança. Quatro séculos, senhores, de opressão, mais cento e tantos anos de 

uma  abolição  que  eu  chamo  de  abolição  inacabada,  foi  negação  de  valores  culturais  ao 

africano e seus descendentes, porque quando você quer escravizar um outro ser humano e os 

cristãos  tinham aquela,  por  quê?  Se  o  meu  Deus  diz  que  todos  somos  iguais?  Nego-lhe 

humanidade,  como  se  nega  humanidade  a  um  portador  de  cultura?  Nego-lhe  cultura, 

demonizo a sua cultura, transformo sua cultura, em tudo aquilo que há de ruim nesse país,  

essa é a gênese do racismo. É por essa cultura negra que nós lutamos nesse espaço, pela, pelo 

direito à humanidade, não é pelo direito à um tipo ou uma expressão específica, é pelo direito 

de  sermos  humanos,  não  estamos,  ainda,  no  profissionalismo  da  música,  não,  ainda  não 

estamos,  não,  nós  estamos  lutando  por  humanidade,  o  que  possibilita  o  camburão  sair 

arrastando Márcia, no Rio de Janeiro, podendo matar a Cláudia, é negra, não é humana, por 

que o extermínio da juventude negra? Não são humanos, são pretinhos, por que se pode fazer 

com os Amarildos da vida? Porque você é negro, não é humano. Isso é o imaginário do povo,  

esse é o imaginário da PM e é isso que nós queremos discutir nesse espaço, por isso nós 

estamos  reivindicando  uma  participação,  se  não  paritária,  que  está  longe,  ainda  de  ser 

paritária, com mais quatro cadeiras, estamos longe de ser os paritários desse espaço, mas, pelo 

menos representativos e que tenhamos voz e voto, porque ter voz e não ter voto, vai ficar 

sempre o questionamento: ah, mas, tem um outro segmento ali, aí vamos ver que segmento é 

esse. Então, eu não posso deixar você, homem negro, fazer essa discussão de racismo nesse 
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espaço,  porque  tem  um  outro  segmento  ali  que  quer  também,  ótimo  que  queira,  nós 

trouxemos a discussão para esse plenário,  nós conseguimos,  da Ministra Marta Suplicy,  o 

compromisso de criar essas cadeiras, é isso que nós estamos colocando aqui com a maior 

firmeza,  esse tipo de subterfúgio para fugir da discussão original,  que é a importância  da 

cultura de descendência africana nesse país, nós não vamos cair mais, por isso que eu, às 

vezes, a gente ouve algumas falas, que não dá para não deixar de reagir. É uma provocação e 

eu estou aí, à disposição para fazer o debate com vocês.

Sr. Bernardo Novais da Mata Machado (SAI – Mediador) – Davy, está inscrito?

Interlocutora Não Identificada – Só por uma questão de ordem, desdobramentos, a partir do 

que  a  gente  vai  discutir  como,  como  é  que  vai  se  dar?  Porque,  em  função  dos 

desdobramentos, eu teria contribuições a colocar.

Sr. Bernardo  Novais da Mata Machado (SAI – Mediador) – Não, o que ocorreu, foi o 

seguinte,  houve uma  moção,  aprovada  aqui,  nesse,  nesse  plenário,  para  a  criação  dessas 

cadeiras,  depois  houve  uma  reunião  do  Colegiado  de  Culturas  Afro,  um  dia  antes  da 

conferência  com  a  Ministra,  que  se  olhou  com  todos  os  colegiados,  onde  a  Ministra 

manifestou a concordância com a ampliação da representação, mas falou assim : “Não sei se,  

não sei se são essas cadeiras,” ela disse, “Não sei se são esses segmentos.” Então, o que nós 

estamos  fazendo  aqui,  hoje,  é  dando  consequencia  a  essas  duas,  duas  manifestações,  a 

manifestação do, da recomendação, que foi aprovada em plenário, a manifestação da Ministra 

que falou:  “Não sei se são esses os segmentos,” então, nós estamos ouvindo os segmentos 

daqui, é uma recomendação ao Ministério da Cultura, a consequencia disso é uma minuta de 

decreto que vai passar a tramitar internamente, pelo Ministério da Cultura e vai passar para a 

Casa Civil  e chegar na mesa da Presidência da República.  Quer dizer, o que nós estamos 

fazendo aqui hoje é uma escuta, o processo que vai se dar, as consequencias são essas, assim 

como se deu em 2009, que criou a cadeira de moda, artesanato, design e arquitetura, então, é 

esse o processo, tem, basicamente isso. Davy.

 Sr. Davy Alexandrisky (Artes Visuais) – Bom, com relação, Davy Alexandrisky,  Artes 

Visuais. Com relação à fala do Pai Paulo, nada a declarar e ele sabe disso, que eu acho que a 

negrada está em polvorosa, botando para quebrar e está na hora, mesmo, de fazer esse, essa 

provocação, essa conversa, esse diálogo, agora, eu quero bagunçar com o coreto da história, 
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eu quero trazer uma experiência que a gente vivenciou há quatro dias atrás, nós passamos 

quase um ano, nós passamos quase um ano em três, três ou quatro reuniões da Comissão 

Nacional  dos  Pontos  de  Cultura,  discutindo  a  questão  da  representatividade  e  a  gente 

conseguiu, brigando com nossos próprios pares, limitar a presença, no Fórum Nacional dos 

Pontos de Cultura, a Teia, iria todo mundo, no fórum, a gente qualificaria as pessoas, quer 

dizer,  iriam só as pessoas que tivessem participado do, da Teia,  das teias estaduais  numa 

percentagem que estivesse, enfim. Nós estávamos discutindo, ao longo de um ano inteiro, a 

questão  da  representatividade,  que  a  gente  tinha  uma  comissão  com  50  e,  56,  57 

participantes...

Sr.  Bernardo  Novais  da  Mata  Machado (SAI  –  Mediador)  –  Está  do  tamanho  do 

Conselho.

 Sr. Davy Alexandrisky (Artes Visuais) – Pois é, e a gente tinha que diminuir isso daí, isso 

era um consenso fechado, que a gente diminuiria, nessa teia, essa história toda e a gente foi 

para a teia nesse intuito e a gente fez uma pré-minuta de regimento e tal, resultado: acaba a 

teia  e  nós  saímos  de  lá  com  63,  63,  aumentamos  mais  seis,  assim  mesmo,  não,  nós 

aumentamos mais nove, mas é porque caíram três. Então, eu fico, eu fico me perguntando, aí 

já  é,  não  é  mais  uma  questão  dos  espaços  do  negro,  pode  até  aumentar  as  cadeiras  de 

articulação negra, pode até ter cota, como Pai Paulo propõe, eu não tenho anda contra isso, 

não, mas eu acho que o, quando o Secretário levanta a questão de que dimensão que a gente 

quer para esse Conselho, independente de se, são cadeiras de matrizes negras ou não, eu acho 

que a gente tem que pensar mesmo, de uma maneira séria, nesse processo. Eu me lembro que 

a Marila ficou brava naquele dia que você falou: “Você estão reivindicando desdobramento e  

na hora de discutir pede para fazer a reunião do colegiado junto, teatro, circo e dança,”  que 

tinham pedido para separar e tal...

Sr. Bernardo Novais da Mata Machado (SAI – Mediador) – Só estava querendo dar um 

exemplo, mas a Marila...

 Sr.  Davy Alexandrisky (Artes  Visuais) –  Não,  pois  é,  é  isso que eu estou  dizendo,  o 

Leandro está aqui atrás junto, de novo, eu acho que podia mesmo juntar o, linguagem de 

corpo, quer dizer, todo o discussão de corpo, dança, teatro e tudo mais, linguagens visuais, 

artes visuais, áudio-visual, arte digital, isso, eu acho que a gente tem que pensar, de alguma 
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outra forma, porque não está funcionando, a verdade é que não está funcionando, a gente vai 

crescendo, crescendo, crescendo e a gente não consegue escolher cinco representantes, um de 

cada região, está aqui um furdunço na lista, está uma briga danada lá na comissão, porque é 

muita gente falando muita coisa. Eu não sei, eu não estou afirmando não, eu estou dizendo o 

seguinte: é importante a gente parar para pensar, como diz ali o Secretário, na dimensão que a 

gente pretende, para saber o seguinte: o que a gente conseguiu até agora, a gente, até agora, só 

cresceu,  não  é  isso?  Não  teve  nenhum  momento,  eu  não  sei  por  que  eu  não  estou 

acompanhando, já teve algum momento de redução de cadeiras?

Sr. Bernardo Novais da Mata Machado (SAI – Mediador) – Não, não.

 Sr. Davy Alexandrisky (Artes Visuais) – A gente só cresceu. E a Dulce, que é a nossa 

decana aqui, falou que o Conselho já teve uma outra potência e que ela não sabe se é um 

esgarçamento, o que é, quem sabe se não é por causa desse inchamento? Eu não sei, eu não 

estou afirmando nada, eu só estou querendo bagunçar o coreto, ela falou assim: “Será?” Eu 

não sei, eu não sei, eu estou só bagunçando o coreto, eu estou dizendo o seguinte: estou de 

pleno acordo com a questão da negrada trazida aqui pelo Pai Paulo, acho que é para a porrada 

mesmo, desculpe a expressão, mas é essa, é esse papo mesmo, não dá pra ficar no meio termo, 

temos que enfrentar essa questão, temos que enfrentar os quatro séculos de escravidão. Aliás, 

eu estou à vontade para falar nisso, porque eu não tenho nenhum compromisso com isso, 

porque eu fui escravo na Mama África, minha ancestralidade e eu sou segunda geração de 

brasileiros, eu sou um europeu, branco, segunda geração de brasileiro, aqui, nascido no Brasil, 

que sou eu,  então,  estou à vontade para falar.  Mas,  tem, alguém tem que pagar por essa 

história, porque não dá, porque a judeuzada lá, está até hoje, brigando lá pelos direitos deles, 

lá de trás, de 45, na Alemanha, os caras estão até hoje, cada vez que aparece um quadro: “Oh, 

isso daí foi roubado do judeuzinho lá, não sei das quantas,” está, está lá, a judeuzada está em 

pé de guerra até agora, então, e acho que é uma briga que não pode cessar, os caras tem que 

estar atentos para esse processo mesmo.  Agora,  do ponto de vista do Conselho, eu tenho 

muita dúvida com relação, não a essa multiplicação das cadeiras negras, mas ao crescimento 

da, eu estou com o Leandro, se é para diminuir, diminui de todo mundo, se é para não dar 

para lá, não dá para ninguém e diminui de quem já tem, não tenho nenhum problema com 

isso.
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 Sr. Paulo César Pereira de Oliveira (Pai Paulo – Comunidade dos Povos Tradicionais 

de Matriz Africana) – Eu fico feliz...

Sr. Bernardo Novais da Mata Machado (SAI – Mediador)  – Só um instante, Paulo, tem 

uma inscrição.

Sr. Paulo César Pereira de Oliveira (Pai Paulo – Comunidade dos Povos Tradicionais de 

Matriz Africana) – Não, mas aí...

Sr. Bernardo  Novais da Mata Machado (SAI – Mediador) –  Temos uma inscrição, por 

favor, Assis.

 Sr. Assis (Secretário de Cultura – AC) – Então... (Intervenções fora do microfone) 

Sr. Bernardo Novais da Mata Machado (SAI – Mediador) – Não, é a conferência...

Sr. Paulo César Pereira de Oliveira (Pai Paulo – Comunidade dos Povos Tradicionais de 

Matriz Africana) – A proposta, é debate.

Sr. Bernardo Novais da Mata Machado (SAI – Mediador) – Sim, ele vai ter, é claro.

Sr. Paulo César Pereira de Oliveira (Pai Paulo – Comunidade dos Povos Tradicionais de 

Matriz Africana) – É debate.

Sr. Bernardo  Novais da Mata Machado (SAI – Mediador)  – Claro, ele vai ter a réplica 

dele,  claro que vai  ter,  só que eu estou dando uma ordem de inscrição  aqui,  porque nós 

abrimos a discussão depois da fala dele, é sobre a fala dele é que abriu a discussão.

 Sr. Assis (Secretário de Cultura – AC)  – Então, o que está acontecendo, ao meu modo 

modesto de ver, é que o esforço para corrigir injustiças seculares e eu acho que todo mundo 

concorda,  com  as  falas,  com  as  defesas  apresentadas,  esse  esforço  está  trazendo  outra 

discussão, que é a discussão do modelo de Conselho.

Sr. Bernardo Novais da Mata Machado (SAI – Mediador) – Isso.
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Sr. Assis (Secretário de Cultura – AC) – Entendeu? Vocês estão lutando para ampliar um 

modelo e a discussão está trazendo, inevitavelmente, a discussão do modelo, é isso está em 

discussão, eu entrei numa paulada, sabendo que ia apanhar, na última Conferência Estadual de 

Cultura do Acre, em setembro do ano passado, a questão é o seguinte: o eixo que eu estava 

mediando era o eixo institucional,  o eixo um e todo mundo, eu estava sentindo, que todo 

mundo que estava no eixo, queria que passássemos o órgão gestor de cultura do estado, de 

cinco representações, as cinco regionais, para uma representação em cada município. Ora, o 

que esse modelo está dizendo? Está dizendo que é responsabilidade dos governos estaduais, 

assim como é do MINC e pegou fogo na discussão da nacional,  levar a representação do 

MINC para todos os estados, esse, essa discussão vai nesse rumo, ao contrário, o Sistema 

Nacional  de  Cultura,  o  Sistema Estadual  de  Cultura,  é  para  que  a  gente  pactue  o  que  é 

responsabilidade  da  União,  o  que  é  responsabilidade  dos  estados  e  dos  municípios,  para 

diminuir o tamanho da máquina para ver se chega o dinheiro, para ver se chega a condição, se 

chega a estrutura, se chega a forma de participação e a gestão deixe de ser verticalizada para 

ser horizontalizada, entendeu? Acontece que, infelizmente,  as pessoas que participaram do 

meu grupo, do meu eixo de discussão, ainda não estavam amadurecidos para tal e eu levei 

peia, apanhei sozinho na discussão e, depois, apanhei na votação, e a proposta foi priorizada 

dentro daquela conferência, então, no fundo, no fundo, nós, eu não estou querendo discutir 

esse modelo, relacionado a tripartite , bipartite, é outra discussão, eu estou dizendo que, às 

vezes, querendo ampliar um modelo, a gente está reproduzindo um modelo que, de cara, já é 

inviável, entendeu? Não estou dizendo que o Conselho é inviável, estou dizendo, em síntese, 

que a discussão de um modelo está trazendo a discussão de outra coisa.

Sr. Bernardo Novais da Mata Machado (SAI – Mediador) – Eu só queria lembrar, antes de 

passar para Mestre Paulo e depois para a Denise, que está inscrita, lembrar, diante da fala do 

Davy, quer dizer, que a minha intenção, com essa oitiva aqui, hoje, foi justamente suscitar 

essa discussão e esse aprofundamento, sobre o modelo, inclusive, do Conselho, e a intenção 

foi essa, foi isso que originou essa pauta de hoje. 

 

Sr. Paulo César Pereira de Oliveira (Pai Paulo – Comunidade dos Povos Tradicionais de 

Matriz Africana) – Enquanto ativista de movimento negro, eu me sinto, oi. Enquanto ativista 

de movimento negro eu me sinto altamente elogiado pelas duas falas de Davy e do outro 

companheiro aqui, já passamos por isso outras vezes, existe um imobilismo na sociedade e 
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quando o movimento negro chega e força determinadas situações como cotas, por exemplo, 

além das raciais, criaram as sociais e tem um monte de branco se beneficiando da nossa luta. 

Eu só gostaria  de ter  chegado aqui e encontrado essa discussão instalada,  do tamanho do 

Conselho, antes que reivindicássemos as cadeiras para os povos negros desse país, isso não 

ocorria,  então,  só está  ocorrendo:  vamos  repensar  esse formato  de  Conselho,  porque tem 

quatro negros aqui representando quatro segmentos altamente representativos, que até então, 

ninguém discutia modelo e nem quantidade de cadeira, é isso que eu estou colocando, mas, 

me sinto elogiado de proporcionar esse debate, também, desde que coloquemos as cadeiras, a 

partir, dessas cadeiras, vamos rediscutir o tamanho, sem problema.

Sr.  Bernardo  Novais  da Mata Machado (SAI – Mediador) –  Denise,  depois  Rodrigo, 

depois Marila. Eu estou precisando de ajuda aqui, na mesa, para, porque agora a coisa pegou, 

então, espera um pouco, só gente, porque eu estou sozinho, espera um pouquinho, eu quero 

saber só a ordem aqui, Denise, Rodrigo, Marila, Luiz, agora eu acho que a língua do povo 

soltou, é isso que eu estava querendo.

Sr. Arthur Leandro de Moraes Maroja – Tata Kinambogi Wizambi (Conselheiro de 

Culturas Afro-brasileiras) – Olha, são 10 para as seis, está quase na hora do fumo.

Sr. Bernardo Novais da Mata Machado (SAI – Mediador) – E Márcia Rollemberg, alguém 

mais quer se inscrever? Ok, vamos lá, em frente .

Sra. Denise Adriana Argenta (Patrimônio Imaterial) – Bom, gente, eu confesso que estou 

mais aprendendo, ouvindo com vocês, mas, gostaria de pontuar algumas coisas , também, eu 

concordo muito com o que o Francisco tem, tem trazido, assim, nessa questão de que quanto 

mais, melhorou? (Intervenções fora do microfone) Frente? Melhorou? Deixa eu virar. Quanto 

mais o Conselho se ampliar, mais ele, ele tende a se fragmentar, aquilo que o Andrey já falou 

antes, da questão dos colegiados de patrimônio. Por outro lado, talvez, fiquei aqui matutando 

uma  possibilidade  e  acho  que  seria  muito  interessante  a  gente  fazer  uma  experiência  de 

capilarizar mais essa representatividade, poxa, a gente tem quantas? 19 setoriais? São isso? 

Interlocutor Não Identificado – 17.

Sra. Denise Adriana Argenta (Patrimônio Imaterial) – 17, mais o dois.
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Sr. Bernardo Novais da Mata Machado (SAI – Mediador) – São 20 setores, porque o...

Sra. Denise Adriana Argenta (Patrimônio Imaterial) – Não, perfeito. Se a gente tiver, que 

seja  um  representante  dequilombola,  um  representante  de  comunidades  tradicionais,  um 

representante de... (Intervenções fora do microfone) Rita, me ajuda. Enfim, dentro de cada 

uma, um só que fosse, isso já vai ampliar mais o debate dentro de cada um dos colegiados  

setoriais,  isso tende a, como é que eu vou dizer? A horizontalizar  mesmo,  essa conversa, 

porque,  de  repente,  lá  no  colegiado,  há  um distanciamento  dessas  necessidades  e  dessas 

demandas que estão sendo propostas pelas novas cadeiras, quem sabe isso não fortaleça, não 

solidifique essa, essa discussão e comece, realmente, a trazer uma inclusão maior, eu não sei, 

gente, é uma ideia, é uma proposta, avaliem, enfim. 

Sr. Bernardo Novais da Mata Machado (SAI – Mediador) – Para mim, não compreendi a 

proposta. Eu não compreendi, acho importante que a gente compreenda melhor.

Sra. Denise Adriana Argenta (Patrimônio Imaterial) – Eu não sei se isso já é o momento 

de falar a proposta, mas enfim.

Interlocutora Não Identificada – (Intervenção fora do microfone) O importante é pedir que, 

é importante a ampliação com essa...

Sr. Bernardo  Novais da Mata Machado (SAI – Mediador)  – Bom, você formula e eu 

posso te dar a palavra, depois, então, porque eu não, para mim não ficou claro, você está 

propondo a representação dentro dos colegiados, é isso?

Sra. Denise Adriana Argenta (Patrimônio Imaterial) – Exato, que cada colegiado acolha...

Sr. Bernardo Novais da Mata Machado (SAI – Mediador) – Incorpore.

Sra. Denise Adriana Argenta (Patrimônio Imaterial) – Exatamente, porque, por exemplo, 

no Colegiado de Patrimônio Material, não tem ninguém de nenhuma área afro, ninguém e, 

puxa, seria fundamental e tenho certeza que, eu estou falando do colegiado que eu represento, 
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que é o que eu tenho maior domínio, mas tenho certeza que, na maioria dos colegiados, isso é 

ausente. 

Sr. Bernardo Novais da Mata Machado (SAI – Mediador) – Compreendi.

Sra. Denise Adriana Argenta (Patrimônio Imaterial) – Enfim, é uma ideia.

Interlocutor Não Identificado – (Intervenção fora do microfone)  Se as  cotas  estivessem 

distribuídas por todos...

Interlocutora Não Identificada – (Intervenção fora do microfone) Por todos...

Sr. Bernardo Novais da Mata Machado (SAI – Mediador) – Cadeiras para...

Sr. Arthur Leandro de Moraes Maroja – Tata Kinambogi Wizambi (Conselheiro de 

Culturas Afro-brasileiras) – Não, não contempla.

Sr. Bernardo Novais da Mata Machado (SAI – Mediador) ) – Eu vou te inscrever, Arthur. 

 

Sr. Arthur Leandro de Moraes Maroja – Tata Kinambogi Wizambi (Conselheiro de 

Culturas Afro-brasileiras) – Não nos contempla, eu já vou dizendo logo, não nos contempla.

Sr.  Bernardo  Novais  da  Mata  Machado (SAI  –  Mediador)  –  Eu  sei,  mas,  ok.  Está 

entendido, você desculpa, agora que eu compreendi bem. Rodrigo.

Sr. Rodrigo Aldeia Duarte (Arquivos) – Rodrigo, do setorial de arquivos. O Pai Paulo, a 

primeira vez que eu o vi, foi na minha primeira participação aqui, nesse Conselho e ele, na 

falação dele, lá,  usou o termo raça e na mesma hora eu, enfim, bateu a minha chatice de 

historiador e eu coloquei uma crítica,  enfim, que eu não, não via muito bem a justeza do 

termo raça, enfim, tivemos um debate naquele dia, rápido, tal e, o que eu falei, no final das 

contas, para que, conceitualmente, eu não concordava com o termo, porém, se o movimento 

negro escolhe, politicamente, o uso desse termo, não sou eu que vou me contrapor, eu acho 

que vocês têm toda legitimidade, eu acho que vocês têm que brigar por isso mesmo. Na sua 

fala, hoje, pai Paulo, eu vi uma, uma defesa apaixonada e apaixonante, um libelo contra o 
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racismo, me faltou e, você me perdoa, mas me faltou ver a defesa do tema que você se propôs 

a defender, que era, especificamente, povos de terreiros de matriz africana, então...

Sr. Paulo César Pereira de Oliveira (Pai Paulo – Comunidade dos Povos Tradicionais de 

Matriz Africana) – Povos tradicionais de matriz africana.

Sr. Rodrigo Aldeia Duarte (Arquivos) – Povos tradicionais de matriz africana. Quanto a 

tudo que você falou, eu estou com o Davy, enfim, não tem uma vírgula a mexer, eu acho, 

enfim, eu acho que, eu fiquei emocionado, eu achei fantástico e acho, já tive até um pouco 

dessa conversa com o Arthur, eu acho que é parte do nosso processo civilizatório, é parte de 

um  aprendizado  como  sociedade,  nós  aprendermos  e  reconhecermos  que  somos  uma 

sociedade racista, por demais racista, de um racismo exacerbado e velado, mas, ao mesmo 

tempo, latente e que esse racismo contagia e contamina a todos nessa sociedade, por vezes até 

negros. Então, assim, quando eu estou andando na rua, aí se aproxima alguém de mim, se ele 

for negro eu olho de um jeito, isso é uma coisa que é da cultura, que a gente aprendeu, que é  

eterno normativo, cristão, opressor, não sei se é estuprador, mas, enfim, que é tudo isso, é 

uma cultura extremamente racista, é uma cultura extremamente preconceituosa, é uma cultura 

homofóbica e é uma cultura que a gente está aprendendo, passo a passo, a lidar com ela, eu 

acho  que,  com,  na  tradição  brasileira  de  avanços,  com  retrocessos,  nós  vamos, 

paulatinamente, lidando com isso, nem sempre da melhor forma e nem sempre, naturalmente 

de forma tensa, mas é isso aí, é um avanço. Eu vinha pensando um pouco o que a colega lá,  

que eu esqueci o nome, falou...

Sr. Bernardo Novais da Mata Machado (SAI – Mediador) – Denise.

Sr.  Rodrigo Aldeia  Duarte  (Arquivos) –  Denise,  desculpe,  Denise.  E,  eu  falei  isso,  de 

alguma forma com o Leandro, não sei se ele vai se lembrar disso, mas, enfim, quero pedir  

todo o respeito ao Pai Paulo, ao Mestre Paulão, da capoeira, á companheira que falou sobre os 

quilombolas,  não  vou discutir  legitimidade,  legitimidade  não cabe  discutir  aqui,  todos os 

setores são legítimos e, enfim, a gente fala tanto da diversidade cultural  brasileira, somos, 

hoje,  20 setores,  aprovando esses  cinco seremos  25,  mas,  amanhã seremos  30, depois de 

amanhã,  50  e  100  e  eu  penso  um  pouco  na  questão  da  atomização  disso  aqui,  até  na 

viabilidade  desse  Conselho,  porque  tem  uma  questão  material,  econômica,  porque, 

infelizmente, não dá para a gente fugir, que é sustentar esses colegiados, quer dizer, trazê-los 
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sempre a Brasília para fazer reuniões, trazer os conselheiros para esse Conselho, isso envolve 

dinheiro, isso envolve uma série de coisas. Então, assim, e, aí, Arthur, você me desculpe, 

assim, não sei se te contempla ou não te contempla, mas a gente também está aqui para fazer 

política e política envolve negociação, então, a gente não vai fazer ou decidir fazer alguma 

coisa simplesmente porque isso te  contempla ou não, é uma negociação,  não tem jeito,  é 

sempre negociação e negociação envolve avançar aqui, abrir mão ali, o mundo é assim, então, 

eu tinha uma ideia que eu, enfim em outros momentos deveria ter falado, talvez, mas não fiz, 

eu acredito que se a gente abre hoje, vou citar à revelia, para a capoeira, por exemplo, que me  

parece muito mais um segmento de um setor do que um setor, propriamente, a gente vai abrir 

para  outros  e  muitos  outros.  Então,  eu  queria  sustentar  aqui  a  seguinte  ideia:  são  duas, 

primeiro: que a gente estabeleça e, o Pai Paulo falou a palavrinha mágica: cotas, que a gente 

estabeleça cotas e aí a gente decide que tipos de cotas são, quais são os parâmetros, como elas 

são, para todos os colegiados, o meu colegiado, o colegiado de arquivos, ele tem a sorte ou, 

enfim,  a  eventualidade,  enfim,  de  ter  negro,  de  ter  indígena,  de  ter  homossexual,  de  ter 

branco, enfim, por acaso, pela formação que se deu, mas isso não está garantido, isso, amanhã 

pode  não  ser  assim  no  próximo,  no  próximo  mandato,  então,  acho  que  a  gente  devia 

estabelecer metas, cotas, desculpe, para os colegiados e, aí a gente decide em que termos se 

dariam essas cotas. A outra coisa, em paralelo e, aí eu vou estender ao colegiado de cultura 

indígena, porque eu acho que sofre, talvez mais, pela diversidade de culturas indígenas, eu 

queria  sugerir  que  esses  dois  colegiados,  diferentes  dos  demais,  tivessem seu número  de 

membros estendidos, ou seja, em vez de eles terem apenas 15 representantes de sociedade 

civil, teriam 30 ou 50 ou, sabe lá Deus, o número que a gente possa decidir, então, eles teriam 

mais membros, cada um desses colegiados e um número maior de cadeiras.

Sr. Arthur Leandro de Moraes Maroja – Tata Kinambogi Wizambi (Conselheiro de 

Culturas Afro-brasileiras) – Vamos falar em (ininteligível) de matemática?

Sr. Rodrigo Aldeia Duarte (Arquivos) – Eu não estou entendendo o que você quer falar, 

mas, quando você pede para respeitarem a sua fala, eu suponho que você deva fazer o mesmo.

Sr. Arthur Leandro de Moraes Maroja – Tata Kinambogi Wizambi (Conselheiro de 

Culturas Afro-brasileiras) – Tudo bem.
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Sr. Rodrigo Aldeia Duarte (Arquivos) – Então, que os colegiados de cultura afro e cultura 

indígena  tenham um número  maior  de  membros  do  que  os  demais  colegiados  e  tenham, 

também, um número maior de cadeiras neste Conselho, três cadeiras, cinco cadeiras para cada 

um dos dois,  enfim,  não sei,  mas o caso é:  dentro desses colegiados,  aí  com um número 

ampliado e uma possibilidade de representação maior, mais ampliada, aí teria um espaço mais 

fácil, enfim, mais, mais, enfim, que possibilitaria uma participação maior de, de segmentos 

desses, desses colegiados, segmento de capoeira, quilombola e, enfim, no caso dos indígenas, 

enfim, culturas da floresta, povos da floresta, uma série de, ou culturas específicas, enfim, 

então, por nações indígenas, eu não sei, aí, eu acho que pode, também, partir em alterações, 

para  alterações  dos  próprios  regimentos  dos  colegiados.  Mas  eu  deixo  aqui  a  minha 

contribuição e, espero que o, enfim, o pessoal que falou hoje, que fez asa apresentações, não 

entenda isso como uma manifestação de racismo, porque por mais que eu me entenda membro 

da minha sociedade e, profundamente, como todos aqui, contaminados pelos elementos de 

racismo  que  nela  sobrevivem  até  hoje,  infelizmente,  eu  não  me  considero  uma  pessoa, 

conscientemente,  racista,  não estou fazendo um tipo de defesa aqui para isolar ou, enfim, 

extirpar  a participação de ninguém, eu quero,  ao contrário,  ampliar  essa participação sem 

prejudicar a viabilidade deste Conselho. Obrigado.

Sr. Bernardo Novais da Mata Machado (SAI – Mediador) – Marila.

Sra. Marila Annibelli Vellozo (Dança) – Marila Vellozo, representante do setorial de dança. 

Eu vou começar  agradecendo as  falas  de todos vocês,  queria  dizer  que,  sim,  talvez,  essa 

questão, para mim, que é o segundo ano do Conselho, eu já venho de outra gestão, de outro 

biênio do Colegiado Central  de Dança,  eu aqui  só continuo um trabalho de mediação de 

outras pessoas que já atuaram com bastante força por várias questões específicas do setorial 

de dança, sim, eu acredito que o Arthur, pelo meu conhecimento e pela minha ignorância, é a 

pessoa que traz com força essa questão dessa mobilização, não necessariamente de cotas, mas, 

por uma relação de estar aqui nesse Conselho com o maior número de representantes negros. 

Então, nesse sentido, sim, eu fui uma das pessoas que votou a favor dessa recomendação, de 

poder ouvi-los, principalmente para escutá-los, hoje eu digo que eu estou bem mais silenciosa, 

(ininteligível), essa questão é uma questão para a gente, porém, por outro lado, a questão do 

modelo, eu gostaria só de reiterar que é uma questão anterior. Eu me lembro que na primeira 

reunião, na segunda reunião, se tivesse degravação, para mim, a grande questão do modelo é 

uma questão maior, ele é um conselho consultivo, talvez a maioria dos conselhos nacionais 
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sejam consultivos, eu acho que dever ser um grande problema para o estado ter um conselho 

deliberativo e quando a gente está falando de funcionalidade do conselho, independente do 

número  de  cadeiras  ou  para  quais  demandas,  eu  acho  que  essa  é  uma  questão  muito 

importante, em que medida a qualquer outro assento. E, agora eu não falo da solicitação de 

negros, brancos ou amarelos ou pardos, mas eu digo em que medida a gente tem, terá essa 

compreensão com os nossos outros representantes de uma força de demanda e de pressão em 

relação  ao  estado  nesse  país.  Ressoou  muito,  para  mim,  a  primeira  defesa  em relação  a 

capoeira, no sentido da linguagem, também, eu não vejo porque a gente não pode considerar a 

questão da linguagem da capoeira, isso para mim, eu compreendo com muita facilidade, o que 

é a capoeira na rua, o que é, eu reconheço, porque isso é um patrimônio, assim como várias 

outras coisas deveriam ser, imateriais e materiais, principalmente a humanidade das pessoas 

deveria ser, então, essa defesa me parece uma das, não vou colocar nenhum julgamento de 

valor, mas para mim ressoou bastante. Estou dizendo isso, porque fiquei aqui pensando: ah, 

então, é isso mesmo, a recomendação era para ouvir a defesa de uma capoeira negra, eu estou 

colocando  e  estou  me  sentindo  aqui  à  vontade  para  falar  com vocês,  porque,  em vários 

momentos eu sinto que, porque eu vou me posicionar como uma representante do setorial de 

dança, de uma linguagem artística, porque eu sou mulher, porque eu estou sendo entendida 

como branca, eu estou super tranquila, viu, gente? Não é uma interpretação, por favor, não é 

porque eu sou mãe, porque eu sou separada, porque, eu só quero ser interpretada como uma 

voz,  eu tenho melanina xy,  mas,  realmente,  eu estou com dúvida aqui,  à medida do meu 

pardo, eu vou ter que fazer teste de DNA o dia que eu tiver dinheiro, porque agora eu não 

tenho.  Então,  assim,  eu  não  estou  discutindo  essa  questão,  eu  não  cheguei,  ainda,  nessa 

segunda fase, eu estou agradecendo, ainda,  as colocações,  dizendo a que mais me ressoa, 

dizendo que se, da parte setorial,  a gente quis escutar aqui, esse é um assunto que está na 

pauta para ser entendida e para, em alguma medida, isso ser atendido e, me parece, sim, que 

isso não está longe de estar sendo discutido o modelo, só queria reiterar que, realmente, não é 

a primeira discussão de modelo, para mim, a primeira discussão de modelo é se isso aqui vai 

ser deliberativo um dia, ou nunca vai ser, porque, também, trabalhar a vida toda, independente 

de número, isso eu estou falando para todos, onde não se cumpre, eu acho que a gente, mais  

ou menos, está cumprindo, não é, Leandro? A gente, mais ou menos, está cumprindo, pelo 

menos,  com  os  conselheiros  que  estão  aqui,  da  escuta,  com  a  tentativa  da  mesa  de 

encaminhamentos.  Então,  isso para  mim é mínimo,  mas  é  alguma coisa de  continuidade, 

porque eu  não acho que as  políticas  públicas  estão  tendo continuidade,  então,  no último 

discurso, me desculpe, o nome, não gravei todos, eu penso que sim, eu acho que a questão do 
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negro, do branco, do amarelo, isso eu quero falar, se não é assunto da pauta, para mim entra 

na pauta, é o que você colocou, o colega, sobre humanidade, sobre humanidade para mim é 

condição de existência nesse país para todo mundo, é essa condição de existência, de comida, 

de alimentação, de educação. Nessa hora, com todo respeito, só como cidadã eu estou me 

colocando, nessa hora eu penso que cota é uma coisa que tinha que ter um tempo, que cota 

tinha que ter  um tempo de validade, esse país tinha que ter uma responsabilidade,  ter um 

comprometimento e dizer: cota nas universidades, cota nos Conselhos, cota onde quer que 

seja preciso para essa raça, que se entende assim, que sofre assado, tem que ter 10, 15, 20 

anos para dar conta disso, daquilo, daquilo outro. Enquanto isso, quais são as políticas outras, 

públicas, desse país? Porque eu, como cidadã, independente da minha cor, eu quero, eu quero 

saber  disso,  eu quero o comprometimento  das  pessoas,  eu quero o comprometimento  das 

vinculadas, porque vai virando uma palhaçada representar qualquer coisa e ficar discutindo 

um número, dois ou três a mais, mas é isso que a gente está fazendo aqui. Então, eu queria  

colocar que, na defesa das humanidades, eu sinto que ela é muito maior do que o Conselho e 

não estou respondendo nada quanto a isso, eu quero esse espaço, eu quero ser respeitada na 

minha fala para ninguém estar me categorizando como nada aqui, só escutando, então, eu 

penso que sim, a discussão do formato, ela é tão importante quanto, daí, realmente, eu volto 

um pouco para a mesa, no sentido de pensar como que é essa discussão que já está posta, 

como  que  a  gente  dá  prosseguimento  a  ela  e,  ao  mesmo  tempo,  a  gente  já  engata  uma 

discussão que, eu acredito que daí seria uma revisão de outras coisas, tem artigos escritos, já, 

sobre  pessoas  que  estudaram  e  já  vivenciaram  esse  Conselho,  tem  outras  questões  aí, 

implícitas, isso é uma coisa. E, a outra não é no sentido de, toda vez, Leandro, que você se 

coloca como um colega, não é uma, só de rebater, sabe? Não é um lugar de rebater, é um 

lugar de, realmente, que a gente considere que as linguagens artísticas, me perdoa, mas não dá 

para  concordar  com essa  questão  das  linguagens  artísticas  sendo colocadas  nesse  sentido 

eurocêntrico, me perdoa, pode, o Davy assume de um lado, eu não assumo de outro, eu penso 

que  esse  respeito  é,  sim,  eu  não  acho  que  a  gente  pode  se  autorizar  aqui,  nenhuma 

representatividade aqui é tão completa, eu já falei e vou repetir, a ponto de poder se autorizar, 

pela  sua própria  demanda,  subestimar  a  força de atuações  artísticas,  nem sou eu lá,  uma 

grande artista, eu não falo, realmente por mim. E, talvez a questão, daí, estou terminando, já, 

talvez essa questão da demanda, que eu coloquei, que o Arthur faz extremamente bem, faz 

com coerência esse trabalho, faz com a força, com a potência que ele tem, talvez para mim ela 

não fosse tão presente, porque a minha vivência, a minha infância, a dança que eu pratico, ela 

já é permeada por várias dessas relações que estão colocadas aqui, de gênero, de sexualidade, 
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por uma acaso o suplente é negro, ele é negro, talvez ele assinasse aqui como negro, não sei,  

talvez teria que perguntar para o Rui. Então, eu fico pensando que, para mim, não é uma 

justificativa do paritário, sabe? Porque o paritário, dependendo de como vai contar, alguém 

bem colocou aqui, vai variar os números, daí tudo bem se for muito mais amarelos dentro do 

Conselho,  porque  no  colegiado,  naquele  ano  entrara  mais  amarelos  e  aqui  já  tinham  as 

cadeiras dos números certos dos amarelos, sabe? Eu não vejo nenhum problema de a gente 

ser, de vez em quando, que a gente aqui não governa nada, mas que a gente tivesse uma 

relação de maior liderança de Governo onde os números variassem. Então, eu só acho que a 

justificativa do paritário, eu não sei se ela cabe e, nós já vínhamos, minimamente nós já, eu 

também gostaria de me colocar para as pessoas que foram convidadas que, nós já vínhamos 

compreendendo e pensando estratégias que realmente fossem coerentes  com a demanda e 

eficientes em alguma medida para essa questão da funcionalidade do Conselho, nós viemos 

pensando que aqui, eu acho que existe espaço para pensar dentro dos colegiados, do mesmo 

modo que o espaço continuar aberto para defesa desses cinco primeiros assentos que estão 

sendo solicitados dessa maneira pelo Colegiado de Cultura Afro-brasileira. Eu não, eu só quis 

me  colocar  mesmo,  porque eu  também acho que  tenho o direito  de  falar  e  gosto  de  ser 

escutada e não gostaria de sentir que esse racismo, para a gente revidar de um jeito, a gente  

bata com a mesma moeda, de qualquer lado. Obrigada, era isso.

Sr. Bernardo Novais da Mata Machado (SAI – Mediador) – Luiz.

Interlocutor Não Identificado – De um segundo ao que eu falei, é só, assim, em que pese as 

considerações e agendas, que são muito difíceis e tal, assim que e vi a pauta da reunião, a 

primeira  coisa  que  me  bateu  é  que o debate  de amanhã,  que  são questões  étnico-raciais, 

deveria ter sido feitas antes desse, talvez esclarecesse muito coisas que estamos debatendo 

aqui, enfim é claro que é agenda, é complicado e tal, mas, entendeu? A gente está, enfim, 

botando o carro na frente dos bois.

Sr.  Bernardo  Novais  da Mata Machado (SAI – Mediador)  – Espero que o debate  de 

amanhã ajude.

 Sr. Davy Alexandrisky (Artes Visuais) – Só para esclarecer, meus avós paternos são russos 

e meus avós maternos são turcos, a minha fotografia, a minha arte é niteroiense. 
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Sr. Bernardo Novais da Mata Machado (SAI – Mediador) – Bom, eu espero que o debate 

amanhã contribua para aprofundar a questão, também, disso. Luiz. 

Sr. Luiz Felipe da Gama Pinto (Música Erudita) – Primeiro eu queria considerar que, para 

mim, é praticamente impossível responder um questionário, isso aqui, me sinto absolutamente 

representado em nenhuma das categorias, não me entendo como de raça nenhuma, senão, da 

raça humana, não estou absolutamente, com isso, desqualificando que se use, assim, como 

bem lembrou o Rodrigo, o termo raça com um sentido político importante e tudo mais, eu, em 

particular,  realmente,  não  consigo  me  considerar,  me  especificar,  enquanto  humano,  de 

nenhuma outra raça senão a humana e, não consigo me entender muito bem com nenhuma 

dessas cores, para mim, se fosse mais claramente entendido como um branco, sou filho da 

classe média paulistana e tudo mais, mas se a gente for, talvez a minha tez seja um pouco 

mais escura até do que a do camarada Arthur, então, enfim, não sei, exatamente, aonde eu me, 

ele, por um acaso não está aqui, agora. Segunda coisa, eu perguntaria aí ao Paulo, realmente 

dos  discursos  mais  contundentes  e  mais  emocionantes  e  mais,  absolutamente,  claros  e 

irrefutáveis  e  que  eu  concordo  completamente,  ele  ficou  bastante  tempo  discursando  e 

olhando para mim, eu achei ótimo,  me senti  lisonjeado, não sei  se, enfim, que,  na minha 

intervenção  anterior  eu  houvesse  colocado  alguma  coisa,  alguma  coisa  que  fosse  contra 

qualquer  das  coisas  que  ele  disse,  mas,  absolutamente  não.  Tive  até,  eu  tenho  uma  má 

experiência interessante quanto ao racismo, desde muito pequenininho, porque eu tenho uma 

bisavó negra e tenho uma avó branca que, de quem eu ouvi muito pequenininho, é uma das 

coisas mais terríveis de toda a minha vida, porque eu fiquei muitos anos traumatizado, ela 

disse, falou acerca do que seria a, o que é isso? A mãe do seu marido é o que? A sogra dela 

disse o seguinte:  “A sua bisavó, graças a Deus, teve a elegância de morrer antes que eu a  

conhecesse.” Ela falou isso para mim quando eu tinha uns sete anos de idade, foi a minha 

primeira experiência importante de racismo dentro de casa, de maneira que eu fui, na medida 

das  possibilidades,  vacinado,  óbvio que  isso,  sempre  somos  de alguma maneira,  racistas, 

apesar das vacinas todas que, e de resto eu comungo total, completa e absolutamente com a, 

com a intervenção do, me desculpe eu não sei o nome...

Sr. Bernardo Novais da Mata Machado (SAI – Mediador) – Do Rodrigo.

Sr. Luiz Felipe da Gama Pinto (Música Erudita) – Do Rodrigo. Só isso.
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Sr.  Bernardo  Novais  da Mata Machado (SAI –  Mediador)  –  Ele  disse  que  concorda 

inteiramente com a sua intervenção.

Sr. Luiz Felipe da Gama Pinto (Música Erudita) – É, porque grande parte do que eu ia 

dizer, na realidade, foi, quase tudo que eu ia dizer foi completamente contemplado pelo que 

ele disse, então, não preciso ficar repetindo nada.

Sr. Bernardo Novais da Mata Machado (SAI – Mediador) – Márcia Rollemberg.

Sra. Márcia Helena Rollemberg (SCDC) – Bem, eu acho essa discussão super procedente, 

acho  que  o  que  está  colocado  aí,  de  fato,  a  perspectiva  de  a  gente  aperfeiçoar  esses 

mecanismos de participação e de qualificar,  também, o elo entre essas representações e o 

conjunto dos segmentos que estão interessados nessa voz, a gente, no âmbito das conferências 

livres, para fazer a terceira conferência, a gente se esforçou no sentido de dar voz a alguns 

segmentos  que  não  estariam  contemplados  enquanto  delegados.  Então,  fizemos,  ali, 

conferências livres, metade delas foram ligadas aos pontos de cultura, suas teias, outra metade 

foi ligada a alguns segmentos, como a questão dos quilombolas, a questão da acessibilidade 

da pessoa com deficiência, que é outra pauta, que não está aqui colocada, mas, não porque 

não  haja  demanda,  mas  porque,  de  fato,  essa  questão  está  colocada  a  partir  dessas 

conferências livres, os indígenas, a questão de cultura de paz, cultura popular, enfim. Então, 

assim, eu acho que é super legítimo e eu acho que a gente tem que se debruçar em como 

aperfeiçoar esses mecanismos e, creio que ampliar a participação da sociedade, inclusive, em 

algum momento, nesse processo, eu me abstive aqui de uma questão, por exemplo, de cota, 

porque, às vezes, falta, de fato, a clareza de como a gente caminha nisso sem ser, sem perder 

os princípios de equidade e isonomia,  então,  acho que é um pouco uma fala  quando fala 

assim: povos de comunidades tradicionais que a Edna faz, quer dizer, não é, eu não sinto 

como foi colocado, no sentido de contrapor, mas, de vozes que não estão aqui colocadas e que 

a  gente,  enquanto  Estado,  também tem que considerar,  porque,  a  princípio,  a  princípio  a 

política, para ser abrangente, democrática, ela tem que buscar esses princípios de equidade e 

isonomia. Creio que até a reformulação do decreto há um caminho a ser percorrido e, acho 

que a gente tem que tentar fazer essa reformulação do decreto à luz de várias questões, como 

do próprio sistema, existe a questão dos dois colegiados que não foram constituídos, existe a 

questão  da  cadeira  da  inclusão  social,  enfim,  várias  questões  que  a  gente  pode  estar  aí, 

amadurecendo e, acho que é legítimo. Agora, eu acho que tem uma questão que é imediata, 
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que é como que a gente, inclusive, à luz da nova portaria, novo decreto, minto, novo decreto 

da  Presidenta  Dilma,  que  institui  uma,  a  questão  da  participação  social  como  meta  de 

Governo, a gente qualifica as instâncias que a gente já tem e a gente amplia os canais de 

participação e de estruturação de instâncias que deem conta dessa capacidade de escuta e de 

diálogo,  nem  tudo  vai  conseguir  estar  aqui  dentro  do  Conselho,  mas  como  é  que  esse 

Conselho vai conseguir estar conectado com o conjunto? Então, são questões que se coloca e 

que a gente devia buscar ponderar nessa discussão. Então, por exemplo, quando você ouve 

uma fala do IPHAN, que fala: patrimônio, está dividido em material, do material, e a gente já 

está numa evolução de que o patrimônio cultural está junto, até porque o campo da educação 

patrimonial ninguém nem fala aqui, então, assim, é uma revisão conceitual, agora, temos que, 

de fato, pensar como que esses segmentos da diversidade se colocam e ganham voz nesse 

processo de diálogo. Por isso eu acho legítimo pensar que a questão da matriz africana, ela 

tem que evoluir, até pelo histórico, pelo perfil de população, por tudo mais, mas, ao mesmo 

tempo, também, a gente tem que fazer esse exercício pensando naqueles que não estão aqui e 

como é que a gente qualifica esse processo de diálogo, então, acho que está colocado aí e aí, 

um pouco a fala que vem do Comitê LGBT, que a capacidade de diálogo com as minorias,  

que não são 52% da população, como é a questão dos negros, mas, também, ditam questões 

de fundo social muito importantes, é a mesma coisa, a questão da violência contra, a questão 

das pessoas que são, que têm uma orientação sexual diferenciada. Então, assim, acho que se 

coloca, a pessoa, a questão dos ciganos, que sofrem na ponta toda uma discriminação, tem 

várias outras questões que se colocam como, também, demandas,  que ditam no campo da 

igualdade,  a gente vai ter questões de faces, políticas da cultura da infância, a questão da 

juventude, a questão do idoso, entra a questão dos mestres, enfim. Acho que a gente tem que 

buscar, na verdade, é primar pelo nada sobre nós sem nós, a Convenção 169, foi colocado ali,  

pelo Mestre Paulão, um conjunto de marcos legais que já ditam dessa, dessa questão e aí a 

gente entende um pouco o campo dos direitos e o campo das garantias, porque uma coisa é 

estar no campo dos direitos, outra coisa é no campo das garantias para que aquele direito seja 

efetivo e compete ao estado garantir que o direitos seja efetivo, buscar canais de simplificação 

e de acesso a esses direitos. Quer dizer, então, como é que a gente, enquanto Estado, a gente 

vai ponderar a necessidade de qualificar, ampliando, imediatamente, algumas instâncias ou 

conectando  instâncias,  por  exemplo,  que  contribuam  para  esse  processo  de  maior 

legitimidade,  inclusive,  no  contato  dos  representantes  que  aqui  estão  com  as  bases  que 

demandam aqui, a política de cultura. Então, assim, eu acho que a gente deveria se debruçar 

um pouco, também, sobre o sistema de participação nacional,  porque ele também traz luz 
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nessa  discussão,  creio  que  a  gente  também  tenha  uma  questão,  também  de  promover  a 

articulação de outras instâncias que trazem a sociedade civil representada no conjunto das 

políticas e aí eu estou falando de outros Conselhos, como é que o componente cultura se 

instala lá, porque se a gente for para a comissão de povos e comunidades tradicionais, se a 

gente  vai  falar  do  Conselho  de  Igualdade  Racial,  quer  dizer,  como  é  que  a  política  de 

construção de culturas conversa com essas instâncias, então, assim, como a gente amplia essa 

discussão, essa capacidade de disputa? Como é que a gente cria ouvidorias que sejam, de fato, 

instâncias  de  participação  do  cidadão,  porque  a  ouvidoria  aqui,  no  novo  decreto,  é 

reconhecida como uma instância de participação social, como é que isso, a gente legitima esse 

processo? Se a gente só tem ouvidoria, de repente, pela  Internet e pelo telefone? Então, a 

saúde  está  lá,  fazendo  a  ouvidoria  itinerante.  Quer  dizer,  como  é  que  a  gente  amplia  e 

qualifica esses processos? Aí eu acho que a discussão não consegue ser exaustiva numa única 

reunião e acho que a gente tem, ao mesmo tempo, que sinalizar como a gente vai atender essa 

demanda que está colocada, que está colocada de uma maneira mais organizada pela matriz 

africana, sem perder o viés da equidade e da isonomia, mas, ao mesmo tempo, como a gente, 

hoje, a partir das nossas, dos colegiados, das instâncias que estão dadas, dos Conselhos de 

cultura no nível estadual e municipal, enfim, como a gente pode qualificar esse processo e se 

ampliar esses canais de participação, acho que esse é o grande desafio que se coloca. E, um 

pouco na fala da Marila, que como essas instâncias também tem consequencia na política, 

porque aí  vem uma avaliação de como é que a instância,  o Conselho Nacional,  qual é a 

performance  dessa  instância  no  impacto,  na  interferência,  na  avaliação  da  política  que  é 

implementada,  então,  assim,  aí  efetivo  controle  social,  efetiva  capacidade  de  crítica,  a 

propensão de formação, até para precisar a crítica, porque eu acho que compete agora, uma 

etapa de evolução da democracia é a gente precisar o que a gente critica, estou criticando 

exatamente isso, porque eu posso te mostrar que o recurso investido é pouco, porque é tanto, 

como é que a gente aprende, como sociedade civil e como gestão, também, a qualificar essa 

decisão em função de dados, de informações, inclusive, de informações de, com qualidade, 

não só informação quantitativa. Então, assim, eu acho que essa discussão não vai se esgotar, 

acho que a gente tem que buscar uma estratégia que é de curto prazo, de médio e de longo 

prazo, quer dizer, uma coisa é reformar o decreto, que é todo um processo que ainda vai exigir 

instância, outra coisa é como a gente, nesse momento, estabelece e amplifica essa capacidade 

de, de contactar os segmentos que estão excluídos, os segmentos que já estão organizados, as 

instâncias federativas, inclusive, de associações, como a gente melhora a comunicação, enfim, 

uma série  de questões.  Então,  não é,  não tenho uma fala conclusiva,  mas trago algumas, 
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algumas  preocupações  no sentido de a  gente sinalizar  estratégias  em relação a isso e me 

coloco  à  disposição  como  Secretaria  de  Cidadania  e  de  Diversidade  para  mediar  essas 

questões dentro dos Ministérios, junto com as vinculadas, também, me somando, aí, à área de 

articulação e à Secretaria de Políticas de Cultura, Políticas Culturais, que, também, é peça-

chave nesse processo, então, minha fala é nesse sentido. 

Sr. Bernardo Novais da Mata Machado (SAI – Mediador) – Conselheiro...

Sra. Márcia Helena Rollemberg (SCDC) – É o tamanho modelo, só estou falando assim, 

acho que várias falas aqui foram recomendações, estudar tamanho e modelo, mas, assim, não 

dá para a gente pensar num modelo, porque ele custa mais, ele é inviável, também, eu acho 

que a gente tem que pensar na participação social como um investimento e aí, qual é a cota 

desse investimento? Entendeu?

Sr. Bernardo Novais da Mata Machado (SAI – Mediador) – Conselheiro Viegas, da Ponto 

Conecta.

Sr. Viegas (Ponto Conecta) – Boa noite. Eu queria deixar claro aqui que estou representando 

o  fórum dos  Conselhos  Estaduais  de  Cultura,  mas,  não  vou emitir  uma  opinião  sobre  o 

assunto, porque não chegou a ser debatido no âmbito dos, junto com os colegas, esse tema, 

especificamente, eu queria colocar algumas considerações a partir da minha participação aqui 

nesse Conselho desde outubro de 2008 e algumas preocupações com relação a, ao aspecto em 

discussão e a relevância, quer dizer, a relevância do tema da representação. Mas eu acredito 

que  é  uma  discussão  que  tem que  vir  junto  com uma  série  de  outros  aspectos  que  são 

importantes,  porque senão a gente está discutindo números representativos e a questão da 

representatividade, de legitimidade, anteriormente eu já fiz considerações sobre aspectos de 

representatividade  e  legitimidade,  mas,  para  discutir  o  que?  Quer  dizer,  o  papel  desse 

conselho e, assim que eu entrei, uma das questões foi com relação a diretrizes para o uso de 

recursos do Fundo Nacional da Cultura e, é uma coisa que é competência regimental deste 

Conselho, como também fiscalizar e algo que não vem sendo, que não vem sendo executado. 

Então,  se nós ampliamos o número desse Conselho para acompanhar  coisas que não tem 

sequencia, não tem consequencia, não, nós ficamos aqui, discutindo simplesmente algumas 

moções, recomendações e não deliberamos, efetivamente e, uma das coisas que eu sempre 

coloco é o Conselho tem que ter mais resoluções do que moções e recomendações. E, esses 
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aspectos significativos do encaminhamento, que é a visão do sistema, como foi colocado aqui, 

uma  visão  do  sistema  que  envolve  participação  de  estados,  municípios,  colocado 

anteriormente, o plano que eu vi pela agenda, houve uma apresentação hoje pela manhã, são 

coisas  que  conversam entre  si.  Então,  por  exemplo,  Sistema  Nacional  de  Informações  e 

Indicadores  Culturais,  eu  sei  que  tem  uma  taxonomia,  como  é  que  está  colocada  essa 

taxonomia do sistema, quais são as informações que tem sobre todas, os aspectos da cultura, 

todas as manifestações culturais de povos tradicionais, como isso está, está representado. Um 

ponto que eu sempre coloco, quer dizer, eu acho que a comunidade afro-descendente tem uma 

capacidade de mobilização, na minha percepção, que é maior do que os povos indígenas e 

quando se toca uma discussão como essa, eu acho que o ideal seria que nós puxássemos tudo 

em conjunto, quer dizer, aquele que tem condições de menor mobilização, tanto melhor, que 

nós nos preocupemos com esses conjuntos para que eles também participem de uma forma 

adequada.  Outra,  outra  população  tradicional,  que  eu  acho  que  não  tem  nenhuma 

representação,  é a dos nossos pescadores tradicionais,  dos caiçaras,  não há absolutamente 

nada trabalhado, não tem nenhuma representação, nenhum colegiado, então, nós poderíamos 

identificar  uma série.  Mas o que está sendo aplicado,  efetivamente,  na cultura,  na cultura 

nacional e quando eu remeto para o Fundo Nacional da Cultura, essa é uma preocupação, 

porque  há  uma  discussão  e  uma  deliberação  em outras  instâncias  sobre  a  aplicação  dos 

recursos, a aplicação dos recursos fica com a comissão do Fundo Nacional de Cultura que são, 

exclusivamente, menos do Ministério que decidem, por um lado que é o valor menor, cerca, 

que aí o Kleber pode me ajudar ou a Márcia, não sei, 200.000.000, quanto nós temos? Um 

pingadinho. Porque o maior volume de 1.600.000 são definidos pela Comissão Nacional de 

Incentivo à Cultura, que é a CNIC, então, lá, onde tem poucos setores, seis representantes 

setoriais, que é uma briga que eu acompanho aqui nesse Conselho, que o desmembramento 

das artes cênicas e o pessoal da dança, que artes cênicas é algo que é proibido, foi, de ser 

citado, por que não? É circo, dança, teatro, então, nós respeitamos isso, é o que nós estamos 

vivendo hoje, também, essa questão, mas para, para considerar o que? Para fazermos o que 

com essa divisão? Eu estou colocando que eu acho que o buraco é mais embaixo, essa é a  

discussão.  O  Fórum Nacional  dos  Secretários,  eu  represento  os  Conselhos  aqui,  eu  sou 

Secretário em Alagoas e o Fórum Nacional dos Secretários encaminhou à Ministra, no ano 

passado,  o  exercício  do  Sistema  Nacional  de  Cultura,  com  conveniamento  em  todos  os 

estados, simplesmente,  dos 70.000.000 que estava em portaria do Ministério,  que estavam 

aplicados dessa forma, não foi aplicado nada, não aconteceu nada e nós não tivemos resposta 

do  Ministério  com relação  a  aplicação  desse  recurso.  Então,  há  uma  série  de  coisas  de 
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aplicação do sistema, tal, eu acho que nós somos muito bons em realizar conferência, nós já 

temos  prática,  conferência,  mobilizar,  ouvir,  eu acho que  avançamos  muito,  colocamos  o 

Plano Nacional de Cultura, porque estabelece o norte, onde vamos caminhar, mas há muita 

discussão que ainda precisa ser feita e eu espero que essa discussão de dividir mais o, esse 

Conselho, trazer mais representantes. Na minha visão, eu acho que poderia ser resolvido via 

representação do colegiado, porque nós estamos em cascata, os fóruns setoriais, que à época, 

quando foram instaurados,  eu tive uma discussão com o Peixe,  a  importância  dos  fóruns 

serem  mantidos  vivos,  para  ter  uma  comunicação,  uma  plataforma  virtual  em  que  a 

comunicação  acontecesse,  novas  pessoas  fossem  sendo  incorporadas  ao  fórum,  se 

cadastrando, isso é uma coisa permanente, não só daquele momento das eleições, esse é o 

ambiente permanente de discussão nos fóruns setoriais em meio virtual, por conta do nosso 

país, e desse fórum, nas eleições, serem tirados os colegiados e esses colegiados terem as suas 

representações das diversas linguagens e aí,  me desculpe aqui a Marila, da dança, se uma 

questão de representação poderia, no colegiado, ter a representação e aquele representante que 

viesse  para  cá,  falasse  em  nome  da  dança,  do  circo  e  do  teatro.  (Intervenções  fora  do 

microfone) Como?

Sra.  Marila  Annibelli  Vellozo  (Dança) –  (Intervenção  fora  do  microfone)  Não  tem 

condições.

Sr. Viegas (Ponto Conecta) – Não tem condições? Eu sabia, é provocação, é provocação.

Sra. Marila Annibelli Vellozo (Dança) –  É um absurdo, precisamos as vozes específicas, 

por isso que precisamos dos quatro.

Sr.  Viegas  (Ponto  Conecta) –  Não  faremos  o  retrocesso,  dá  licença,  dá  licença  de  eu 

terminar...

Sra. Marila Annibelli Vellozo (Dança) – Por isso que precisamos dos quatro.

Sr. Arthur Leandro de Moraes Maroja – Tata Kinambogi Wizambi (Conselheiro de 

Culturas Afro-brasileiras) – De que dança nós estamos falando, meu amigo?

Sra. Marila Annibelli Vellozo (Dança) – Exatamente.
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 Sr. Viegas (Ponto Conecta) – Então...

Sr. Arthur Leandro de Moraes Maroja – Tata Kinambogi Wizambi (Conselheiro de 

Culturas Afro-brasileiras) – De que dança?

Sra. Marila Annibelli Vellozo (Dança) – Jogo de palavra não dá.

Sr. Viegas (Ponto Conecta) – Dá licença,  por favor,  por favor,  eu ouvi todo mundo,  eu 

espero que vocês me ouçam.

Sr. Bernardo Novais da Mata Machado (SAI – Mediador) – Gente, nós estamos chegando 

no final aí do debate, vamos, até agora o alto, está em alto nível, vamos...

Sr. Viegas (Ponto Conecta) – Eu termino já, não se preocupem.

Sr. Bernardo Novais da Mata Machado (SAI – Mediador) – Vamos manter.

Sr.  Viegas  (Ponto  Conecta) –  Não  se  preocupem,  que  eu  termino  já,  mas,  eu  ouvi, 

pacientemente, todos que se pronunciaram aqui e estou colocando uma opinião, agora, isso é 

intolerância, se não conseguem ouvir uma opinião, é outro ponto. Então, isso pode, tem N 

soluções que podem ser resolvidas através, isso é proposta de sistema representativo, fóruns, 

colegiados, representação, que retira aqui para o Conselho, agora, qual é o desenho, qual é o 

número que é o ideal,  o ideal não existe, o ideal é que vai dentro da discussão, como foi 

colocado aqui, o que, qual é o melhor desenho, vamos chegar a um, a um Conselho de Cultura 

ideal de 130 membros, é uma coisa que vem dessa discussão, que nós estamos em processo, 

aqui e agora. Eu só estava colocando alguma contribuição, porque eu acho que tem que ter 

uma leitura de tudo, conversando uma coisa com outra, visão sistêmica, é o sistema, é o plano. 

Outra coisa, também, já para aproveitar,  já que eu gosto de provocação, mas eu digo que 

desde, desde 2007, o próprio Ministério tirou, na Conferência Nacional de ter representação 

do Ministério em cada estado, então, por que sistemas e Secretarias Estaduais de Cultura? Os 

representantes do sistema nos estados são as próprias Secretarias Estaduais de Cultura, que 

vão representar uma ótica, de um plano nacional que eles fazem parte, junto com o Ministério, 

o Ministério é cérebro de um sistema e não tem porque ele ter musculatura de ter, além do 
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IPHAN, que já existe, que, na minha visão, deveria ser, poderia ser retirado, mas a proposta 

vem  ao  contrário.  Eu  estou  colocando  aqui  considerações  de  visões,  de  construção  de 

sistemas, de visões de construção institucional, que tem que ser muito bem debatidas para nós 

chegarmos a um melhor desenho. Muito obrigado pela atenção.

Sr. Bernardo Novais da Mata Machado (SAI – Mediador) – Bom, eu gostaria de perguntar 

se ainda, Mestre Paulão quer se pronunciar, Mestre Paulo quer se pronunciar, Arthur Leandro 

quer se pronunciar. (Intervenções fora do microfone) Está inscrito. Você quer falar primeiro? 

O Arthur Leandro é o segundo.

Interlocutora Não Identificada – (Intervenção fora do microfone) Não, eu quero ouvir, eu 

quero ouvir.

Sr. Arthur Leandro de Moraes Maroja – Tata Kinambogi Wizambi (Conselheiro de 

Culturas Afro-brasileiras) – Eu acho que o último é Pai Paulo, porque na realidade, é dele a 

réplicas, a tréplica, a quátripla e, aliás, acho que até a oitripla aqui...

Sr. Bernardo  Novais da Mata Machado (SAI – Mediador) –  Pois é, inclusive, eu tinha 

passado para ele primeiro, porque ninguém tinha se inscrito antes.

Sr. Arthur Leandro de Moraes Maroja – Tata Kinambogi Wizambi (Conselheiro de 

Culturas  Afro-brasileiras)  – Eu  vou  começar.  Quer  falar,  Dulce?  (Intervenção  fora  do 

microfone) Não, querida, eu lhe dou. (Intervenções fora do microfone) Eu acho que ele está 

de perseguição contigo,  maninha,  mas,  olha,  eu que não sou de fazer  intriga,  não sou de 

fofoca... (Intervenções fora do microfone) 

Interlocutora Não Identificada – (Intervenção fora do microfone) Isso é ridículo.

Sr. Arthur Leandro de Moraes Maroja – Tata Kinambogi Wizambi (Conselheiro de 

Culturas Afro-brasileiras) – Então, vamos lá. Olha, gente, quando eu digo, por exemplo, 

que a proposta de a gente vir para o colegiado não me contempla, é porque não é única e  

exclusivamente a presença de negro, não me interessa, por exemplo, a presença de negro no 

Colegiado de Dança, fazendo balé de frufru, não é essa a nossa cultura, nós estamos falando 

de valores civilizatórios, não me interessa ir para o Colegiado de Música tocar violino, isso é 
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cultura eurocêntrica, nós temos a nossa musicalidade. E, aí é que eu digo, querida, não nos 

contempla a cota, a cota nos contempla, a cota, o que a cota vai trazer é política afirmativa, é 

política afirmativa, é inclusão do negro, mas não necessariamente a inclusão da cultura negra 

em cada um dos seus colegiados, em cada um dos seus colegiados, aí, me diz se não é uma 

postura intolerante e racista, também, tu me dizeres:  “Não, essa proposta que vocês tem aí  

não me interessa, mas me interessa que vocês entrem aqui, na minha cultura.” Essa cultura 

do quadradinho, não é nossa, a cultura do quadradinho, esse aqui é o quadradinho da dança, 

esse aqui é o quadradinho do teatro, esse aqui é o quadradinho do não sei o que, ela não é a 

cultura afro-brasileira, a cultura afro-brasileira não fragmenta, não fragmenta e, quando nós 

fazemos  uma coisa,  nós  fazemos  todas  as  coisas  juntas.  E,  já  que  vocês  têm o direito  à 

existência, muito obrigado por me deixar existir, nós também temos o direito à existência e 

nós queremos ter uma existência paritária, em igualdade, sabe? A questão é de igualdade de 

condições e, aí, procura aí no Google o estatuto da igualdade racial, onde diz lá da igualdade 

de  condições,  inclusive  na  cultura  e  se  aí  vocês  têm  aqui  35  quadradinhos  da  cultura 

eurocêntrica, por que a gente não pode ter 35 também? E nós estamos pedindo cinco, nós 

estamos pedindo cinco, mas nós queremos 35, nós queremos 35 e se esses 35 vêm dessa 

forma ou vêm daquela forma, não interessa é a cultura. Quer ver uma outra coisa? Quando o 

Gilberto Gil, quando o Gilberto Gil reformulou aqui, este Conselho, quando Lula ganhou as 

eleições e o Gilberto Gil reformulou este Conselho, este Conselho, ele parte na comissão dos 

notáveis e foi dito, já, em várias reuniões aqui: “Não, mas isso aqui já existia, já existia,” já 

existia e todos nós que estamos aqui considerávamos elitista, excludente, elitista, excludente, 

branco, o que mais? E por que nós não reformulamos? Por que a gente admitiu? Nós, não, por 

que quem chegou aqui admitiu aquela estrutura, aquela estrutura que não nos contemplava e 

que era consenso entre nós, que não nos contemplava, por que foi, a partir dessa estrutura, que 

se criou o resto? Por que, olha, parou tudo, vamos embora começar do zero? Por que nós 

temos que partir sempre a partir da matriz eurocêntrica dos quadradinhos, dos notáveis? Do 

notável em arquivo, do notável em dança, do notável em música, do notável em artes visuais, 

do notável em culturas afro-brasileiras, por que a gente tem que partir disso daí? Por que a 

gente  não  pode  procurar,  não  vamos  discutir  tudo  a  partir,  já  que  nós  provocamos  essa 

discussão  da  implosão  e  vamos  começar  tudo  do  zero?  Então,  vamos  embora  começar 

realmente do que é que nós queremos, qual é a nossa, qual é a nossa concepção de povo, de 

povo? Porque quando eu digo, também, não me contempla, não é a minha vontade, porque eu 

não sou Edna Marajoara, não, é ela que diz que sou eu que quero, eu disse aqui: não nos 

contempla e não nos contempla e não nos contempla, porque nós, nós, aqui nas minhas costas  
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e nas costas daqueles que estão ali, tem uma população, tem um povo, tem um povo, não tem 

uma  linguagem  não,  não  estou  defendendo  aqui,  o  quadradinho  do  arquivo,  não  estou 

defendendo o quadradinho do museu nem não estou defendendo o quadradinho de nenhuma 

linguagem específica, nós temos um povo atrás de nós e não nos contempla. É isso.

Interlocutora Não Identificada – Obrigado, Arthur, a Dulce, agora, por favor.

 Sra. Dulce – Oh, querido, você desculpe a minha veemência, mas é que samba de uma nota 

só na bossa nova, entendeu? Aqui não é bem, tampouco fora de lugar, porque hoje foi, se 

repetiu, a questão da dança, teatro, já disse, eu aprendi muito com a Alice, representante de 

circo, por quê? Porque eu nunca poderia falar as coisas de circo que eu ouvi aqui se eu fosse  

representante de artes cênicas, dança, teatro e circo, aprendi muito,  como tenho aprendido 

muito  com o representante  e  o  pessoal  de  teatro.  Então,  são  especificidades  e  temos  de 

respeitar essas especificidades e vou continuar lutando sempre pelas especificidades. Agora, 

eu quero dizer que a fala, a gente tem uma dívida de séculos, quatro séculos, ele colocou aqui, 

não sei se cota tem que ter prazo, não, não sei se tem que ter prazo não, será que a gente vai 

dar conta de estar cobrindo quatro séculos de sofrimento e do que, eu não vou falar, eu não 

tenho condições de falar como ele falou, eu não tenho condições de tocar no coração e nas 

mentes da pessoas como ele tocou aqui quando falou, só ele pode falar assim, só ela pode 

falar:  “Falo pouco porque estou irritada e quando eu me irrito é que eu brigo, é que falo  

muito,” mas que falou da importância da questão de alimentos e etc., nossas cozinhas, cultura 

alimentar e nossas formas, nossos processos, nosso estar no mundo e viver e sobrevivência, 

que é o alimentar, então, só eles têm. Esse Conselho já fez uma reforma, já ampliou e eu 

lembro,  peço aos  colegas,  ao  colega  que esteve  comigo  em 2009,  você  estava  em 2009, 

quando nós votamos e eu lembro que um, ficou por um voto, LGBT ficou por um voto, assim, 

a gente ficou sentido, porque perdemos lá no, na hora da votação, eu não lembro exatamente, 

talvez outros colegas possam lembrar  e, certamente,  se Rosa estivesse aqui,  ela lembraria 

detalhes, quais as representações e as cadeiras que perderam. Ficaram outras, entrou Moda, 

entrou Arquitetura, entrou uma série de coisas, Artesanato, se é gente, se tem um grupo que 

está batendo na porta, estruturado e, como eles dizem: “É o povo,” eu não concordo, cadê o, 

foi embora? Não gosto de negócio de quadradinho, não, viu? Não é assim, não, isso é um 

monte de profissional que está atrás,  é uma linguagem importante,  a dança,  por exemplo, 

então, não é quadradinho.
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Interlocutora Não Identificada – Dulce, se você falar fora eu não tenho como registrar nada 

disso que você está falando.

Sra. Dulce – Ok. Quadradinho, eu discordo dessa história de quadradinho, mas respeito o 

povo que representa cada uma dessas, dessas pessoas que estão aqui e por isso eu não vejo 

porque não aumentar, esse, vai aumentar esse Conselho e aumentar muito? Aumente muito e 

vamos  ver  no  que  é  que  dá,  nem  vai  chegar  lá,  pelo  menos  nós  vamos  ter  um  novo 

Presidente...

Sr. Paulo César Pereira de Oliveira (Pai Paulo – Comunidade dos Povos Tradicionais de 

Matriz Africana) – O Congresso tem 600 e não fechou.

Sra. Dulce – Vamos ter um novo Presidente, aí, uma nova, a Presidenta vai continuar, vai ter 

um novo Governo, quem sabe vai ser o momento de se repensar esse Conselho, acho que esse 

Conselho deve ser repensado, sim, eu acho que há um esgarçamento, como diz, não se resolve 

nada  aqui,  fica  se  preparando moções  e  ouvindo coisas,  informes,  a  gente  não tem feito 

resoluções,  não,  o que se faz aqui,  o gasto que se tem com isso aqui,  porque é dinheiro 

público  que está  trazendo  comida,  etc.  Eu não sei  se  está  valendo a  pena  o que  está  se 

produzindo, não quer dizer que eu, é importante para cada um de nós, adoro ouvir Arthur, 

adoro ouvir o Davy, adoro ouvir o, a representante de povos indígenas, ela tem sido, assim, 

uma luz aqui nesse, nesse Conselho, ela disse, inclusive, que Cretan vinha hoje e eu lamento 

muito que ele não tenha estado aqui, porque também é uma figura muito importante. Então, 

eu acho que a gente tem de ampliar, tem de contaminar esse Conselho com as vozes que são 

silenciadas nesse país e a gente precisa ouvir e o país precisa ouvir, então, precisamos ampliar 

com esses quatro povos. (Intervenção fora do microfone) Chega, não vou falar.

Interlocutor  Não  Identificado –  (Intervenção  fora  do  microfone)  Precisava  de  você  ter 

falado, não.

Sr. Bernardo Novais da Mata Machado (SAI – Mediador) – Rodrigo querendo falar...

Interlocutora Não Identificada – Pai Paulo.

Sra. Dulce – Não quiseram que eu falasse.

97



Interlocutor Não Identificado – Só uma pergunta, só uma pergunta de esclarecimento aqui, 

pela prática que vocês têm, dos outros momentos, esse processo seria, mais ou menos quanto 

tempo? Em ordem de grandeza, não precisa ser dia, mês e ano, quanto tempo dura mais ou 

menos uma, um decreto desses?

Sr.  Bernardo  Novais  da Mata Machado (SAI – Mediador)  – Olha,  esse decreto,  esse 

decreto que saiu aqui, agora, que a Márcia chamou a atenção sobre ele, que realmente eu não 

tinha lido ainda e aproveitei  e li uns pedaços aqui, que é o decreto que institui a política 

nacional de participação social, ele está sendo discutido há mais de dois anos, internamente, 

no Governo, esse decreto, um outro decreto, o decreto de 2009, que modificou esse Conselho, 

eu vou levantar esse dado para ver quanto tempo durou entre o encaminhamento da discussão 

do Conselho, não sei se o Viegas pode lembrar...

Sr. Viegas (Ponto Conecta) – Dois anos.

Sr. Bernardo Novais da Mata Machado (SAI – Mediador) – Não sei, é uma coisa difícil de 

responder, porque isso é política, não sei, tudo é política.

Sr. Paulo César Pereira de Oliveira (Pai Paulo – Comunidade dos Povos Tradicionais de 

Matriz Africana) – Exatamente, porque a Dilma encaminhou o decreto de cotas no serviço 

público em novembro e foi aprovado semana passada.

Sr. Arthur Leandro de Moraes Maroja – Tata Kinambogi Wizambi (Conselheiro de 

Culturas Afro-brasileiras) – Quando interessa é 15 minutos.

Sr. Paulo César Pereira de Oliveira (Pai Paulo – Comunidade dos Povos Tradicionais de 

Matriz Africana) – Agora, eu acho que vai ter interesse, eu gostaria de dizer, também, que 

estamos preparados...

Sr. Bernardo Novais da Mata Machado (SAI – Mediador) – Não, ele está dizendo da lei, 

da  lei  que  foi  aprovada  agora,  de  cotas  para  negros  no  serviço  público,  que  ela  foi 

encaminhada em novembro, não é isso?
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Sr. Paulo César Pereira de Oliveira (Pai Paulo – Comunidade dos Povos Tradicionais de 

Matriz Africana) – Novembro.

Interlocutora Não Identificada – Foi aprovada, foi aprovada.

Sr. Paulo César Pereira de Oliveira (Pai Paulo – Comunidade dos Povos Tradicionais de 

Matriz Africana) – Na Terceira Conferência Nacional de Promoção da Igualdade...

Sr. Bernardo  Novais da Mata Machado (SAI – Mediador)  – Foi aprovada e sancionada 

agora.

Sr. Paulo César Pereira de Oliveira (Pai Paulo – Comunidade dos Povos Tradicionais de 

Matriz Africana) – Essa aí já foi aprovada e sancionada, então, nós reivindicamos isso, em 

dezembro, para a Ministra Marta, se tivesse sido dado alguma andamento. Eu nem sei se eu 

vou falar agora, porque, tem mais alguém inscrito?

Sr. Bernardo Novais da Mata Machado (SAI – Mediador) – Tem, o Rodrigo se inscreveu.

Sr. Paulo César Pereira de Oliveira (Pai Paulo – Comunidade dos Povos Tradicionais de 

Matriz Africana) – Se tiver eu prefiro, não, eu prefiro esperar que aí já...

Interlocutora Não Identificada – Antes do Rodrigo tem o Luiz Felipe, só corrigindo, só 

corrigindo.

Sr. Bernardo Novais da Mata Machado (SAI – Mediador) – Ah, é? Luiz se inscreveu de 

novo?

Interlocutora Não Identificada – Pai Paulo, o senhor vai dar a palavra primeiro para eles e 

depois o senhor fala?

Sr. Paulo César Pereira de Oliveira (Pai Paulo – Comunidade dos Povos Tradicionais de 

Matriz Africana) – Vou, vou.

Interlocutora Não Identificada – Então, o Luiz Felipe e depois o Rodrigo, por favor.
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Sr. Luiz Felipe da Gama Pinto (Música Erudita) – Bom, com todo o profundo respeito e 

reverência às matrizes africanas, afro-brasileiras, indígenas, amarelas, cor-de-rosa e tal, não 

existe,  pouca  coisa  me  soa  mais  anticivilizatório  do  que  denominar  a  categorização  das 

linguagens artísticas de quadradinho, só queria só pontuar isso, rapidamente, isso.

Sr. Bernardo Novais da Mata Machado (SAI – Mediador) – Rodrigo. 

Sr. Rodrigo Aldeia Duarte (Arquivos) – Rodrigo, do Colegiado de Arquivo. Arthur, me 

permita discordar de você, eu não vejo, sinceramente, eu não discordo de nada do que você 

falou, assim, se a gente quiser rediscutir a estrutura toda do Conselho, chutar tudo para o alto 

e repensar, acho válido para caramba, a gente não vai esgotar tudo isso em uma reunião, nem 

em duas, talvez, mas é válido, é super válido. E, assim, aí eu vou me permitir um parêntese de 

provocação, quando, no início aí, das falas, colocou-se aí: “Ah, então, vamos fazer uma, uma  

cadeira para eurocêntico, uma cadeira para afro-descendente, uma cadeira para indígena,” 

já incorreram em racismo, porque esqueceram dos asiáticos, os amarelos, o racismo vai para 

tudo quanto é lado, gente. Então, assim, mas, só me, só me permita, Arthur, eu não vi, no que 

você defendeu, uma contraposição real ao que eu propus, o que eu, o que eu, pode ser, o que 

eu propus a você, esquece a cota, se você acha que não te contempla, tudo bem, o que eu 

coloquei aqui, como proposta foi uma ampliação do número de representantes da sociedade 

civil  no colegiado de  culturas  afro-brasileiras  e,  também,  indígenas,  e  uma ampliação do 

número de vagas de conselheiros neste plenário para estes dois colegiados ampliados. Você 

me, não, só um instante, você me permita, quando você coloca a questão dos quadradinhos, 

sei lá se o quadradinho é bom ou não, enfim, não vou entrar nesse mérito, mas, quando você 

coloca a nossa cultura, não segmenta e o que está dado aqui é segmentação e, eu concordo e, é 

verdade, a cultura, a cultura afro-descendente, ela tem uma questão de, uma cultura total, que 

a dança, ela só é entendida dentro do contexto do ritual, enfim, tudo isso é, não há como 

segmentar, não há como diferenciar, aquela, dança daquele ritual, ela não está dissociada do 

resto  do  ritual,  então,  não  pode  ser  considerada  simplesmente  uma  dança,  concordo 

plenamente.  Agora,  o  que  eu  estou  querendo  dizer  é  que  eu  acho  mais  profícuo  para  o 

Conselho e mais profícuo para a luta de vocês, que vocês, de fato, não segmentem porque o 

que está dado aqui, você está dizendo que a cultura de vocês não segmenta, mas vocês estão 

propondo  cadeiras  segmentadas,  vocês  estão  propondo,  vocês  propuseram  cadeiras  para 

capoeira,  cadeira  para  Hip Hop.  Bicho!  Isso  é  ou  não  é  segmentação?  Vamos  lá,  há 
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incoerência no discurso, a gente vai negociar, conversar e chegar a algum ponto comum, num 

futuro  próximo,  agora,  o  que  eu  estou  colocando,  a  gente  pode  não  concordar  nunca, 

continuar essa, e tomar cerveja depois, o que eu estou colocando é: que eu acho, na minha 

posição individual, acho que é mais interessante do próprio ponto de vista da defesa de cultura 

que você fez, que essas cadeiras não sejam, já, de origens segmentadas, que elas partam de 

um arcabouço comum,  de um colegiado de culturas  afro-brasileiras  ou afro-descendentes, 

como queira, de um colegiado mais ampliado, ou seja, com mais membros, portanto com uma 

possibilidade de representatividade maior. E aí, Mestre Paulão, se for criado, por exemplo, um 

colegiado  de capoeira,  por  exemplo,  que eu acho assim:  não tem,  absolutamente,  acho a 

capoeira uma das expressões culturais mais importantes, mais genuínas do Brasil, mas se for 

criado um colegiado de capoeira,  vocês perigam e,  aí,  é só uma provocação para a gente 

pensar, vocês perigam de não ter nenhum negro nesse colegiado, num dado mandato. Mas, 

não é verdade? Ou só negros fazem capoeira? Tem brancos que fazem, não estou dizendo que 

não é cultura negra, é cultura negra, é óbvio que é, mas ela é compartilhada por não-negros 

também, e esses não-negros talvez tenham mais poder econômico, tenham mais uma série de 

coisas que possibilite a eles maior inserção. (Intervenções fora do microfone) Pois é, isso já 

acontece, então, tem outro...

Sr. Paulo Henrique Menezes da Silva (Mestre Paulão – Capoeira) – O que acontece...

Sr. Rodrigo Aldeia Duarte (Setorial de arquivos) – Só um instante, criando o colegiado, 

você...

Sr. Paulo Henrique Menezes da Silva (Mestre Paulão – Capoeira) – Não, não.

Sr. Rodrigo Aldeia Duarte (Setorial de arquivos) – Você corre o risco de entrar numa 

arapuca aí, que você está criando para si mesmo, o que eu estou sugerindo é que o colegiado 

de  culturas  afro-brasileiras  seja  ampliado  e  dê  conta  das  diferentes  perspectivas,  das 

diferentes, você não gosta de linguagem, eu concordo com você, das diferentes não sei como 

dizer, expressões...

Sr. Arthur Leandro de Moraes Maroja – Tata Kinambogi Wizambi (Conselheiro de 

Culturas Afro-brasileiras) – Quadradinhos.
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Sr.  Rodrigo  Aldeia  Duarte  (Setorial  de  arquivos) –  Quadradinhos,  dos  diferentes 

quadradinhos que quer sambar com essa cultura, não sei, estou tentando ajudar também. 

Sr. Bernardo Novais da Mata Machado (SAI – Mediador) – Gente, eu vou, eu vou sugerir 

o encaminhamento, nós temos inscritos aqui, ainda... Isso. Nós temos inscritos aqui, ainda, a 

Marila, Arthur Leandro e ficou de se garantir a palavra ao Pai Paulo, há um pedido, também, 

do conselheiros Assis de encerrar com um poema. Eu pergunto se a gente pode encerrar as 

inscrições nessas duas últimas falas, três últimas e depois nós temos o poema.

Sr. Paulo Henrique Menezes da Silva (Mestre Paulão – Capoeira) – Como foi citado o 

meu nome, eu gostaria que a inscrição fosse garantida, foi citado o meu nome na fala dele três 

vezes e eu gostaria de ter a inscrição garantida.

Sr. Bernardo Novais da Mata Machado (SAI – Mediador) – Ok.

Sr. Arthur Leandro de Moraes Maroja – Tata Kinambogi Wizambi (Conselheiro de 

Culturas Afro-brasileiras) – É justo.

Sr. Bernardo Novais da Mata Machado (SAI – Mediador) – Ok? Podemos terminar assim, 

fechar as inscrições? Podemos, Dulce?

Sr. Flávio Viana e Silva (Circo) – Eu acho que eu vou me inscrever, então, me inscreve aí 

que eu quero falar.

Sr. Bernardo Novais da Mata Machado (SAI – Mediador) – Sim, escreve Flávio do Circo.

Sr. Arthur Leandro de Moraes Maroja – Tata Kinambogi Wizambi (Conselheiro de 

Culturas Afro-brasileiras) – Principalmente que eles são preventiva, em caso de...

Sr. Flávio Viana e Silva (Circo) – O circo é redondo, você fica falando de quadradinho.

Sr. Arthur Leandro de Moraes Maroja – Tata Kinambogi Wizambi (Conselheiro de 

Culturas Afro-brasileiras) – Ah, sim.
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Sr. Bernardo Novais da Mata Machado (SAI – Mediador) – Ok? Está inscrito.

Sr. Arthur Leandro de Moraes Maroja – Tata Kinambogi Wizambi (Conselheiro de 

Culturas Afro-brasileiras) – Realmente, então...

Sr. Bernardo Novais da Mata Machado (SAI – Mediador) – Está inscrito o Flávio. Com a 

palavra o Arthur Leandro e as inscrições encerradas, lembrando, lembrando que nós temos, 

amanhã e a discussão ainda vai continuar em torno do mesmo assunto. Marila, primeiro, é 

isso?

Sr. Arthur Leandro de Moraes Maroja – Tata Kinambogi Wizambi (Conselheiro de 

Culturas Afro-brasileiras)  – Te sentiste  violentado com os  quadradinhos das linguagens 

artísticas?

Sr. Bernardo Novais da Mata Machado (SAI – Mediador) – Marila. 

Sr. Arthur Leandro de Moraes Maroja – Tata Kinambogi Wizambi (Conselheiro de 

Culturas Afro-brasileiras) – Nós nos sentimos exatamente isso, a violência...

Sra. Marila Annibelli Vellozo (Dança) – Acho que estão pulando a cerca.

Sr.  Bernardo  Novais  da  Mata  Machado (SAI  –  Mediador)  –  Por  favor,  nós  estamos 

encaminhando aqui.

Sr. Arthur Leandro de Moraes Maroja – Tata Kinambogi Wizambi (Conselheiro de 

Culturas Afro-brasileiras) – Não sou eu, agora?

Sr. Bernardo  Novais da Mata Machado (SAI – Mediador) –  Eu entendi aqui a,  que a 

Marila, a Magali disse que foi ela.

Sr. Arthur Leandro de Moraes Maroja – Tata Kinambogi Wizambi (Conselheiro de 

Culturas Afro-brasileiras) – Então, está bom, então, perdão, daqui a pouco entro eu.
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Sra. Marila Annibelli Vellozo (Dança) – Eu achei que eu tinha entendido algumas coisas, 

mas eu estou achando que eu sou, não é, não é de propósito não, é real. Eu, me parece que a  

solicitação é de cinco assentos no CNPC, que não interessa colegiados, por isso que a gente 

teve convidados, dentro dos quadrados, seja lá o que for, correto, Arthur? Sim, sim...

Sr. Arthur Leandro de Moraes Maroja – Tata Kinambogi Wizambi (Conselheiro de 

Culturas Afro-brasileiras) – (Intervenção fora do microfone) A solicitação das cadeiras, mas 

é no...

Sra. Marila Annibelli  Vellozo (Dança) –No CNPC, bom o futuro a Deus pertence,  mas 

agora era para, realmente, ter mais assentos de mobilização de representantes negros dentro 

Conselho Nacional de Política Cultural... (Intervenções fora do microfone) Isso, a solicitação 

é essa. E, daí, realmente, eu fiquei com a dúvida da argumentação no sentido de que, então, eu 

perguntaria para Mestre Paulão que vai ser mencionado a quarta vez, não tudo bem, tudo bem, 

eu espero.

Sr. Bernardo Novais da Mata Machado (SAI – Mediador) – São, é Paulo e Paulo, é Pai 

Paulo e Mestre Paulo, a gente...

Sra. Marila Annibelli  Vellozo (Dança) – É o Mestre Paulo,  Mestre Paulo, que eu estou 

falando...

Sr. Bernardo Novais da Mata Machado (Mediador) – A gente, são dois Paulos.

Sra. Marila Annibelli Vellozo (Dança) – Mestre, o mestre é o da capoeira, é isso?

Sr. Bernardo Novais da Mata Machado (SAI – Mediador) – Isso. 

Sra.  Marila  Annibelli  Vellozo  (Dança) –  Então,  a  minha  pergunta  é:  eu  entendo  uma 

representação negra da capoeira,  entendendo de onde ela  se  origina,  a  minha pergunta  é, 

Mestre: o senhor compreende a capoeira em 2014 como negra? Isso é uma pergunta. Arthur, 

você compreende dança,  no sentido macro,  como branca? É uma pergunta.  É isso que eu 

gostaria de saber, por gentileza, é realmente uma pergunta.
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Sr. Arthur Leandro de Moraes Maroja – Tata Kinambogi Wizambi (Conselheiro de 

Culturas Afro-brasileiras) – Dessa forma que você entende, sim.

Sr.  Bernardo  Novais  da  Mata  Machado (SAI  –  Mediador)  –  Eu  vou  pedir  que  eles 

respondam na...

Sr. Paulo Henrique Menezes da Silva (Mestre Paulão – Capoeira) – Na minha fala.

Sra. Marila Annibelli  Vellozo (Dança) – Desculpa,  mas você não pode falar do que eu 

entendo, a minha pergunta é como você compreende e como a pessoa que está defendendo, é 

só uma pergunta.

Sr. Arthur Leandro de Moraes Maroja – Tata Kinambogi Wizambi (Conselheiro de 

Culturas Afro-brasileiras) – Nós não compreendemos a palavra dança sozinha.

Sra. Marila Annibelli Vellozo (Dança) – É que daí, bom, tudo bem, acho que a gente não 

tem tempo para isso, mas eu não compreendo dança sozinha, porque a dança é tão plugada 

em tantas outras coisas, ela se faz em tantos contextos.

Sr. Arthur Leandro de Moraes Maroja – Tata Kinambogi Wizambi (Conselheiro de 

Culturas Afro-brasileiras) – Exatamente isso.

Sra. Marila Annibelli Vellozo (Dança) – Não, a minha pergunta é: por que não...

Sr. Arthur Leandro de Moraes Maroja – Tata Kinambogi Wizambi (Conselheiro de 

Culturas Afro-brasileiras) – Mas você perguntou a palavra dança. Você perguntou se eu 

concebo dança...

Sra. Marila Annibelli  Vellozo (Dança) – A dança,  no sentido macro,  se ela é branca e 

perguntei se em...

Sr. Arthur Leandro de Moraes Maroja – Tata Kinambogi Wizambi (Conselheiro de 

Culturas Afro-brasileiras) – Desse sentido que você está falando, ela é branca, sim.
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Sra. Marila Annibelli Vellozo (Dança) – A dança branca é macro?

Sr. Arthur Leandro de Moraes Maroja – Tata Kinambogi Wizambi (Conselheiro de 

Culturas Afro-brasileiras) – Desse, sentido aí é.

Sra. Marila Annibelli Vellozo (Dança) – Esse e o teu critério de compreensão para a defesa 

dos  cinco  assentos,  que  além  dos  negros,  dentro  dessas  categorias,  que  estão  sendo 

entendidas,  então,  como negras  ou brancas.  E a  capoeira,  no caso,  eu perguntaria  para o 

Mestre se em 2014 ele compreende, independente da origem, se essa capoeira, ela é negra. 

Obrigada.

Sr. Bernardo Novais da Mata Machado (SAI – Mediador) – Qual que é a ordem aí? Por 

favor, me ajuda aí, Magali, quem que é o próximo?

Sra. Magali – O próximo é o Arthur.

Sr. Bernardo Novais da Mata Machado (SAI – Mediador) – Arthur.

Sr. Arthur Leandro de Moraes Maroja – Tata Kinambogi Wizambi (Conselheiro de 

Culturas Afro-brasileiras)  – Eu não vou responder nada,  não, vou deixar para o Mestre 

Paulão. Bom, Rodrigo, só me remete aí, de novo, quando tu estava falando daquela história, 

porque eu estava me danando a rir aqui e eu sei que eu estava me danando a rir, porque eu 

falei: tu falas da vida, ah, sim, tu estás tratando das culturas afro-brasileiras e aí, eu volto a 

falar: nós temos um conceito, nossos conceitos são valores civilizatórios afro-brasileiros, nós 

não somos, não somos artes cênicas para ser divididos em teatro, dança e, mas nós somos um 

povo e no nosso povo, ele não é uniforme, nós não somos um monobloco, nós temos, por 

exemplo, homens, mulheres, jovens e crianças e aí a gente não pode segmentar? Nós temos, 

aí, tu dizes o seguinte, todos nós estamos falando de culturas afro-brasileiras, mas nós temos 

culturas afro-brasileiras extrativistas com característica rural ou extrativista, como é o caso 

dos quilombolas e nós temos culturas afro-brasileiras com características de juventude negra 

de periferia urbana e, aí,  cada uma delas tem as suas especificidades e nós queremos ver 

fortalecidas todas essas especificidades ou singularidade dessa multiplicidade ou pluralidade 

da  população  negra  no  Brasil.  Aí  nós  temos  os  tradicionais  de  matriz  africana,  também 

conhecidos como povos tradicionais de terreiro e aí, vamos lá, todo mundo já ouviu os jargões 
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do tipo: o terreiro como berço do samba, o terreiro como berço de todas as manifestações 

artísticas e culturais, artísticas e culturais e aí, Marila, a dança, para nós, tem cheiro, a dança, 

para nós, tem cheiro, ela tem cor, ela tem movimento, ela tem corpo, ela tem visualidade, ela 

tem a dança, ela está dentro de uma, é uma complexidade imensa e cada vez que me falam 

dança,  com esse sentido de segmento ou de fragmento de um conjunto,  para mim é uma 

concepção de branco.

Sr. Paulo César Pereira de Oliveira (Pai Paulo – Comunidade dos Povos Tradicionais de 

Matriz Africana) – Arthur, só lembrando aqui, me veio à cabeça um pensamento de um 

africano que dizia: “O negro não dança, ele é a dança.”

Sr. Arthur Leandro de Moraes Maroja – Tata Kinambogi Wizambi (Conselheiro de 

Culturas Afro-brasileiras) – Compreende? Para nós, eu não sei, sinceramente, existem eu 

compreendo muito bem o jogo de palavras, não se esqueçam que eu apenas não defendi tese, 

mas que eu estou qualificado para defesa em linguagem, então, eu compreendo muito bem 

aquilo que é me dito e eu compreendo bem o jogo da linguagem, eu compreendo o jogo da 

linguagem, eu sei a armadilha do, eu sei a armadilha das perguntas e, é por isso, também, que 

eu respondo à altura, à altura, essas armadilhas. Mas, enfim o, como é que diz? Para nós, para 

nós, todas as coisas, elas estão,  elas estão relacionadas,  elas estão relacionadas,  é um ato 

cotidiano, arte, para nós é um ato cotidiano, enfim.

Sr. Bernardo Novais da Mata Machado (SAI – Mediador) – Obrigado. Por favor, Mestre 

Paulão, depois Flávio.

Sr.  Paulo  Henrique  Menezes  da  Silva  (Mestre  Paulão  –  Capoeira) –  Primeiro  o 

companheiro do arquivo. Não sei se você consegue alcançar o tamanho que a capoeira é no 

Brasil e no mundo, eu não sei, essa pergunta de achar que você vai dividir, aí essa questão da 

partilha, dividir para dominar, na capoeira, ela acontece desde a época que ela era perseguida, 

mas o que a gente está discutindo aqui não é isso, o que a gente está discutindo é um espaço 

de empoderamento para o capoeirista do Brasil, para o capoeirista do mundo. A gente, vou 

voltar a reafirmar, a gente não quer ser só capa de revista, por exemplo, aqui em Goiás, foi 

acabado,  acabou,  pouco  tempo,  de  se  criar  a  Federação  Nacional  dos  Capoeiristas 

Evangélicos,  vocês  tem a  dimensão  do  que  é  isso?  Por  enquanto  a  capoeira  não  elegeu 

nenhum deputado  e  nenhum Senador  para  o  Congresso,  mas  está  cheio  de  Senadores  e 
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Deputados evangélicos. Então, se a gente não estiver num espaço de poder como esse para 

apresentar as políticas públicas e a capoeira acredita, aí sabe o que vai acontecer? A capoeira 

não vai ser a capoeira dos crioulos, não, vai ser a capoeira dos evangélicos, porque é assim 

que  eles  querem,  querem  desvirtuar  as  nossas  culturas.  E,  aí,  respondendo  a  nossa 

companheira da dança, se eu reconheço a capoeira como negra em 2014, não, eu reconheço a 

capoeira  como negra desde quando ela  foi  criada,  eu não nego meu pertencimento  racial 

primeiramente a isso e um segundo momento é que hoje está se criando, hoje não, já há um 

bom tempo vem se discutindo o embranquecimento da capoeira, inclusive, já virou até tese de 

universidade, dissertação de mestrado, tese de doutorado sobre essa discussão, mas, é sobre 

isso, também que a gente quer trazer para discutir aqui. Há bem pouco tempo, um grupo aí 

dessas que vende grife de capoeira, porque tem grupo de capoeira que também é grife, que eu 

também sei fazer minha autocrítica,  foi apresentado para um mestre negro, um projeto na 

Secretaria de Cultura do Estado do Rio de Janeiro e um projeto parecido, vou dizer idêntico 

para outro mestre, que não era negro, que era branco, mas que só dá aula para a elite do estado 

do Rio  de Janeiro,  o  dele  ganhou 400.000,  o  cara  só queria  10.000,  não conseguiu,  está 

entendendo? Então, esse tipo de coisa que a gente precisa quebrar, isso aqui é um espaço de 

poder, é esse espaço que a gente quer. Então, a capoeira, ela nunca vai deixar de ser negra, 

nunca,  porque  é  uma  luta  de  resistência  do  nosso  povo,  é  uma  característica  nossa,  a 

musicalidade está aí para mostrar isso, em uma música, agora que está bombando na Europa: 

“Você não sabe o valor que a capoeira tem, você não sabe o valor que a capoeira tem.”  

Então, gente, vocês precisam saber que valor que essa capoeira tem e só vai saber estando 

aqui um colegiado, estando a cadeira dos capoeiristas do Brasil todo discutindo na unidade e a 

diversidade da capoeira, porque a capoeira do Rio de Janeiro não é igual a do Distrito Federal, 

não é igual a de São Paulo, não é igual a da Bahia, não é igual a do Tocantins, não é igual a de 

Pernambuco,  cada um em a sua característica  própria,  e  essa característica é que dá essa 

diferença,  e essa característica vocês precisam conhecer, porque (ininteligível),  negros que 

escravizam negros não são meus irmãos. Não adianta eu botar negro no colegiado da música, 

do  arquivo,  mas  que  não  vai  defender  a  política  do  negro,  porque  ficou  bem  claro,  na 

Conferência Nacional de Cultura, quando se falou em 40% de cota para as culturas negras, 

que aí houve uma divisão, tinha um monte de negro do lado de lá, então, eu não tenho, a gente 

não está aqui para fazer...

Sr. Arthur Leandro de Moraes Maroja – Tata Kinambogi Wizambi (Conselheiro de 

Culturas Afro-brasileiras) – (Intervenção fora do microfone) Crioulo de criação.
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Sr. Paulo Henrique Menezes  da Silva (Mestre Paulão – Capoeira) – Não, justamente, 

então,  a gente não está aqui para trazer,  é uma discussão que a gente não quer enfrentar, 

porque incomoda, essa discussão incomoda. No Rio de Janeiro, agora, nós fizemos, fizemos 

uma lei há 10 anos atrás, os Deputados mudaram a lei sem conversar com a capoeira, então,  

sabe por quê? Porque você não está no espaço de poder para discutir, disseram: “Não, vamos 

botar o dia da capoeira para o dia seis de agosto, que é o dia nacional,”  nem existe essa 

data, no dia da capoeira, mas botaram e mudaram. Então, a gente quer estar na construção da 

política para capoeira, o que tem que ser gasto, tem sido gasto muito dinheiro público no 

Governo Federal,  nos Governos Estaduais e nas prefeituras,  para a capoeira,  mas que não 

chega lá, no mestre da capoeira, ela para em algum lugar e, como é que é feita essa política? 

Então, para vocês, primeiro que, aí do rapaz do arquivo, como é seu nome mesmo? Desculpe.

Sr. Bernardo Novais da Mata Machado (SAI – Mediador) – Rodrigo.

Sr. Paulo Henrique Menezes da Silva (Mestre Paulão – Capoeira) – Rodrigo. E não é 

dividir, o que vem da África e o que é afro-brasileiro são culturas africanas, culturas afro-

brasileiras, são na pluralidade, cada uma tem a sua característica, mas só que a gente, como 

disse  o Arthur  Leandro:  “A gente  não divide,” se  fosse assim,  na  época  da  perseguição 

policial,  nos terreiros de candomblé,  não sobrevivia  a capoeira junto,  está aí  em todas as 

cidades, que os vencedores não contam, mas ela está aí, também. Então, são questões que esse 

Brasil precisa conhecer, mas quer se construir política cultural, quer se discutir o dinheiro que 

é gasto com o Fundo Nacional de Cultura, aí a capoeira está em todo o Brasil, as culturas 

africanas e afro-brasileiras está em todo o Brasil e na hora de dividir o bolo eles não estão lá 

presentes para ver, pelo menos, a fatia desse bolo? A gente quer construir essa política, quer 

trazer dignidade para os mestres e mestres dessa cultura, então, é isso que a gente quer. E, aí 

eu não estou aqui só falando da capoeira,  eu estou falando da minha cultura,  das minhas 

culturas negras, das minhas culturas africanas e afro-brasileiras, porque se fossem para pegar, 

a 10639 já tinha pego nas escolas, o Rio de Janeiro estão prendendo Diretora porque não 

cumpriu a lei, vocês aí que trabalham com arte, logo no texto lá, tem aí Educação Artística, 

Ensino das Culturas Africanas Brasileiras  na escola.  Então,  tudo tem que fazer lei  para a 

gente, sabe por quê? Se fosse fácil a gente não ia estar nem discutindo isso aqui, já botava lá, 

a  Presidenta  já fazia  o decreto  direto,  levou novembro para aprovar  agora,  o da cota,  de 

repente aprova esse mais rápido ou aprova ou o povo não vota, entendeu? Então, tem que ser 
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assim, você quer ver o peso da população? Pensa que o, a gente não está só, não adianta achar 

que vai comprar o povo negro só com Bolsa Família, porque a nossa população já está aí na 

rua,  mostrando  há  muito  tempo,  que  já  mudou  esse  processo.  E  com  a  capoeira  não  é 

diferente, eu milito na capoeira há muito tempo, politicamente, inclusive, e a gente vai fazer 

um congresso  agora,  em agosto,  em São  Paulo,  eu  vou  pedir  para,  eu  sou  coordenador 

nacional desse congresso, é o terceiro que a gente faz no Brasil, patrocinado pela AMBEV, 

tem recurso e eu vou dizer para, quero, eu vou pedir para convidar o CNPC pessoalmente, 

para mandar um representante, para ouvir o que a capoeira do Brasil tem para fazerr, porque 

vão ser 1200 delegados e aí o CNPC vai lá para dizer para, a capoeira é importante para esse 

processo ou não e ouvir deles, lá, porque só eu vir aqui falar é mole, agora, como a Márcia 

falou hoje aí: “Vai lá ouvir da galera,” abrir a boca para falar, como o Mestre Curió falou, lá 

na Teia, que muita gente não gosta de ouvir. Então, muito obrigado, é isso aí.

Sr.  Bernardo  Novais  da  Mata  Machado (SAI  –  Mediador)  –  Flávio  e,  depois,  para 

terminar, Pai Paulo e, depois, o Assis, com o poema.

Sr. Flávio Viana e Silva (Circo) – Hoje foi um dia bem difícil e bem cansativo em relação a 

tudo que foi, que foi dito, que foi falado, eu não vou nomear, dizer os nomes, mas eu ouvi 

muita bobagem hoje, também, porque a gente acaba esse discurso, ele se prolonga tanto e a 

gente, eu estou me sentindo aqui, em certos momentos a gente começa a se sentir mal, porque 

esse discurso acaba provocando isso, de eu ouvir, por exemplo, que,ah, então, se Benjamim 

de Oliveira, que foi o primeiro palhaço negro do Brasil, não podia fazer circo, porque não era 

a cultura dele, ele estava fazendo circo, mas ele estava no lugar errado, se o Rui, que é o 

suplente da Marila, está ali na dança, parece que ele está no lugar errado, parece que ele não 

está no lugar dele, entendeu? Chega em certos momentos que a gente começa a entender isso, 

pelo menos foi isso que eu entendi. Eu ainda não consegui, não consegui e eu vejo isso nos 

olhares de alguns, de alguns companheiros, não consegui, ainda, entender, realmente, que o, 

disseram que não é segmentação, mas, para mim, continua sendo segmentação a questão da 

capoeira e dos quilombolas. Do meu companheiro do circo, que faz parte do colegiado, que é 

gay, mas eu acho que ele está no lugar errado, porque ele devia estar nas culturas LGBT, 

então, eu, eu consegui compreender perfeitamente, até agora, a questão das culturas LGBT, 

matriz  africana  e  cultura  alimentar,  mas  ainda não consegui  compreender  a  segmentação, 

porque eu ainda acho que e segmentação, da capoeira e dos quilombolas.
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Sr. Paulo César Pereira de Oliveira (Pai Paulo – Comunidade dos Povos Tradicionais de 

Matriz Africana) – E vai, amanhã ainda fala o Hip Hop.

Sr. Flávio Viana e Silva (Circo) – Isso, incluindo o Hip Hop.

Sr. Paulo Henrique Menezes da Silva (Mestre Paulão – Capoeira) – Só para esclarecer aí 

o que ele está citando, rapidinho, é que essa questão...

Sr. Flávio Viana e Silva (Circo) – Então, eu acho que a gente vai, vai ficar rodando aqui 

nisso, nessa, nessa, é um discurso de qualificação da minha cultura que eu quero que seja 

inserida dentro de tal contexto, de, do empoderamento desse contexto e, que, como muito bem 

disse, se não disse diretamente, mas em entrelinhas, a Dulce falou sobre isso, esse Conselho 

precisa,  realmente,  ser repensado, porque há algum tempo ele não gera empoderamento a 

ninguém, a gente vem aqui ouvir as, os discursos, votar moções e recomendações, há algum 

tempo a gente faz isso. Então, não está gerando empoderamento para ninguém isso, isso que 

eu digo é esse Conselho, então,  a gente ficou, a gente ficou o dia inteiro aqui ouvindo o 

discurso de quem quer qualificar o seu segmento cultural para fazer parte e se apoderar de 

uma cadeira aqui e, do outro lado, classificado pela mesma pessoa que fez o discurso para 

qualificar a sua arte, o outro parecendo que estava fazendo o discurso para desqualificar o 

discurso do outro. Porque, quando você fala, quando, eu acho, acho, na minha opinião, uma 

extrema falta de respeito, essa questão do quadradinho, porque, isso você minimiza muito as 

coisas, você desqualifica e não é um discurso para qualificar ou desqualificar, saber se a cor 

da pele ou se o, ou se a cultura do outro é melhor que a minha ou não, mas é um espaço para a 

gente colocar todas essas áreas para discutir as suas demandas, as suas, as suas urgências e 

não a gente ficar nessa, porque está, é claro que está se criando um conflito aqui e que não é 

para existir esse conflito, eu não entendo como isso, para a gente esclarecer melhor eu acho 

que, e amanhã, eu acho que a tendência é piorar em relação a isso, amanhã a tendência é 

piorar.  Então,  eu espero que todos os amigos,  todos os companheiros reflitam melhor em 

relação ao que vai dizer no dia de amanhã, porque, para a gente não, não ter esse sentimento, 

esse sentimento ruim que fica dentro da gente, porque parece que chegou uma hora aqui que 

você fazer um discurso que vá contra a opinião do outro, parece que você é racista.

Sr. Arthur Leandro de Moraes Maroja – Tata Kinambogi Wizambi (Conselheiro de 

Culturas Afro-brasileiras) – E é.
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Sr. Flávio Viana e Silva (Circo) – E é. Está vendo? E é. Então, você não pode fazer um 

discurso, você não pode falar contra a opinião do outro, porque você é racista, entendeu? E 

não é isso, não é para isso que eu estou aqui, não é para isso que eu acho que a maioria está  

aqui, a gente está aqui para discutir outras coisas, eu acho, eu acho muito, acho, não, tenho 

certeza que é estritamente importante a presença das culturas e matriz africanas, das culturas 

negras dentro desse Conselho, mas eu falei isso para o Arthur no momento da moção, eu falei: 

não é desse jeito que a gente vai discutir isso, é desse jeito que a gente está fazendo agora e, 

não daquele jeito que foi feito na, nessa moção anteriormente. Que é sempre essa coisa: ou 

você concorda comigo ou você é racista e não é para ser feito assim, por isso que eu deixei,  

por isso que eu deixei para poder falar por último, porque a minha, a minha fala vais e assim: 

pantera cor-de-rosa, eu vou falar e saída pela esquerda, tchau e bença, porque eu não vou ficar 

mais, Leão da Montanha, o Mário, bom para, entendeu?

Sr.  Bernardo  Novais  da  Mata  Machado (SAI  –  Mediador)  –  Mário  também  está 

participando.

Sr. Flávio Viana e Silva (Circo) – Saída estratégica,  porque o discurso é  esse: ou você 

concorda comigo e me dá o que eu quero ou, então, não dá, você é o malfeitor de todas as 

formas e não é bem assim, mas é assim que eu estou vendo um monte de gente se sentindo, o 

dia inteiro, aqui, ouvindo o discurso. Obrigado.

Sr. Bernardo Novais da Mata Machado (SAI – Mediador) – Ok. 

Sr. Arthur Leandro de Moraes Maroja – Tata Kinambogi Wizambi (Conselheiro de 

Culturas Afro-brasileiras) – Bem parecido com aquilo que seria...

Sr. Bernardo Novais da Mata Machado (SAI – Mediador) – Bom, então, para a fala, para 

a fala de conclusão, depois ainda tem o poema, Pai Paulo, eu também queria dizer umas, umas 

coisinhas depois, também.

Sr. Paulo César Pereira de Oliveira (Pai Paulo – Comunidade dos Povos Tradicionais de 

Matriz Africana) – São tantas emoções, como diz o Arthur aqui, que eu nem sei por onde 

começo, na verdade, quando a Márcia diz de Edna, o que eu quis dizer é que na conferência e 
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em vários momentos, nós sempre votamos juntos, par e passo, e que, quando nós colocamos 

aqui uma demanda de matriz africana, que não, não acho que seja o momento de abrir um 

questionamento, até porque, os outros segmentos não estavam na pauta dessa discussão, não 

estavam na mesa e se estivessem eu estaria com ela fazendo a defesa disso, é só isso, ponto. 

Se eu não acreditasse nas pessoas e eu acredito muito, tenho certeza que não é isso que está 

ocorrendo aqui, mas pensaria num discurso orquestrado, porque há uma afinidade tão grande, 

uma preocupação tão grande do aumento do número de cadeiras, do aumento do colegiado e 

de  tantas  fontes  e  tão bem afinado que  eu pensaria:  poxa,  isso,  em algum momento,  foi 

conversado aí. Em nenhum momento se discute e se colocou aqui a possibilidade do salto de 

qualidade na discussão deste colegiado com a participação dessas cadeiras que nós estamos 

reivindicando, quando se discute juventude negra e, tem aí, até planos contra o extermínio da 

juventude negra e não é falácia, e não é falácia, não é importante ter aqui o segmento  Hip 

Hop? Fazendo a interlocução com o Conselho e com este Ministério? Então, são demandas 

legítimas da sociedade e aí, gente, se não é racismo o que nós ouvimos aqui, de várias falas, 

pelo menos é tentativa de manutenção do status quo, que hierarquiza a cultura e que a cultura 

ocidental pode estar dividida em dança, música, teatro, etc., etc., etc. e nós não podemos ter 

matriz  africana,  capoeira  e  cultura alimentar,  por que nós não, e aí,  nós temos que ouvir 

conselhos como o do Rodrigo, que eu acho muito bom, mas nós não aceitamos mais sermos 

tutelados e nem aconselhados de como o povo negro desse país tem que se organizar e lutar 

por aquilo que acredita, eu agradeço o conselho, mas não aceitamos, até porque não é essa a 

nossa proposta, não é essa a nossa proposta. Eu acho que não tem muito a falar, eu acho que é 

isso e, por favor, é mais ou menos assim, olha: nós, quanto ao Rui, ia esquecendo do Rui, o 

Rui, em uma das reuniões aqui, que eu estava substituindo Arthur, tentou passar uma moção 

que,  felizmente,  não  conseguiu,  em  que  apenas  professores  universitários  em  música, 

poderiam dar aulas nas escolas, o que mataria, na origem, a possibilidade de implementação 

da  lei  10639,  na  própria  origem.  Então,  nós  não  temos  preocupação  de  lugares  se  fala, 

importante é nós sabermos de onde ele está falando e vocês perceberem de onde nós estamos 

falando,  também,  eu acho que essas duas realidades  tem que ser confrontadas,  não tenho 

problema  nenhum  com  o  homem  negro  que  toca  violino,  piano,  faça  dança,  problema 

nenhum, problema nenhum, o problema está quando esse mesmo homem, ou mulher, de pele 

negra e melanina entra para um segmento desse e nos ataca, nos nega, nega aquilo que eu 

falei, porque durante 500 anos nós fomos negados e aí não tínhamos aonde nos espelhar para 

sermos  humanos,  a  não  ser  na  humanidade  branca  e  aí  corríamos  para  essa  humanidade 

branca para nos afirmarmos enquanto seres humanos. Na minha época de juventude, minha 
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avó falava assim, e aqui eu quero terminar para entenderem isso como participação e cultura: 

“Negro  virar  crente,” não  era  evangélico,  “Virar  crente  para  poder  chamar  branco  de  

irmão.” Boa noite. 

Sr. Bernardo Novais da Mata Machado (SAI – Mediador) – Bom, antes de ver aí a, ouvir 

o poema do conselheiro Assis, eu queria fazer alguns comentários, porque acho, embora eu 

tenha  tentado  me  manter  aqui,  o  tempo  todo,  como  coordenação  imparcial,  eu  acho 

importante fazer alguns registros, eu concordo com o Flávio quando ele diz que a reunião foi 

cansativa, extremamente cansativa, mas não concordo que seja, que tenha sido improdutiva ou 

que esse Conselho seja improdutivo, eu acho que, na verdade, Flávio, nós estamos em um 

processo constituinte ainda, no que se refere às instâncias de participação na área da cultura,  

então, para não usar a palavra em construção, que ficou muito esgotada, nós estamos em um 

processo constituinte ainda e é um processo difícil, por quê? O nosso comando constitucional, 

ele é amplo demais, ele é amplo demais, quer dizer, quando o artigo 216 diz que: “Faz parte  

do patrimônio cultural brasileiro todos os bens de natureza material e imaterial, que fazem  

referência à ação, à memória e à identidade dos grupos formadores da sociedade brasileira,  

seus modos de viver, fazer e criar e suas expressões culturais,”  nós estamos diante de um 

mundo e eu continuo achando que é possível fazer um recorte nesse mundo ou feito, a Márcia 

nos chamou a atenção aqui, pelo decreto que saiu, foi, foi assinado pela Presidenta anteontem, 

num item que se refere às diretrizes da política nacional de participação social, quando se fala 

em  complementaridade,  transversalidade  e  integração  entre  mecanismos  e  instâncias  da 

democracia representativa, participativa e direta. Eu acho que isso é um desafio para nós aqui, 

é novo, eu estou até pedindo a Magali que reproduza esse decreto amanhã, para todo mundo e, 

de  certa  forma  o  Viegas  colocou  esse  assunto  também,  ou  seja,  nós  temos  vários 

instrumentos, nós já temos vários conselhos nacionais, nós temos os mecanismos virtuais de 

consulta e tal, isso tudo pode se complementar e dar voz a diversos setores, segmentos da 

população, especialmente aqueles que nunca tiveram voz. Mas, eu acho que essa discussão foi 

produtiva  hoje,  porque  ela  levanta  essas  possibilidades,  no  meu  entender,  e  é  muito 

importante que seja feito aqui, no Conselho Nacional, por quê? Porque o Conselho Nacional 

tende a ser uma referência para os estados e municípios, então, qualquer, qualquer atitude, 

qualquer decisão que a gente tome aqui, nem que seja uma moção ou um recomendação ou 

uma resolução, ela tem reflexo, sim, entendeu? Na, nessa cadeia aí, de, do Sistema Nacional 

de Cultura, não é, ela não é pouca, não é pequena, então, eu queria reforçar isso. Com relação 

a discussão específica hoje, eu gostaria de lembrar, acho importante lembrar,  eu tenho, eu 
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tenho interpretado as jornadas de junho, assim como o ex-Presidente Lula, como movimentos 

gerados num processo de prosperidade, em que as pessoas chegaram num nível de vida e 

estão querendo mais, eu acho que a, que as populações afro-brasileiras também estão nesse 

momento, porque é importante registrar a conquista da Constituinte de 88, do racismo como 

crime inafiançável, é importante, é importante relacionar a criação da SEPPIR, o Estatuto da 

Igualdade Racial, as cotas nas universidades, agora as cotas nos serviços públicos e, no caso 

do Ministério da Cultura, a presença das culturas afro-brasileiras desde a primeira composição 

desse Conselho, a criação anterior à constituição da Fundação Palmares, a criação, recente, de 

2012, a cá, do Colegiado de Culturas Afro-Brasileiras, que é um avanço, também, nessa luta. 

Então,  eu  acredito  que  a  luta  dentro  desse  setor  se  dá  nesse  contexto,  num contexto  de 

conquistas e, aí eu queria registrar isso porque eu acho importante, não é, não é num mais, de 

opressão, é num contexto, um contexto de conquistas sucessivas. Com a palavra, para o seu 

poema final, o nosso Secretaria de Cultura do Acre, Assis.

Sr. Assis (Secretário de Cultura – AC) – Muito obrigado. Eu estou terminando o dia com 

muitos  sentimentos,  um deles  é  de gratidão  pela,  pela  oportunidade confiada  pelo Fórum 

Nacional de Dirigentes de Cultura, pela existência, por vocês terem me ouvido, todos foram 

respeitosos, ainda que não concordassem com o que eu disse, o que eu disse aqui é fruto do 

aprendizado, eu não compartilhei com o Fórum, não deu tempo, acho que a gente tem que 

aprimorar essa forma de representar, sob pena de a gente ficar representando a gente mesmo. 

O outro sentimento é de, de ter sido produtivo, acho que o dia foi bom, a minha avaliação é de 

que o debate, sobretudo o debate conceitual, ele é cumulativo, não tem história de venceu, a 

gente não precisa sair com o sentimento de que alguém venci ou foi vencido, a discussão 

serve para isso, a discussão de conceitos é para isso mesmo, e, eu preciso, considerando que é 

possível que eu tenha cansado alguém, eu gostaria de contribuir para um breve descanso da 

alma,  se não do corpo. É: O poeta e padeiro:  “O padeiro,  o poeta labora ao romper da  

aurora, como o padeiro na padaria, o poeta elabora sua poesia; o padeiro amassa a massa  

com suas mãos, o poeta tece o poema no coração; o padeiro se esforça, se agita, o poeta se  

acalma, medita; ao romper da aurora, o padeiro sua, o poeta chora; o padeiro amassa a  

massa com vigor,  o poeta disfarça,  sutilmente,  sua dor; enquanto todos sonham em seus  

aposentos, o padeiro e o poeta preparam o alimento, do corpo físico, o pão, e o poema,  

alimento do coração; enquanto todos sonham na madrugada fria, o padeiro aquece o pão, o  

poeta esquenta a poesia e, ao romper da aurora, ao nascer de um novo dia, o poeta e o  
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padeiro celebram na padaria, porque há alimento para todos, há pão e há poesia.” Muito 

obrigado.

Sr.  Bernardo  Novais  da Mata Machado (Mediador)  –  Obrigado,  muito  obrigado.  Até 

amanhã, as nove e meia.

Dia: 28/05/2014 – Manhã:

Sr. Bernardo Novais da Mata Machado (Secretaria de Articulação Institucional) – Bom, 

gente, nós já estamos no horário, passamos do horário previsto. Ia começar 9h30, nós já temos 

aqui a presença do Gog, que faltou ser ouvido ontem, mas eu vou passar a palavra aqui para  

abertura, para a Secretária Executiva Ana e para a gente dar então sequência à nossa pauta e, 

em seguida, ao debate previsto para essa manhã. Secretária.

Sra. Ana Letícia Silva (Secretária Executiva) – Bom, bom dia a todos e a todas. Aos que 

não estão prestando atenção, eu gostaria que o fizessem, gente, aí à direita, vamos prestar 

atenção  na  abertura  aqui,  por  favor,  não  só  na  minha  fala,  mas  é  importante  a  gente 

demonstrar e dar legitimidade a quem está pleiteando aqui nesse espaço democrático as suas 

reivindicações. Ontem eu assisti uma parte desses pleitos, fiquei bastante animada e não pude 

assistir  a  todos,  porque  tinha  um  compromisso  junto  ao  TCU,  então,  a  gente  vai  dar 

continuidade agora e, na sequência, vamos ter a presença da Ministra Luiza, que virá falar, 

Luiza Barros. Então, Bairros... Para a gente não atrasar muito até a chegada dela, eu queria 

desejar um bom dia de trabalho a todos, bem vindos e vamos dar a sequência. Bernardo.

Sr. Bernardo Novais da Mata Machado (Secretaria de Articulação Institucional) – Nós, 

a Ministra convidou para estar presente, para falar pelo setor de Hip Hop, o Gog, cujo nome é 

Genival, mas que todo mundo conhece como Gog. E, ele vai, então, ter 20 minutos para a fala 

e, depois, 10 minutos, em sequência, para a gente debater. O Gog já foi Conselheiro e, esse foi 

um dos motivos pelos quais a Ministra, pelo qual a Ministra achou que seria conveniente 

ouvi-lo, sobre essa demanda que partiu aí do Colegiado de Culturas Afro, de uma cadeira 

específica para esse segmento. Então, Gog, por favor, vem aqui na mesa.

Sr. Gog – Então, bom dia a todas. A todas e a todos, até por uma questão de reparação, 

Cristina. Viu, Dulce? É muito bom, revi, rever todo mundo, o pessoal que continua aí no 
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Conselho, nessa caminhada, ver o meu amigo Chico ali, a gente conversa muito sobre esse 

tema da cultura e o Chico sempre sábio na arte de trazer o que seria essa palavra e esse 

significado maior. Eu fui membro do Conselho durante a gestão Juca, foi muito importante, 

confesso que foi até difícil para mim, Bernardo, no começo, aceitar. Foram praticamente três 

meses  que  o  Secretário  Executivo  na  época,  Alfredo  Manevy,  ligava:  “Gog,  vem.É 

importante.” Mas,  na  realidade,  até  para  falar  sobre  o  Hip  Hop  hoje,  o  que  acontece? 

Historicamente, nós estávamos distantes dessas discussões mais próximas do estado. Então, 

tudo isso nos afugentava. Quando eu via a foto então, assim, eu falei: “Eu vou uma olhadinha 

como é o Conselho, a conjuntura do Conselho.” E aí, eu falei: “Não vou.” E, mas ao final, o 

debate, eu fui para a base, fui conversar com as pessoas e os parceiros e parceiras, do qual eu 

tive o diálogo, eles acabaram falando: “Gog, é importante, vá conhecer, vá vivenciar isso.” E, 

eu tenho que confessar para vocês que foram dos tempos, dos momentos mais produtivos, 

sabe? No sentido que aqui, eu vou só colocar para vocês, nós não tínhamos a discussão na 

época, e a gente não falava, por exemplo, de um teatro negro brasileiro, a gente não falava de 

Abdias do Nascimento, a gente não falava do Experimentalismo. Quando a gente... Foi aqui 

que a gente teve que falar o que eram as cotas raciais, as cotas, as ações afirmativas, a frente 

negra brasileira já dando o primeiro, em meados do século passado, já falava disso. Então, e 

tanta  coisa que a gente tinha para colocar  e que aqui  parece,  sabe,  era  distante,  mas não 

distante até pela má intenção, mas pela vivência, sabe, das pessoas, porque realmente, no seu 

território, não tinham essa proximidade. Então, o Hip Hop, que foi representado por mim, em 

partes,  assim,  o  Hip  Hop  é  um grande  oceano,  são  várias,  vamos  colocar  assim,  várias 

tendências dentro do Movimento Hip Hop. O movimento,  ele nasce nos anos 80, aqui no 

Brasil, ele chega aos anos 80 e vem exatamente, assim, depois de uma época Soul, do Funk, 

do Break, depois que Michael Jackson estoura no planeta todo e mostra essa possibilidade e 

ele  rompe  com essa  invisibilidade  negra,  no sentido  da  possibilidade  de  negros  e  negras 

ascenderem, mesmo que artisticamente. E, o Hip Hop chega com um debate, e o Hip Hop 

nasce, a tradução literal do Hip Hop é mexer os quadris. Então, o Hip Hop, ele nasce como 

entretenimento.  E,  aos  poucos,  pelo  habitat  em  que  ele  se  identifica,  essa  música  que 

simplesmente era entretenimento, ele passa a descrever o dia a dia dessas comunidades, e as 

periferias  brasileiras  jamais  foram  as  mesmas  depois  da  chegada  do  Hip  Hop  às  suas 

trincheiras. Eu estou tentando contar para vocês como, porque pela sensibilidade de cada um 

dos Conselheiros, vocês vão perceber que o perfil do Hip Hop realmente, ele tem que, ele 

merece ser ouvido, principalmente, pelo Estado. Eu costumo dizer que o primeiro dos deuses, 

antes de ter o sopro, teve a moldagem. Então, nós fomos moldados, seres humanos em seres 
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humanos, fomos moldados para depois ter o sopro da vida. Então, primeiro, Deus, para nós, é 

o Deus cuidado. E, quando se afasta disso, quando essa relação não se concretiza, eu acho que 

acaba tendo um distanciamento, até uma hostilidade entre esses, entre o Criador e a criatura, 

então  entre  os  territórios  que  se  dialogam.  Durante  muito  tempo,  secularmente,  o  Estado 

esteve muito distante da gente e o Hip Hop, a princípio, nós crescemos nessas duas décadas, 

parte de 80, 90, até praticamente, assim, para dizer, até a chegada do Governo do Presidente 

Lula, o Hip Hop cresceu autogestivamente. E, tenho que confessar para vocês, quando Rede 

Globo, quando o Governo não conversava com a gente, foi a época mais produtiva, que nós 

mais crescemos. Então, parece que a árvore, ela foi frondosa em um tempo que não tinha, 

colocação agrotóxico, não tinha agrotóxico, era só coisa pura. Então, quer dizer, era vontade 

de  fazer,  não  tinha...  O  cachê  era  aquele  pequenininho,  sabe  Guti,  mas,  quer  dizer,  nós 

tínhamos a hora de pegar e saber, olha tem a Voz do Morro, e aí depois, olha o Guti Fraga, o 

pessoal, está com a camiseta do Gog, da capa do livro de 10 anos. Quantos anos? De 20 anos.  

Então, a gente, olha, tem gente nos ouvindo, tem gente vendo. Mas, era muito difícil para nós 

entendermos isso, até por um processo também histórico de muito baixa autoestima nosso. 

Isso aos poucos vem melhorando, mas nós ainda temos ainda, sabe, eu que tenho 30 anos de 

carreira praticamente também, 10 discos gravados, até hoje a gente olha e fala assim, sabe, 

como. Porque é um processo psicológico muito complicado, passar em um Brasil que você 

ajudou a construiu,  mas que você,  quando a gente discute cotas,  por exemplo,  raciais,  as 

pessoas já querem colocar um pouquinho de água no bule, já quer colocar as cotas sociais 

ligadas. Dois problemas, são dois problemas diferentes. Teve um racial e teve econômico no 

Brasil,  as cotas raciais,  elas são importantes.  Mas,  as cotas raciais  são a reparação que o 

Estado, que instituiu a escravidão no Brasil, ele tem que nos ressarcir dessa forma. As pessoas 

que são contrárias, quando elas trabalham, por exemplo, três meses, Bernardo, elas querem 

receber  o  13º,  elas  querem  receber  adicional  de  férias,  elas  querem  receber  todas  as 

legalidades trabalhistas e, nós fomos praticamente três séculos jogados, colocados e, um dia 

sem-terra, sem cavalo, sem oportunidade, nos colocaram. Então, essa linguagem visceral que 

eu  estou  colocando aqui,  é  a  linguagem que eu impus  no  Conselho  nesse  tempo,  nesses 

tempos em que eu estive aqui. Eu acredito também que o Hip Hop, ele possa contribuir. Qual 

que é a contradição disso para nós? É porque o Hip Hop, como movimento social, a gente  

acredita que a gente também é muito importante ser o fogo que aquece a água da chaleira,  

para que a água da chaleira, que é o Estado, que é a Política Pública, ela não fique em banho 

Maria.  Então,  talvez,  o pêndulo dos movimentos  sociais  seja mais importante,  é estar em 

constante caminhada. Tanto estar aqui, mas estar lá na base também. Uma das coisas que nos 
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complicaram  bastante,  é  que  as  pessoas,  e  isso  é  um tema  que  eu  acho  que  ele  passa,  

transpassa o Hip Hop, que é exatamente o movimento social hoje, que está no divã, sabe? 

Muitas vezes eu até brinco, assim, eu falo: “Será que grande parte do movimento social está  

sofrendo de Alzheimer?” Ele esquece quem ele foi. E isso nos dói muito, sabe? Muitas vezes 

a gente bate na porta de alguém que, a cara é nossa, mas a ideia já foi embora. Então, a gente,  

essa que é o divã do Hip Hop, de estar aqui. Uma crise que tem que ser superada, porque se a 

gente trabalhar o pêndulo, nós temos essa possibilidade. Como eu falei, eu estou colocando a 

fala de um movimento denso, um movimento que continua trabalhando exaustivamente, que 

não enxerga os sensores sociais. Por exemplo, a política pública, muitas vezes, ela vai até o 

centro social, ela vai até o céu, mas ela não vai no inferno, e é lá no inferno que a gente está. 

A gente precisa de ter esse diálogo, as pessoas, a van, ela tem hora para sair da comunidade 

que é violenta, ela sai 7h, mas os problemas começam a partir de 7h30, quando escurece. Não 

está no centro social, está na esquina, que fica a 10 metros. Mas, a política pública, muitas  

vezes  não  vai  lá.  Então,  muito  mais  que  a  extensão  da  política  pública,  a  extensão  da 

universidade,  nós temos que ter  uma intenção.  Então,  da extensão para a intenção é algo 

muito, que a gente tem que ampliar. A política pública brasileira, ela tem que ampliar. As 

pessoas dizem, e a gente coloca, que o Hip Hop, como ele nasce no Brasil e vem de uma 

forma de cima, ele chegou, eu não chegou no território periferia, ele foi agregando. E, hoje, 

nós vivemos um outro momento do Hip Hop também, que é a chegada, o Hip Hop hoje é uma 

música de classe média, o  Rap hoje, você vê pessoas não negras cantando Rap, isso é uma 

discussão também dentro. E, quando a gente pensa  Rap no Brasil,  Gabriel  o Pensador, as 

pessoas que não conhecem do Rap. Quando você fala em música negra no Brasil, é do axé, 

tem a  Daniela  Mercury,  e  a  gente  lembra  que  Margareth  Menezes  é  a  pessoa  para  nós. 

Embora a Daniela, também, eu acredito que seja negra, eu não sei se ela se reconhece como 

assim. Mas, quando você fala em  Reggae, o Skank é  Reggae. Poxa, quando você fala em 

música  Black,  em  Soul,  o  Jota  Quest.  E,  queira  ou  não,  essas  pequenas  coisas  são  as 

armadilhas nossas, sabe, que a gente vê. Nós temos, nós percebemos uma coisa, por exemplo, 

o racismo institucional é uma coisa muito complicada para nós. Por exemplo,  o Conselho 

Nacional  de  Justiça,  ele,  há  dois  anos  atrás,  muito  recente,  já  no  Governo  Dilma,  eles 

publicaram uma foto colocando a reinserção social como algo importante, conversando com 

os presos. Eles pegaram uma pessoa de pele clara. De um lado, ela estava com a pele escura, 

pintada ou queimada pelo sol, de barba e significava exatamente a continuidade do crime. E, 

do  outro  lado,  um  rosto  sorrindo,  branco,  bem  limpo,  cabelo  penteado,  significando  a 

resocialização. Então, é muito difícil para a gente dialogar em um estado em que o digital é o 
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diálogo. Dentro da cultura hoje a gente discute a economia criativa. O Digital, nós fizemos 

agora a Arena Net Mundial, muito importante. Mas, para nós, está sobrando as digitais. Então, 

do digital para as digitais, é um espaço muito grande. Então, é muito difícil porque a gente 

olha:  “Gente,  olha, está melhorando para quem?”  Até que ponto os espaços estão sendo 

ocupados,  até  que  ponto esses  espaços estão  sendo ocupados?  É por  oportunidade,  é  por 

avanços nossos ou estão criando espaços virtuais para que nós possamos ocupar e termos a 

falsa sensação de que estamos avançando, sabe, Guti? Eu acho que essa é uma discussão 

nossa. Porque, por exemplo, nós vemos o Quilombo Rio dos Macacos, nós não temos um 

avanço na discussão, continua a mesma coisa, a Marinha continua lá. Aí, você imagina, você 

na porta de casa, você ter uma guarita da PM para entrar na sua casa, que secularmente, a terra 

é sua. E, quando a Marinha não quer, você não entra. Você tem horário para chegar, horário 

para entrar na sua casa. E, isso, para mim é uma situação que seria rapidamente resolvida em 

um Governo que é praticamente nosso, nós ajudamos a colocar, a gente tem essa dificuldade. 

Então, tudo isso, é tanto, a nossa contribuição, como é contradição para a gente estar aqui. 

Então, é preciso ter coragem. Mas, quem tem cor, age. E, por ter cor, a gente vem agindo. 

Então, eu posso até me alongar mais um pouco. Mas, na realidade, eu acredito, por um lado, 

que o Hip Hop é muito importante, ter esse diálogo, trocar essa ideia. Mas, por exemplo, nós 

não podemos ter, embora o Governo seja a favor, por exemplo, da PL 4.471, dos autos de 

resistência, e resistência seguida de morte, nós estamos desde, essa PL é de 2012, ou seja, só 

no estado do Rio de Janeiro, 10.000 pessoas, 10.000 na maioria jovens, perderam suas vidas 

em que no boletim de ocorrência está escrito apenas auto de resistência. Então, dali não tem 

uma investigação, não tem uma autópsia, não tem nada. 10.000 pessoas em 10 anos. Então, os 

autos  de  resistência  fazem  mal  para  a  sociedade,  fazem  mal  principalmente  para  a 

comunidade negra e a Ministra Luiza Bairros, que vem a seguir, ela pode, ela com certeza vai 

tocar nesse assunto, sobre a mortalidade da juventude negra. Então, nós temos uma curva 

ascendente  negra  e  temos,  mesmo  a  violência  estando  em  alta,  e  tão  midiaticamente 

amplificada, nós vemos que há uma curva descendente de não negros. Então, por isso que nós 

falamos já que não existe mais um extermínio da juventude negra. Existe, na realidade, um 

genocídio  dessa juventude,  porque as  balas,  elas  já  tem retrato  falado.  As manifestações, 

foram importantes, mas as periferias acompanharam de longe, Bernardo, as manifestações, 

Cristina, sabe, porque? E, nós ilustramos na época, sempre colocando, olha, aqui na nossa 

área as balas não são de festim, não são de borracha, sabe? Aqui nós não temos advogados 

para correr e já estar na porta, para a gente tomar menos borrachada das polícias. Então, o 

movimento social não grita quando, por exemplo, quando o Cláudio é arrastado pelas ruas do 
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Rio de Janeiro,  reconstituindo toda uma história,  o histórico da Polícia  Militar.  A Polícia 

Militar, que nasce nas brigadas militares, que é reforçada na Ditadura e que não tem mais 

porque ser. A PL 51 trata exatamente disso, da extinção das Polícias Militares, ou seja, a 

unificação das Polícias. Então, gente, a minha fala é essa fala visceral, no sentido de dizer que 

esse é um espaço de empoderamento sim do Hip Hop, mas o Hip Hop, ele tem um trauma, 

nós temos um trauma porque nós somos muito mal tratados por esse Estado. Continuamos 

sendo maltratados. Malcom X, ele, parafraseando Malcom X, ele diz que tudo o que o Estado 

fez,  com  todas  as  políticas  públicas,  ações  afirmativas,  se  a  faca  estava  cravada  a  15 

centímetros dentro das nossas costas, hoje, a política pública, ela fez com que a faca seja 

retirada  5 centímetros.  Ela  continua  nas nossas costas,  ela  continua  machucando a gente, 

sabe?  E,  não  é  discurso,  assim,  de  minoria,  porque  nós  somos  maioria,  nós  somos 

protagonistas. Mas, para nós, é muito difícil, para a nossa caminhada todo dia, nós acordamos 

em uma disposição, mas logo a gente já tem um contraponto a essa nossa disposição. O que 

eu acredito, assim, objetivamente, que nós poderíamos, o Conselho, o Hip Hop poderia fazer, 

por  exemplo,  vou  colocar  em relação  ao  aniversário  de  Brasília,  o  Sistema  Nacional  de 

Cultura, o Sistema Distrital de Cultura, que a gente discute há muito tempo. Brasília, nós não 

temos,  as  cidades  satélites,  Ceilândia  tem 600.000  pessoas,  você  não  tem um teatro  em 

Ceilândia. As cidades satélites, nós fomos afastados, Brasília é uma cidade criada para não ter 

tensão social. A tensão social quem chora em Ceilândia, quem mora no Riacho Fundo não 

ouve, quem mora na Candanga, muito menos. E, isso dificulta, por isso que dizem também 

que Brasília é uma cidade fria, mas nós estamos aquecendo essa cidade, não com cobertor, 

mas com nossos braços. Nós temos agora a Expo Hip Hop, que vai ser considerado o maior  

evento do Hip Hop do mundo, que acontece no centro de Ceilândia. Foi uma dificuldade para 

que nós pudéssemos conseguir um apoio. O GDF está fazendo, até tem, eu sou membro do 

Conselho  Nacional,  do  Conselho  de  Desenvolvimento  Econômico  e  Social  do  Distrito 

Federal, mas você vê, a discussão, por exemplo, a saúde da população negra. Essa discussão é 

uma discussão que tem que ir mais profundamente. As pessoas que tratam de outro tipo de 

temas da saúde, Bernardo, eles, quando, por exemplo, anemia falciforme, essas pessoas que 

tem doenças mais raras, que acontecem principalmente nas populações não negras, elas são 

recebidas  pelo  Ministro  de  Estado  já  em primeira  mão.  Nós  não,  e  cada  vez  está  mais 

reduzidos. A nossa pasta agora da discussão da saúde da população negra passou por uma 

gerência que é muito mais complicado de você trabalhar isso. Então, o Hip Hop hoje, ele tem 

essa percepção e da mesma hora e nós estamos avisando, nós já estamos falando: “Olha, nós  

não vamos permitir.” Então, nós somos muito mais, nós somos muito atuantes, no sentido de 
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estar batendo de frente e tudo. Isso aqui, quando eu for para a base, quando isso for noticiado,  

grande parte do Hip Hop vai falar assim: “O que o Gog está fazendo lá? Por que o Gog está  

representando  o  Hip  Hop?”  Não.  Eu  tenho  toda  a  minha  argumentação  e,  também,  as 

pessoas, mesmo que perguntam isso, na realidade, eles querem saber. E, só reforçando, nós 

somos, nós dizemos ainda, os  flashbacks do que passou, e a autogestão para nós foi muito 

bom. Mas, eu acho que o mundo é outro, nós temos que dialogar, só que nós não podemos 

deixar de dizer dessa contradição da era digital com a era das digitais. Está bom, gente?

Sr. Bernardo Novais da Mata Machado (Secretaria de Articulação Institucional) – Eu 

agradeço então muito ao Gog pelas palavras, e gostaria então de abrir, ver quem que deseja 

discutir a questão específica. Flávio. Mais alguém? Porque aí a gente já vai, por favor, me 

ajuda aqui. Flávio, Mestre Paulo...

Sr. Paulão – Paulão.

Sr.  Bernardo  Novais  da  Mata  Machado  (Secretaria  de  Articulação  Institucional) – 

Mestre  Paulão.  Olha,  quem está  pedindo  lá.  Dulce.  Quem mais?  Alguém que  queira  se 

inscrever aí nessa primeira bateria? Ok. Chico Simões e Rodrigo. Anotou aí? Flávio, com a 

palavra.

Sr. Flávio Viana e Silva (Conselheiro Titular – Circo) – Bom dia a todos e a todas. Na 

verdade, a minha questão, o meu questionamento, era mais uma questão técnica, na verdade. 

Como vocês  vem pedindo essa cadeira  aqui  dentro  do Conselho,  que eu  acho que é  um 

direito, eu não estou discutindo o direito, é só uma questão técnica realmente, e é uma cadeira 

para o Hip Hop. E, no meio da tua fala você também falou sobre o Rap. Como eu tenho, se 

você  me  perguntar  qualquer  coisa  de  circo,  eu  posso  te  responder.  Agora,  em relação  à 

música, principalmente ao Hip Hop, eu não tenho como te responder nada. Mas, você falou 

sobre o  Rap também. E o  Rap também é uma linguagem musical que também pertence à 

música negra, é isso?

Sr. Gog – Na realidade, o Hip Hop são quatro, é formado por quatro elementos, o Braeak, o 

grafite,  o  Rap e  o  DJ.  Então,  esses  quatro  elementos  compõem um movimento  chamado 

Movimento Hip Hop. E, a própria indústria, da forma, para dar uma visibilidade para esse 

tema do Rap, que é verborrágico, eles criaram a expressão, dançar Hip Hop, cantar Hip Hop, 
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que fica bem mais  cool, mais  light. E aí, ganharam o mundo. O mercado fonográfico criou 

isso, mas na realidade existe um movimento formado por quatro elementos, que é o Hip Hop, 

e tem um diálogo também, que o conhecimento seria um quinto elemento, eu discordo. Eu 

acho que  o quinto elemento,  os  quatro  elementos  do Hip Hop,  eles  são oxigenados pelo 

conhecimento. 

Sr. Flávio Viana e Silva (Conselheiro Titular – Circo) – Não, é porque a minha pergunta é 

relacionada a isso, porque a gente estava discutindo aqui ontem essa questão da segmentação, 

entendeu? Que uns falam que não é segmentação e outros entendem como segmentação. E, 

em um período futuro, a gente não vai ter uma outra solicitação de uma outra segmentação de 

música, de musicalidade negra, que a gente, aí daqui a pouco a gente vai ter que criar uma 

outra cadeira, que talvez se encaixasse junto com o Hip Hop, ou que se fosse um colegiado, 

eu estou dando um exemplo, é como o Pai Paulo falou ontem, que eles estão fazendo o pedido 

deles, eles não querem sugestões para outros pedidos. Eu não estou fazendo uma sugestão, eu 

estou querendo só entender isso, como é que funciona. Porque, realmente, eu não entendo. 

Então, eu só estou querendo entender. Não seria tipo a música negra e depois, dentro desse 

Colegiado, seria segmentado em várias musicalidades?

Sr. Gog – Então, o Hip Hop, como eu disse, ele é um movimento que agrega. Então, quer 

dizer, o representante do Hip Hop, ele ia dialogar através do quatro elementos do Hip Hop. 

Por  exemplo,  eu  vi  ali  Designer.  O  Hip  Hop  tem um  designer,  nós  produzimos  roupa, 

produzimos todo um visual, nós não fazemos só os quatro elementos. Por exemplo, o break é 

dança. Mas, a nossa dança é uma dança diferente, por exemplo, do Ballet e de outros estilos 

de dança. Por exemplo, eu não sei se aqui tem, mas a arte urbana, tem segmentos coletivos de 

arte  urbana.  O  Hip  Hop  se  identifica  com  as  artes  visuais  também,  então,  ele  acaba 

dialogando, mas ele tem uma cara, ele tem algo que o diferencia. Então, o Hip Hop, tendo um 

assentamento aqui, eu acredito que não precisaria de criar capilaridades, no sentido de criar 

outros segmentos. Eu acho que ele vai tanto falar por si, pelos quatro elementos, como ele vai 

discutir  com os  outros  segmentos,  com os  outros  setoriais  também.  Não  sei  se  me  faço 

entender.

 Sra. Márcia Costa Rodrigues (Suplente – Representante do Fórum Nacional do Sistema 

S) – Dando sequência, Mestre Paulão, por favor.
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Sr. Paulão – Só para completar, complementar a fala do Gog, meu trabalho da capoeira é em 

São Gonçalo. Lá é o oitavo município do Brasil em assassinato da juventude negra, só para 

pontuar essa fala aí, que a gente vem falando sobre as nossas questões aqui, da importância 

das nossas culturas  e tem sempre que se pontuar  por essa questão.  Como eu trabalho na 

segurança pública, sou agente penitenciário, também posso falar com mais propriedade ainda, 

porque eu trabalho dentro do Complexo de Bangu, então eu sei o que eu estou falando dessas 

questões da violência contra a juventude negra, contra os negros, negros e negras, não é? 

Então, essa é uma fala forte do Gog, eu conheci o Gog em novembro, lá no Manancial da 

Barriga, pessoalmente, já conheci o trabalho, então essa é uma realidade. Você citou aí o caso 

da senhora que foi arrastada no Rio de Janeiro, quando arrastaram o João Hélio, porque hoje o 

adolescente que naquela época arrastou ele, está na maior, o Ezequiel. Então, a sociedade do 

Brasil todo e do mundo se movimentou, mas com ela ninguém falou quase nada, porque era 

uma  negra.  Mas,  do  João  Hélio,  veio  imprensa  internacional,  veio  tudo.  Até  quando  o 

Ezequiel  saiu  do  sistema  socioeducativo,  quando  ele  cumpriu  os  três  anos  de  medida 

socioeducativa  dele,  a  imprensa  foi  para  cima,  porque  ele  tinha  que  ficar  mais  tempo 

guardado, não é? E aí, ele tinha tentado fugas, e o que aconteceu? Ele voltou para o sistema. 

E, quando ficou maior, ele foi pego com droga, e está na maior. Quer dizer, então, a imprensa 

brasileira continua fiscalizando esse processo. Da nossa companheira que foi arrastada, ela 

está lá esquecida, não é? Agora, o Estado foi e fez o quê? Em 10, 20 dias aí pagou uma 

indenização, foi determinado, o Estado fez isso, só para fortalecer essa fala, e calou-se a boca 

da nossa comunidade. É assim que eles fazem. Então, o Estado se torna arbitrário, e eu posso 

falar isso tranquilamente, porque sou funcionário público de carreira, trabalho no sistema e sei 

do que eu estou falando. E, é por isso, dá importância das nossas questões serem discutidas 

dentro de um Conselho como esse.

Sr. Flávio Viana e Silva (Conselheiro Titular – Circo) –  Só para ajudar o mestre Paulo 

também nessa questão, que foi passada em rede nacional, essa audiência com o Governador, 

uma  coisa  absolutamente  constrangedora,  eu  não sei  como  que eles  tiveram coragem de 

passar em rede nacional aquela audiência com o Governador e o Governador dizendo que ia, 

no prazo de 10 dias,  ia ser paga uma indenização,  entendeu? É uma coisa absolutamente 

absurda, que não cabe nem...
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Sr.  Gog – E,  na reconstituição  do crime,  eu não sei  se você sabe,  mas,  se você viu,  os 

policiais não estavam algemados, eles saíam, iam tomar o café na birosca, voltavam. Então, 

quer dizer, sabe, o Estado, agora, dinheiro eles tem para pagar.

 Sra. Márcia Costa Rodrigues (Suplente – Representante do Fórum Nacional do Sistema 

S) – Obrigada. Bom dia, Dulce agora.

Sr. Bernardo Novais da Mata Machado (Secretaria de Articulação Institucional) – Eu só 

queria, Dulce, só anunciar a chegada aí do Presidente da Fundação Palmares, Hilton Cobra, 

que já está conosco há 10 minutos. Queria saudá-lo e, em sequência, vai ter a mesa, a gente 

está ouvindo primeiro o Gog, que é uma sequência da pauta de ontem. E, também a chegada 

da Secretária de Cidadania, que também está na mesa, para tratar das questões étnico raciais e 

cultura. Com a palavra, Dulce.

Sra. Dulce – Bom dia a todos. É um prazer, Gog, você sabe que você é minha paixão, eu sou 

macaca de auditório sua e, quando você fala, eu tive a honra de ser sua colega aqui nesse 

Conselho durante a gestão de Juca, e é sempre um prazer, e acho que a gente não precisa 

falar... Eu abri aqui um noticiário que eu recebi, do pessoal da Verdade, lá da Comissão da 

Verdade, “defensores dos direitos humanos vivem uma rotina de ameaça e medo.” Aí, tem a 

fotografia de uma Quilombola.  “Sei que posso morrer a qualquer momento.” Ela é jovem, 

tem 32 anos.  “Não tenho muito tempo.” E,  por fim,  ela  diz assim:  “Perdi  a liberdade,” 

porque está ameaçada,  “mas não a coragem de continuar lutando.” Então, a gente sabe em 

que sociedade perversa a gente vive e com essa naturalização, as mães, que já esperam que 

seus filhos negros, jovens, morram, isso é uma coisa terrível, essa naturalização que se tem na 

sociedade brasileira, e acho que a gente tem de juntar por isso. Mas, eu não quero falar disso, 

porque isso é terrível, isso nos dói, e eu acho que a cada momento a gente tem de reagir e 

ficar indignado, mas eu quero louvar a importância da cultura Hip Hop, que não é uma forma 

de música, é um estado de ser, e só a juventude que pode criar isso. E, eu fico alimentada, 

porque o velho precisa de ter essa força, esse vigor, que só essa juventude nos traz. Então, é 

uma expressão importantíssima da cultura brasileira, e acho, e não se reduz apenas ao grafite, 

à música, o mexer do quadril, à dança, o que for. Mas, é esse conjunto que emerge algo muito  

maior que transcende... Não é apenas uma... Eu não vou colocar em quadradinhos, mas em 

caixinhas, transcende a essas caixinhas. Então, eu acho que realmente é importante, é algo da 

contemporaneidade. Aí, o meu colega do circo, eu não sei se daqui a pouco um movimento 
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tão forte nesse país, de louros, de brancos, de negros, de pardos, sei lá de quê, que surge a 

tão... Dos imigrantes, europeus, tão forte nesse país, que vem aqui e mostram a importância 

que terão aqui nesse plenário. Então, eu acho que é isso. É essa configuração social que se 

estabelece e que mostra a importância desse grupo cultural aqui representado. Parabéns, Gog, 

viu? Por sua...

Sra. Márcia Costa Rodrigues (Suplente – Representante do Fórum Nacional do Sistema 

S) – Muito obrigada, Dulce. Chico Simões. Conselho Chico Simões. 

Sr. Francisco Simões de Oliveira Neto (Conselheiro Titular – Representante de Inclusão 

Social por Intermédio da Cultura) – Bom dia. Desde ontem, eu tenho ouvido, assim, nessas 

questões, falar de um setor que discrimina, de um setor que oprime, de um setor que é racista,  

de um setor que é homofóbico, esse setor é sempre o meu vizinho, o meu cunhado, ou está 

muito perto de mim, e nunca sou eu. Sou eu, Chico Simões.  Eu sou homofóbico,  eu sou 

racista, eu sou o Governo quando o Governo oprime, porque eu tenho responsabilidade, eu fiz 

campanha 30 anos da minha vida para eleger  esse Governo que está  aí,  eu construí,  sou 

fundador, do partido que foi somando forças e dialogando com o resto da sociedade, para ser 

Governo. Sou eu. E agora? Mas, eu sou eu, é uma parte de mim que é isso, tem outra que não 

é, tem outra parte de mim que quer mudar, que quer ser diferente. Então, é muito fácil, eu 

falar que o racista é que está... É o meu vizinho. E, é lógico, eu não sou, então pronto. Está 

tudo bem, não é? Ora, não somos, nós, negros, nós, pardos, nós, brancos... Nós, brasileiros, 

somos tudo isso aí. Também. Essa é a complexidade, porque a gente ficar apontando o dedo 

na cara do outro não vai resolver, e a gente ficar, agora aqui, se acotovelando para arrumar 

cadeira, em um Conselho Nacional, talvez não seja cadeira, Gog, talvez seja rede, um lugar, 

uma fala, é isso. Uma fala, porque cadeira, voz, voto, não sei o quê, voto de quê? Que voto? 

Os votos mesmo, que determina o que está sendo feito com o dinheiro, que deveria ir para a  

cultura nesse país, estão na CNIC. Aí, é voto. Aí, estão lá, e quem manda são os grandes, da 

iniciativa privada, entra dinheiro público escorrendo direto para a iniciativa privada, na CNIC, 

e  ninguém está  lá  disputando.  Estamos  aqui  disputando,  querendo participação,  por  quê? 

Porque esse aqui é também muito importante, porque esse é um Conselho de concilio, de 

espaços, de reflexão, de dúvidas, não é? Não é quem é melhor ou quem é o culpado, quem é o 

responsável, esse não é o espaço disso. Como bem colocou o Gog, de contradições também. 

Então, eu penso que a gente deve caminhar para encontrar uma solução onde a gente não 

exclua ninguém, da participação, mas não necessariamente essa participação de uma cadeira 
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em um voto.  Tem um setor, que é de cultura para a infância,  que esteve aqui na reunião 

passada, ele nem quis mais vir, nem participar, assustado que saiu daqui com o que viu. Ai, 

foram embora, e estão na rede aí, e fazendo relatório na rede deles, do que aconteceu aqui 

dentro, nós não vamos lá. Eu falei:  “Gente, vocês pegaram um dia infeliz. Foi só isso, nós  

não somos isso. Nós não somos isso. Vocês estão falando demais...” “Não, Chico, não é você  

não.” “Sou eu, eu sou do Conselho, eu estava lá. Por favor, quando se referir, se refiram ao  

todo.” E eu faço parte disso, quer dizer, também tem esse lado que me envergonha, mas aí eu 

enfrento e luto, e penso que é isso, a gente deve caminhar para uma reflexão nesse sentido, 

como incluir todos, de uma forma, participar, convida, escuta... Mas, sem ficar essa disputa, 

ou essa campanha, essa contagem de votos, ou essa autodeclaração de cor de pele,  ou de 

cultura. Agradecido.

Sra. Márcia Costa Rodrigues (Suplente – Representante do Fórum Nacional do Sistema 

S) – Obrigada. Conselheiro Rodrigo.

Sr. Rodrigo Aldeia Duarte (Conselheiro Titular – Setor de Arquivos) – Rodrigo, do setor 

de arquivos. Gog, eu digo que é um prazer, não te conheço, eu queria te agradecer as palavras, 

acho que você se expressou muito bem, acho que, enfim, principalmente, talvez, quando você 

falou da coragem e de quem tem cor, age, e eu acho, assim, fundamental, e muito importante 

que você e os demais companheiros que estiveram aqui, que expuseram ontem, assim, estão 

agindo, estão brigando, estão lutando por uma, por espaço, por voz, por representatividade, e 

isso  é  fundamental  e  muito  importante.  O  Hip  Hop  é  um movimento,  como  você  falou 

também, extremamente complexo, que tem relação direta com uma série de outros setores que 

já estão aqui representados. O Hip Hop é parte, aqueles quatro itens que você falou, mas eu 

diria até mais coisa, quer dizer, é parte música, é parte dança, é parte arte visual, é moda, é 

design, é uma série de coisas que estão... Que, enfim, é cultura popular, é cultura afro, é uma 

série,  é  um movimento  extremamente  complexo.  E,  é legítimo  o pleito  então.  Mas,  você 

mesmo perguntou, quando você estava falando, “ah, não sei se tem cultura urbana aqui.” 

Não tem cultura urbana aqui representada. E, o Hip Hop, posso estar cometendo um engano, 

enfim, mas é fundamentalmente cultura urbana, cultura jovem urbana. Então, nesse sentido, 

eu queria te perguntar, assim, da forma mais honesta e confessando toda a minha ignorância, 

enfim,  na verdade,  mais  dando oportunidade  para  você  fortalecer  o  seu discurso e  expor 

melhor a ideia, em que sentido seria adequado criar uma cadeira, um colegiado, enfim, uma 

representatividade do movimento Hip Hop e não de uma cultura urbana, ou de uma cultura 
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urbana negra, ou uma cultura da juventude negra, da periferia? Então, em que sentido, e aí, 

retomar as palavras que foram usadas aqui ontem sobre ampliação e segmentação, enfim, não 

sei bem, não tivemos tempo, eu acho, para dominar melhor esses conceitos, mas eu penso 

assim, quando você cria essa cadeira do Hip Hop, e aí você citou na coisa da música, enfim, 

vários elementos, várias expressões culturais que são fundamentalmente expressões culturais 

da cultura negra, que são compartilhadas ou apropriadas, ou utilizadas por não negros, não é? 

Falou  aí  do  Skank,  enfim,  da  Daniela  Mercury,  e  eu  não acho,  eu  não vejo,  assim,  por  

exemplo,  eu  falei  isso ontem um pouco ontem com o Mestre  Paulão sobre a  questão  da 

capoeira.  A capoeira  é uma expressão negra,  é uma expressão da cultura negra,  mas que 

tomou um vulto, se tornou uma coisa muito maior e muitos não negros compartilham daquilo 

ali e, enfim, aderem àquelas práticas e tal. E, a rigor, não acho que é um problema que o não 

negro participe e compartilhe daqueles valores, o problema está um pouco no que você falou, 

quando esse não negro toma aqueles valores para si e passa a ser a referência daquela cultura 

e o negro, que originalmente colocou aquilo ali, colocou aquelas bases e tal, fica alijado de 

novo de um processo que ele mesmo criou. Mas, quando você criar, supondo que seja criado, 

um colegiado de Hip Hop, ou um colegiado de capoeira, não vejo instrumento nenhum que 

impeça  esse sujeito que se apropriou,  sei  lá,  o Gabriel  o Pensador,  sei  lá quem mais,  de 

participar  desse  colegiado,  porque é  um cara  que  está  envolvido  de alguma forma,  ou  o 

capoeirista branco, que é o cara que capitaliza o negócio. Ele vai ter participado, vai poder ter 

participação  nesse  colegiado,  e  aí  é  uma  tensão  interna  que  vocês  vão  jogar  para  esse 

colegiado, não sei como, ou seja, debateria...  Mas, a questão fundamental, enfim, eu estou 

pincelando um monte de coisa, mas a questão fundamental é, se você não acha, talvez, que 

quando você cria uma cadeira para o Hip Hop, você está deixando de dar oportunidade para 

diferentes expressões culturais da juventude ou da cultura urbana negra ou apenas negra, mas, 

enfim, da juventude da periferia? Que, talvez, não esteja no mesmo nível de debate político ou 

social  que o Hip Hop está  hoje,  mas  que podem acumular  a discussão e,  eventualmente, 

também se tornarem movimentos estão complexos quanto, enfim, quer dizer, eu penso... Falei 

ontem até com uma turma ali, do funk, eu sou do Rio de Janeiro, do funk carioca. “Ah, mas o  

funk não tem uma...” Tem sim, tem um discurso político, talvez não seja tão complexo, talvez 

não seja tão bem fundamentado e tal,  mas tem sim, de alguma maneira, algumas pessoas, 

enfim. Não é o fundamental, o que ressoa mais, não é o que a gente conhece mais do funk, 

mas tem um discurso político no funk sim, muito isolado... E aí, enfim, penso isso. Queria que 

você até expusesse isso melhor, se você acha que tem esse diálogo, que não tem, se você acha 

que é importante garantir a coisa do Hip Hop ou se dá para transigir para a coisa da cultura, da 
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periferia, da juventude negra, enfim, eu não sei. Para você se colocar melhor aí sobre isso 

também.

Sr. Gog – Obrigado, eu queria só perguntar quantos inscritos tem ainda.

Sra. Márcia Costa Rodrigues (Suplente – Representante do Fórum Nacional do Sistema 

S) – David, Artur, Pai Paulo. 

Sr. Gog – Artur, Pai Paulo... Tem mais uma...

Sra. Márcia Costa Rodrigues (Suplente – Representante do Fórum Nacional do Sistema 

S) – Márcia.

Sr. Gog – Márcia... Que é... David inscreveu ou não?

Sra. Márcia Costa Rodrigues (Suplente – Representante do Fórum Nacional do Sistema 

S) – David...

Sr. Gog – Se inscreveu? Não, não é? 

Sra. Márcia – David...

Sr. Gog – Inscreveu?

Sra. Márcia Costa Rodrigues (Suplente – Representante do Fórum Nacional do Sistema 

S) – David se inscreveu. E, o Secretário...

Sr. Gog – Vamos encerrar as inscrições aqui, gente, porque nós, na verdade, dentro da nossa 

metodologia aqui, os 40 minutos, 20 de fala e 10 de debate já se esgotaram. Então, eu queria 

saber, mais alguém quer se pronunciar ou podemos fechar?

 Sra. Márcia Costa Rodrigues (Suplente – Representante do Fórum Nacional do Sistema 

S) Sra. Márcia – Secretário Oswaldo e a Secretária...
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Sr. Gog – Márcia. Podemos fechar as inscrições? Ok? Val, quer falar? E a Sis. Então, diante 

desse número de inscrições, eu vou solicitar então que a gente seja mais breve nas colocações. 

Obrigado. 

Sra. Márcia Costa Rodrigues (Suplente – Representante do Fórum Nacional do Sistema 

S) – Iniciando então com David.

Sr. David – Gog, bom dia, você está chegando hoje, eu não sei se você está sabendo que esse 

assunto está dando continuidade a um debate grande, que aconteceu ontem, então, não dá para 

falar só disso, porque isso faz parte de um contexto, e aí eu quero aproveitar esse momento, 

que está  bacana o papo, com autoridade de um velho conservador,  e eu descobri  isso na 

Avenida Brasil, porque eu torci para a Nina contra a Carminha, aí já não tinha mais dúvida 

que era um conservador mesmo, é verdade isso. E aí, eu queria trazer uma questão para aqui, 

que é a seguinte, dando uma de cambone do Chico, todo esses discurso do Chico, eu acho que 

pode ser traduzido como caretice, é o que a Dulce tem dito, ela não está aqui agora. A gente,  

quando  a  gente  está  aqui  na  qualidade  de  representante  da  Sociedade  Civil,  mas  é 

impressionante, cara, a gente senta aqui, aí começa a ficar cheio de... Desculpa, Magali, ela 

fica brava quando eu falo de burocracia, porque ela diz que ela é uma burocrata convicta, mas 

a gente fica cheio de vícios burocráticos e tal,  aqui nesse processo, e a gente já viu isso 

acontecer, inclusive, com companheiros da militância brava, que assume um cargo, até levado 

pela gente mesmo, “pô, vai lá e tal... Vamos lá, a gente precisa de você lá.” E, quando o cara 

entra, aí ele já fica todo enredado nesse processo, quer dizer, então a gente acaba vivendo um 

processo... Eu acho, objetivamente, que eu já estou aqui com ela, eu tenho sérias dúvidas com 

relação  ao  inchaço.  A  essa  altura  do  campeonato,  do  jeito  que  está,  tem que inchar  até 

explodir. É colocar a cadeira do Hip Hop, eu acho que tem que colocar a cadeira do passinho, 

tem que colocar... Começar até explodir, quando explodir, aí a gente para e começa. É o que... 

É verdade, cara, o maluco de Itaituba fala isso sempre. Então, se é para começar do zero, 

vamos  começar  do  zero.  Agora,  se  não  é  para  começar  do  zero,  vamos  deixar  que  as 

condições  nos  exijam  começar  do  zero.  Então,  eu  acho  que,  eu  mesmo,  ontem,  estava 

defendendo a questão que o Secretário do Acre trazia, que era de pensar no tamanho e no 

modelo que a gente quer para um Conselho. A essa altura do campeonato, eu já mudei um 

pouco a ideia, eu acho que é o que a Dulce falou mesmo, vamos experimentar, sem caretice,  

sem medo, e deixa explodir. E aí, a gente vai fazer. E, olha, tomara que nossa Presidenta tome 

a iniciativa política, que ela tem essa possibilidade, que em seis meses ela resolver agora um 
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decreto aí de uma demanda de cota de negro no funcionalismo público, alguma coisa assim, 

que ela, em menos de seis meses, ela garanta esse decreto, e que até o fim desse mandato, a  

gente tenha já essas novas cadeiras. E, que para a próxima gestão, esteja todo mundo que está 

pleiteando, inclusive, os diabos lá dos fotógrafos, que também querem uma cadeira. 

 Sra. Márcia Costa Rodrigues (Suplente – Representante do Fórum Nacional do Sistema 

S) – Obrigada, David. Pai Paulo... Arthur ou Pai Paulo? Pai Paulo.

Sr.  Arthur  Leandro  de  Moraes  Maroja  (Conselheiro  Titular  –  Culturas  Afro-

brasileiras) – Vou eu então e deixa o Pai Paulo arrematar. Olha, o negócio é o seguinte, eu 

acho importantíssima essa discussão, e principalmente esses questionamentos para quando a 

gente  pede  uma  nova  cadeira.  E  aí,  eu  estou  propondo  que  cada  um  que  faça  esse 

questionamento da real importância, se é mesmo o lugar de ter o Hip Hop, se é mesmo o lugar 

de ter a capoeira, abra a mão da sua, acabe com o seu colegiado, para a gente poder entrar. Se 

não é tão importante assim, porque vocês estão, o que vocês estão fazendo aqui? O que é que 

vocês estão fazendo aqui? Se não é tão importante segmentar, junta de novo aí, olha, teatro, 

dança e circo, em uma cadeira só, junta de novo aí, artes visuais e arte digital em uma cadeira 

só, porque que nós temos dois na música? Porque que nós temos dois da música? Bora, não é 

para enxugar? Não está todo mundo preocupado aqui com a máquina? Bora enxugar. Eu acho 

também, eu acho meu discurso muito ruim, eu não precisava estar fazendo isso, camarada. Se 

o teu discurso fosse bom, eu não precisava estar fazendo isso. Se o debate fosse em um nível 

de qualidade,  onde nós estivéssemos respeitando o direito do outro, nós, população preta, 

somos mais  da metade da população.  Cadê? Olha para as caras aqui.  Isso se reflete  aqui 

dentro? Não se reflete aqui dentro. O Brasil assinou a Convenção da Diversidade Cultural, 

olha para cá para dentro, nós estamos realmente em uma diversidade da diversidade de povos? 

Nós refletimos essa muticulturalidade brasileira? Porque? Porque nós não queremos sair da 

nossa zona de conforto? Dos quadradinhos? Dos quadradinhos da cultura eurocêntrica? Nós 

estamos falando de cultura, nós não estamos falando de categoria profissional, de linguagens 

artísticas,  nós  estamos  falando  de  cultura.  E  aí,  eu  estou  dizendo,  isso  daqui  é  cultura 

eurocêntrica,  e  nós  temos  a  possibilidade  de  ter  uma  coisa  que  reflita  melhor  essa 

multiculturalidade brasileira. Isso sem contar que, acho que o principal, quando se fala da 

cadeira do Hip Hop, camarada, não é nem se tem outras expressões de juventude de periferia,  

nós estamos falando do combate ao genocídio da juventude negra, nós estamos falando de 

sobrevivência de uma população. Nós não estamos falando, “ah, nós vamos valorizar as artes  
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visuais porque isso vai dar soft power.” Sabe? Qual é o soft power que nós estamos falando 

aqui? Porque a linguagem desse Ministério aqui é a linguagem da indústria cultural,  aí eu 

quero que recorde todas as frases da Ministra, eu só recordo “relaxa e goza,” a gente goza, 

mas não tão relaxado assim. Não tão relaxado assim. E aí, nós estamos tensionando aqui sim, 

estamos tensionando porque quem sabe se neste Conselho, e se estas pautas de juventude 

negra de periferia, se o genocídio estiver no nosso dia a dia, como está. “Ah, não teve R$ 2,00 

para o edital não sei do quê, nós queremos o edital disso e o edital daquilo.”  Quem sabe se a 

gente  estiver  debatendo  aqui,  “olha,  está  morrendo  gente,”  “olha,  a  monocultura  está  

invadindo  terra  Quilombola,”  “a  monocultura  está  invadindo  terra  indígena,”  “o  

agronegócio  está  acabando com as  culturas  tradicionais.” Vamos  embora  discutir  nesse 

nível ou nós vamos simplesmente dizer: “Cadê a minha fatia do bolo? Cadê a minha fatia do  

bolo, que eu não posso montar meu espetáculo.” É isso? Nós estamos falando de cultura. Era 

isso. Obrigado. 

Sra. Márcia Costa Rodrigues (Suplente – Representante do Fórum Nacional do Sistema 

S) – Obrigada, Arthur. Pai Paulo.

Sr. Pai Paulo – Aí, fica difícil, muito já foi dito aqui pela Dulce. Brilhante, viu, Dulce? Pelo 

Arthur. O que nós estávamos reivindicando aqui é uma cadeira para a expressão da juventude 

periférica negra. E, ontem nós saímos muito cansados, os brancos também, talvez por não 

entenderem,  mas  nós  muito  mais,  pelo  reducionismo  das  falas.  Falas  pautadas  por  um 

sentimento de capitalismo. Eu falei: “Nossa, isso aqui está parecendo disputa de mercado.” 

Em que, quando nós colocamos cultura, cadeira para expressões da cultura de um povo que 

está sendo massacrado, assassinado, pelo Estado. “Ah, mas eu acho que tinha que ter também  

o  funk.”  “Mas,  e  a  música?”  “Tem  dancinha  também?” Você  sai  daqui  à  noite,  Gog, 

entendeu, com a sensação de que você tinha que ter dado uns três tiros ou quatro aqui dentro.  

Não, é óbvio que nós não somos disso, mas a vontade que dá, e você se reteve, o Arthur é 

mais explosivo, e aí passa a ser ofensivo, aí ele agride, ele ofende. Para você passar um dia,  

dois dias inteiros ouvindo subterfúgios, sendo tratado como se estivesse disputando espaço 

econômico, o que é pior, econômico, aqui dentro, não vou falar a palavra não. Eu fico muito a 

vontade para discutir Hip Hop, nós temos uma atividade há 20 anos, na entidade lá que se 

chama  “Repotilizando  a  Periferia.”  Há  dois  anos  atrás,  o  Gog  teve  a  oportunidade  de 

participar, conviver conosco, lá em Ribeirão Preto, uns dois dias. Nós sentimos de perto e 

convivemos com esse extermínio, nós que temos um trabalho de base na periferia, recebemos 
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todo  dia,  “o  Chiquinho  foi  assassinado  ali  na  esquina.”  Sabemos  como  funciona  a 

abordagem policial.  Na  minha  quebrada,  como  falam  os  manos,  salva  conduta  é  usar  a 

camiseta do centro cultural do (ininteligível), porque sabe que eu sou bocudo, se matar um 

moleque, entendeu? Eu vou para a imprensa, vou denunciar. E aí, vem esse reducionismo de 

querer pegar pelo detalhe para impedir a criação dessa cadeira, é inadmissível. Pelo amor de 

Deus, coloquem a mão na consciência e reflitam. Por favor. Não dá mais para ficar ouvindo 

aqui esse discursinho, não dá mais. Ou querem fazer uma fala concreta, direta, ou não fica 

com essas... Porque fica parecendo que não estamos sendo levados a sério. Hip hop é música? 

É dança? É música, é dança, mas mais que tudo, é a expressão da juventude negra periférica 

desse país, é a voz que se comunica com essa base. E, dias atrás, a Ministra queria saber o que 

pensa  a  juventude  negra.  Se  tivéssemos  uma  cadeira  de  Hip  Hop  aqui  dentro,  ela  não 

precisaria ficar pensando juventude por aí, para saber o que pensa a juventude negra. Teria 

uma voz da juventude negra aqui dentro. E, é isso o que vocês questionam? Não questione se 

tem que ter arquivo. Poxa, arquivo, beleza, serve até para arquivar as nossas histórias, para 

arquivar  os processos contra  a polícia,  que mata negro,  serve para arquivar  e serviu para 

arquivar,  aliás,  quando é do negro,  o  Rui  Barbosa até  queimou  o arquivo da escravidão. 

Então, vamos discutir a sério. Nós não vamos discutir categoria profissional aqui, nós viemos 

aqui para discutir cultura, cultura do povo negro deste país. Obrigado.

Interlocutora não identificada – Obrigado, Pai Paulo. Márcia, Conselheira Márcia.

Sra. Márcia (Conselheira) – Bom dia. A certeza que eu tenho é que a gente não tem resposta 

certa, e também que a gente está vivendo um momento, eu sinto, no Conselho, de levar a sério 

o nosso papel como construtores e encaminhadores de uma política cultural. No sentido de 

que, da gente sair do discurso, da diversidade cultural e entrar na prática. Eu não sei quais 

dessas reivindicações de fato caberiam dentro desse formato desse Conselho, mas mais do que 

exclui as reivindicações, a gente precisa rever o formato do Conselho, porque por trás disso, 

tem uma discussão conceitual muito importante, é o conceito de cultura que a gente quer para 

esse Brasil. Então, nessa perspectiva, a gente vem de um modelo europeu, branco, ocidental, 

entra em um modelo industrial, quando a gente coloca  design, coloca arte digital, enfim, e 

agora  a  gente  está  tendo  a  perspectiva  de  trazer  um  modelo  e  um  conceito  de  cultura 

brasileira. Então, eu acho que essa é uma discussão que a gente tem que levar a um patamar  

além do modelo do Conselho, e aí é uma outra discussão, vamos ver como é que fica, vamos 

apostar nessa diversidade necessária, porque esse conceito, ele é historicamente construído, 
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ele não é um conceito pronto. E, se nesse momento, essas reivindicações estão postas aqui, é 

porque elas são importantes e precisam ser validadas. Então, eu acho que vale a pena arriscar 

no risco, como disse o David, e trazer um pouco a fala da Márcia, de ontem, e a gente se  

organizar para repensar. Repensar as formas de modelo desse Conselho, as metodologias de 

encaminhamentos  de votação, para que ele seja efetivo,  para ele tenha agilidade nas suas 

decisões,  mas  não  usar  esse  argumento  para  não  acatar  as  demandas  do  que  está  sendo 

colocada na sociedade hoje. É isso.

 Sra. Magali – Obrigada, Conselheira Márcia. Conselheiro Oswaldo.

Sr. Oswaldo (Conselheiro) – Bom dia. Eu queria, em primeiro lugar, cumprimentar o Gog, 

aqui, colega deste Conselho e também de encontros em Alagoas, e agradecer pela colocação. 

E, só trazer um registro que foi feito hoje pela manhã, no noticiário, do mapa da violência, 

que Alagoas é o estado campeão em violência.  A média  nacional  são 29 homicídios  por 

100.000  habitantes,  Alagoas,  com  60  homicídios  por  100.000  habitantes.  Homicídios  de 

jovens entre 16 e 24 anos, homicídios de jovens negros da periferia. Isso é o que se constata  

em Alagoas, nas grandes cidades, um problema urbano desse Brasil que se constrói e que 

concentra mais de 80% da população nas cidades, que faz uma mudança em tempo muito 

rápido e que traz, na verdade, todo um problema da complexidade da nossa sociedade atual. 

E, eu acho que isso é o que a Conselheira Márcia falava agora, é uma situação que vem aqui 

para dentro desse Conselho e que se estabelece uma discussão, discussão que é importante. Se 

tem essa demanda, é porque algo está latente e tem que ser gerado um novo, tem que se 

buscar uma outra forma. Talvez, aqui, não os quadrados, mas as caixinhas e, na verdade, nós 

trabalhamos e montamos as imagens mentais de transformar a realidade que não é colocada, a 

realidade em nenhuma caixa, em nenhum quadrado. Mas, é a forma de nós trabalharmos de 

forma  organizada,  é  isso que nós  procuramos  institucionalmente.  Eu poderia  aproveitar  e 

fazer uma sugestão inversa, e faria a sugestão inversa, eu acho que podemos reduzir esse 

Conselho,  em um desenho que buscasse,  por exemplo,  eu sou Secretário  em Alagoas,  os 

Secretários, o Fórum tem 13 assentos, eu acho que são muito mal utilizados, os Secretários 

não tem um rede funcionando, se articulando, conversando, discutindo. Nesse momento, o 

representante dos Secretários que discutisse, eu acho que o que a gente precisa é ativar as 

redes. Ontem eu falei sobre os fóruns setoriais, que geram os colegiados setoriais, que geram 

os representantes nesse Conselho. E, eu discuti e discuti várias vezes aqui, que achava que a 

representatividade era muito mal exercida porque, inclusive pelo próprio funcionamento do 
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CNPC, porque as pautas não chegam a tempo, para que você possa socializar com seus pares, 

discutir e receber o retorno e você que seja o representante dos seus pares e não uma posição 

própria individual, que você define aqui na hora, porque o assunto está sendo colocado. Qual 

é posição sobre o novo desenho do fórum dos Conselhos estaduais que hoje eu represento 

aqui, ou do fórum dos Secretários, porque eu sou Secretário. Então, essa é a discussão que 

está colocada aí, e não adianta, por mais que gritem de lá, eu estou brigando pelo meu espaço, 

e esse é o papel que está sendo realizado. Eu acho muito importante que o Flávio diga, eu 

quero entender o que vocês tão propondo, que o Rodrigo levante as suas preocupações. Eu 

acho que o debate, a discussão é essa, nós queremos saber entender e que nós estamos vendo 

que  é  uma complexidade  muito  grande.  Eu sou crítico  da  taxonomia  do  Ministério  com 

relação ao Sistema Nacional  de Indicadores,  e  eu acho que tem muita  coisa confusa.  De 

repente, nós estamos colocando alhos e bugalhos em uma mesma cesta, e a coisa não está bem 

estruturada. De repente, é uma visão matricial das linguagens artísticas com os componentes 

de  formação  cultural,  que  é  o  processo  civilizatório  que  o  Arthur  fala.  Então,  é  essa  a 

discussão sobre que cultura nós estamos falando, que nós estamos discutindo. Então, isso é 

muito importante. E, nós estamos brigando aqui, vendo, e está claro, isso é espaço de poder. 

Tudo bem, aqui é um espaço de poder, mas um poder bem exercido, do ponto de vista de um 

coletivo que se faz representar. E, eu digo que o poder, ainda aqui, volto a dizer, no CNPC, é 

muito frágil o que nós discutimos aqui, moções, recomendações, é muito boa essa discussão, 

mas o dinheiro onde está sendo alocado é que é importante. Lá em Alagoas, eu trabalho há 

sete anos e cinco meses para viabilizar o acesso à Serra da Barriga, que é o ícone da luta pela 

liberdade,  pela igualdade, de Zumbi, e não se consegue. E, no entanto,  quando a Ministra 

anuncia o Museu do Negro, em Brasília, com U$ 150.000.000,00, eu fico muito preocupado. 

Então,  eu acho que são essas  coisas que precisam ser discutidas  aqui  nesse Conselho.  A 

locação de recursos para atender as diretrizes,  para atender ao Plano Nacional de Cultura. 

Agora, qual é o melhor desenho de representatividade, essa é uma outra discussão. Mas, para 

discutir esses pontos fundamentais, senão nós passamos discutindo caixinhas e cadeirinhas 

durante décadas e séculos. Obrigado.

Sra. Magali – Obrigada, Secretário Oswaldo. 

Sr.  Bernardo  Novais  da  Mata  Machado  (Secretaria  de  Articulação  Institucional) – 

Quantas faltam, por favor, Magali?
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Sra. Magali – Secretária Márcia, Conselheiro Val e Conselheira Cid Pereira.

Sra. Márcia (Secretária) – Bem, eu quero aqui reiterar a importância dessa discussão, dizer 

que  toda  a  proposição  que  está  sendo  colocada  leva  a  uma  reflexão  muito  profunda  de 

amadurecimento dessa instância, como uma instância de participação. Acho que a proposta de 

participação  social  não  se  dá  apenas  por  uma  instância,  ela  se  dá  por  um  conjunto  de 

mecanismos de participação, eu acho que a gente tem que ampliar essa visão, para que a gente 

possa valorar esse momento, como um momento de compromisso, de estreitar os espaços que 

são possíveis  imediatamente,  com relação a  esses  coletivos  que se colocaram.  Então,  por 

exemplo, eu acho que com relação, tanto as cadeiras que estão pleiteadas aqui, que o Estado 

tem que ter capacidade de imediatamente de estabelecer elos, porque estamos aí construindo 

um plano setorial, da cultura afro-brasileira, que tem que considerar essa participação e que a 

gente  tem  que  garantir,  inclusive,  nesse  processo  de  construção  do  plano,  a  maior 

proximidade com essas instâncias, o coletivo da capoeira, o coletivo do Hip Hop, o coletivo... 

E outros coletivos que não estão aqui, ligados à matriz étnica, que é um pouco também a 

questão do conceito que está colocado, do decreto e tudo mais,  e que agora a gente tenta 

refletir,  inclusive,  nos editais  do programa,  como prioridades,  com relação aos pontos  de 

cultura. Quer dizer, quando a gente faz essa incorporação dessa matriz, a gente prioriza hoje, 

cada vez mais, tem capacidade de identificar aqueles que mais necessitam e o que tem mais... 

Necessitam no sentido de não serem nobres, de não serem preciosos e que estão aí vulneráveis 

mesmo,  a  salvaguarda  do  patrimônio  cultural,  a  salvaguarda  das  comunidades,  dos 

conhecimentos tradicionais,  são pautas muito delicadas hoje em um país que se confronta 

entre o desenvolvimento a todo vapor e o respeito a essas comunidades, é uma realidade. E, 

você aí tem um conjunto do Estado que tende para um lado, tende para o outro, e o papel da 

cultura nesse processo é um papel que a gente tem que ainda consolidar. Eu acho que, enfim, 

então,  assim,  eu acho que a  gente vem buscando trabalhar  no sentido de fortalecer  essas 

instâncias. Eu acho que a teia mostra isso. Inclusive, a única moção, Gog, que a gente teve 

uma moção forte, foi a do Hip Hop, que não se viu contemplada. Mas, a teia foi construída de 

uma maneira aberta, as meninas do Hip Hop estavam lá, e era só essa questão mesmo de 

conectar, tanto que fizeram 32 horas de discussão, com propostas riquíssimas e concretas e 

isso está sendo considerado. Então, o mais importante foi a capacidade de mostrar o diálogo 

dessa absorção e agora, o que a gente tem que fazer é criar instâncias mais permanentes dessa 

conexão. A revisão do desenho do Conselho é necessária, tem que ser feita, mas tem que ser 

levadas em consideração várias variáveis, inclusive a questão do recurso, que é finito, nesse 
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caso, até para a gente pleitear a ampliação do recurso para a participação social, que é outra 

pauta. Então, assim, eu acho que tem que ser, alguns encaminhamentos que eu gostaria de 

sugerir, dentro dessa perspectiva de ampliar o conceito da cultura que, na verdade, eu acho 

que o Conselho vive hoje um pouco o movimento de toda essa mudança conceitual que vem 

sendo colocada, de que é um pouco o campo da linguagem, das artes, e que às vezes estreita o 

campo das artes também, porque eu venho do campo da educação artística, venho do campo 

da capacidade, da arte como uma dimensão de criar antenas de percepção da realidade, de 

mundo, de processo, de catarse, de evolução espiritual. Então, a arte também não tem que 

estar, a arte está na comunidade indígena, a arte está... Então, é uma visão também da gente 

estreitar os dois campos, porque eles não disputam entre si, na verdade. Então, assim, acho 

que imediatamente, a gente deveria buscar garantir essas instâncias de diálogo, independente 

das cadeiras. Vai ter um fórum de capoeira, vai ter um fórum de Hip Hop, algum momento 

vai ter um fórum conjunto, como a gente vem fazendo. Teoricamente, a gente conseguiu fazer 

Conferência livre do Quilombola, Conferência livre do indígena, não foi só Conferência livre 

de  pontos  de  cultura,  foi  Conferência  livre  da  pessoa  portadora  de  deficiência,  com 

deficiência, acessibilidade, é uma rede que está se articulando, a questão da criança, a questão 

da juventude, a questão da mulher, do gênero, todas essas questões batem na porta todos os 

dias, e a gente tem que garantir canais de diálogo. Então, assim, quando eu vejo a fala da 

Giovana  aqui,  eu  acho  que  é  uma  fala  madura,  quer  dizer,  a  questão  LGBT  não  está 

pleiteando  uma  cadeira,  mas  ela  quer  ocupar  agora,  permanentemente,  uma  instância  de 

diálogo com o Ministério. Isso é que é o mais importante. Então, assim, eu acho que é um 

processo de amadurecimento e que a gente, às vezes, faz no rigor e no furor de quem vive o 

processo, que eu acho que a gente não fala, a gente fala do  locus que tem, e aí eu respeito 

todas as falas, Pai Paulo, do Artur Leandro, do Mestre Paulão, do Gog, porque é a fala de 

quem vive o processo que está ali, ninguém vai desrespeitar isso, é impossível desrespeitar 

isso. Mas, a gente tem que amadurecer a partir do que a gente está sendo questionado. E aí, eu 

acho que a gente tem que evoluir nesse processo. Como é que a gente trabalha as instâncias de 

colegiado,  é outra  discussão.  A renovação dos colegiados tem que estar pautada  por essa 

discussão que está colocada aqui. O colegiado, por exemplo, indígena, foi estruturado de uma 

maneira equivocada, do ponto de vista da realidade dos indígenas, então, a gente tem que 

rever esse processo, os mecanismos não estão adequados, tem que qualificar. E, o colegiado 

tem que ser uma instância mais aberta e ter que ter possibilidade de estabelecer diálogo com 

as instâncias da base, porque aqui a gente está só no processo representativo, a gente tem que, 

o decreto da Presidenta diz de mecanismos de complementariedade ante a representação, a 
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direta, a questão da democracia representativa direta, os mecanismos estão colocados. Então, 

vamos explorar a consulta pública, vamos usar mais os mecanismos, a ouvidoria, são outros 

mecanismos e outras instâncias. Então, eu acho que a gente tem que ter esse compromisso, a 

gente tem que estudar a revisão das cadeiras do CNPC, pautados por algumas recomendações 

que estão dadas e, a partir delas, o pleito imediato é o que está colocado, que são, na verdade, 

esse pleito tem umas cinco cadeiras,  capoeira,  Hip Hop, Quilombola,  povos de terreiros e 

expressões culturais  artísticas negras. Isso, por exemplo,  tem que estar refletido dentro do 

colegiado imediatamente. Esse é o primeiro impacto real, até criar decreto, até criar cadeira, 

há um prazo, há um tempo. Mas, agora, imediatamente, o que a gente absorve da discussão 

que aqui está colocada com respostas objetivas e mais diretas. Então, eu acho que o plano 

setorial é uma oportunidade, refletir isso para dentro do colegiado é uma outra oportunidade, 

pautar essa discussão nos outros Conselhos, que pautam isso, que são os Conselhos que estão 

para fora, que é a Comissão Nacional de Povos e Comunidades Tradicionais,  é a área do 

índio.  Quer  dizer,  como é  que a  gente pauta  também a cultura  dentro desses  Conselhos, 

porque essa discussão, se ela envolve terra, se ela envolve bem estar, se ela envolve saúde, 

essa discussão não está só na cultura, e a cultura, como é que ela contribui nesse processo? No 

conjunto da integração dessas políticas? Porque se os povos e comunidades tradicionais não 

tem essa separação da arte, da agricultura, do morar, se eles tem uma visão, uma cosmo visão 

holística de vida, a política pública tem que buscar essa integração para dar conta disso, e é 

isso que está pautado. Quando a gente senta com a comunidade tradicional, é isso o que está 

pautado, “vocês dividem tudo em caixinha.” É isso mesmo, a (ininteligível) tem razão. Como 

é que a gente consegue ser mais holístico? Então, é um exercício. Eu acho que tem uma outra 

discussão que é a adoção das cotas, que está colocada e que eu acho que a gente não discutiu, 

que tem que ficar para uma pauta, e que a gente deveria se preparar para essa discussão, e 

acho também que tem a questão da CNIC, porque a CNIC também está passando por um 

processo de revisão, pautado, liderado, nesse caso, pela comunidade indígena, em função do 

prêmio de cultura popular e, também, tem a ver com toda essa discussão que está colocada 

aqui.  Então,  são  duas  instâncias  que  a  gente  tem  que  se  debruçar  com  relação  a  essa 

participação e essa representação do conjunto das comunidades, do conjunto da sociedade que 

tem que ter direito à voz e fala, e se não tem assento, não tem cadeira, tem que ter garantidos  

os canais efetivos de participação e de diálogo por estado. Essa é a minha posição.

Sra.  Magali –  Obrigada,  Secretária  Márcia.  Muito  boas  as  suas  palavras.  Conselheiro 

Macambira. Val Macambira.
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Sr. Val Macambira (Conselheiro) – Para quem não me conhece, eu sou Val Macambira, 

represento a música popular brasileira e, na minha, no meu ponto de vista, aqui, nós estamos 

dentro do céu e  do inferno ao mesmo tempo,  com a grande fogueira  enquanto traz esses 

Conselheiros,  esses  representantes  aqui  para ser massacrado,  alfinetado,  espisiado.  Não,  a 

gente já tinha discutido sobre a amplitude do Conselho, a gente já tinha discutido sobre cotas, 

e foi aqui representada a capoeira, e nós falamos de todos esses processos. E esse processo 

viria  através dos fóruns, dos colegiados,  até chegar  no mesmo caminho que nós fizemos, 

como  a  Conselheira  aqui,  Márcia,  falou  a  pouco.  Mas,  colocar  esses  cavalheiros,  esses 

companheiros aqui em uma roda em que todos aqui estão praticamente esmagando o sujeito. 

Se eu tivesse uma roda dessa aqui para representar a música popular brasileira, eu acho que eu 

saía dando tiro, igual o companheiro ali falou, porque toda hora um fala,  “não, porque isso  

não.” “Não, porque aquilo...” Então, porque trouxeram esses companheiros para se defender, 

apresentar os seus processos aqui? Eu sou favorável totalmente de que haja um espaço maior 

para toda a cultura desse Brasil. Nós aqui, parecemos que a gente, é uma coisa tão fácil, o 

rapaz  falou do Hip Hop,  eu falo do forró,  e daqui  a  pouco ele  vai  bater  em outro lugar 

totalmente diferente. Um dia, se tiver uma pauta para falar de violência, a gente vem aqui e 

fala  de violência,  a gente traz os direitos  humanos para vir  aqui e falar.  Mas, hoje só se 

falaram de violência. O Gog veio falar de música, que é uma coisa que está embutida na nossa 

alma, e a gente aqui está no inferno, falando horas, queimando as bruxas, aqui é uma caça às 

bruxas, voltamos à Idade Média, isso aqui não pode acontecer. Então, vamos falar o que é 

preciso, vamos falar nas cotas. Vieram os companheiros aqui, apresentaram os seus trabalhos, 

estão habilitados para que possam representar as suas categorias, nos seus fóruns, nos seus 

colegiados, vão se eleger e vão estar aqui com a gente. Quanto a outros pedidos, o Artur outro 

dia  aqui falou,  que também vem reivindicação.  Eu represento a música  popular brasileira 

aqui, mas eu represento quem? Porque praticamente a gente não fala de música aqui, fala de 

cultura.  Eu vim aqui  apresentar  a  cultura,  mas  a  gente  não fala  especificamente,  “agora 

vamos ver o que a gente vai...” A gente quer um seminário da música popular brasileira aqui, 

a gente não consegue um seminário. O nosso colegiado, eu fui informado, que é a pior, foi 

péssimo, o pior colegiado da música, é o nosso. Já tem informação sobre isso, eu sei. E, eu 

sou cobrado do colegiado aqui, diretamente aqui,  “cadê a reunião, Val Macambira? Cadê  

você que não faz nada? Você não fala quase nada.” Porque eu não preciso de estar falando, 

só escutando os companheiros aqui eu aprendo demais, eles falam por mim, mas a gente tem 
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que seguir uma consciência e pura no que a pauta exige, entendeu? Esse é o meu ponto de 

vista.

Sra. Magali – Obrigada, Val. E eu quero assumir que fui eu que falei, eu participei da reunião 

do  Colegiado,  foi  o  Colegiado mais  difícil  que eu  tive  para  coordenar,  foi  o  de  música, 

entendeu? Assim,  eu não consegui fechar  a pauta com eles,  entendeu? Porque ao mesmo 

tempo, eu digo o porquê, o anseio do colegiado de música é para uma discussão muito mais 

forte de fortalecimento da música, da coordenação da música na área da FUNARTE. Então, 

eu  creio  que  isso  vai  uma  discussão  maior  do  que  a  do  colegiado.  Só  por  conta  disso, 

desculpa.

Sr. Bernardo Novais da Mata Machado (Secretaria de Articulação Institucional) – Ok. 

Por favor, a gente encerrou as inscrições nesse momento. Desculpa, é a última fala.

Sra. Magali– Sim. Agora, é porque eu tive que complementar, porque... A última fala agora é 

o Secretário Assis Pereira. Obrigada.

Sr. Assis Pereira (Secretário) – Bom dia. Bom, eu...

Sr. Bernardo Novais da Mata Machado (Secretaria de Articulação Institucional) – A 

última é a do Gog, não é? 

Sr. Assis Pereira (Secretário) – Eu não me arrependo de ter puxado a discussão para o todo, 

para o Conselho por inteiro,  porque eu não acho prejuízo que esse Conselho tire algumas 

horas para discutir, para debater. Esse é o parlamento da cultura. Lá no parlamento oficial tem 

a Comissão de cultura, mas formado por pessoas que não fazem cultura, que não debatem 

cultura propriamente dita, tem pessoas que entendem também, mas que não tem a vivência 

que a gente tem. Então, eu acho que onde tem que ter debate, até par subsidiar a Comissão lá 

do parlamento oficial,  Congresso Nacional,  é aqui.  Então, eu não me canso, eu não estou 

cansado, eu não estou arrependido, eu não estou... Ao contrário, eu estou revigorado. Devo 

dizer para vocês que, da soma dos que estão aqui há muito tempo, e dos que estão novatos, 

como eu, e do que eu ouvi do Gog, do Mestre Paulão, do Pai Paulo, enfim, de todos os outros, 

da Giovana, eu estou é revigorado, entendeu? O pêndulo está balançando e parece que eu vou 

voltar com mais cara do que com a cara que eu vim. Então, eu não me arrependo do tempo e 
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nem do questionamento que eu puxei, é do debate, é do diálogo que vem o aprimoramento.  

Ninguém  tem  se  furtar,  ninguém  tem  que  se  sentir  prejudicado  porque  alguém  não 

compreendeu ou puxou para outro lado, ao contrário, a boa solução vem do tensionamento, a 

gente não tem que se preocupar com o tensionamento. É claro que o tensionamento tem que 

ser o mais educado possível, o mais tolido possível, o mais justo possível e tal, e eu repito, a 

preocupação do Conselho deve ser para que ele seja o mais democrático possível,  o mais 

representativo possível, o mais legítimos possível. E, para ele ser tudo isso, e mais o que falta 

dentro do conceito de Conselho que precisa ter, é preciso que se crie mais cadeiras, para que 

se faça justiça. Não tem como produzir equidade sem tirar de um canto e colocar em outro, 

não tem como produzir equidade se a gente trata de forma igual, entendeu? Aristóteles já 

dizia: “Não há outra injustiça maior do que tratar igual os desiguais.” Então, para produzir 

equidade tem que, enfim. Eu espero que a discussão do todo não prejudique as partes, até 

porque o todo só será todo se as partes se verem na foto. Então, eu acho que é uma decisão 

madura desse Conselho se acatar o reclame, a inclusão, a legítima solicitação das culturas, das 

manifestações  que  pedem  a  inclusão  legítima  de  participação  na  instância  maior,  das 

instâncias de articulação, pactuação e deliberação do sistema de cultura desse país. Enfim, 

Gog, enquanto você falava, eu lembrei de uma música do Belchior, que ele dizia que a gente 

está  jovens  para  morrer,  mas  velho  para  sonhar.  E,  eu,  é  nesse  sentido  que  eu  volto 

revigorado. Então, eu queria terminar recitando Victor Hara, para você, para Mestre Paulão, 

para Pai Paulo e para todo mundo que, no seu cantinho, do seu jeito, luta para que esse país 

seja melhor e os sonhos não morram.  “Tantas vezes me mataram, outras vezes me morri.  

Todavia, estou aqui ressuscitando e, graças eu dou até a desgraça, e a mão com um punhal  

que me causaram tanto mal que eu sigo cantando. Cantando ao sol, feito a cigarra, depois de  

um ano embaixo da terra, cantando como sobrevivente que volta cantando da guerra.” Muito 

obrigado.

Interlocutora não identificada – Bernardo. Sou eu. Eu só quero um minutinho só, eu só 

quero lembrar  que é  capoeira,  cultura alimentar,  é  como se eu estivesse invisível  aqui,  é 

cultura alimentar, Hip Hop, Quilombola, cultura dos pobres e LGBT. É que fica parecendo 

que eu estou invisível, hoje eu estou de vermelho, gente, eu não estou invisível, hein.

Sra. Magali – Desculpa, complementando, corrija, por favor, correção na minha fala.
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Sr. Bernardo Novais da Mata Machado (Secretaria de Articulação Institucional) – Ok. 

Vale o registro. Bom, agora o... Eu tenho que informar o seguinte, a Ministra Luiza Bairros 

disse que chegaria às 11h30, na verdade, a gente já deveria ter começado a mesa, porque ela 

falou assim:  “Não, eu chego pelo menos para fazer a última fala.”  Provavelmente, ela vai 

chegar  para  a  primeira.  Então,  eu  dou  aí  mais  uns  minutos  para  o  Gog  responder  essa 

quantidade de questões, está apertado. Mas, Gog, eu acho que 10 minutos são suficientes para 

você, não é? Está ok. 

Sr. Gog – Eu já vou me reportar diretamente à questão que eu perguntei da cultura urbana, é 

porque, exatamente, geralmente tem uma cadeira de cultura urbana, tem uma avenida Duque 

de Caxias,  sempre tem tudo muito ampliado, então,  isso dá visibilidade do tema, no meu 

entender. A gente tem, a discussão no Hip Hop hoje muito presente, da consciência negra, ela 

não ser escrita só da forma correta, mas consciência com ‘m’, de vivência negra, de estar 

presente e de ter a perceptiva do que se fala. Isso porque a gente, por exemplo, no movimento 

Hip  Hop,  a  medida  que  os  territórios  foram  sendo  ocupados,  a  medida  que  nós  fomos 

caminhando, por exemplo, o não negro, ele cresceu o cabelo, o cabelo enroscou, ele já está de 

dread, daqui um tempo ele fala:  “Como nós negros, Gog.” Eu falei:  “Não, mas espera aí.  

Não é o cabelo, não é o visual, é a vivência.” E a gente, por mais elementar que pareça, hoje 

na periferia a gente tem uma discussão, porque a periferia negros e não negros, mas que estão 

lá  por  motivos  diferentes.  A  gente  precisou  ter  esse  diálogo  para  que  a  gente  pudesse 

continuar parceiro, para que as pessoas... Entenderem que, olha, nesse momento, por mais que 

você não tenha essa consciência, da vivência, você tem que ser a ciência da perceptiva e de 

saber, e da socialização das oportunidades. Por isso que eu falo que, mais com a reforma 

política, nós precisamos de uma reforma na política, na forma de fazer política, na forma de 

perceber a política. As pessoas querem aumentar partidos, as pessoas estão preocupadas com 

coeficiente eleitoral, mas na realidade, quando, por exemplo, nós falamos na escola integral, a 

escola integral, na mesma hora, ela é uma armadilha, porque não precisa colocar tudo lá, tem 

que ter a integralidade da discussão, não é o tempo, mas é tudo que está lá. E, dentro dessa 

caminhada, eu acredito que até o Conselho, nós temos que ter integralidade aqui também, não 

só dos temas, do tempo, mas dos temas. E, o Hip Hop, eu acredito que ele precisa ser ouvido. 

À medida que nós pegamos e discutimos simplesmente, por exemplo, que nós caímos nessa 

armadilha da cultura urbana,  é a mesma coisa quando nós falamos,  assim,  de consciência 

negra,  não,  mas  e  a  consciência  humana,  é  a  mais  importante.  Não,  claro,  a  consciência 

humana  é  importante.  Mas,  quando  você  coloca  o  microscópio,  quando  você  começa  a 
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observar,  você  que  isso  não  está  posto,  não  existe  uma  consciência  humana,  uma  raça 

humana, desculpe. A raça negra é a raça humana. Então, é preciso colocar o microscópio e 

perceber que, olha, mas se a gente está falando dessa tão famigerada igualdade, mas porque 

que os pontos não estão iguais? Porque as oportunidades... Porque, na realidade, o que nós 

queremos,  essa  igualdade  para  nós,  ela  nos  ilude,  mas  nós  queremos  oportunidades,  a 

oportunidade é que vai dar o diferencial nosso, que vai contribuir para a diversidade. Então, se 

a gente perceber isso, parece tão óbvio, mas de alguma forma existe diferença também entre o 

poder  e  o  empoderamento.  Tem  muita  pessoa  que  ela  quer  poder,  ela  não  quer  ser 

imponderada,  ela  não quer  ter  o  aprendizado.  Hoje a  gente  tem uma discussão  do Plano 

Nacional  de Educação,  por exemplo,  o  PNE é muito  importante,  mas  para nós,  como eu 

estava conversando com o Sérgio Vaz, o Sérgio fala:  “Gog, a gente tem que contar para o  

pessoal que está discutindo educação tão distante da gente, que, assim, aqui em São Paulo,  

na Zona Sul, os banheiros são biqueiras, Gog. As bocas de fumo estão os banheiros das  

escolas.” Então, a situação é muito mais difícil do que a gente criar toda uma normativa, uma 

regra, é o que a gente está passando. Hoje, por exemplo, quem apazigua os problemas, porque 

os moleques não querem estudar, o Professor está ameaçado, Professor também não é bobo, já 

ameaça o aluno, porque é dialética a discussão. E aí, sabe o que a diretora faz muitas vezes? 

Ela vai lá no chefe do tráfico e fala: “Tem jeito de você ir lá conversar com os meninos para  

manter um padrão, pelo menos para ter aula aqui?” Então, quer dizer, a situação é essa, 

gente. Sabe, por exemplo, quando fala:  “Ah, mas o funk...” O  funk é a reprografia total da 

educação  brasileira.  Eu  acredito  muito  mais  no  conhecimento,  porque  educação,  tem  o 

educador,  educador  aprendeu alguma coisa  que era  do  livro,  o  livro  que  foi  escrito  pela 

retórica de quem venceu a luta. E, na sua poesia, que é muito linda, eu fico pensando como é 

que volta feliz da guerra. Porque você sabe que toda vitória na guerra, já é uma declaração de 

guerra.  Porque  quem  ganha  a  guerra  quer  oprimir  quem  foi  derrotado,  então,  quem  foi 

derrotado, já monta o seu plano de guerra para não ser, não continuar oprimido. Então, quer 

dizer, o que nós estamos fazendo? Será que é realmente essa fábrica em série, de revoltas? 

Tudo isso a gente tem que discutir. E o Hip Hop discute, o Hip Hop nasce da verborragia, o 

Hip Hop, ele nasce no caos urbano, ele nascem em um momento em que a fala é: “E aí?” 

Sabe, desses quatro elementos, o Hip Hop não nasce organizadinho, eram quatro elementos 

que existiam, como os elementos químicos  aí  da tabela  periódica,  eles foram, de repente, 

África  Bambata,  aos  poucos,  “Olha,  nós  podemos  caminhar  isso  aqui.” E  juntou  esses 

elementos que formam o Hip Hop, os quatro elementos. Mas hoje, por exemplo, nós temos 

uma cadeira aqui, não sei se tem, mas a discussão do livro e leitura, mas nós temos a literatura 
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periférica, que é outro gigante dentro da periferia, a Coperifa, o Sarau Bem Black, nós temos, 

eu vou citar só um exemplo aqui para vocês de uma música nova que eu falo assim: “O Rap é  

o gueto, o gueto pode ser o mundo, a gueto visão, unida em formação, elo fecundo. Radicais  

livres, livros de vários calibres. Quanto vale, se não sabe, pergunte ao ourives. Sarau Bem  

Black emplaca a importância da aliança, Sarau bem legal, recital, só com crianças, combato  

o meu stress lendo a obra de Ferrez, samba da vela, já salvou, fisgou 10 vezes 10. Coperifa,  

quem decide o peso dessa casa, periferia soberana, opa, sou sarau da brasa. O moleque está  

curado da doença reais, após 10 sessões de cinema na laje. Fui da edições Toró, pedagogia  

eu achei, bebi da fonte natural que nunca seca, eu gostei. Liga africana atual, farol, sinal de  

alerta, meu nome é Genival e a favela batizou poeta.” Então, vocês verem, olha que louco. 

Esse trajeto não está sendo percorrido. Então, é o que eu falo, reescrever, dá Conselho é bom,  

mas reescrever é melhor,  sabe? Reescrever é melhor.  E,  a gente vive a eternização dessa 

discussão,  dessa  caminhada  de  não  querer  avançar,  avança,  tem  que  desconstruir.  A 

construção, ela inclui a derrubada de paredes também, não é só levantar, sabe? A gente pensa 

em construir  levantando,  mas a gente tem que construir  derrubando. Como falou o nosso 

amigo  aqui,  alguém falou,  é  começar  do  zero  Pai  Paulo,  sabe,  é  perceber  que  pesquisa 

publicava aprova, preferencialmente, preto, pobre e prostituta para a polícia prender. Então, e 

aí, vai embora e o “P” vai embora. E, se a gente perguntar:  “Presidenta, porque? Para as  

princesinhas,  patricinhas,  Presidenta.” Prestígio.  Pessoal,  presta  atenção.  Patrimônios, 

propriedades, palacetes, pérolas, porcelanas, plumas, paetês. “Papai, paga a passagem para 

Paris, papai.” Papai pode pagar, paga. Pessoal pode pagar passagem. Pergunto, porque para as 

preciosas periféricas, para as pretinhas periféricas, Paris... Pari, pessoal. Pari. Pari e Paris. Pô, 

Pelé. Pelé, pele preta, parda, postura preta, Pelé. Postura preta. Palmares proclama presença 

popular permanente, pediu perdão pelo painel, o povo perdoa. Então, essa contribuição que o 

Hip Hop pode trazer para cá, essa coisa verborrágica, essa coisa que convoca, convocação 

geral, sabe? Balançar, tremer, é isso que a gente acredita. Mas, na mesma hora, nós estamos 

muito magoado, vai ter que paquerar mais a gente, não vai ser fácil, sabe? Na realidade, é 

importante estar aqui, mas nós temos hoje uma postura nossa, de Estado, porque de ser tanto 

maltratado, nós criamos as nossas (ininteligível) sinais, você sabe que o corpo, se ele não é 

alimentado ali, a artéria, não tem sangue, ela vai criando os colaterais, e ele vai continuar a 

respirar. Nós criamos os nossos colaterais. Se você pegar a nossa reprografia, não é igual a de 

ninguém, das pessoas que não sofreram. Você vai ver as veias todas, tudo por um outro lado, 

sabe? Tudo meio desengonçado, meio desarrumada. Você vê a favela, olha a favela, olha a 

engenharia  que  é  a  favela.  Vocês  podem chegar,  por  exemplo,  quando fala  em respeito, 
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quando fala em tudo, a favela, por mais que monta um barraco, nunca um quarto na favela é 

janela com outro quarto, sabe? No sentido de ali, tudo é trabalhado. Você vê aquela escultura, 

nossa, nem os holandeses faziam isso, com toda, mesmo sendo um país baixo, vendo o mar de 

cima, olhando para cima. Então, essa contribuição é que nós podemos dar. Só que acontece, 

vai ter que conversar, sabe, não há um consenso entre nós. A gente, realmente, eu acredito que 

isso aí, a gente poderia ter um diálogo, montar um grupo de trabalho, de repente convidar 

mais alguns integrantes do Hip Hop, para a gente ouvir. O Hip Hop, nós temos, por exemplo, 

movimento da floresta, nós temos várias entidades organizadas e tem pessoas que não querem 

se organizar, e entidades também. Então, como? Eu acredito que muito mais, é importante ter 

uma cadeira aqui? É. É importante. Mas, o que não pode acontecer, Pai Paulo, é de não ter 

uma  discussão  aqui,  sabe?  Dessas  pessoas  não  poderem  estar  caminhando  aqui  a  todo 

momento. Essa, talvez, aqui, possamos trabalhar esse tão sonhado sistema distrital de cultura, 

de caminhar, de capilarizar, muito mais que capilarizar, nós precisamos, gente, de drenar o 

dutos, para que esteja, para que os dutos, porque só colocar o duto, só criar o caminho, cadê? 

O que está andando dentro? Cadê o oxigênio desse duto. Eu costumo dizer que nós temos, 

assim, uma discussão muito grande sobre o pré sal brasileiro e o ouro negro brasileiro não 

está a 7.000 quilômetros abaixo da terra,  o outro negro brasileiro,  ele perambula,  o outro 

negro brasileiro, ele está nas cidades mais afastadas, muitas vezes, nos bairros mais afastados, 

nas ruas não asfaltadas. E, a gente não tem, muitas vezes, uma política pública que caminha 

70 quilômetros  para lá,  mas cava 7.000 metros para baixo, para buscar o outro ouro, que 

também diz que é negro. Mas, o verdadeiro ouro negro caminha, o pré sol, a pele que queima 

e vai deixando cada vez mais escura essa pele. Nunca existiram escravos africanos. O que, 

para mim, ainda dá mais uma noção da nossa, da necessidade de uma reparação por parte do 

Estado brasileiro, e por todos os brasileiros e brasileiras. Existiram africanos escravizados, é 

bem diferente  a  palavra.  Então,  se essas pessoas foram tiradas da sua terra,  se elas eram 

personagens  e  foram  arrancadas  e  colocadas  aqui,  isso  tem  que  ser,  a  todo  momento, 

cutucado, tem que ser discutido e, simplesmente, chegar a um ponto em que nós possamos 

falar: “Olha, não dá para passar.”  Vou colocar para vocês, dia seis de janeiro, foi seis ou 

nove, de 2003, a lei 10.639. Gente, apenas 300, 340 municípios brasileiros adotaram a lei de 

cotas raciais, a lei de... A 10.639, que institui o estilo afrobrasileiro e a história da África nos 

currículos  de escolas  públicas  e  particulares.  Isso,  o  GDF mesmo,  o Governador  Agnelo 

sempre cobrando, sempre cobrando, agora, diz, mas... E aí, e nós, porque não basta apenas 

pressionar, tem que derrubar a porta, sabe? Tem que pegar e derrubar a porta. É por isso que o 

integrante do MST sempre é visto com uma foice na mão e não com uma criança no colo, 
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vocês nunca vão ver. E, a mídia que coloca, é porque eles querem dizer que só tem interesse, 

mas  por  trás  do  interesse  tem  quem  precisa  realmente.  E,  para  fechar,  Bernardo,  e 

agradecendo, eu queria dizer que a teia, ela tem que pegar na veia, a teia tem que pegar na 

veia. Se o Hip Hop, está presente, fisicamente, e não está presente nas discussões, é algo que a 

gente não quer para nós. E, não quer para nós, não falando como Hip Hop, mas não quer para 

o Brasil. Nós podemos contribuir demais, o que nós fizemos, nós somos a 10.639 ambulante 

e, secularmente ambulante, nós estamos reescrevendo uma história através dos livros. Sabe, 

minhas heroínas resistiram, todas estão vivas, mesmo as que partiram pela obra, estão ativas, 

ou você acredita em uma Dandara derrotada, hein, moleque? Que a qual (ininteligível) resulta 

de uma história inventada, que as ruas da Candelária (ininteligível) Praça de Maio pariram um 

bando que merecia mesmo ser eliminado, que lugar da mulher negra é servindo na cozinha, 

que com a eleição da Presidente acabará a ladainha do extermínio da juventude, saúde da 

população, das mulheres esterilizadas sem nenhuma informação, que a remissão negra era 

mesmo a servidão, que não vai dar em nada, não vai ter reparação.  Sinto desapontá-lo, o 

efeito  dos  seus  males  desperta  dona  Neca,  motiva  Lelé  Gonzales,  a  frieza  encarnada  na 

ternura  de  Macota  Valdina,  Vilma  Reis  inspirada  pela  cria  das  guerreiras  Sabinas. 

Remanescentes,  ilês,  roças,  restingas,  provas  das  vitórias  das  rainhas  em  zinga,  Joelma 

Dindinha,  Dona Martinha,  Rigoberta,  Selma  do Coco,  as  feridas  de  Frida,  moradias  sem 

reboco, Clementina, Carolina de Jesus, e o desejo de duas pretas reunidas em um quarto de 

despejo, minhas heroínas estão vivas, véi, rebeladas, formadas dentro ou fora da escola, nas 

lutas concentradas. Então, ninguém está parado, certo? O Conselho é muito maior que isso 

aqui, o Conselho está acontecendo. É preciso só de sincronizar as cenas, os tempos, os tempos 

cronológicos, físicos, mentais e, principalmente, espirituais. O Brasil sofre, é isso, ele sangra 

na calçada porque ele não sangra nos corações. Os corações, sabe, eles não mexem, eles não 

tremem, os corações viraram cérebros, eles só pensam, os corações estão pensando. Esse é o 

problema nosso,  não  dá para  ter  uma perceptiva,  simplesmente,  de  organicidade,  se  esse 

tecido maior, ele não tem células pensantes para formar esse tecido. Esse é o desafio nosso, 

com toda humildade, com toda perceptiva de quem está um dia no Conselho, e 10 dias na 

cadeia, um dia com a Presidente da República, e 10 dias no barraco de pau, nas favelas, nas 

necessidades, eu digo, as pessoas ainda estão sonhando. Mas, está cada vez mais difícil  a 

gente segurar o sonho dessas pessoas, no sentido da credibilidade,  da relação política.  As 

pessoas  estão  cada  vez  mais  distantes,  aí  dá  um tempo,  não  é  uma  responsabilidade  do 

Conselho  Nacional  de  Políticas  Culturais,  mas  uma  necessidade  de  cada  célula  desse 

Conselho, de cada célula ambulante desse Conselho, não basta ser Conselho aqui dentro, tem 

146



que ser caminhada a todo momento, não basta ser apenas o setorial, mas pegar, olhar para o 

moleque e falar: “Aqui eu não passo, aqui eu não chego.” A cidade é nossa, nós não somos 

fora da lei, porque quem faz a lei somos nós. Então, é isso.

Sr. Bernardo Novais da Mata Machado (Secretaria de Articulação Institucional) – Bom, 

queria agradecer muito então a participação do Gog, acho que auxilia aqui no nosso diálogo. 

Eu vou, imediatamente, passar o próximo ponto de pauta, que é o debate sobre as questões 

étnico raciais e a cultura, chamar para a mesa o Presidente da Fundação Cultural Palmares, 

senhor Hilton Cobra, chamar para a mesa a Secretária da Cidadania e da Diversidade Cultural, 

Márcia Rollemberg. Nós tivemos, infelizmente, a não confirmação da presença da Presidente 

da FUNAI, que nos telefonou agora pela manhã, dizendo da impossibilidade de comparecer, 

principalmente em função dos eventos que ocorreram, com relação à questão indígena, e a 

Secretária chegou, a Ministra chegou? Não. Então, a gente vai, a Ministra, a notícia é de a 

Ministra está a caminho, então, a gente vai dar imediatamente sequência e, quando ela chegar, 

evidentemente, a gente a convidará para a mesa, e eu queria dar a palavra, primeiramente, ao 

Presidente da Fundação Cultural Palmares, que já está aí esperando há um bom tempo e... 

Sr. Hilton Cobra (Presidente Fundação Cultural Palmares) – Bernardo, como é que vou 

fazer, tem uns slides, eu acho que vou ficar em pé, até porque só tenho 1, 50m, pode não ter... 

Quebrou.

Interlocutor não identificado – Cabrini, você me dá só um minutinho, é só uma questão...

Sr. Hilton Cobra (Presidente Fundação Cultural Palmares) – Só um minuto, que eu estou 

para explodir, estou doido para falar. Então, vamos lá, eu estou...

Interlocutor  não  identificado –  Não,  eu  compreendo  perfeitamente.  Agora,  é  só  uma 

questão, é porque o encaminhamento foi fazer essa oitiva para escutar todas as culturas, e 

mais  a  Fundação  Cultural  Palmares,  a  FUNAI,  a  SEPPIR  e  a  CDC.  E,  a  partir  desse 

encaminhamento dado pelo CNPC, imagino que ao final da escuta dessa mesa, a gente toma 

uma posição em relação a essas cadeiras, não é? Ou seja, acho que vou colocar essa pauta em 

votação.
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Sr. Bernardo Novais da Mata Machado (Secretaria de Articulação Institucional) – Com 

a palavra então o Presidente Hilton Cobra.

Sr. Hilton Cobra (Presidente Fundação Cultural Palmares) – Bom dia a todos, bom dia a 

todas. Eu armei uma sequência e queria ler uma coisa que eu quero falar, e eu quero falar o 

suficiente.  Não estou a fim de falar pouco. Eu queria dar um recado do Professor Milton 

Santos, recolhemos um texto dele, um pensamento dele e colocamos na nossa dramaturgia, da 

minha companhia,  que chama-se Companhia dos Comuns.  E,  essa discussão me inspirou, 

então, eu fui ali, peguei e digo a vocês, “queremos fazer uma reflexão independente sobre o  

nosso tempo. Ter um pensamento sobre os seus fundamentos materiais  e políticos,  temos  

vontade de explicar os problemas e dores do mundo atual e, apesar das dificuldades da era  

presente,  queremos  também  ter  razões  suficientes,  ter  razões  objetivas  para  continuar  

vivendo  e  lutando. Temos  convicção  do  papel  da  ideologia  na  produção,  disseminação,  

reprodução e manutenção da globalização atual, diante dos mesmos materiais atualmente  

existente, tanto é possível continuar a fazer do planeta um inferno, como também é viável  

realizar o seu contrário. Daí a relevância da política, isto é, da arte de pensar as mudanças e  

de  criar  as  condições  para  torná-las  efetivas.  Estamos  convencidos  de  que  a  mudança  

histórica em perspectiva provirá de um movimento de baixo para cima. Os atores principais  

serão os países subdesenvolvidos e não os países ricos, os deserdados e os pobres, e não os  

opulentos  e  outras classes  obesas.  O indivíduo liberado,  e não o homem acorrentado,  o  

pensamento  livre,  e  não o  discurso  único.  Podem objetar-los  se  que  a  nossa  crença  na  

mudança  do  homem  é  injustificada,  mas  acreditamos,  não  ser  a  globalização  atual  

irreversível,  estamos convencidos  de  que  a  história  universal,  ela  apenas começa.” Essa 

discussão me inspirou,  o pensamento do Professor Milton Santos,  enquanto ele fala disso 

tudo, território.  E aí,  eu me lembro de uma outra pessoas absolutamente extraordinária da 

nossa matriz africana, que é o Abdias Nascimento. Ilustra muito bem o que nós estávamos 

discutindo aqui. Diz ele ajudado pela nossa querida Lélia Gonzales, que aqui já foi citada pelo 

Gog, “Exu, imploro-te, plantares na minha boca o teu axé verbal, restintuindo-me a língua que 

era minha e me roubaram. É recebendo axé por ti plantado, em mi, Exú, que posso reconstruir  

a palavra, é absorvendo esse axé que retomarei o conhecimento de um saber que me foi tirado 

pela violência, pelo terror e pelo crime daqueles que escravizaram os meus ancestrais, e ainda 

hoje me exploram, ainda hoje me discriminam e afirmam a sua superioridade e civilização. 

Quero retomar o meu falar antigo, para não me perder nas armadilhas das abstrações vazias, e 

para  que  meus  pés  não  sejam arrancados  de  onde  eu  devo  pisar.  Com o  teu  axé,  Exu, 
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percorrerei as distâncias do nosso Aiê, feito de terra incerta a perigosa.” Com essas palavras, 

eu  agradeço  o  Conselho  por  receber-me  para  falar  um pouco sobre  a  Fundação  Cultural 

Palmares.  Senhoras  e  senhores,  aqui  falo  em nome da  Palmares,  órgão do Ministério  da 

Cultura, com 26 anos de existência, criada em 22 de agosto de 88, com o fim de preservar o 

patrimônio cultural afrobrasileiro...

Sr. Bernardo Novais da Mata Machado (Secretaria de Articulação Institucional) – Só, 

com licença, Hilton, só, desculpe interromper, mas eu queria convidar para a mesa a Ministra 

Luísa Helena.

Sr. Hilton Cobra (Presidente Fundação Cultural Palmares) – A senhora me inspira. Bom, 

com isso, eu vou partir ali para os  slides. Bom, a Fundação, criada em agosto de 88, é um 

órgão  da  cultura,  ele  tem  agora  26  anos,  focado  no  trabalho  por  uma  política  cultural 

igualitária e inclusiva, buscando contribuir para a valorização das manifestações culturais e 

artísticas  negras  brasileiras.  Ela  é  localizada  aqui  em Brasília,  atua  em todo  o  território 

nacional,  com cinco  representações,  em Alagoas,  Bahia,  Maranhão,  São  Paulo  e  Rio  de 

Janeiro.  Atualmente,  as  articulações  caminham para  a  reestruturação  e  nacionalização  da 

Fundação, com representações a serem implementadas nas demais capitais brasileiras. Ali, 

nós temos, proteção ao patrimônio afro-brasileiro, a Palmares é a responsável por certificar as 

comunidades Quilombola, desde 2004, e até hoje já certificamos 2.470 comunidades. Nossa 

meta é atingir para além de 2.500 até 31 de dezembro de 2014. Ali, nós temos a 12.400. Nós 

temos  295  em  análise,  e  549,  não  identificada.  Atuamos  também  na  licença  ambiental, 

licenciamento ambiental.  Em 2013, foram 77 processos envolvendo as 1.010 comunidades 

impactadas  por  empreendimentos  ou  atividades.  Elas  foram,  fizemos  14  visitas  técnicas, 

reuniões,  consultas  públicas,  conforme  a  convenção  169.  Consultas  públicas,  em  2014, 

existem 25, em processo, na fase de consulta. Bom, Quilombo. Entramos nessa Gestão, ali em 

fevereiro de 2014. Minha gente, 70% dos documentos que nós assinávamos, que eu assinava, 

se referia a Quilombo e a maioria se referia a conflitos Quilombolas. Quais são os conflitos 

Quilombolas?  Nós  temos  comunidades  impactadas  por  empreendimentos.  Aí,  você  tem 

empreendimento do PAC, você tem outros empreendimentos. São, por exemplo, são pedreiras 

que explodem as suas dinamites e quebram as suas poucas casas Quilombolas. Nesse nível, 

outro tipo de conflito. Conflito com forças armadas. Vocês já devem ter ouvido falar no Rio 

dos Macacos, então, a Marinha se acha no direito de ter aquelas terras para ela e diz que 

aquela área não é uma área Quilombola e as pessoas estão lá há mais de 200, 300 anos. Outro 
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tipo de conflito, conflito com posseiro, conflito com fazendeiros, os fazendeiros que espantam 

crianças, fazendeiros que espantam senhores, senhoras, fazendeiros que matam, fazendeiros 

que colocam cerca eletrificada em mangue e matam Quilombolas. A Palmares atua também 

nessa área.  Outro tipo  de conflito  é  aquela coisa que as  políticas  públicas  realmente  não 

consegue chegar nessas comunidade como elas, como é necessário que se chegue, com uma 

violência  maior,  no  sentido  de  tempo,  articulações  e  etc.  Então,  atuamos  nisso.  Proteção 

também é um patrimônio. Câmaras de conciliação. Aí, a gente atuando dentro da Procuradoria 

Federal,  atuamos em nove Câmaras,  tentando conciliar  esses conflitos que chegam e etc., 

entendeu?  A  procuradoria  lá  da  Palmares,  a  Palmares,  ela  foi  criada  para  proteção  ao 

patrimônio afro-brasileiro e, também, aí eu diria assim, Ministra Luísa, se eu certifico eu já 

estou cuidando do patrimônio. Mas, a Palmares também tem que cuidar dos conflitos. Aí, eu 

digo, Quilombola é filho ad eternum da Palmares, porque não temos, entendeu, uma luz nesse 

fim de túnel, que diz assim: “As questões Quilombolas no Brasil serão realmente resolvidas.”  

Sabe  porque  não?  Porque  a  primeira  coisa  é  território.  Enquanto  não  titular  as  terras 

Quilombolas, estaremos todos sempre com conflitos. Ali, nós temos cesta básica. eu cheguei 

na Palmares e eu disse assim: “Eu não consigo levar cultura para a comunidade Quilombola  

ao disseminar as culturas. Agora, eu fico tratando de cesta básica?” Quer dizer, tem órgão 

específico dentro do Governo para tratar das cestas básicas, que cabe a Palmares identificar 

essas comunidades e passar para quem de direito. O parque memorial, que já foi falado aqui, 

ano  passado  entregamos  parte  da  reforma,  com  R$  600.000,  00  de  custo.  Esse  ano 

conseguimos aprovar com a Ministra Marta, R$ 2.000.000,00 do Fundo Nacional de Cultura, 

que já está em processo licitatório, para que a gente realmente possa, no dia 20 de novembro, 

apresentar para a comunidade negra o único parque temático nosso com condições realmente 

de receber as pessoas e receber turistas e etc. O fomento. Único projeto de juventude desse 

Ministério chama-se NUFAC, que é um projeto de lá da Fundação Cultural Palmares, que 

herdamos,  herdamos,  o que é bom, dá-se continuidade.  Nós temos aqui  alunos formados, 

2012, 3.600 jovens negros e negras, capacitados. Ali no Rio de Janeiro, Minas, Tocantins, que 

estão sendo formados, são 1.760. Ali, atingindo o Maranhão, Sergipe, Goiás, Rio Grande do 

Sul, Rio de Janeiro, Pernambuco, Paraíba, São Paulo, Mato Grosso do Sul e Salvador, Bahia. 

Os fomentos, aqui, nós conseguimos, a ideia aqui é realmente que a gente consiga atender, 

atingir aos 27 estados. Tivemos uma surpresa ano passado, que o Governador Jaques Wagner, 

no lançamento do NUFAC lá na Bahia, ele disse: “Vamos aumentar esse recurso.” Eu digo: 

“Vamos, Governador. Agora, ao invés do senhor alocar recurso aqui no Governo Federal,  

crie o seu próprio NUFAC baiano.” Tomara que o Governador Wagner, ao sair do Governo, 
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tenha deixado uma estrada para a criação desses NUFACs, na Bahia, que a gente sabe que é 

um dos... Eu quero reivindicar para mim, viu, Secretário, para a Bahia, um dos estados que 

mais mata preto e preta no Brasil. Eu reivindico para o meu estado. Fomento às manifestações 

culturais, tem o lançamento do edital Ideias criativas, com R$ 1.500.000,00, graças a parceria 

da nossa colega Márcia Rollemberg, que estamos, já está em fase de pagamento, 58 projetos, 

passando.  Aqui,  é  o  que  eu digo,  assim,  é  a  alma da Fundação Palmares,  é  o  centro  de 

pesquisa e de informação, que eu vou migrar daqui a pouco para o Museu. Então, são várias 

publicações que fizemos em 2013, 2014, essa distribuição vai para a escola, distribuição para 

outros projetos, para outros eventos, como foi na CONAPIR, fizemos uma mesa, houve briga, 

porque queriam os nossos produtos, que bom. É que eu digo assim, se tem, passando bem. 

Outra  coisa  da  informação,  são  vários  ciclos  de  palestra  Conheça  mais,  onde  atingimos 

Brasília,  Salvador,  Rio,  São  Paulo,  São  Luís,  Recife,  Vitória,  investimento  total  de  R$ 

40.000,00 são pequenas palestras com uma plateia, com temas que se faz, alguma coisa na 

área  do pensamento,  nada de extraordinariamente  grande,  mas  importante,  quer  dizer,  do 

desenvolvimento mesmo do pensamento, do nosso pensamento. Imagem da memória. Esse 

imagem da memória, é uma coisa que é inventada aqui, criada aqui nessa gestão. Existe um 

projeto, eu quero falar do nome, o projeto lá em Minas Gerais, tem alguém de Minas, que 

chama imagem dos povos. Eu gosto de nome, então, eu liguei para o (ininteligível) e disse: 

“Eu vou roubar um pedaço do seu nome.” E aí, na esteira, no início dessa questão do museu, 

eu propus à Ministra que a gente começasse o museu, já que ele não estava edificado, que a 

gente  começasse  um museu virtual,  como tem lá,  como está  sendo criado o museu afro-

americano, que a gente diz, na esquina de Obama. O que nós queríamos era o museu do negro 

na esquina da Dilma Rousseff. É o que... O que achamos é o seguinte, o Estado brasileiro, 

através desse museu, na esquina do seu Presidente, da sua Presidenta, dá uma dimensão de 

que, sim, nós estamos olhando para a cultura de matriz africana, mais ou menos, uma coisa 

assim.  Então,  fizemos  um  edital  de  R$  1.300.000,00  onde  foram  contemplados  dois 

documentários, agora, já está em fase de pagamento desses prêmios, para que a gente tenha 

daqui  a  pouco  esses  produtos.  A  biblioteca,  depois  de  um ano,  agora  é  que  nós  vamos 

conseguir reabrir a biblioteca, que tem 16.000 peças e será lançada, agora dia 03 de junho, a 

gente reabre essa biblioteca. O museu, é que já falei, o museu é o seguinte, desde a época da 

Dulce Maria Pereira, que eu acho que é 96, 98... Quando esteve aqui o Mandela, foi criada 

essa, ganhamos um terreno de 5.000 m2, para a criação disso que eu falo que é a alma da 

Palmares, que é o centro de referência. Então, a Ministra, quando chegou, foi visitar Palmares, 

ela disse: “Vamos mudar essa coisa do centro. Vamos criar um museu. Vamos dar uma coisa  
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realmente maior e de maior envergadura, de maior importância.” Eu não estou autorizado a 

dizer, mas eu vou dizer, nós acabamos de ganhar, na verdade, um terreno de 65.000 m2, onde 

será implantado o museu. Mais do que isso, eu não estou autorizado a falar. Ouviu, Pai Paulo? 

Sobre o museu.  Força de trabalho da Palmares.  Vejam bem, a Palmares foi criada para a 

proteção da cultuara afro-brasileira, do patrimônio, nós somos 110 milhões de brasileiros e 

brasileiras, negros e negras. Nós temos, que me provem o contrário, a maior variedade de uma 

matriz cultural nesse país, e nós temos a seguinte estrutura para cuidar disso tudo. Servidores 

da  FCP,  16.  Servidor  sem  vínculo,  36.  Servidor  requisitado,  19.  Servidor  anistiado,  3. 

Terceirizado, 74. Estagiário, 11. Nós temos 159 pessoas para cuidar do patrimônio cultural de 

matriz africana, de 110 milhões de brasileiros e brasileiras. Está ruim? Estou muito rápido? 

Não, não é? O orçamento da Palmares, que fio criada para cuidar de todo esse patrimônio. 

Vamos  lá.  Eu  vou  colocar  para  vocês  2014.  O  lançamento  finalístico  total  é  R$ 

13.500.000,00. Para a manutenção, quer dizer, para manter a manutenção da máquina, a gente 

gasta R$ 10.700.000,00. Agora, para os projetos finalísticos dos quais o Artur Leandro, Pai 

Paulo, Mestre Paulo, entendeu, querem que a Palmares patrocine, olha quanto nós temos, R$ 

2.700.000,00 para atender a demanda cultural e artística de produtos desse Brasil todo negro. 

Projetos aprovados pela FNC, nós temos esse ano R$ 4.875.000,00, gastos onde? Aqueles R$ 

2.000.000,00 que eu falei com vocês que vão para a Serra da Barriga, mais R$ 1.300.000,00 

daquele Ideias, mais R$ 1.000.000,00 que é daquele Imagens da Memória, e mais algumas 

coisas que agora eu não lembro. Emendas parlamentares, R$ 2.550.000,00. Detalhe, desses 

R$ 2.769.000, 00, R$ 1.200.000, tivemos que tirar do nosso orçamento para bancar emendas 

que não foram empenhadas em 2013. Quer dizer, na verdade, eu estou trabalhando com R$ 

1.569.000,00 para cuidar da arte e da cultura negra de 110.000.000 de brasileiros. Aqui, ainda 

temos emendas parlamentares que ainda estão bloqueadas, mas que vai dar R$ 2.800,00. Quer 

dizer, temos um total de R$ 23.000.000,00; para a manutenção, uns R$ 10.000.000,00 e, para 

projetos, R$ 13.000.000,00. Essa é a realidade da Fundação Palmares. Aqui, nós temos uma 

tabela,  onde diz mais ou menos os percentuais, olha só onde é que a gente está. 1,5% do 

orçamento total do Ministério da Cultura. Aqui, tem outro quadro. Olha onde é que eu estou, 

eu estou aqui junto com a Fundação Casa Rui Barbosa. Logo Rui Barbosa que queimou parte 

do nosso material e acervo, entendeu? Ok? É igualzinho. As ações estruturantes. Então, minha 

gente, o que é que nós decidimos quando chegamos à Fundação Cultural Palmares, Secretária 

Ana? Edital não vai resolver o problema nosso, absolutamente. Nós precisamos pensar em 

projetos  reais  e  estruturantes,  e  aquele  tipo  de  projeto  colocado  em lei,  para  que  saia  a 

Ministra Marta, que hoje me ajuda nisso, e entra daqui a pouco não sei quem, e corte pela raiz 
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as  nossas  conquistas.  Então,  sistema  Palmares  de  Informação,  era  uma  coisa  que  nós 

detectamos. Olha só, mapeamento virou uma febre no Brasil, todo mundo quer mapear a coisa 

da matriz africana. Agora, disponibilização disso é cada dia difícil. Uma vez eu conversando 

com a Ministra Luísa, ela disse: “Mas, mapeamento foi uma época importante ou ainda é, 

porque na verdade, nós éramos invisíveis.” E, esses mapeamentos é que nos tornam visíveis, 

chegando  até...  Ok.  Então,  por  exemplo,  sistema  Palmares,  esse  é  sim um projeto  dessa 

gestão. O investimento total é de R$ 5.000.000,00, já demos início a ele, é o nosso primeiro 

projeto iniciado. É parceria com o FRP, é fazer o censo cultural afro-brasileiro na Bahia, no 

Maranhão e em Pernambuco.  A ideia  aqui  é  que...  Atingirmos  os 27 estados da nação e 

disponibilizar através de uma plataforma que vem dar também essa sustentação e esse início 

ao museu do negro, no qual nós estamos pleiteando. As políticas de ação afirmativa. Aqui é o 

meu  calo,  me permita  um parênteses  agora,  que é  para  dizer  para vocês  como é  que eu 

cheguei nessa instituição. Lá em 1970, 1983, chegou lá na Bahia um grupo de teatro chamado 

lá (ininteligível), que não tinha nada a ver com cultura negra, não tinha nenhum neguinho e 

nenhuma neguinha, inclusive, lá dentro. Mas, era meus amigos. E aí, Pai Paulo, de sexta para 

segunda,  eu já  estava  morando  no Rio de  Janeiro.  Lá  não dava  para  viver  com trabalho 

artístico, ator, Dulce, aquilo, você sabe disso. O que é? Eu estava morando com o papa da 

iluminação cênica no Brasil, que chama-se Jorginho de Carvalho. Para ganhar dinheiro, eu fui 

ser  auxiliar  daqueles  mesa  que  desentopem fio,  e  depois  assistente  de  luz  e  passei  a  ser 

iluminador.  É lá,  quase rato de teatro,  que eu percebo de que,  dessas luzes  todas que eu 

participava, Secretária Ana, não tinha atrizes e atores negros nos palcos cariocas. Aí, eu busco 

de volta essa senhora que aqui está, chamada Luiza, que realmente é a pessoa que me coloca 

no seio do movimento negro. Aí, eu quero fazer o que? Eu quero criar uma companhia de 

teatro. Uma companhia de teatro que venha dar segmento à dramaturgia, aquele projeto de 

dramaturgia do Adbias na década de 40. Uma companhia que vá buscar a sua tábua estética, 

segundo Luís Mafus, correto? Uma companhia que faça com que aquele público negro, nosso, 

possa  chegar  naquele  teatro  e  no  palco  se  enxergar  como  negro  e  negra,  ter  a  sua  vida 

retratada naquele palco, diferentemente do que ele vê na TV Globo, que não vê negro na 

televisão, na TV Globo. Aí, eu digo: “Eu quero presidir essa fundação.” E lutei, desde 2003, 

Secretária Ana, para entrar e dar a minha contribuição nessa fundação. Recentemente, teve 

uma palestra na Assembleia Legislativa de Santa Catarina para uns estagiários, Ministra, e eu 

contei  essa história  para  eles,  e  disse a  eles  o  seguinte:  “Eu entrei  no movimento  negro  

porque não tinha negros no palco carioca.” E vocês vão ver aqui no parlamento que não tem 

negro,  nem negra.  Quiçá  que vocês  entrem aí  nesse movimento,  quiçá que vocês tornem 
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potencial deputados e deputadas, negros. Está aí, na discussão que tínhamos a pouco, eu diria: 

“Se eu entrar nesse Conselho, como entrar?” Eu não me vejo. Tanto não me vi nos palcos 

cariocas, como não me vejo nos parlamentos e, nesse Conselho, quiçá, também não me veja. 

Daí, eu entro na Fundação Palmares. Mais um parêntese para vocês, nós tínhamos um grande 

projeto no Rio de Janeiro, tipo um fã em Belo Horizonte,  todas as linguagens artísticas e 

culturais presentes, a FINIVEST disse que era um projeto extraordinário, do ponto de vista da 

cultura, mas ele não ia aliar a sua marca a um projeto étnico. Detalhe, 70% do faturamento da 

FINIVEST é de pequenos empréstimos. Pergunto, quem pega pequenos empréstimo, Guti? 

Pobre. Quem é a maioria pobre? Negra. Quem mantém então a FINIVEST? Negros e negras. 

E eles não aliam a sua marca a projetos étnicos. É nessa linha que aqui nós estamos falando 

absolutamente da instituição da política de ação afirmativa e de que se traduz em cotas, para 

que se possa ser traduzida em dinheiro, que é isso o que nos falta fundamentalmente, para os 

nossos  processos  artísticos  e  os  nossos  projetos  de  cultura.  Nesse  sentido,  o  início  desse 

processo de cotas, para as artes negras e as culturas negras, está aqui. Para a cultura, que tanto 

vocês sabem que veio substituir a Lei Rouanet, e ele foi criado para quê? Para, vamos dizer 

assim, distribuição melhor desses recursos nas regiões. Porque todos nós sabemos de que esse 

dinheiro da renúncia fiscal,  ele está tão somente concentrado no eixo Rio – São Paulo e, 

brincando, nas Avenidas Paulista e na Avenida Vieira Souto. Quer dizer, esse projeto veio 

para  essa substituição,  Secretária,  proposta  dos  produtores  negros,  dos  agentes  de cultura 

negra, dos artistas negros, aqui que se faça uma emenda às empresas que quiserem se utilizar 

da renúncia fiscal, elas serão obrigadas a destinar mínimo de 20% a arte e a cultura negra, 

Mestre Paulo. É isso, isso aqui vai entrar em debate no plenário daqui a pouco. O próprio 

Henrique Eduardo Alves disse:  “Ministro, aqui e aqui...” Ele vai colocar em pauta, quiçá, 

antes  da copa.  Então,  nós,  negros e negras,  e  nós,  que queremos ampliar,  melhorar  esses 

recursos, temos que ficar atentos para essa votação. Ontem, eu tive, inclusive, hoje, que diga, 

eu vou procurar a Deputada Alice Portugal, que já sabe disso, que já vai ser chamada a uma 

audiência pública, Bernardo, para discutir os recursos federais para a cultura. Nesse sentido, 

tem uma informação. Ano passado nós fizemos as nossas contas, os recursos da cultura, para 

a  cultura federal,  Terezinha,  em 2013, somaram R$ 5.350.000.000,00, da seguinte  forma, 

orçamento  do Ministério,  Fundo Nacional  de  Cultura,  Fundo Setorial  de Audiovisual  e  a 

renúncia fiscal,  soma R$ 5.350...  Eu fiz as nossas contas, Ministra Luísa. Desse dinheiro, 

Secretária, não chega R$ 200.000,00 para a arte e a cultura negra. Pergunto, para onde vão R$ 

5.150.000.000,00,  como  gestor  eu  digo,  pelo  menos  R$ 1.000.000.000,00 disso  é  para  a 

manutenção da máquina. Então, R$ 4.000.000.000,00, Guti, vai para a cultura indígena? Vai 

154



para a cultura cigana? Não vai.  Ela vai para a preservação de fusão da cultura de matriz 

europeia nesse país. Então, urge que a gente consiga minorar essa distância desses recursos, 

porque  na  ponta,  nas  comunidades  Quilombolas,  esses  recursos  não  chegam,  lá  nas 

comunidades do ponto santo não chegam, e nas artes também não chegam. Eu disse uma vez, 

Guti, para o Grassi, “Presidente, se você for nos palcos cariocas, o senhor não vai identificar  

atores e atrizes negros. Como gestor, eu estou aqui para trabalhar o teatro. E, se eu não  

identifico artistas negros nos palcos, algo está errado. E, eu, como gestor, tenho que ajudar a  

resolver.” Essa é a situação. As ações estruturantes. Aqui, importante. A reestruturação...

Sr.  Bernardo  Novais  da  Mata  Machado  (Secretaria  de  Articulação  Institucional) – 

Cobra, já que você deu uma pausa aí, vamos combinar o tempo? 

Sr. Hilton Cobra (Presidente Fundação Cultural Palmares) – Está bom.

Sr. Bernardo Novais da Mata Machado (Secretaria de Articulação Institucional) – Mais 

10 minutos, dá para você?

Sr. Hilton Cobra (Presidente Fundação Cultural Palmares) – 15 e meio. Reestruturação e 

nacionalização da Fundação Cultural Palmares. Aquela estrutura que eu falei para vocês, o 

que é necessário? O reforço da máquina, dentro de Brasília, e onde tiver uma maioria negra, 

ou uma cultura negra predominante, temos que ter representações da Palmares, no mesmo 

nível de INCRA, do IPHAN, isso é a nacionalização, nós somos 110 milhões de negros e 

negras  nesse  país,  temos  que  ter  essas  representações.  Uma política  para  a  cultura  afro-

brasileira, já foi dito, ou vai ser, inclusive, falado aqui também pela Márcia, que é a criação 

desse plano, é a ordenação disso tudo. Como colocar para a comunidade afro-brasileira isso 

de forma organizada. Enquanto essas coisas não estão vindo, o Presidente, ele está indo nessas 

instituições que compõem o sistema MinC. Ele foi na biblioteca, que vai ser tirada dali. O que 

há de negro dentro da biblioteca nacional, disponibilizado em uma publicação e em uma... Em 

seminário e, também, em uma exposição itinerante. Aqui, com a Márcia Rollemberg, quero 

dizer,  é a nossa maior  parceira,  a SCDC e a Fundação Cultural  Palmares,  trabalhando de 

forma  intensa  para  que  esses  recursos  cheguem  melhor  na  ponta.  Na  FUNARTE,  já 

conversamos ali com o Gute, é necessário ver a questão desses editais. Esses editais, eles tem 

que ter uma margem para contemplar os produtores, não tenho dúvida disso. Isso se chama 

cota sim, porque nós não vamos esperar que a sociedade brasileira, que mantém e detém esses 
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recursos econômicos, que ela vai abrir mão das coisas, não vamos esperar isso, tem que ter a 

instituição de cotas,  temos que trabalhar  com as ações afirmativas.  Temos também, estou 

procurando discutir com o Mário, Secretária, e com a ANCINE. A ANCINE, vamos criar algo 

emergencial para o audiovisual negro brasileiro, cinema negro brasileiro. Quem de vocês foi 

nesses últimos anos para o lançamento de um filme feito por diretores negros? Ninguém. Não 

existem. No IPHAN, é outra boa parceria. Nós temos agora a instituição de... Da década dos 

povos afrodescendentes, a minha proposta é que como é demorado esse processo de proteção 

de patrimônio,  tombamentos,  que nessa esfera desses 10 anos,  a gente consiga realmente 

tombar os nossos terreiros, tombáveis. Salvaguardar as nossas culturas materiais e imateriais, 

registrar as nossas culturas materiais e imateriais, tem que ser isso na ordem do dia. Estou 

falando da cultura de 110 milhões de brasileiros negros e negras. Não é? O custo, se não me 

engano, ano passado, de reforma de igreja católica, foi enorme. Não se pode reformar aquilo 

que não é tombado, o que temos que buscar é tombar os nossos terreiros e reformar os nossos 

terreiros, museus, eu sou sim de acordo que se crie museu aqui em Brasília. Na esfera desse 

museu  criado  em  Brasília,  nós  podemos  reformar  e  equipar,  Guti,  16  museus  negros 

espalhados por esse Brasil,  federalizar  o MUNCAB, lá da Bahia.  E,  perguntar  ao Rio de 

Janeiro,  porque  no  Valongo,  eles  criam  o  mar,  mas  não  criam  o  mar  negro,  ali  no 

(ininteligível), inicia o Rio de Janeiro, ali no Valomo tem gente morta e enterrada. Porque é 

que não criamos um mar negro naquele lugar? Agora, sugestões. Outra coisa, criação de uma 

lei  específica  para a  cultura.  Eu não vou me  desdobrar,  mas  os  detalhes,  a  facilitação,  a 

questão burocrática. E outras tantas melhorias, lei 8.666, eu produzo uma peça de teatro, da 

mesma forma que a Odebrecht constrói a ponte. Secretária Ana, a senhora sabe muito bem do 

que eu estou falando. Proponho a revisão do Decreto 6.670, que proíbe que as ONGs realizem 

convênio com o Governo. Ora, quantas ONGs negras existem nesse Brasil? Que constroi, que 

trabalha com a cultura afro-brasileira. A empregabilidade por conta desse decreto é enorme, a 

gente não tem dimensão do que se deixou ser feito por conta desse decreto. Bom, aqui é o 

seguinte, de vez em quando, a gente fala assim, cotas de 20%. Mas, será que nós vamos ter 

projetos suficientes para isso? Vamos lá. Eu, sozinho, sentei no meu computador, e fiz essa 

aqui olha, proposta dessas áreas todas, artes cênicas, arte visual, artes plásticas, arte musical, 

cinema, televisão, arte integrada, literatura, poesia, moda, estética, as manifestações culturais 

de matriz africana, feiras culturais negras, pensamento, produção do conhecimento, atividades 

internacionais, outros projetos, somente eu listei R$ 107.000.000,00. Querem ver o que eu 

coloquei no Fundo Nacional como proposta? Vou colocar aqui. O programa de registro, edital 

NUFAC, o dia da consciência e tal, projeto estruturante, comemoração de 26 anos, é uma 
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coisa  que  eu  não  vou  fazer,  eu  não  tenho  dinheiro  e  fico  comemorando  aniversário  da 

Palmares todo ano. Daqui a pouco, vão querer que eu comemore 26 anos e meio de Fundação 

Palmares, e eu não vou fazer. Evento, vai para o vento. Nós precisamos de outra coisa. Então, 

tudo isso, somente eu coloquei  R$ 81.000.000,00 nesse fundo, e ganhei R$ 4.800.000,00. 

Quer dizer, eu só estou dizendo que tem demanda, é possível gastar esse dinheiro. Somente 

aqui no pró cultura, nós estamos falando de R$ 1.600.000.000,00 esse ano, com 20%, eu estou 

dizendo, Kleber, R$ 320.000.000,00 para a arte e a cultura negra. Eu quero finalizar, é bom, 

não é, Ministro? Eu quero finalizar, “como reprodução do universo perfeito, e para ajudar os 

homens  e  as mulheres  na labuta,  criando máquinas  e engenhos e  jogos e  maravilhas,  foi 

inventada a roda. Não estamos aqui para inventá-la de novo, não é disso que se trata, mas de 

dizer,  como  a  fazemos  funcionar  em  nosso  canto  do  mundo?  Como  queremos  que  ela 

funcione, entendendo que em cada lugar, para cada povo, a roda gira de um jeito? Reconhecer 

isto será um reconhecimento para o mundo da roda e um passo a mais no conhecimento de 

nós mesmos. Obrigado.”

Sr. Bernardo Novais da Mata Machado (Secretaria de Articulação Institucional) – Muito 

obrigado, Hilton Cobra, Presidente da Fundação Palmares. Eu passo a palavra agora para a 

Secretária  da  Cidadania  e  da  Diversidade  Cultural,  do  Ministério  da  Cultura,  Márcia 

Rollemberg.

Sra.  Márcia  Hellena  Rollemberg  (Conselheira  –  Secretaria  da  Cidadania  e  da 

Diversidade cultural) – É uma grande honra, Ministra, tê-la aqui conosco, a gente já tem aí 

uma  parceria  muito  efetiva  com a  SEPPIR,  eu  particularmente,  mais  diretamente  com o 

Silvani, na construção dessa agenda e da integração das propostas e das instâncias. Tivemos 

um encontro de cultura popular, tivemos agora, recentemente, a teia. Onde ocorreu um fórum 

de cultura afro-brasileira, com a presença de todos e, também, um encontro dos ciganos, que 

também esteve presente, liderando ali pela Palmares, pela SEPPIR também, conosco. Essa 

questão toda que está colocada, e a própria construção de políticas setoriais mais explícitas, 

com  relação  á  Política  Nacional  de  Cultura,  nos  é  muito  cara.  Enquanto  Secretaria  de 

Cidadania e Diversidade, a gente tem buscado exercitar um pouco a coerência e introjetar na 

matriz  do  programa  toda  essa  questão  étnica  de  maneira  muito  explícita.  Quando  aqui 

cheguei, em 2011, final de 2011, eu encontrei dois programas, o programa Cultura Viva e o 

programa Brasil Plural, e a gente veio aí, a partir da revisão e da recuperação até um pouco da 

trajetória histórica desses dois programas, tentando construir um momento agora de cravar 
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essa matriz da diversidade, e aí, na política, e ao mesmo tempo, operar um programa como 

um programa que trabalha com uma convergência,  por conjunto do sistema MinC, para o 

conjunto do Sistema Nacional de Cultura, que estamos construindo, no sentido de consolidar 

uma  política  de  base  comunitária,  quer  dizer,  é  um grande  pacto  pela  cidadania  e  pela 

diversidade, que considere o conjunto das questões que já estão garantidas nas leis, nos planos 

específicos da cultura, na própria constituição e em outros setoriais que envolvem a questão 

de igualdade racial,  de direitos humanos,  a questão de gênero, como eu estava pontuando 

anteriormente. Então, é um programa que tem hoje uma responsabilidade no sentido de ser, de 

fato, uma resposta concreta, a um conjunto de demandas que se apresenta. Então, hoje, é um 

programa que, nos 10 anos, consegue hoje um investimento que soma R$ 955.000.000,00. 

Disso,  executado,  como  contraparte  dos  estados  e  municípios,  é  o  Programa  mais 

capilarizado,  e  após  esse  processo  de  revisão,  de  encarar  todo  o  processo  da  dívida  do 

programa, de tentar colocar em dia, a gente vem tentando melhorar essa performance, mas ao 

mesmo  tempo,  avançar  na  construção  de  um  documento  base,  na  perspectiva  de  que  o 

programa tem que evoluir a partir de diagnósticos, que precise melhorar a realidade de cada 

território. E, fomos gradativamente, incorporando essa questão. E, a portaria 118, que institui 

o programa, na verdade, depois dessa revisão toda, ela dita, no seu público prioritário, povos e 

comunidades tradicionais, como um primeiro público beneficiário do programa. Essa matriz, 

ela está agora nos editais  dos convênios já pactuados anteriormente,  mas que estão sendo 

publicados ainda agora, porque há um déficit de 700 pontos de cultura, que está entre o plano 

de trabalho e a realidade que ainda não foi efetivada, então, a gente está colocando em dia, e 

ano passado, em 2013, a gente teve uma série de editais do programa, inclusive editais com 

recorte da questão da juventude viva, como foi o edital de Alagoas, com a parceria aqui, com 

o Oswaldo Viegas e, também, Arapiraca, em um estado em Arapiraca, criamos um recorte 

específico com relação à juventude negra. Então,  precisar esses conceitos e trazer para os 

editais, inclusive o decreto 6040, que fala dos povos e comunidades tradicionais, e descrever 

de quem estamos falando, abrir, entrar ribeirinhos, entrar extrativismo. Então, isso como uma 

prioridade dos editais, para a gente identificar e fazer as parcerias dos pontos de cultura. Outro 

grande avanço, é a gente estar discutindo hoje a perspectiva de inclusão dos grupos que não 

tem CNPJ. Enfim, que a gente está aí incorporando nesse processo. Então, para além desses 

editais  específicos  do  programa Cultura  Viva,  a  Ministra  Marta  Suplicy  vem pautando  a 

questão da importância da gente travar essa pauta no conjunto do sistema MinC, a gente teve 

editais específicos, criar uma crítica de povos e comunidades tradicionais, mas que são editais 

também que ditam para uma demanda dos grupos de expressões artísticas, para os produtores, 
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para  os  profissionais  negros  que  estão  no  campo  da  política,  no  campo  da  demanda  de 

mercado  também.  E,  ao  mesmo  tempo,  editais  como,  parcerias  como  pontos  de 

ancestralidade,  de  leitura  de  ancestralidade  africana,  editais  da  área  de  salvaguarda  do 

IPHAN, editais da Secretaria de Política, com relação a acervos de interesse da história e da 

trajetória dos povos de matriz africana dentro do Brasil, enfim, um conjunto de iniciativas que 

tem que se somar e tem criar uma parametrização, uma densidade maior. Na teia, a gente teve 

o fórum de cultura afro, que pautou um momento também de maior diálogo entre a rede de 

pontos,  as  instâncias  representadas  e  o  conjunto  dos  pontos  de  cultura  e  dos  colegiados, 

enfim,  eu  acho  que  a  gente  avançou  nesse  diálogo.  Hoje  costuramos  aí  dois  editais 

importantes. O edital com a FUNARTE, que é o edital do Hip Hop, que envolve um recurso 

da SCDC de R$ 3.000.000.000,00 e um edital de pontos de cultura afro brasileiros com a 

Palmares, que inicia também uma rede, assim como tem a rede específica de pontos de cultura 

indígena.  Temos  muito  o  que  avançar,  porque,  na  verdade,  eu  acho  que  para  além  do 

programa, a gente teria que inspirar e fazer um (ininteligível) institucional, eu coloquei isso 

para a Ministra, eu acho que existem aí dois (ininteligível) importantes a serem feitos. Um 

(ininteligível),  que  é  um  (ininteligível)  institucional,  com  relação  às  prefeituras.  Porque, 

compete  agora  ao  MinC ganhar  escala  com relação  ao  sistema,  e  pautar  o  conjunto  dos 

municípios para a pauta da cidadania e da diversidade, para a questão específica da política 

com relação à cultura afro-brasileira e outro conjunto de políticas que estão colocadas. Mas, 

mais  fortemente,  para  esse  conjunto.  Uma  carta  dirigida  à  sociedade,  com  relação  ao 

(ininteligível) na sociedade, porque o imaginário da sociedade também é incorporado em um 

conjunto de questões racistas, de questões que a gente tem que discutir e tem que explicitar,  

pela sociedade, por campanhas, por fóruns de discussões, essa questão. E, nesse momento, 

acho que a criação do museu deve pautar uma pauta ampliada, com relação ao museu ser um 

grande articulador da rede, de memória, da rede ativa, que constrói a memória no dia a dia, 

com relação a esse campo da identidade, da afirmação, enfim, eu acho que o museu, ele deve 

ser,  antes  de  tudo,  antes  de  um espaço  presencial,  ele  deve  ser  um espaço  dinâmico  de 

articulação, de um conjunto das instituições, dos grupos, dos pontos de memória, dos pontos 

de cultura que trabalham com essa pauta de maneira mais comprometida, mais explícita e 

tudo mais. Acho que a gente tem uma revisão de marcos legais e nos é muito cara, para dar 

densidade  a  essa  política  que  hoje  a  gente  poderia  estar  aí  somando  cerca  de  R$ 

33.000.000,00 no campo de prêmios, que a CID fez, não é? Um pouco, os recursos da CNIC 

que  são  muito  pequenos  na  área  de  incentivos,  quando  a  gente  levanta  também  matriz 

indígena, questão cigana, enfim, LGBT, o recurso investido nessa área da CNIC, em termos 
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de incentivo, ainda é muito pequeno, eu acho que ainda é um campo de avançar nisso, e um 

campo de marcos legais, porque a gente tem aí a discussão de projeto de lei de mestres e 

mestres, tem discussão da questão da proteção dos direitos coletivos e difusos, de autorais, 

com relação a conhecimentos e saberes, temos o PL do Cultura Viva, temos a proposta do PL 

7447,  que  a  SEPPIR  lidera,  que  é  transformar  o  decreto  em  uma  política  de  povos  e 

comunidades tradicionais, então, tem umas aí, intersecções muito importantes com relação a 

isso. Um dos decretos que foi revisto, Cobra, que foi um presente da Presidenta Dilma no dia 

da teia, foi o Decreto 6.170, que já traz luz sobre as parcerias mediante convênio, que ainda é 

instrumento que não é o melhor, mas que é um marco legal que a gente tem nesse momento. 

Então, já tem uma resposta concreta, e hoje a gente já pode trabalhar no novo edital, a luz de 

um processo muito mais simplificado, que permite contas mais simplificadas, que permite o 

regramento de acordo com o valor, embora a gente esteja fugindo de convênio, porque a gente 

tem trabalhado com a ideia de fechar um pouco a torneira do passivo e trabalhar um conjunto 

de instrumentos que também envolve prêmio, envolve bolsas, enfim. Eu sempre falo que a 

gente tem que buscar construir uma política, que é um conjunto de mecanismos, a gente nunca 

vai atingir a diversidade com um único instrumento. E aí, isso é uma questão que dita também 

para o campo do vale cultura onde a gente já está lá falando:  “E aí, e o Cine Clube? E o  

ponto de cultura? Como é que ele vai ser fornecedor? Como é que ele vai participar dessa  

cadeira?” Estamos agora em um momento de cadastro, de apresentar o cadastro nacional dos 

pontos  de cultura,  então,  essa rede que está  trabalhando,  ela  pode estar  explicitada  e  ser 

colocada e articulada de maneira também mais direta. Dos representantes diretamente com as 

redes de pontos, que ditam essa pauta. E, acho que a construção da política nacional de cultura 

tem que conseguir contemplar o conjunto dessas demandas com recurso e não só financeiro, 

com recursos humanos, logísticos e, ao mesmo tempo, com a estruturação de uma política que 

dita para uma parceria com estados e municípios, porque não é somente Ministério da Cultura 

que vai dar conta desse processo. Então aí, você tem aí uma cadeia de instituições, como a 

SEPPIR tem um desdobramento nos estados e municípios,  e como a Palmares e a cultura 

também tem um desdobramento  institucional.  Então  agora  cabe também uma articulação, 

como colocou o Secretário de Alagoas, também da questão institucional. E, da densidade, é 

isso. Trazer isso à superfície, porque uma grande questão que eu acho que a política pública 

carece, é do campo da informação, a gente não faz controle social sem dados, sem análise de 

dados, sem explicitar essas questões. Eu acho que aí é que é um pouco dar conteúdo ao SNIC 

nesse campo,  quer dizer,  como é que a gente pode estar realmente,  qual o orçamento,  no 

conjunto do sistema nacional de cultura, investido nessa pauta? Quer dizer, não é só do MinC, 
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como é que a gente desdobra essa análise com escala, porque a gente está falando de política 

nacional, a gente tem que falar dos 5.640 e tantos municípios que tem nesse país. A Secretaria 

está à disposição, eu acho que é uma pauta complexa, eu acho que a gente não esgota ela no 

Conselho, eu acho que o Conselho tem que estar se realimentando frequentemente dessas 

questões para que a gente possa transformar  e materializar  discurso,  atitude e orçamento. 

Muito obrigada.

Sr. Bernardo Novais da Mata Machado (Secretaria de Articulação Institucional) – Muito 

obrigado, Secretária Márcia. Eu passo imediatamente a palavra, e já de antemão agradecendo 

a presença da Ministra Luísa Helena Bairros.

Sra. Luísa Helena Bairros (Ministra) – Bom dia. Em primeiro lugar, agradecer o convite 

para  estar  aqui  conversando  com  o  Conselho  de  política  cultural,  manifestar  a  minha 

preocupação com o tempo, 12h30, que é um horário que ninguém se comanda, não é? Então, 

eu queria ver se a gente... Estabelecer algum acordo, está certo?

Sr. Bernardo Novais da Mata Machado (Secretaria de Articulação Institucional) – Na 

verdade, o ponto de pauta é um debate. Então, supõe uma fala, que no caso a fala da mesa  

encerraria com a senhora, acredito que meia hora é suficiente e a gente teria mais meia hora 

de debate. Mais uma hora então, portanto, é a proposta que eu faço. 

Sra.  Luísa  Helena  Bairros  (Ministra) –  Então,  vocês  estão  dizendo  que  vão ficar  sem 

almoçar até 13h30, é isso? Para mim, é tranquilo. Então, vamos nessa então, está bom. Olha, 

na verdade, eu queria dizer o seguinte, o que eu vou fazer aqui é, na verdade, situar algumas 

questões mais gerais, que são questões no modo como elas vem sendo discutidas dentro da 

SEPPIR e que, de alguma maneira, dão uma ideia do que é o ambiente político, vamos dizer 

assim, dentro do qual questões como essas que estão colocadas aqui nessa seção do Conselho, 

são discutidas. Então, o que eu pretendo é estabelecer um plano de fundo, que dá sentido ao 

trabalho que nós, na SEPPIR, realizamos, pensando nessas políticas públicas de inclusão, de 

promoção da igualdade racial e que são pano de fundo também para esse debate que vocês 

estão  tendo  sobre  a  necessidade  de  ampliação  da  representação  negra,  ou  afro-brasileira, 

dentro do Conselho, só um pano de fundo para um debate que é trazido pelo Cobrinha, nas 

questões  da  Fundação  Cultural  Palmares,  e  essa...  Eu  acompanho  a  Fundação  Cultural 

Palmares desde a criação dela e sei que tem por trás, digamos, de tudo o que está colocado 
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aqui, uma questão de ordem mais geral, que eu quero aqui fazer um parênteses para dizer que 

eu estou colocando fraternalmente, porque toda vez que eu digo isso, alguém se ofende, mas 

não é para ofender, 25 anos eu estou dizendo, então agora já virou uma conversa amigável. 

Não  existe  lugar  para  a  Fundação  Palmares,  dentro  de  um  plano  estratégico  dentro  do 

Ministério da Cultura, seja qual for ele. É disso o que nós estamos tratando e é nesse quadro, 

digamos, que as várias questões e proposições que são levantadas a cada gestão, se coloca. 

Por isso que eu acho que o Conselho tem um papel extremamente importante para exercer, no 

sentido de que o Conselho, enquanto formado por vários setores que representam as artes e a 

cultura  no  Brasil,  podem  abrir  um  processo  de  discussão  que  dê  uma  luz  para  que  se 

estabeleça, dentro do MinC, qual é esse lugar, daquilo que nós convencionamos chamar de 

cultura afro brasileira e de todas as expressões artísticas que decorrem dessa cultura. Então, 

como é que nós estamos vendo os elementos dessa conjuntura e que precisam ser levados em 

conta  nesse processo de discussão?  Partir  do ponto mais  geral,  que é  o fato de que,  nos 

últimos  anos,  foi  provocado  no  Brasil  um  processo  de  mudança  social  extremamente 

significativo,  políticas  públicas que foram adotadas  e que determinaram uma mudança  de 

inserção dos setores mais empobrecidos da população brasileira, isso aí todos nós sabemos, 

temos lido, acompanhado, concordado, discordado, mas em suma, o que nós temos, e isso é 

inegável,  é o fato de que dessas mudanças  sociais  que aconteceram,  em consequência de 

várias  iniciativas  governamentais,  onde  se  destaca  a  política  de  valorização  do  salário 

mínimo,  a  ampliação do mercado formal  de trabalho,  a  própria  existência  dos programas 

sociais  de transferência  de renda, o setor da população brasileira que mais diretamente se 

beneficiou desse processo, foi o segmento negro da população. Então, na verdade, o que nós 

temos vivido nesses últimos 10, 12 anos, é um processo, eu diria, inusitado, de mudança de 

lugar social dos negros, um processo que foi, obviamente, intensificado em alguns níveis, pela 

adoção de políticas de caráter afirmativo, dentro do Governo Federal, e aí a SEPPIR tem um 

papel  extremamente  importante,  porque  desenvolveu  planos,  programas  dirigidos  para  os 

diversos  segmentos  da  população  negra  do  Brasil,  Quilombos,  comunidades  de  matriz 

africana, jovens, mulheres, etc., e dentro dessas políticas afirmativas, o uso mais intensivo do 

instrumento das cotas que propiciou a entrada de um grande número de negros, no ensino 

superior  no  Brasil,  seja  nas  universidades  federais,  em consequência  da  lei  de  cotas  que 

passamos a adotar a partir de 2012, seja por outros mecanismos de ação afirmativas que várias 

universidades brasileiras já utilizavam, e programas do tipo PROUNI, que concede bolsas 

para estudantes nas escolas privadas, centros universitários, que para vocês terem uma ideia, 

cerca de um milhão, já passou disso, de beneficiários do PROUNI, quase 50% são negros. 
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Então, isso cria na sociedade um ambiente, inclusive, de maior crença nas oportunidades que 

se  abrem na  população  negra,  rompendo  com aquilo  que  é  uma  das  características  mais 

perversas do racismo, que é exatamente a limitação de expectativa, que ele potencialmente 

causa na pessoa negra. Então, o que nós fizemos ao longo desses últimos anos, foi exatamente 

atuar nessa dimensão impeditiva que o racismo acabava exercendo sobre nós. Se cria, pela 

primeira vez, talvez, de forma mais consistente, na população negra brasileira o sentimento de 

que  ela  pertence  a  essa  sociedade  e,  portanto,  tem  direito  a  acessar  os  lugares,  as 

oportunidades. Esse é o quadro mais geral. Com um lado a isso, em consequência disso, o que 

é que você tem também? Você tem uma mudança da consciência racial não Brasil,  isso é 

inegável. Do ponto de vista dos negros, é algo que se materializa estatisticamente, na medida 

em que o censo de 2010, pela primeira vez, registrou uma maioria de negros na população 

brasileira, 50,7%. Pela primeira vez. Isso dá para nós uma dimensão numérica, de que cada 

vez mais se quebra no Brasil a vergonha ou... A vergonha de ser negro, que esteve sempre 

muito associada... O ser negro sempre esteve muito associado às imagens que o racismo criou 

a nosso respeito, mais do que a própria experiência que nós temos enquanto comunidade ou 

enquanto povo nesse país. E, essa ampliação da consciência racial, do lado de cá, vamos dizer 

assim, acabou provocando também o surgimento de atores políticos novos. Quer dizer, você 

tem hoje cada vez mais uma possibilidade de organização política da identidade negra, que 

você  não  tinha  há  algum tempo  atrás.  Hoje,  você  encontra  politicamente  organizados,  e 

participando  ativamente,  inclusive,  da  arena  de  debate  de  política  pública,  comunidade 

Quilombola,  comunidade  de  matriz  africana,  grupos  jovens,  e  por  aí  vai.  Isso  é  muito 

importante  pelo  seguinte,  porque  esse  processo  que  se  manifesta  mais  evidentemente  no 

segmento  negro  da  população,  ele  tem  também  o  seu  rebatimento  no  setor  branco  da 

população  brasileira.  Nós,  muito  recentemente  apenas,  conseguimos  desvendar  um 

comportamento absolutamente esquizofrênico que a sociedade brasileira sempre teve. É uma 

sociedade onde sempre existiu negro e nunca existiu branco. Aqui, nós estamos em um grupo 

absolutamente seleto, deve ter muita gente com conhecimento em Antropologia, coisas desse 

tipo, e sabe que a primeira aula de antropologia que você tem, o que você aprende é que 

identidade é relacional, não existe a possibilidade de uma identidade que eu estabeleço aqui, 

sem relação com absolutamente nada. Então, o que nós rompemos no Brasil foi com isso, não 

podia existir só negro, porque pertencer a um grupo racial no Brasil, até anteontem, era ser 

negro. E, o que nós estamos vendo agora é que os brancos existem, deixaram de ser esse 

sujeito universal, que parava atrás e acima de tudo, olhando para nós como parte de um grupo 

racial e, mais do que isso, parte de um grupo racial que é um problema para o país. É um 
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problema para o país.  A resposta  que a  população negra deu ao processo de abertura de 

oportunidades recentes que tivemos no país, mostra que sem nós o país não se desenvolve. É 

essa resposta que sustenta o processo de desenvolvimento no país hoje. Tem uma questão aí 

de importação de mão de obra estrangeira, que eu não vou poder entrar aqui, porque senão 

essa meia hora não vai ser suficiente. Mas, é por aí. O que nós estamos vendo então, como um 

terceiro elemento dessa conjuntura,  é que essa mudança de lugar político e de social  dos 

negros e, consequentemente, dos brancos, ao longo do tempo, acabou dilacerando uma certa 

etiqueta que a nossa crença histórica na democracia racial sempre garantiu. Sempre houve no 

Brasil uma maneira de discriminar as pessoas negras, sem que isso parecesse discriminação, 

sem que isso fosse aceito como discriminação. Sempre houve na sociedade brasileira uma 

maneira de deixar os negros fora dos espaços de poder e de decisão, sem parecer que isso 

fosse discriminação. Sempre houve uma maneira, como exemplificou aqui o Cobra, nas artes 

brasileiras, de nos deixar fora dos palcos, portanto, fora das possibilidades de representação, 

sem que isso parecesse racismo. E, o que nós estamos vendo agora, é que essa estratégia 

engendrada pela crença da democracia racial foi totalmente solapada. Porque, na medida em 

que cada vez mais essa parcela  negra da população se tornava visível,  e se coloca muito 

apropriada  dos  direitos  que  ela  tem  de  participação  na  sociedade,  consequentemente,  a 

discriminação racial, as práticas racistas começaram também a se tornar mais evidentes. E, 

disso, eu não preciso exemplificar, porque aqui todo mundo tem acesso a algum, aos meios de 

comunicação, e sabe da quantidade de casos que se enfileiraram, que tem se enfileirado desde, 

nesses últimos dois anos, até chegar a esse ponto, que nós chegamos agora. Começa a fazer 

sentido para as pessoas todo, a construção que fizemos, que fazemos, analisando o que é, por 

exemplo,  a  magnitude  das  taxas  de  homicídio  entre  jovens  negros  no  país,  que  até 

seguramente  dois  anos  atrás,  era  algo  que  só  nos  preocupava,  a  nós  só  indignava  a  um 

determinado setor da população, é uma prática naturalizada na sociedade brasileira, que você 

perca por ano, sei lá, quantos mil jovens. Eu não gosto de dizer os números, porque eles me 

constrangem, na verdade. Então, essa forma como o racismo foi se explicitando, você, o corpo 

da mulher negra arrastada, o menino, o jovem acorrentado no meio de uma praça pública, e 

por  aí  vai,  é  de  um  certo  modo,  nos  assustou  e  nos  assusta  a  todos,  porque  nós  não 

construímos ainda as formas de luta e de organização política, que nos permita confrontar um 

racismo com esse nível de explicitação. E isso, inclusive, dá para muita gente a impressão 

errônea de que a sociedade brasileira piorou muito, de que nós estamos, do ponto de vista dos 

valores, no absoluto fundo do poço. E, não raro, um tipo de crítica que acaba sendo atribuída 

ao Governo, comandado pelo Partido dos Trabalhadores. Equívocos, equívocos e equívocos. 
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O que nós precisamos pensar, cada uma e cada um de nós aqui, é que nós estamos tendo hoje 

no Brasil a democracia em construção, de uma maneira como nós não tínhamos vivido antes. 

Porque enquanto o debate era considerado um debate democrático, porque os mesmos grupos, 

parte dos setores, não apenas de classe, mas dos grupos sociais considerados hegemônicos e 

mais importantes, enquanto a discussão, a divergência de ideia se dava entre essas pessoas 

que são as pessoas que fazem parte da mesma experiência,  estava tudo certo.  Agora, que 

entram  os  setores  historicamente  discriminados  no  debate,  o  país  de  repente  virou  uma 

esculhambação. Essa é a sensação das pessoas. A construção da democracia, na sua fase mais 

radicalizada,  ela  está  começando  agora,  porque  democracia  não  é  harmonia,  e  nós  nos 

acostumamos a pensar isso. E, era essa segurança que a ideia de democracia racial dava aos 

brancos brasileiros, de que era possível levar uma sociedade pensada a partir de apenas um 

ponto de vista. Mas, democracia é disputa, é disputa permanente, e é disputa permanente entre 

pontos de vistas diferenciados. Porque nós temos lugares diferentes na sociedade e,portanto, 

olhando para essa sociedade de formas que também são diferenciadas. E, é essa disputa que se 

estabelece, nesse campo democrático maior, também se manifesta no debate sobre a política 

pública,  e  vocês  não  poderiam  pensar  que  o  Brasil  ia  ser  capaz  de  provocar  uma 

transformação, da magnitude que foi transformada, que foi provocada, com uma possibilidade 

de inclusão de um setor historicamente discriminado, que já era, pelas melhores previsões, 

para nós estarmos, os negros, todos mortos, até o fim dos anos 30. Erraram na previsão. Nós 

estamos aqui, somos mais de 50% da população, o país tem que lidar com isso, você não pode 

achar que vamos ter acesso à educação, mas não vamos ter acesso ao mercado de trabalho, 

que vamos ter acesso à educação, e não vamos, a partir desses códigos que nós aprendemos, 

formatar o pensamento dos nossos interesses. E, é isso o que está acontecendo, e é isso o que 

está chegando aqui na discussão da política cultural. É um setor que representa a experiência 

da metade da população brasileira, que resolver dizer para o Governo brasileiro, que não pode 

existir política cultural que deixe de fora metade da população, é simples assim. O que nós 

estamos, por outro lado, com isso, é dando a sociedade brasileira, uma oportunidade para se 

encontrar consigo mesma, uma oportunidade de se olhar no espelho e se ver por inteiro. A 

decisão de fazer com que isso se realize está, de um certo modo, na mão do Conselho. Para 

que  ele  se  realize  de uma forma que seja,  digamos  assim,  edificante  para todos nós  que 

participamos desse debate, parênteses, alguém ontem pegava e me perguntava assim,  “não 

está cansada não, desse negócio de cota? Você só quer fazer cota, cota?” Eu digo: “Estou 

cansadíssima. Adoraria não precisar fazer.” Mas, temos sido obrigados a fazer por conta da 

resistência  de  quem pode  tomar  uma  decisão  e  tomar  uma  decisão  levando  em conta  a 
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diversidade da sociedade brasileira. Esse poder de decidir o que vai ser feito, como vai ser 

feito, e quem vai se beneficiar, ainda está na mão de algumas pessoas que são brancas na sua 

maioria.  E,  elas  também estão  sentindo,  digamos  assim,  se  sentindo empurradas  em uma 

identidade racial que elas não estavam querendo assumir, e isso incomoda, e as reações são 

reações muito perversas, às vezes. Então, o que nos obriga a ir para o Congresso Nacional e 

tirar  a  cota  na  marra  lá,  é  a  inércia  das  instituições  públicas,  que  é  legitimada  por  seus 

gerentes, pelos seus dirigentes, que continuam pensando que é possível fazer um Brasil para 

eles e para elas mesmas, independentemente de nós, independentemente do resto todo. Então, 

minha gente,  eu acho que são essas  as  questões  de fundo que,  acrescidas  por  uma outra 

consideração,  por uma outra ponderação, que é menos,  como eu diria,  afeita  ao modo de 

pensar, pelos que lidam com cultura e com arte, mas que é preciso nós levarmos em conta nas 

nossas formas de operar  sobre essa realidade,  sobre essa realidade nova.  Nós estamos no 

Brasil vivendo um momento que os demógrafos chamam de bônus demográfico, do ponto de 

vista da população. Professor Edvaldo, eu estou lhe vendo aqui, o senhor, provavelmente, 

pode ajudar nessa reflexão. Então, o chamado bônus demográfico. Que momento é esse? É 

aquele  momento  em que você  tem a  maioria  de  pessoas  que  trabalham,  de  pessoas  que 

produzem, e um menor número de pessoas que apenas consomem, como os mais velhos, as 

crianças, etc. Então, esse momento é um momento sempre, extremamente positivo para uma 

sociedade  e  extremamente  favorável  a  decisões,  no  sentido  do  desenvolvimento,  que  é 

exatamente onde nós estamos vivendo. Desemprego baixo, procura por mão de obra em todos 

os setores, etc. Agora, segundo os demógrafos, esse momento, ele acaba. 2020, talvez, 2030. 

E, esse quadro, essa fotografia da demografia brasileira, ela se inverte, você vai passar a ter 

um número menor de trabalhadores, portanto, como o país, as escolhas que nós vamos ter que 

fazer para o desenvolvimento, elas estarão para... Se garantindo, obviamente, nessas escolhas, 

o aumento constante da produtividade da economia, são escolhas que vão demandar uma mão 

de obra extremamente escolarizada e escolarizada com qualidade, e que vão demandar, por 

parte das empresas, investimentos cada vez maiores em tecnologia, em inovação tecnológica, 

para que essa produtividade se mantenha e cresça. E, esse momento de reversão, que no caso 

brasileiro não está muito longe,  é com ele que nós da SEPPIR nos preocupamos.  Porque 

mantido  o  ritmo  de  diminuição  das  desigualdades  raciais,  que  é  um  ritmo  lento,  até  o 

momento dessa reversão demográfica que nós vamos viver, vai significar que nós passaremos 

a  ter  também um momento  de uma dificuldade  muito  maior,  para  incluir  os  setores  que 

estiveram fora dos benefícios do desenvolvimento até agora. Quando essa janela demográfica 

fechar, quem entrou, entrou. Quem não entrou, está condenado a uma vida menos, com menos 
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direitos,  vamos  dizer  assim,  e,  consequentemente,  com menor  dignidade.  Então,  é  nesse 

quadro que se insere a nossa ênfase nas ações afirmativas, ok? Porque nós precisamos, porque 

fazemos as ações afirmativas, não é porque nós estamos pensando nesse momento que nós 

estamos vivendo agora. Meu olho, enquanto Ministra da SEPPIR, está no futuro. Porque se eu 

não  crio  determinadas  condições  agora,  certamente  nós  seremos  cobrados  pelas  outras 

gerações, pelas gerações futuras, pelas decisões que nós deixamos de tomar em um momento 

que era o momento apropriado. Essa inclusão, ela vai ter que acontecer em todos os níveis, e a 

inclusão que pode possibilitar a política cultural, é algo que está na mão dos senhores e das 

senhoras definir agora. Não tem mais como nós voltarmos atrás desse processo, o processo 

político, uma vez deslanchado, a tendência é que ele siga, e eu não estou falando aqui em uma 

perspectiva que é puramente de progresso, é óbvio que esse é um processo, todo ele, marcado 

por contradições, por marchas, contramarchas, idas e vindas, e nós estamos vivendo agora, 

mas é preciso que nós saibamos que essas vozes que hoje se levantam no Brasil, elas não 

poderão mais ser caladas. E, não há mais possibilidade, inclusive, de fazer isso, se protegendo 

atrás desse sujeito universal, como eu falei,  porque esse sujeito universal também morreu. 

Somos todos parte de grupos raciais, porque fomos obrigados pelo racismo brasileiro a nos 

comportar dessa maneira, mas eu acredito, está cada vez mais nas nossas mãos romper com 

esse ciclo e vislumbrar uma possibilidade de inclusão e de participação social no Brasil, que 

dê espaço na diversidade e, não apenas isso, mas que veja na diversidade racial o lugar onde 

mora a nossa força maior como sociedade. Muito obrigada. 

Sr.  Bernardo  Novais  da  Mata  Machado  (Secretaria  de  Articulação  Institucional) – 

Gente, pelo combinado, nós temos aí mais meia hora, então, a gente vai ter que fazer um 

limite aí de inscrições, porque a fala deve retornar para a mesa, inclusive, para o encerramento 

pela Secretária Executiva desse debate, a Secretária Ana Cristina. Então, eu vou propor cinco 

inscrições. Dois, três, quatro, cinco, pronto. Espera. Mantenha as mãos levantadas, por favor, 

Edna,  Kleber,  Pai  Paulo,  você está  fazendo,  a Márcia  está colocando a ordem aqui.  Tem 

quantos? Olha, deram seis. Então, eu vou pedir para a Secretária Márcia dizer os nomes e, por 

favor, me ajudar a ir chamando pela ordem que ela estabeleceu aqui.

Sra. Márcia – A ordem que eu vi e visualizando levantadas da mão. Então, primeiro, foi Pai 

Paulo, Nayara, Secretário Oswaldo, Pedro Vasconcelos, da SCDC, Kleber, da SEFIC, e Artur 

Leandro, Conselheiro. 
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Sr.  Bernardo  Novais  da  Mata  Machado  (Secretaria  de  Articulação  Institucional) – 

Conselheira Edna.

Sra. Márcia – Edna. Eu não vi. Calma, vou registrar. E, por fim, então, a Edna, patrimônio e 

material. 

Sr. Bernardo Novais da Mata Machado (Secretaria de Articulação Institucional) – Como 

nós temos meia hora, a minha proposta é que a gente tenha...

Sra. Márcia – O Isaac, representante da cultura popular, está pedindo a palavra. Nós vamos 

fechar no Isaac, porque é importante também essa manifestação. 

Sr. Bernardo – Está bom. Ou seja, nós temos aqui meia hora, então, a proposta é que essa 

bateria de perguntas demore 15 minutos. Então, são dois minutos para cada um, no máximo, e 

eu vou ser rigoroso, em função do estômago de cada um de nós. 

Sr. Arthur Leandro de Moraes Maroja (Titular – Culturas afro-brasileiras) – Bernardo, 

só  questão  de  ordem.  Na  verdade,  em função  do  debate  que  nós  desenvolvemos  ontem, 

aproveitando a manhã de hoje, a minha sugestão seria, na verdade, por encaminhamento. 

Sr. Bernardo Novais da Mata Machado (Secretaria de Articulação Institucional) – Sim, 

nós... Os encaminhamentos, a gente fará a tarde, ok? Esse momento é um momento de debate, 

e aí eu vou responder a questão de ordem do Artur Leandro depois do almoço. Está ok? Com 

a palavra...

Sra. Márcia – Paulo.

Sr. Paulo – Em primeiro lugar, parabenizar minha Ministra, eu a chamo assim, porque é a 

única  que  passou  para  a  SEPPIR até  o  momento,  e  que  me  representa.  Então,  é  minha 

Ministra. Presidente Cobra, parabéns. Eu vou retomar ainda algumas coisas da manhã, e eu 

não vou fazer pergunta nem a Ministra e nem ao Cobra, até porque já... É uma sugestão, 

Secretária Márcia, quanto aí a questão econômica da criação das cadeiras. Apenas um céu 

que, para muitos é o inferno, bancaria aí a participação dessas cadeiras por quase uma década 

tranquilamente.  E,  acho  que  é  uma  discussão  aqui  para  ser  feita,  dos  céus,  que  não  foi 

168



colocado em nenhum momento, mas não é hoje, com certeza. Secretária Ana, em dezembro 

nós elencamos uma série de reivindicações a Ministra Marta Suplicy, algumas ela atendeu, 

outras não. Entre as que ela colocou como extremamente positivo foi a solicitação de um 

seminário sobre racismo institucional, principalmente para o primeiro escalão do MinC. Nós 

solicitamos a SEPPIR que procurasse o formato de seminário,  e a SEPPIR encaminhou à 

Palmares, acredito que a Palmares tenha encaminhado ao Gabinete da Ministra, eu gostaria de 

saber como está isso, se há uma data agendada para a realização desse seminário. Obrigado.

Sra. Márcia – Nayara, por favor. 

Sra.  Luiza  Bairros  (Ministra) –  Gente,  só  um instantinho,  vocês  se  conhecem,  mas  se 

puderem se identificar, não o nome, mas o setor, ok.

Sra. Márcia – Cada um, por favor. Nayara, se apresente.

Sra. Nayara – Bom dia a todos, primeiramente agradecer a fala, Nayara Tocano falando, 

agradecer a fala dos nossos irmãos afrodescendentes, que vem trazer essa ampliação dessa 

discussão aqui dentro do Conselho, da qual eu vejo que tem muita  importância,  porque a 

gente tem que, realmente, aprofundar, para sair de uma visão de segmentos, enquanto apenas 

uma  diversidade  de  cultura,  de  formas  de  representação  do  estado  e  considerar  o  fator 

histórico, social, de discriminações e, de quantas pessoas e povos estão atrás de nós, quando a 

gente está representando esses segmentos, e das consequências que isso traz também para o 

país,  para as políticas,  para as relações  que a gente desenvolve com o estado,  por isso é 

importante a gente avaliar esses direitos como um primeiro avanço dentro de um Conselho, 

dentro de um estado, que é majoritariamente representado por outros povos, que não somos 

nós. A Constituição Federal tem 26 anos, tem a minha idade, está engatinhando. A gente saiu 

de um histórico de extermínio, de tutela, para começar agora a conseguir estar realmente se 

inserindo dentro desses espaços e poder ser protagonista dessa voz, dessa luta de direitos. E, 

eu  acredito  que  aqui  presentes  estão,  principalmente  a  Fundação  Cultural  Palmares  e  a 

SEPPIR,  por  um  motivo  essencial  também,  porque  vocês  hoje  são  representantes  desse 

segmento e falam enquanto voz negra. Por isso que a FUNAI não está aqui, por isso que o 

IPHAN não está aqui, porque falam de nós, mas nós ainda não conseguimos falar de nós. E, 

essa representação direta então, ela se faz necessária não só no Conselho, mas também dentro 

dos órgãos do estado, desses espaços em que há apenas aqueles que sofrem e sabem da luta 
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social, são capazes de lutar de fato por uma defesa de direitos legítima. É importante a gente 

pensar nos diversos tratados e leis que são reconhecidos internacionalmente, mas que o país, 

Brasil, ainda não consegue avançar, no diz respeito ao caso indígena, à diversidade biológica, 

a 8169, o Decreto 6040, das comunidades tradicionais, e todos esses fundamentos que pautam 

a diversidade de raça, de gênero e de discriminações e da qual o Brasil ainda não consegue 

olhar  para  os  seus  filhos  indígenas,  porque estão  afastados dos  espaços de  representação 

democrática. Porque, diferente dos povos negros, nós não estamos inseridos socialmente no 

mercado de trabalho e,  por  isso,  os  305 povos do qual  eu estou aqui  representando,  não 

podem falar por si. É importante nós pensarmos que a história do país, ela vem de origens  

étnicas raciais históricas e que se faz necessário mudar realmente uma representação cultural 

brasileira.  Eu questiono, eu, como Conselheira,  a forma de diálogo, de representação e as 

consequências  realmente  estão sendo frutíferas  aqui  dentro.  É legítimo,  é  importante,  nós 

estamos avançando, mas ainda é necessária muita coisa ainda avançar.

Sr.  Bernardo  Novais  da  Mata  Machado  (Secretaria  de  Articulação  Institucional) – 

Conclua, por favor. 

Sra.  Nayara –  Por  isso,  eu  peço  também  que  esse  reconhecimento,  ele  seja  um 

reconhecimento  de  uma  igualdade  de  direitos,  para  não  ficar  cada  um  lutando  pelo  seu 

segmento  ou pela  sua voz,  para que a  gente possa lutar  pela  minoria,  que na verdade,  é 

maioria. Mas, também pela minoria, que é minoria de fato. Porque, os mesmos fundamentos 

que existem para a população negra, existem para a questão indígena também, de território, de 

necessidade de se fazer, ampliar e ouvir, porque essa é a importância da minha presença aqui,  

é se fazer ouvir dentro de um estado que ainda pouco conhece sobre a causa indígena no 

Brasil. E, se assim for, eu peço que os mesmos critérios que sejam utilizados para a questão 

afro-brasileira, também possa ser considerada para a questão indígena. Obrigada.

Sra. Márcia – Secretário Oswaldo, por favor. 

Sr. Oswaldo – Ministra, é um prazer reencontrá-la. Nós estivemos lá na Serra da Barriga, não 

é? O Gog também esteve lá, Cobra, realmente eu vou reforçar o que eu falei na intervenção 

anterior, não é uma posição contra o museu negro aqui em Brasília, mas ao mesmo tempo em 

que se implanta esse museu, eu acho que deveria ter uma atenção e viabilizar o acesso a Serra 
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da Barriga como espaço especial,  um espaço sagrado,  um espaço emblemático.  Então,  só 

reforçando. Mas, Ministra, eu na primeira intervenção citei também o dado divulgado hoje 

pela manhã, do mapa da violência,  que Alagoas é o campeão, com 50 mortes por 100.00 

habitantes. E, jovens, negros, da periferia, e não citei que, dos dados anteriores, houve em 

Alagoas uma diminuição de 10,4%. Então, vejam, o esforço que precisa ser feito para chegar 

na média nacional, é diminuir quase mais 50% desse índice de Alagoas, quer dizer, é um dado 

chocante, é um esforço tremendo, o Governador tem tido o apoio do Governo Federal, através 

do programa Brasil Mais Seguro, implementado lá, do programa Juventude Viva e, como a 

Secretária Márcia citou, nós estamos com edital com foco nessas áreas de vulnerabilidade, e é 

um trabalho imenso a ser empreendido ainda. Mas, eu queria deixar, colocar que foi muito 

bem citado pela senhora, de que há uma visão, uma percepção, o Brasil piorou muito, mas o 

que  acontece  é  um  processo  democrático,  são  os  novos  meios  de  comunicação,  é  a 

mobilização de setores discriminados, como a senhora colocou e, de repente, é um Brasil que 

surge, e que estava embaixo do tapete e que passa a aflorar. Mas, de qualquer forma, nós 

vivemos  um  momento,  a  partir  de  um  momento  de  perplexidade,  há  um  ano  atrás,  da 

mobilização  da  sociedade,  e  que  pega  de  surpresa  o  país  como  um  todo,  vivemos  um 

momento  de um certo desconforto de mobilizações  em todo canto e,  muitas  pessoas  tem 

colocado  uma  crise  de  autoridade  e,  exatamente,  eu  queria  saber  a  sua  opinião.  Se  nós, 

dizendo isso, que perigos há nessa situação. Como a senhora identifica esse futuro, com a sua 

visão de futuro e todos os elementos de uma visão holística e sistêmica da nossa sociedade?

Sr.  Bernardo  Novais  da  Mata  Machado  (Secretaria  de  Articulação  Institucional) – 

Obrigado, Conselheiro. 

Sra.  Márcia –  Próximo,  Kleber,  por  favor,  SEFIC,  Secretaria  de  Fomento  e  Incentivo  à 

Cultura.

Sr.  Kleber  (SEFIC)  – Eu tenho insistido relação a questão do encaminhamento,  embora 

esteja colocado para a parte da tarde, mas acho que é bem importante que a gente consiga 

definir essas questões, porque o conjunto das pessoas aqui presentes, tanto ontem quanto hoje, 

tem essa expectativa colocada. E, a discussão, na medida em que ela avança e a Ministra 

Luiza coloca isso com bastante veemência,  a pauta é de inclusão.  Então,  se a pauta é de 

inclusão e o Governo tem essa compreensão, nós vamos buscar encontrar o caminho mais 
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curto e qualificado, para garantir que essa inclusão esteja dignamente colocada. O Gog, que 

era o oitavo passageiro nessa discussão, queria fazer um breve comentário.

Sr. Gog – Então, rapidamente, só dizer para a Ministra Luísa que, é difícil a gente ver as 

pessoas se emocionarem hoje na função que você executa, sabe? Diante dessas missões. A 

gente  vê discursos muito  fortes,  discursos  muito  contundentes,  muitas  vezes,  verdadeiros. 

Mas, eu que vivo a poesia, eu que estou nos quatro cantos desse Brasil, mas nos quatro cantos 

da humildade, da necessidade, eu gostaria de te agradecer, porque hoje mais uma pedra foi 

colocada, no sentido de solidificar o carinho e o respeito que eu tenho pela sua pessoa. Porque 

a emoção é para poucos, a vivência, também, talvez não seja para todos, mas a emoção é para 

aqueles que realmente não desviam na reta do fim das vozes do início. Só isso que eu queria 

dizer. Muito obrigado.

Sra. Márcia – Obrigado. Artur Leandro, por favor, Conselheiro.

Sr. Arthur Leandro de Moraes Maroja (Conselheiro – Cultura afro-brasileiras) – Bom, 

eu só gostaria de agradecer  imensamente a presença da Ministra Luísa Bairros, do Hilton 

Cobra  também,  grande  parceiros,  eu  acho  que  aquilo  que  vocês  colocaram  aqui,  as 

informações que trouxeram e esse discurso, este Conselho precisava ouvir. Então, eu pedi a 

palavra apenas para manifestar o meu agradecimento. Obrigado.

Sra. Márcia – Edna, por favor, patrimônio e material. Conselheira. 

Sra. Edna Maria da Costa e Silva (Titular – Patrimônio cultural) – Prazer, Ministra, eu 

nunca  tinha  lhe  ouvido e  foi  com muita  atenção,  que  prestei  atenção  no que  foi  falado. 

Quando se fala de igualdade social, desculpa a emoção, é que quando eu vou falar do meu 

povo, me vem isso, eu peço uma atenção para as comunidades tradicionais, que não sejam só 

negras, eu represento Marajó na convenção da diversidade biológica, quando, no artigo 8-J e 

no artigo 15, da proteção do conhecimento tradicional, da repartição de benefício, e também 

represento a Amazônia, na Organização Mundial de Propriedade Intelectual, onde estamos na 

defesa das nossas expressões culturais. E, tudo isso faço em nome da cooperativa de mulheres 

extrativistas de Marajó, andiropeira, eram mais de 1.000 mulheres e, com o tempo, com a não 

chegada das políticas que nos atendessem, essas mulheres já estão reduzidas a um número de 

300. Eu escrevi algumas coisas aqui da nossa cooperativa, queria lhe entregar, para que depois 
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a senhora passasse a pessoa. Nós precisamos de igualdade racial, somos 500.000 marajoaras, 

em um território de 50.000 quilômetros quadrados, vivemos na maior faixa do rio do mundo, 

não temos água potável, onde temos uma estação científica, no município de Belgaço, onde 

todos os cientistas do mundo que queiram estudar a Amazônia, vão para lá, e é um município 

que  tem  o  menor  IDH  do  Brasil.  Nós  não  temos  fome,  mas  temos  miséria.  Temos 

comunidades que nunca tinham visto dinheiro, até chegar a Bolsa Família, que era tudo na 

troca. Nós vivemos uma situação de prostituição infantil imensa, vivemos em um arquipélago 

onde tem a maior densidade de plantas oleaginosas e onde está sendo projetado, quase em 

frente ao Marcareno, uma usina nuclear. Nós pedimos uma atenção por Marajó, nós pedimos 

uma atenção para a população marajoara. E, é isso o que eu lhe peço em nome desta igualdade 

racial, por favor. Muito obrigada.

Sra. Márcia – Conselheiro Isaac, por favor, cultura popular.

Sr. Isaac Williams FA – Bom dia, ainda não almoçamos, ainda é bom dia. Então, Ministra, 

Presidente, Secretário, companheiros e companheiras do Conselho, desde ontem eu estou aqui 

escutando, participando do debate e, muitos de vocês vieram perguntar porque que a gente 

estava calado, a gente cala para escutar, muitas vezes, porque a fala que já está sendo feita já 

nos contempla. E, outras vezes, a gente cala para poder aprender melhor. E, quando falar, 

falar com a sabedoria acumulada do coletivo. Então, aqui a gente está discutindo, no Conselho 

Nacional de Política Cultural,  o tema da igualdade racial  e, me vem a memória toda essa 

trajetória que a senhora falou aqui e, que a gente vem escutando aqui nas falas, recorrentes, 

principalmente dos nossos irmãos de cultura afro brasileira, de não deixar perder a noção da 

história, da memória, dessa caminhada que a gente travou, que a gente está construindo, está 

tecendo no chão, às vezes, duro e, às vezes, esperançoso, mas sempre e sempre, necessário, 

que a gente trilhe. Que é esse Brasil que a gente está construindo e, no meio dessa luta, dessa 

contradição, desses conflitos. Nós estamos aqui, as culturas populares do Brasil, que abraçam 

um arco  muito  grande  também.  Estão  dentro  de  nós,  as  culturas  negras,  afro  brasileiras, 

também as de origem indígena,  as de origem europeia e as novas,  as contemporâneas,  as 

urbanas, as juvenis, a dos ancestrais, a dos idosos. Então, a gente acredita que estar aqui neste 

lugar e é isso o que eu entendo o que é este espaço, não é um cargo, não é exatamente uma 

coisa física, é um lugar de fala, é um lugar de se colocar, é um lugar de se fazer ouvir e de 

escutar, mas é mais do que tudo um lugar de construção. E, construir, como já disseram antes, 

não é só levantar parede, nem só colocar o tijolo. Muitas vezes, para construir o que a gente 
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quer, o que a gente precisa, nós precisamos antes destruir o que está estabelecido e que foi 

estabelecido  contra  os  nossos  interesses,  que  foi  estabelecido  contra  aquilo  que  a  gente 

acredita, ou aquilo que a gente necessita. E, a gente pode dizer que nós estamos construindo a 

noção de cultura no Brasil, a partir dos despojos, dos destroços de uma concepção arcaica, 

atrasada, preconceituosa, racista, violenta, que nos invisibilizou, que nos negou o direito de 

sermos, de termos, de manifestarmos as nossas culturas, as nossas tradições, as nossas visões 

de mundo e a nossa própria forma de existir enquanto sociedade e enquanto nações. Então, eu 

não me vejo preocupado aqui em saber no que isso vai dar, eu me vejo feliz porque esse, eu 

acredito, que é o caminho. E, já dizia um grande poeta:  “Caminhante, não há caminho. O 

caminho a gente faz ao andar.” E, um outro dizia que a utopia é esse caminhar, não um ponto 

de chegada, mas o caminho em si. Então, é com alegria que a gente participa e se manifesta 

aqui nesse debate, afirmando que as culturas populares, e nossas tradições, aguardam com 

muita esperança o resultado desse debate e desse desdobramento do que este Conselho está 

discutindo,  do que este  Ministério  e  este  Governo está  acenando para nós,  que possa ser 

realmente algo concreto, que possa ser ação efetiva,  que a gente saia daqui com algo nas 

mãos, para distribuir, para repartir nas nossas comunidades, com os nossos povos, com os 

nossos mestres e mestres, com todos aqueles que, confiando nesse processo democrático que a 

gente está vivendo, nos conduziram até este lugar. E, é para eles, com eles, que a gente quer 

construir  esse  novo  conceito  de  cultura,  essa  nova  política  cultural  para  esse  país  e, 

consequentemente, um novo Conselho de política cultural. Obrigado.

Sr.  Bernardo  Novais  da  Mata  Machado  (Secretaria  de  Articulação  Institucional) – 

Obrigado. Bom, eu vou pedir uma palavra a cada um dos membros da mesa, dentro aí do 

nosso prazo, de mais 10 minutos. Então, dois minutos para o Presidente Hilton Cobra.

Sr. Hilton Cobra (Presidente Fundação Cultural Palmares) – Alô. Bom, um amigo meu, 

Ângelo Flávio, aliás, Gog, a emoção é para poucos. Um amigo meu, Ângelo Flávio disse para 

mim:  “Existem...  São  200  milhões  de  brasileiros,  eu  sou  um  desses  200  milhões  de  

brasileiros, eu sou um artista, eu sou um privilegiado.” Aí, eu disse: “Poxa, eu também me 

sinto tão privilegiado.” E, quanto artista, eu digo uma coisa que o Glauber disse: “Somente a  

arte é livre e, portanto, capaz de transformar qualquer coisa.” Nesse sentido, eu me somo a 

várias vozes daqui, a respeito da formação, formatação do Conselho, vamos arriscar, vamos 

encher, vamos colocar realmente as representações dentro desse Conselho, porque talvez não 

tenha país com tanta variedade cultural, e nós realmente temos que estar representado. Como 
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falei, eu gosto de falar a minha trajetória, o meu currículo, entre aspas, para dizer para vocês 

que é daquele alto, daquele palco daquela arte que eu estou presidindo essa instituição. E, 

como gestor, finalizando, eu quero dizer para vocês, estou roubando de duas mulheres, eu 

estou preparado para alterar os processos. Muito obrigado por aqui estar falando para vocês, 

eu espero chegar  aqui  em um próximo,  que seja  o ano,  e não seja mais  nessa sala,  esse 

Conselho, seja no auditório, e que todas as artes e as vertentes culturais estejam representadas. 

Muito obrigado e contem, com certeza,  comigo,  tanto os meus colegas de sistema MinC, 

como todos vocês. Muito obrigado.

Sr. Bernardo Novais da Mata Machado (Secretaria de Articulação Institucional) – Eu 

que agradeço, Presidente. Para as suas palavras, a Secretária Márcia Rollemberg.

Sra. Márcia Hellena Rollemberg (Conselheira) – Há 10 anos atrás, eu estava no Ministério 

da Saúde, eu tive a oportunidade de conhecer o Gog em um processo de parceria lá na saúde, 

a gente levando o Hip Hop lá para dizer que a pauta da saúde era uma pauta que devia ser 

para o bem viver, e não para a doença e toda a oportunidade de participação nessa questão. E, 

a  gente  construiu  na  época  uma  amostra  e  um conjunto  de  informações  de  interesse  da 

sociedade, que chamava Sociedade Viva, Violência e Saúde. E, naquela época, eu me deparei 

com os dados da violência e com toda a construção da política nacional no campo da saúde,  

que já considerava, àquela época, a violência no Brasil uma grande epidemia. 10 anos depois 

eu me vejo aqui falando da cultura viva e falando, ao mesmo tempo, dessa democracia em 

construção, bem colocado pela nossa Ministra, e dessa pauta da inclusão, como uma pauta 

irreversível, colocada pela Ministra Marta Suplicy também, no âmbito do Ministério, que nos 

coloca aqui diante de um grande desafio. Acho que muitas devolutivas devem ser ainda dadas, 

não  estou  satisfeita.  E  aí,  eu  quero  aqui  dizer  que,  eu  também  como  gestora,  me  sinto 

insatisfeita com o resultado. Mas, acho que também os avanços foram construídos, eu acho 

que  a  própria  institucionalidade  da  questão  da própria  SEPPIR,  da própria  Palmares,  são 

construções recentes, institucionais, ocupação de locus ainda recentes, diante do histórico de 

política pública. Então, eu acho que o momento agora também é um momento histórico de, 

talvez, não de destruição para a construção, não é, Isaac, mas talvez de desconstrução para a 

construção. Acho que deixo aqui, queria que considerasse nos anais dessa audiência aqui, 

desse pleno, o documento base do Cultura Viva, que recoloca essas questões de uma maneira 

mais explícita, a portaria do programa, que explicita a questão da diversidade e explicita, no 

seu primeiro  item,  a questão dos  povos indígena,  Quilombolas,  povos de terreiros,  povos 
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ciganos,  outros povos de comunidades tradicionais e minorias étnicas,  e segue falando de 

mestre, praticantes, enfim. Mas, coloca um conjunto de... Um recorte de prioridades. O edital, 

que  está  sendo,  hoje  é  um  regramento  do  programa,  quer  dizer,  os  novos  editais  que 

explicitam também,  falam do decreto  6040,  que  são  marcos  de inserção  dessa  matriz  da 

diversidade no conjunto da ação programática do Ministério e de uma ação programática que 

quer construir uma política nacional alinhada com estado e municípios, que também tem suas 

políticas  locais,  que  também  devem  ser  consideradas  no  processo  de  pactuação  dessa 

cidadania e dessa diversidade. E, também, os pontos de cultura que já foram identificados, 

que trabalham como uma vertente da cultura afro, como uma vertente mais explícita. Tem 

aqui o mapeamento, que já não são todos, que a gente ainda está com o cadastro com déficit 

de informação, mas tem aqui uma lista com 218 pontos de cultura,  que trabalham com a 

questão e  que devem ser alçados nesse processo de construção do plano setorial,  e aí  eu 

coloco a secretaria à disposição para contribuir nessa aproximação, para criar um processo 

mais sistêmico de diálogo com as pautas que aqui foram colocadas, e o conjunto das pautas eu 

não vou citar para não esquecer a cultura alimentar, e envolver também as parcerias internas 

do MinC, o próprio IPHAN, que não está aqui hoje, infelizmente, mas que tem uma pauta 

consequente com relação a essa questão. A FUNAI, que eu acho que tem que estar aí a nossa 

parceria com a FUNAI, hoje a gente identifica aí 148 pontos de cultura indígena, temos aí 

uma parceria efetiva. Enfim, é nesse sentido. E, os editais que estão colocados. Hip Hop que o 

investimento é de R$ 3.000.000,00, parceria com a FUNARTE, e a rede de pontos de cultura 

afro  brasileira,  em  parceria  com  a  Palmares  em  um  investimento  de  R$  2.500.000,00. 

Investimentos também na cultura cigana, enfim, em outras áreas, juventude rural e cultura 

indígena.

Sr.  Bernardo  Novais  da  Mata  Machado  (Secretaria  de  Articulação  Institucional) – 

Conclua, por favor. 

Sra. Márcia Rollemberg (Conselheira) – Temos aqui algumas pautas para complementar 

esse processo. Temos agora,  eu queria colocar ainda que esse diálogo, encontro de arte e 

cultura LGBT, que vai acontecer agora em junho, é o primeiro encontro nacional de arte e 

cultura LGBT, em Niterói.  Depois, vocês olhem no  site. O encontro da mulher,  Mulher e 

Cultura, que é uma pauta também que está colocada, que não tem uma data definida, mas é na 

Bahia, é uma emenda. E, está sendo colocada também a necessidade do segundo encontro de 

cultura da infância também, que a gente está se comprometendo. Então, assim, são pautas que, 
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porque quando você fala da mulher, você também vai trabalhar a questão da mulher negra, 

você vai  trabalhar  a  questão étnica  também em todos esses  recortes  que são dos direitos 

humanos, e colocar aí, mais uma vez, o compromisso da Secretaria em favorecer e ampliar 

esses canais e os mecanismos de participação social, para que a gente possa construir uma 

política verdadeiramente pública. Muito obrigada, Ministra, e seguimos juntos aí, Palmares, 

Secretaria-Executiva,  que  é  muito  importante,  porque  é  uma  área  que  dita  essa  parceria 

também no conjunto do MinC. Então, agradecer, agradecer a SAE, e a esse pleno que muito 

me honra de poder fazer parte. Obrigada. 

Sr.  Bernardo  Novais  da  Mata  Machado  (Secretaria  de  Articulação  Institucional) – 

Obrigado, Secretária. A Secretária Ana Cristina pediu para falar antes da Ministra. Então, com 

a palavra, a Secretária Ana Cristina.

Sra.  Ana  Cristina  (Secretaria-Executiva) –  Ministra,  eu  queria,  somente  para  poder 

responder a uma questão do Pai Paulo que, sobre o seminário, eu não tinha conhecimento. É a 

primeira vez que me chega essa demanda, e já combinei aqui com o Hilton, que nós vamos 

retomá-la.  Então,  eu  estou  apenas  há  três  meses  no  Ministério  da  Cultura  e  há  um  na 

Secretaria-Executiva,  há um mês,  então eu estou tomando conhecimento de muitas coisas 

agora, mas há um compromisso de retomada disso, que eu já estou aqui combinando com o 

Hilton. O segundo ponto, muitos de vocês me conhecem, mas eu queria fazer questão, eu faço 

questão,  com  muito  orgulho,  de  me  apresentar  a  Ministra,  a  qual  eu  admiro  muito 

pessoalmente,  já  tive  a  oportunidade  de ouvi-la  em outras  ocasiões,  na Caixa,  em outros 

eventos, para dizer, Ministra, que eu sou nascida na Ilha do Marajó, em Moaná, sou uma 

cabocla marajoara, me apresento ali, a Edna fez questão de dizer. Mas, eu, quando entrei na 

SEFIC, fiz uma apresentação para eles lá, eu tenho uma origem a qual eu sou completamente 

apaixonada,  porque o sobrenome (ininteligível),  ele  é  alemão de mistura  indígena,  então, 

nasceu essa coisa marajoara lá. E, eu vim de uma criação em que meus pais conseguiram 

romper, porque o que era normal, aquilo que a Edna colocou, e que ainda existe muito, lá em 

Moaná, e no meio que eu fui criada, o que era normal? As mulheres adquirirem uma certa 

idade para casarem,  terem filhos,  então,  todas as minhas  primas tinham quatro,  seis,  oito 

filhos. As mulheres... Os meninos tinham que trabalhar lá no que tivesse, da agricultura, não 

se formar, não ter acesso a carro, um monte de coisa, e eu conto, Ministra, que tem dois casos 

muito peculiares na minha família, que era assim, o meu irmão, uma vez saiu da escola, o 

mais velho, e aí foi com o meu pai acompanhá-lo na oficina onde meu pai trabalhava, entrava 
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aquele carrinho embaixo dos carros, e o meu irmão estava lá aguardando o meu pai, e aí veio 

o dono da oficina e trouxe o filho dele e disse assim:  “Venha cá, você também precisa vir  

para cá para oficina comigo para aprender o que você vai fazer, assim como o Isaac está  

trazendo o filho dele.” Meu pai saiu todo sujo de graxa de baixo do carro e disse: “Só que eu 

estou trazendo para ele ver o que ele não vai fazer.” E, o segundo ponto, minha mãe, quando 

deu uma resposta aos outros irmãos, porque nós em casa nunca fomos obrigados a nos casar, 

pelo contrário, ela dizia: “Minha filha,” até com uma coisa engraçada, ela dizia: “Minha filha,  

não tenha filhos. Filho dá muito trabalho.” Eu olhava. E disse: “Mas, mãe, a senhora teve  

seis.” Ela disse: “Pois é, e ainda adotei mais um. Então, dá muito trabalho ter filhos. Se esse  

não for o que você quer para você, não faça. Não tem que dar satisfação para casar.” E, ela 

dizia para os meus tios. “Mas, a Ana não casou?” “Casou com o diploma dela, casou com os  

livros.” Todos  nós  seis  fomos  formados  na  escola  pública  e  formados  nas  universidades 

federais,  porque  também  a  regra  em  casa  era  clara,  todo,  os  mais  velhos,  com  menos 

condições,  se formaram e passaram na universidade  federal,  e  os  mais  novos não vão se 

escorar nos mais velhos, que já podem ajudar. Meu primeiro emprego, quando eu fui ganhar 

um salário mínimo, aos 18 anos, cheguei em casa e minha mãe me deu de presente a conta de 

água. Eu não entendi, eu disse: “O que é isso, mãe?” “A partir de hoje você contribui para  

casa, enquanto você morar aqui.” Então, quando eu disse isso para o Cléber, quando a gente 

conversou muito,  eu  disse:  “Eu fui  criada em um mundo em que você  faz  tudo o que é  

possível, tudo.” Então, assim, eu sou uma pessoa que eu destoou muitas vezes, às vezes, a 

gente, eu encontro pessoas que, “ah, mas você é cabocla de Marajó, e não defende.” Aí, eu 

disse:  “Não,  eu defendo sim,  mas eu acho que se você  realmente  quer  uma coisa,  você  

consegue. Porque eu fui criada assim.” Então, eu tenho uma coisa de princípios, quando eu  

digo que eu estou aqui hoje, foi porque eu quis, assim, aí a última história, Ministra, para  

não roubar muito tempo, quando eu entrei  na Caixa,  foi  meu primeiro emprego. Eu sou  

empregada da Caixa há mais de 24 anos, e aí estava em uma plenária, no primeiro dia, todo  

mundo perguntando, “o que você quer ser?” Aí, um dizia: “Eu quero ser caixa,” “eu quero 

ser gerente,” “eu quero ser supervisor,” enfim, o mais ousado acho que dizia que queria ser 

gerente. Quando chegou na minha fala, eu, lá de trás, disse assim: “Eu quero ser Presidenta.”  

Aí, todo mundo riu e disse: “Mas esse cargo não existe na Caixa, para mulher, é só político.” 

Aí, eu disse. E, quantos anos depois, a nossa empregada de carreira, a Maria Fernanda foi 

levada a Presidenta. Eu disse:  “Está vendo como eu tinha razão?” Então, as pessoas, “mas 

não foi você.” Gente, é o simbolismo, é possível chegar lá sim, entendeu? Então, é muito 

importante para mim hoje, quando eu digo para vocês, eu estou aqui porque eu estou hoje em 
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um cargo em que eu  estou  colocada  para  fazer  alguma coisa.  A Márcia  Rollemberg  me 

conhece, na reunião que eu fiz com os Secretários, eu disse assim: “Eu não estou aqui para ser 

burocrata de plantão na Secretaria-Executiva,  eu não quero ficar aprovando diária, eu não 

quero ficar aprovando passagem, eu não quero ficar aqui assinando documento, eu quero ir 

para a rua.” Já falei  aqui para o Cobra. Quero ir lá conhecer a Palmares,  já fui conhecer 

algumas instalações do IPHAN, e eu estou aqui para isso, eu sou disso, eu sou da ação. E, 

para encerrar, eu só queria dizer para vocês que, na primeira vez, na primeira reunião que eu 

vim aqui, eu fiquei um pouco assustada com vocês. Porque? Porque eu achei vocês muito 

agressivos na maneira de colocar. E, vocês, naquele momento, me impediram de falar, porque 

? Porque eu tinha coisa para dizer, mas a reunião ficou tão tumultuada que saíram, inclusive, 

eu fiquei um pouco assustada. Não, não foi só você, Artur. Você foi parte. Não, mas não foi  

só ele, porque depois eu encontrei o Artur e falei com ele numa boa. O que eu estou dizendo é 

o seguinte, a gente tem que aproveitar os espaços quando a gente está, e falar de uma forma 

legítima, sem ser agressivo, ou se for, a gente tem que se fazer ouvir. A agressividade não 

pode chegar a um ponto que, quem está aqui, não queira nos ouvir. É só nesse ponto que eu 

acho, entendeu? Então, vamos nos fazer ouvir, nos façamos ouvir sempre. Mas, não vamos 

ultrapassar esse limite. Eu estou com alguns de vocês aqui, ao qual eu, é só olhar que você vê, 

assim, tenho muito o que aprender com essa pessoa, deixem todo mundo falar. Não vamos 

deixar que essa agressividade nos cale. É só isso. Muito obrigada pela oportunidade, Ministra, 

de ouvi-la, pelas suas palavras, esse momento, para mim, aqui, é de muita valia, para minha 

vida inteira. Muito obrigada.

Sr. Bernardo Novais da Mata Machado (Secretaria de Articulação Institucional) – Bom, 

com  a  palavra  então,  para  encerramento  dessa  sessão,  a  Ministra  Luísa  Helena.  E,  já 

antecipando, que a gente retorna às 15h para os encaminhamentos.

Sra. Luiza Helena (Ministra) – Ok. Obrigada, muito obrigada. Eu só queria, já passando aí 

quase 10 minutos do nosso contrato, do horário do nosso contrato, só colocar duas coisinhas, 

é o seguinte, Edna, eu li aqui com muita atenção a sua nota e eu adoraria, sei lá, contribuir de 

algum modo com aquelas  comunidades,  a  gente  vai  ter  que ver  como fazer  isso,  porque 

efetivamente, assim, está fora da competência da SEPPIR, esse trabalho. Mas, hein? Não, já 

vou chegar aí. Vou chegar aí porque eu também vou ter que me referir ao que falou a Nayara.  

Eu acho que, Nayara, o que vocês levantam, tem uma importância muito grande, ela não está 

mais aqui, não é? Tem uma importância muito grande, Nayara, pelo seguinte, a gente foi, nos 
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anos 70, 80, no Brasil, que era uma época de bastante efervescência dos movimentos sociais, 

houve uma aproximação muito grande entre o movimento negro e o movimento indígena. 

Uma aproximação um pouco perturbada pelos antropólogos, que ficavam sempre com muito 

medo  dessa  aliança  política,  em  função  do  fato  de  que  não  era,  naquele  momento, 

característica  do  movimento  indígena,  se  construir  a  sua  pauta  política  em  cima  de  um 

discurso pautado no combate ao racismo, ok? Então, e era disso muito que os antropólogos 

temiam, que o movimento indígena pudesse ser, de algum modo, levado a se posicionar a 

partir desse tipo de coisa. E, eu acho que são essas as diferenças que marcam hoje as posições 

que nós estamos, percebe? Dentro da sociedade.  É como cada movimento construiu a sua 

intervenção política, a partir de que lugar, e como isso foi passando a ser lido e entendido pelo 

restante  da  sociedade  e,  principalmente,  pelas  instituições.  É  muito  interessante  a  gente 

pensar, por exemplo, que as ações afirmativas, nas universidades, para indígena, elas vieram 

muito antes das ações afirmativas para negros, muito antes. E, é interessante ver também que 

o estabelecimento dessas ações afirmativas se deu sem que houvesse nenhuma controvérsia 

no restante da sociedade. O que dá para nós bem a dimensão de como existe um olhar e uma 

percepção diferenciada, somos grupos discriminados, todos somos, mas do ponto de vista de 

como cada grupo se constituiu politicamente, existem diferenças. E, eu acho que é isso que a 

gente  precisa  aprofundar  mais,  entendeu,  Nayara?  A  gente  conversar  mais.  Eu, 

provavelmente, fui parceira de luta de seus pais, entendeu como é que é? Então, para mim, 

por exemplo, ver você aqui é uma coisa muito bacana, percebe? Muito legal mesmo. Então, 

eu acho que a gente precisa conversar mais, eu acho que precisa ficar mais evidente esses 

papéis que a SEPPIR desempenha.  Eu devo confessar, sem nenhuma canastrice da minha 

parte, que os sucessos que nós temos obtido no trabalho que fazemos na SEPPIR, tem, em 

função disso,  nós  temos  sido chamados  para  o diálogo,  por  vários  grupos historicamente 

discriminados, entendeu? Que querem fazer parte da pauta da SEPPIR, que querem não sei o 

quê,  entendeu?  Embora  nós  já  trabalhamos.  Trabalhamos  com ciganos  também,  estamos 

caminhando nisso, aprendendo nisso. Mas, nós não temos tido a estrutura para trabalhar com 

os povos indígena, etc., exatamente em função da existência da FUNAI, mas já estabelecemos 

com a FUNAI um tipo de diálogo que aponta  para algumas  escolhas  que temos feito  na 

SEPPIR, em termos de gestão, em termos de como levar a política pública, em termos de 

como  considerar  que,  na  verdade,  as  populações  indígena  hoje  não  se  restringem  às 

populações que moram nos territórios. Existem muitos indígenas fora do território, e ainda 

que com ligação com ele. Mas, submetidos, sujeitos a outras condições, etc. Então, eu queria 

deixar esse canal aberto para essa conversa e, eu acho que a gente chega lá, o importante é 
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que  esse  trabalho  que  nós  estamos  fazendo  na  SEPPIR,  ele  tem  efetivamente  aberto 

possibilidades  para que outros grupos discriminados também se beneficiem.  Ontem, lá no 

MEC, nós lançamos um programa de desenvolvimento acadêmico Abdias do Nascimento, 

que prevê intercâmbio internacional, com bolsas de estudo para estudantes de graduação e de 

pós-graduação, que não é apenas para os negros, inclui também os indígenas, inclui outros 

grupos.  Na  semana  antepassada,  eu  participei  do  lançamento  da  pró  reitoria  de  ações 

afirmativas da Universidade Estadual da Bahia, que foi uma das primeiras, se não a primeira, 

a adotar cotas para negros, e já abriu para os indígenas, já tinha aberto para os indígenas há 

mais tempo. A pró reitoria de ações afirmativas também está voltada para todos os grupos, 

inclusive os grupos indígenas, então, eu acho que são caminhos que tem sido abertos para 

confirmar aquilo que nós sempre dizemos, sempre foi assim na sociedade brasileira, não vai 

ser diferente agora. O que nós conseguimos de ampliação de direito, não são coisas que dizem 

respeito apenas à população negra, isso são coisas que sempre tem rebatimento no conjunto da 

sociedade brasileira, e isso está demonstrado por esse caminho que temos feito agora mais 

recentemente. Edna, vamos continuar conversando, está certo? Ok. A questão levantada, eu 

quero muito  rapidamente  me referir  a questão levantada pelo Secretário Oswlado,  que na 

verdade, foi a única pessoa que fez uma pergunta mesmo, que era aquela pergunta que eu 

preferia que não tivesse vindo, porque como é que eu vou responder se existe uma crise de 

autoridade? Se você não fosse parceiro,  eu ia ficar  brava com você agora,  mas ele  é um 

parceiro fundamental lá em Alagoas, eu não posso nem brigar. Mas, eu me lembrei aqui de 

uma coisa, Oswaldo, que foi a seguinte, recentemente, nós fizemos uma atividade na SEPPIR, 

da qual participou Dudu Diene, que talvez alguns conheçam, ele é um relator especial das 

nações unidas, para a questão do racismo, um senegalês de origem. E, ele fazia uma análise 

sobre essa questão do racismo no mundo, que foi extremamente útil para nós, lá na SEPPIR, 

mas eu quero ressaltar apenas uma coisa que ele colocou naquele momento e que tem a ver 

com o que você está perguntando sobre a questão da crise. E, eu concordo com o Dudu Diene, 

quando ele diz que nós não estamos vivendo, na verdade, uma crise, nós estamos vivendo um 

momento  que  ele  chamou  de  mutação.  Mutação,  no  sentido  de  que  se  trata  de  uma 

transformação,  que  é  uma  transformação  profunda,  e  ela  é  profunda  porque  ela  envolve 

mudança de valores. É isso, principalmente, que tem estado em jogo, é a questão dos valores. 

Ontem, em uma reunião política, um Governador dizendo: “Olha, agora, quando eu vou para 

o interior do estado para inaugurar sistema de abastecimento de águas, as pessoas ficam  

pedindo  torre,  porque  o  sinal  do  celular  na  região é  muito  ruim.” Entendeu?  E,  isso  é 

verdadeiro em muitos sentidos. E, isso é parte de uma mudança cultural. E, nós, na verdade, 
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embora teoricamente a gente admita isso, existe uma dificuldade muito grande de identificar 

quando é a mudança cultural, que comanda os processos de transformação da sociedade. E, 

quando você fala de cultura, você está falando a respeito de dimensões, da sua crença, da sua 

maneira  de  viver,  da  sua  identidade,  que  são  dimensões  muito  profundas.  Daí,  a 

complexidade,  me  parece,  desse  momento  que  nós  estamos  vivendo,  e  daí  a  dificuldade, 

inclusive,  de  trabalhar  com  esse  momento,  com  essas  ferramentas  tradicionais,  digamos 

assim, com o que se trabalhou a cultura, com o que se trabalha a política, com o que se analisa 

a  questão  política,  sem levar  em conta essa dimensão cultural  como algo mais  profundo, 

digamos assim, em nós. Então, é isso, meu povo, que eu teria para colocar nesse momento, 

agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui, Ana. Essa coisa de se fazer ouvir é 

sempre muito difícil, você, acredite, eu mesma não sei se o tom que eu falo é tom de Ministra,  

por exemplo, não sei, entendeu? Não sei. Existe uma tendência das pessoas serem um pouco 

mais  soft,  mais  assim,  coisa  e  tal.  Então,  assim,  tem muita  gente  que  se  agride  comigo 

também, entendeu como é que é? Então, é muito difícil para você ter certeza que você não vai 

agredir,  quando você  sabe que a  sua conversa  vai  na  maré  contrária  a  maioria,  percebe? 

Então, nós vamos ter que nos acostumar, existe uma equalização, digamos assim, da emissão, 

que vai ter que ser feita pela gente, mas também vai ter que haver uma afinação, sabe, do seu 

ouvido, para perceber que tem novos sons, novas maneiras de falar, novas ênfases, percebe? 

E, que isso, a gente vai ter que, é parte do nosso processo de mudança, não há possibilidade 

da gente fazer essa travessia sem sair da zona de conforto. Então, é um pouco isso. Muito 

obrigada, muito obrigada mais uma vez, e vamos lá, gente, vamos almoçar. 

Sr. Bernardo Novais da Mata Machado (Secretaria de Articulação Institucional) – Até 

as 15h.

Dia: 28/05/2014 – Tarde:

Sr.  Bernardo  Novais  da  Mata  Machado  (Secretaria  de  Articulação  Institucional)  – 

Vamos lá gente, boa tarde. Bom, em primeiro lugar comunicar que o Grupo de Trabalho do 

Programa  Cultura  Viva  que  foi  encaminhado  aí  à  Mesa  já  as  indicações  de  Titulares  e 

Suplentes, Titulares: Paulo César Pereira Oliveira, Naiara Tucano, Francisco Simões Oliveira 

Neto e Davy Alexandrisky, com os respectivos Suplentes: Edna Marajoara, Carlos Eduardo 

Espíndola,  Rodrigo  Aldeia  Duarte,  e  Valderedo da  Silva.  Então  esses  são  os  respectivos 

Titulares e Suplentes que irão compor o GT Cultura Viva. (Intervenção fora do microfone) É, 
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não, eu já pedi para registrar no Cronos aqui. Bom, com relação a questão de ordem eu não 

respondi naquele momento, porque já estava abrindo os debates sobre os encaminhamentos 

em decorrência da Oitiva que fizemos e do debate da Mesa anterior, o procedimento, a bola 

nesse momento está com o Ministério da Cultura, foi uma recomendação ao Ministério da 

Cultura que já foi aprovada já desde a primeira reunião desse Conselho dessa gestão, que 

aprofundamos  a  discussão,  eu  acho  que  valeu  a  pena  caminhar  até  aqui  no  sentido  de 

amadurecer.  Agora,  resta  a  Secretaria  de  Articulações  Institucional,  melhor  dizendo  ao 

Coordenador Geral da Coordenação Geral  do CNPC pedir  solicitar  a Secretaria-Executiva 

uma  reunião  do  Comitê  de  Integração  de  Políticas  Culturais  que  é  uma  instância  desse 

Conselho, composta pelos Dirigentes do Ministério, que dentre outras atribuições tem àquela 

de proceder avaliação sistemática e ao planejamento de curto, de médio e de longo prazo das 

atividades do CNPC. Então em função dessa atribuição essa Coordenação encaminhara uma 

Minuta de Decreto a ser discutida no âmbito CIPOC, porque evidentemente nós temos que 

além da inclusão das novas cadeiras da sociedade civil temos que discutir para manutenção da 

paridade  quais  serão as  cadeiras  do setor público  em decorrência  desse número.  Há uma 

indicação também da mesma Moção que propôs a criação das novas cadeiras, de que uma das 

cadeiras  do  setor  público  seja  destinada  a  SEPPIR,  então  isso  também vai  ser  parte  do 

Decreto, da Minuta de Decreto. Daí passa-se ao Gabinete da Ministra, Gabinete da Ministra 

evidentemente  vai  passar  pela  Consultoria  Jurídica  e  encaminha  a  Casa  Civil,  o  que  eu 

compreendi de todo o processo que tivemos ontem e hoje é que a cadeira de Hip Hop, a  

pessoa que se manifestou aqui, o Govis, manifestou para ouvir melhor o setor ainda, isso foi 

claramente expresso aqui. Então a gente não vai encaminhar nesse momento a cadeira de Hip 

Hop, e a cadeira de LGBT foi pedido voz, então a gente vai recomendar no Decreto, vamos 

ver ainda se é o melhor caminho incluir o Comitê LGBT vinculado a SCTC entre aquelas 

entidades que têm direito a voz sem direito a voto participar do Conselho. Então a bola está 

com o Ministério  da  Cultura  e  nós  vamos  encaminhar  conforme a tramitação  normal  do 

procedimento, eu, essa resposta ao. (Intervenção fora do microfone) Eu não estou escutando.

Sr. Davy Alexandrisky (Representante da Área Técnico-Artística: Artes Visuais) – O 

senhor podia explicar melhor isso que o senhor falou agora da LGBT em relação a...

Sr. Bernardo Novais da Mata Machado (Secretaria de Articulação Institucional) – Tem 

aquela,  ela  pediu a  que teria  voz não é  isso?  Foi  o  que ela  solicitou,  existe  um Comitê-

Executivo  LGBT  vinculado  a  SCTC,  no  Artigo  12  do  Decreto  estão  elencadas  àquelas 
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instituições que têm direito a voz não tem direito a voto, você está lembrado que eu apresentei 

no início, é colocar dentro do Decreto e incluir o Comitê LGBT entre essas instituições.

Interlocutora não identificada – Como uma instância reconhecida.

Sr. Bernardo Novais da Mata Machado (Secretaria de Articulação Institucional) – Essa 

é uma proposta.

Sr. Davy Alexandrisky (Representante da Área Técnico-Artística: Artes Visuais) – Não, 

eu estou perguntando.

Sr. Bernardo Novais da Mata Machado (Secretaria de Articulação Institucional) – Davy.

Sr. Davy Alexandrisky (Representante da Área Técnico-Artística: Artes Visuais)  – Eu 

estou perguntando se de repente poderia ser uma solução para o pleito da Fotografia fazer a 

mesma coisa com o GUT, colocar na... Existe esse mesmo Comitê dentro da FUNAI.

Interlocutora não identificada – Na verdade estudar talvez a partir dessa brecha algumas 

demandas que estão colocadas, você coloca a questão da Fotografia,  ele está ampliando o 

encaminhamento.

Sr. Bernardo Novais da Mata Machado (Secretaria de Articulação Institucional) – Oh, 

Davy.

Sr. Davy Alexandrisky (Representante da Área Técnico-Artística: Artes Visuais)  – Em 

vez de criar um.

Interlocutora não identificada – Colegiado.

Sr. Davy Alexandrisky (Representante da Área Técnico-Artística: Artes Visuais)  – Um 

Colegiado e uma cadeira, a gente dava essa solução a mesma coisa.

Interlocutora não identificada – Âmbito da FUNARTE.
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Sr. Davy Alexandrisky (Representante da Área Técnico-Artística: Artes Visuais) – Com 

vocês, os Fotógrafos com a FUNARTE, dava para fazer isso Hut?

Interlocutora não identificada – Criar uma instância de discussão, Hut?

Sr. Bernardo Novais da Mata Machado (Secretaria de Articulação Institucional) – Ou 

uma  Associação  de  Fotógrafos,  o  que  eu  acho  é  o  seguinte,  eu  estou  dando  um 

encaminhamento a uma solicitação formal que foi aprovada nesse Conselho, que passou por 

duas reuniões, e que chegou nesse momento a finalização. Então outras demandas não estão 

oficializadas.

Interlocutor não identificado – Bernardo?

Sr. Bernardo Novais da Mata Machado (Secretaria de Articulação Institucional) – Então 

eu estou dando esse encaminhamento, a não ser que a gente, só um instante Conselheiro, a 

não ser que a gente peça mais um adiamento para que outros segmentos e outros grupos se 

manifestem e a gente dá o prosseguimento depois.

Interlocutora não identificada – Eu queria uma questão de ordem, eu acho que a gente devia 

trabalhar  em uma solução que  abrisse possibilidade  de  gradativamente  ir  incorporando,  a 

partir desse Artigo outras instâncias que vão sendo construídas.

Sr. Bernardo Novais da Mata Machado (Secretaria de Articulação Institucional) – Não 

tem dúvida, agora tudo é mudança de Decreto, é um Artigo do Decreto.

Interlocutora não identificada – Mas isso por exemplo, quando eu mudo o Decreto eu tenho 

que dizer Comitê LGBT lá no Decreto?

Sr. Bernardo Novais da Mata Machado (Secretaria de Articulação Institucional) – Tem, 

é isso o que eu estou propondo.

Interlocutora não identificada – Que aí eu estou dizendo pesando em uma solução que ele 

nos dê margem a abrir esse campo e resolver isso no Conselho, porque se toda vez que eu vou 

instaurar  uma  instância  de  diálogo  eu  tiver  que  levar  para  o  Decreto  a  gente  cria  um 
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engessamento, não sei eu estou colocando aqui a gente teria que estudar junto a Jurídica. Mas 

a minha linha seria no sentido que a gente pudesse alçar, a partir daí estabelecer conexões que 

em função dessa  garantia,  até  à  luz  na  nova Política  de  Participação  Social  que  a  gente 

pudesse ir ampliando os mecanismos de diálogo, a partir de que essas instâncias vão sendo 

criadas.

Sr. Bernardo Novais da Mata Machado (Secretaria de Articulação Institucional) – Sim, 

uma coisa são os mecanismos de diálogo que nós temos várias possibilidades, outra coisa é 

participação nas reuniões do Conselho com direito a voz sem direito a voto.

Interlocutora não identificada – Perfeito.

Sr. Bernardo Novais da Mata Machado (Secretaria de Articulação Institucional) – Que 

isso depende do Decreto.

Sr. Davy Alexandrisky (Representante da Área Técnico-Artística: Artes Visuais) – Não, 

pois é, mas a ideia da massa.

Sr. Bernardo Novais da Mata Machado (Secretaria de Articulação Institucional) – Ou a 

cada reunião dependendo do assunto da pauta,  aí é o Artigo 20, seja convocado, ou seja,  

havendo discussão sobre aquele tema, aí ele pode, a pessoa pode ser convidada, aí é o Artigo 

20, é outro caminho.

Sr. Davy Alexandrisky (Representante da Área Técnico-Artística: Artes Visuais) – Mas a 

ideia da massa, a ideia da massa.

Sr.  Bernardo  Novais  da  Mata  Machado (Secretaria  de  Articulação  Institucional) – 

Espera um pouco, Conselheiro Arthur Leandro pediu a palavra.

Sr. Arthur Leandro de Moraes Maroja (Representante da Área de Patrimônio Cultural: 

Culturas Afro-brasileiras) – Não, é...

Sr.  Bernardo  Novais  da  Mata  Machado (Secretaria  de  Articulação  Institucional) – 

Depois Chico Simões.
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Sr. Arthur Leandro de Moraes Maroja (Representante da Área de Patrimônio Cultural: 

Culturas Afro-brasileiras) – Não, eu tenho só duas questões em relação ao encaminhamento 

proposto pela Mesa, a primeira é: a resposta da Ministra a nossa solicitação lá no primeiro dia 

da Conferência Nacional de Cultura, e também nos encaminhamentos que foram dados aqui 

os Conselheiros seriam, esses convidados eles seriam a partir dessa reunião. Então a primeira 

questão é que esse mesmo grupo seja convidado para as próximas reuniões do CNPC para 

acompanharem essa discussão, acompanharem inclusive a discussão da Política Cultural e já 

irem se inteirando nas pautas do CNPC. A segunda questão é que quando o Gog fala de 

aprofundar mais o debate com a base, eu acho que aprofundar esse debate com a base ele está 

na pauta do dia de todos os Colegiados, mas eu não percebi nisso daí ele negar ou ele dizer 

que não gostaria da cadeira, inclusive, o Gog ele é, ou seja, não foi uma indicação nossa, ele 

foi uma escolha da Ministra. E aí eu gostaria de relembrar a discussão que nós tivemos a uma 

semana atrás na teia, onde o Hip Hop, onde teve um Fórum, onde teve uma conversa com a 

moçada do Hip Hop, e uma das coisas que foram tratadas lá amplamente foi essa questão da 

cadeira, e lá da teia a uma semana atrás estavam um Coletivo a dizer: “Nós queremos.” E aí 

se esse é o entendimento da Mesa, encaminhe desse jeito, mas eu acho que vocês vão colocar 

o Gog em uma situação complicada politicamente na base dele. 

Sr. Bernardo Novais da Mata Machado (Secretaria de Articulação Institucional) – Bom, 

ele disse explicitamente isso aqui, entendeu? Estava aqui ao meu lado, a gente pode levar à 

Ata aqui, então é, Chico Simões. Eu estou encaminhando, essa informação sobre a teia está 

me chegando agora, entendeu? (Intervenções simultâneas) Chico Simões, por favor.

Sr. Francisco Simões de Oliveira Neto (Representante de Inclusão Social por Intermédio 

da Cultura) – Não, é porque eu tenho uma proposta de encaminhamento.

Sr. Bernardo Novais da Mata Machado (Secretaria de Articulação Institucional) – Sim.

Sr. Francisco Simões de Oliveira Neto (Representante de Inclusão Social por Intermédio 

da Cultura) – Está claro que têm várias dúvidas, e a gente não pode mandar uma proposta de 

Decreto para a Presidenta? Com tantas dúvidas, assim, eu em 2014, 2010 quando fui indicado 

pela Comissão Nacional de pontos de Cultura em uma lista tríplice, a principal reivindicação 

era uma cadeira para os pontos de Cultura, a resposta: “Olha, isso depende de um Decreto, é  
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um  processo  muito  complexo  e  tudo.” Nós  reavaliamos,  analisamos  que  seria  mais 

interessante listarmos pontos de cultura dentro das linguagens de outros setoriais e tudo, foi o 

que foi realizado,  isso hoje é bastante  satisfatório,  tanto é que não estamos reivindicando 

cadeira. Mas como eu disse aqui, por exemplo, um setor muito importante que é Cultura da 

Infância que esteve aqui um movimento que está se articulando no Brasil inteiro, eles não 

estão aqui hoje reivindicando uma cadeira, porque saíram daqui assustados na reunião em que 

estiveram presente,  e  estão em dúvidas,  fizeram reunião lá  na teia  também e tiraram um 

indicativo  de  que  vão  realizar  um  Fórum  Nacional  em  setembro,  para  aí  nesse  Fórum 

aprofundar essa discussão. Eu acho que se vai mandar alguma proposta de Decreto para a 

Presidenta, que mande uma proposta assim: ela decreta que o Fórum mantendo a paridade ele 

pode,  o  Ministério  da  Cultura  ou  a  própria,  ou  o  Fórum,  não,  desculpa,  a  Comissão,  o 

Conselho pode se autorregular,  e agora a cada cadeira,  a cada observador ter um Decreto 

Presidencial, e eu digo só para esclarecer com relação ao Gog, o que eu digo para você é: o 

Gog estava em dúvida.

Sr. Bernardo Novais da Mata Machado (Secretaria de Articulação Institucional) – Isso e 

falou que: “Achava que deveria consultar melhor a base.” Foi isso o que ele disse.

Sr. Francisco Simões de Oliveira Neto (Representante de Inclusão Social por Intermédio 

da Cultura)  – Olha, eu não ouvi, a gente precisa, ele não, que sempre concordando com 

Arthur sempre.

Sr.  Bernardo  Novais  da  Mata  Machado (Secretaria  de  Articulação  Institucional) – 

Magdalena escreve aí, por favor.

Sr. Francisco Simões de Oliveira Neto (Representante de Inclusão Social por Intermédio 

da Cultura)  – Sempre é preciso consultar a base, agora dizer que ele falou que não era o 

momento, que ele não estava reivindicando uma cadeira.

Sr. Bernardo Novais da Mata Machado (Secretaria de Articulação Institucional) – Não.

Sr. Francisco Simões de Oliveira Neto (Representante de Inclusão Social por Intermédio 

da Cultura) – Ele também não disse isso.
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Sr.  Bernardo  Novais  da  Mata  Machado (Secretaria  de  Articulação  Institucional) – 

Negativo, ele não falou isso, ele falou.

Sr. Francisco Simões de Oliveira Neto (Representante de Inclusão Social por Intermédio 

da Cultura) – Não é? Aí você vai para um Decreto que fica faltando Hip Hop e depois ele 

vem e disse: “Não, mas eu estive lá e defendi.” 

Sr. Bernardo Novais da Mata Machado (Secretaria de Articulação Institucional) – Bom, 

a gente pode até chamá-lo de novo aqui ou então abrir a gravação. Agora...

Sr. Francisco Simões de Oliveira Neto (Representante de Inclusão Social por Intermédio 

da  Cultura)  –  Eu  acho  que  está  cedo  para,  acho  que  está  cedo,  então  só  finalizando, 

finalizando, eu acho que está cedo para encaminhar uma proposta de Decreto Presidencial, 

isso precisa ser amadurecido, nós não temos pressa, tem Copa do Mundo. 

Sr. Bernardo Novais da Mata Machado (Secretaria de Articulação Institucional) – Nós 

temos. (Intervenções simultâneas) 

Interlocutor não identificado – Nós temos.

Interlocutor não identificado – Nós estamos na fila há 500 anos meu amigo.

Interlocutor não identificado – Você não tem, você está sentado aí.

Sr. Francisco Simões de Oliveira Neto (Representante de Inclusão Social por Intermédio 

da Cultura) – É muito ruim deixar o Gog embora para...

Interlocutora não identificada – Eu estou muito mais do que 500 anos, eu estou há milhões 

de anos na fila e não temos pressa, nós a humanidade.

Interlocutor não identificado – Concorde por você e não por nós.

Sr. Bernardo Novais da Mata Machado (Secretaria de Articulação Institucional) – Uma 

questão de ordem ali do...
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Interlocutor não identificado – Pela ordem companheiros.

Sr. Bernardo Novais da Mata Machado (Secretaria de Articulação Institucional) – Duas 

questões de ordem, Márcia e Rodrigo.

Sra. Márcia Helena Rollemberg (Secretaria da Cidadania e da Diversidade Cultural) – 

Messi Paulão, por favor, espera aí.

Sr.  Bernardo  Novais  da  Mata  Machado (Secretaria  de  Articulação  Institucional) – 

Espera aí, é que questão de ordem precede.

Sra. Márcia Helena Rollemberg (Secretaria da Cidadania e da Diversidade Cultural) – 

Márcia.

Sr.  Bernardo  Novais  da  Mata  Machado (Secretaria  de  Articulação  Institucional) – 

Questão de ordem precede, Rodrigo, vamos manter a tranquilidade.

Sr. Rodrigo Aldeia Duarte (Arquivo)  – Gente, o que a gente está discutindo aqui é um 

Decreto Presidencial, uma alteração no Decreto que primeiro, bom, é um processo, primeiro 

será analisado por essa Comissão que o Bernardo citou, suponho que essa Comissão vai dar 

uma Minuta de Decreto.

Sr. Bernardo Novais da Mata Machado (Secretaria de Articulação Institucional) – Claro.

Sr. Rodrigo Aldeia Duarte (Arquivo) – Essa Minuta pode, eu sugiro já de antemão que seja 

analisada por esse Conselho, e então encaminhada à Ministra que a encaminhará à Presidenta 

para alterações e para, enfim, aos trâmites. É, tem uma Copa e Eleição, então acredito, posso 

estar  sendo,  posso  estar  enganado,  mas  acredito  que  isso  não  será  concluído,  todo  esse 

processo  nesse  ano.  De qualquer  modo  entendo  a  sua  dúvida  em relação  ao  que  o  Gog 

colocou, agora, acho que o debate com a base que o Gog colocou não inviabiliza o pleito de 

cadeira, acho que se o Hip Hop não estiver nessa proposta de Minuta que vai começar a ser 

debatida a gente vai... Caso a demanda dele com a base venha dizer:  “Ah, não, realmente  

queremos uma cadeira.”  Vai jogar para um outro processo de um outro Decreto que vai, 
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então eu acho que como o Decreto não vai sair imediatamente, é melhor jogar o Hip Hop 

como demanda de cadeira nesse Decreto que vai sendo gestado, enquanto isso o Gog faz lá, 

as, enfim, as gestões lá com a galera dele e a gente converge.

Sr.  Bernardo  Novais  da  Mata  Machado (Secretaria  de  Articulação  Institucional) – 

Podemos fazer isso, agora eu quero dizer claro o seguinte: que a Oitiva, o conto de pauta claro 

foi assim, ouvir, por favor, Márcia, o ponto de pauta que nós tivemos ontem e hoje é uma 

Oitiva  dos  segmentos  para  se  manifestarem sobre  a  conveniência  de  ter  uma  cadeira  no 

Conselho Nacional de Política Cultural, essa conveniência não foi manifestada aqui pelo setor 

Hip Hop. E aí por isso que eu estou encaminhando dessa forma, não estou querendo excluir 

ninguém, essa conveniência foi colocada de forma paradoxal e contraditória, e ele falou: “Eu 

tenho que ouvir.” Isso ficou claro, então agora, se a gente for caminhar para isso que você 

está propondo é possível, a gente inclui no Decreto e enquanto não sair para a Presidência da 

República fica lá. Agora veja bem, não é um procedimento racional da forma que a gente está 

encaminhando, entendeu? Ela é mais uma coisa que vai ficar em espera, segundo, se esse 

Decreto ainda for objeto de análise dentro desse Conselho, essa Minuta, então aí a próxima 

reunião em setembro.

Sr. Francisco Simões de Oliveira Neto (Representante de Inclusão Social por Intermédio 

da Cultura) – Bernardo eu...

Sr. Bernardo Novais da Mata Machado (Secretaria de Articulação Institucional) – Então 

tem esse detalhe também, está bom?

Sr. Francisco Simões de Oliveira Neto (Representante de Inclusão Social por Intermédio 

da Cultura) – Um minutinho, Bernardo, eu entendi que foi.

Sr.  Bernardo  Novais  da  Mata  Machado (Secretaria  de  Articulação  Institucional) – 

Primeiro a Márcia pediu.

Sr. Francisco Simões de Oliveira Neto (Representante de Inclusão Social por Intermédio 

da Cultura) – Não, só entendi que ele pediu, é que ele solicitou.

191



Sr. Bernardo Novais da Mata Machado (Secretaria de Articulação Institucional) – Não, 

isso eu estava aqui bastante atento gente.

Interlocutor não identificado – É, já acabou a questão de ordem aí?

Sr. Bernardo Novais da Mata Machado (Secretaria de Articulação Institucional) – A 

Márcia, você já falou? Já fez a sua questão de ordem?

Sra. Márcia Helena Rollemberg (Secretaria da Cidadania e da Diversidade Cultural) – 

Não, a minha questão de ordem é que eu estou achando confuso, esse Pleno está decidindo 

sobre a alteração do Decreto onde está sendo considerado um conjunto de novas cadeiras, 

essas  cadeiras  vão  implicar  em novos  Colegiados?  Primeira  pergunta,  segunda,  qual  é  o 

procedimento? Quer dizer, o Rodrigo colocou aqui que: “O fluxo de voltar aqui o Decreto.” 

Porque eu acho que seria saudável, e a minha proposta é que ao se elaborar o Decreto, que a 

gente  busque  estruturar  melhor  os  caminhos  de  diálogo  e  de  ampliar  a  participação  da 

sociedade civil nessas questões, porque como foi colocado aqui eu tenho Pleito da questão da 

criança, eu tenho Pleito da questão dos próprios pontos de cultura que e a questão da cadeira 

de inclusão social que também se coloca nessa discussão, e os Pleitos que foram colocados 

aqui que todos também são procedentes. Então assim, acho que a gente tem que buscar um 

fluxo rápido de buscar essas devolutivas, mas pensar que a solução do Decreto é uma solução 

que  deve  alargar  e  estruturar  outras  possibilidades,  sem que precise  novamente  alterar  o 

Decreto,  e  aí  a  gente  teria  que estudar,  sobre a  nova Legislação que está  colocada,  se  é 

possível, que cada vez que eu alce uma instância, se cria um Grupo de Trabalho por exemplo, 

com relação à mulher, cultura, eu vou ter que alterar o Decreto para ter a voz feminina dentro 

do Conselho, ou seja, de eu poder facilitar esse processo de contato, essa é a minha questão.

Sr. Bernardo Novais da Mata Machado (Secretaria de Articulação Institucional) – Olha, 

eu vou só ler aqui os elementos que a gente já tem normatizados.

Sr. Messi Paulão – Eu queria ter garantido a fala, porque está dentro do processo, antes de 

você fazer a leitura se for possível, porque eu me inscrevi.

Sr.  Bernardo  Novais  da  Mata  Machado (Secretaria  de  Articulação  Institucional) – 

Quem?
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Sr. Messi Paulão – Messi Paulão que está falando.

Sr. Bernardo Novais da Mata Machado (Secretaria de Articulação Institucional) – Ah, 

desculpe.

Sr. Messi Paulão – Eu lhe agradeço, muito obrigado.

Sr. Bernardo Novais da Mata Machado (Secretaria de Articulação Institucional) – Bom, 

eu vou responder as questões de ordem em primeiro lugar porque elas precedem, está bom?

Sr. Messi Paulão – Está ok.

Sr. Bernardo Novais da Mata Machado (Secretaria de Articulação Institucional) – E...

Sr.  Messi Paulão – É uma pena, porque eu queria fazer um questionamento. (Intervenções 

simultâneas) É Bernardo.

Sr. Bernardo Novais da Mata Machado (Secretaria de Articulação Institucional) – Não, 

não vou decidir agora não.

Sr.  Messi Paulão – Não, eu sei, é porque não, eu acho que todo mundo aqui trabalha com 

patrimônio inclusive, não é? Todo mundo conhece a Legislação e toda hora, você fez uma 

apresentação ontem belíssima mostrando todos esses pontos que é retomar, mas é uma pena e 

aí a gente tem que estar falando quando o Gog foi embora, se eu soubesse que iria ter uma 

debate do Hip Hop, porque vocês, está sendo valorizada mais a fala quando ele disse que: 

“Tinha que ouvir mais outras pessoas.”

Sr. Bernardo Novais da Mata Machado (Secretaria de Articulação Institucional) – Isso.

Sr.  Messi Paulão –  Mas  ele  pontou,  se  pegar  a  gravação  aí  na  fala  o  tempo  todo  da 

importância de se ter a presença do Hip Hop aqui.
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Sr. Bernardo Novais da Mata Machado (Secretaria de Articulação Institucional) – A 

posição pessoal dele.

Sr. Messi Paulão – Isso aí não está sendo valorizado, não, mesmo que seja pessoal dele, mas 

como vocês que convidaram para mim está tranquilo.

Sr. Bernardo Novais da Mata Machado (Secretaria de Articulação Institucional) – Sim, 

mas quando ele manifestou vontade de ouvir o setor ele deixou de dizer que a posição pessoal 

dele predominava, óbvio.

Sra. Márcia Helena Rollemberg (Secretaria da Cidadania e da Diversidade Cultural) – 

Mas aí a gente tem 32 horas de discussão dentro da teia do Hip Hop que é essa questão se for 

colocada ela reitera, eu acho que aí é só uma questão só de.

Sr. Bernardo Novais da Mata Machado (Secretaria de Articulação Institucional) – essa 

questão é nova para mim.

Sra. Márcia Helena Rollemberg (Secretaria da Cidadania e da Diversidade Cultural) – 

É, porque na verdade assim, foi trazido o Gog como um dos representantes, mas na verdade 

existe um conjunto e esse Pleito está dado também nesse conjunto, então eu acho que a gente 

tem que fazer um nivelamento dessa informação, e acho que o Gog colocou algumas questões 

aqui que são também para serem avaliadas, mas a posição dele não fecha a questão, acho que 

isso é uma questão.

Interlocutor não identificado – Eu gostaria de Complementar a fala da Márcia, porque o que 

o Gog coloca e aí quem conhece o universo do Hip Hop sabe como se dá essas relações, ele  

não quis chamar unicamente para si a responsabilidade,  sendo que ele não estava inserido 

nessa discussão.

Sr. Bernardo Novais da Mata Machado (Secretaria de Articulação Institucional) – Isso.

Interlocutor não identificado – E isso foi questionado inclusive na teia, por uma galera que 

estava lá, inclusive, encaminhou documento a SCDC reivindicando a cadeira e questionaram: 

“Por que Gog?” Porque qualquer um de nós aqui iria lá defender enfaticamente a criação da 
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cadeira, eu entendo da posição dele, quer dizer, você não está inserido na discussão e vai fazer 

uma  defesa  sim ou não,  não  é?  A coisa  fica  meio  complicada,  mas  é  uma  demanda  do 

Coletivo do Hip Hop para criação sim, inclusive, demandaram isso por escrito.

Sr. Bernardo Novais da Mata Machado (Secretaria de Articulação Institucional) – Ok, e 

essa informação para mim é nova, ela está chegando agora e diante dessa informação então 

vamos incluir o Hip Hop na proposta do Decreto, é isso.

Interlocutor não identificado – E só para concluir, Bernardo, eu acho que a condução sua 

estava sendo excelente até agora, até porque depois de várias discussões desse objeto que é a 

criação dessas cadeiras,  quer dizer,  não dá para nesse momento ficarmos divagando sobre 

outras demandas, porque aí que venham ao seu tempo e serão discutidas ao seu tempo.

Sr. Bernardo Novais da Mata Machado (Secretaria de Articulação Institucional) – Ok. 

bom, então mantenho o encaminhamento, só falta a Secretaria Geral do Conselho irá fazer 

uma Minuta de Decreto, colocará dentro do CIPOC que é uma instância desse Conselho que 

irá discutir e encaminhar a Ministra do estado para enviar à Casa Civil com as cadeiras que 

foram aqui  colocadas:  as cadeiras  de Cultura Alimentar,  Hip Hop, Povos e Comunidades 

Tradicionais de Matriz Africanas, Quilombolas e Hip Hop, e Capoeira, desculpa, e Capoeira, 

é isso. E a solicitação de direito a voz da LGBT, são dois Artigos diferentes no Decreto, por 

isso que eu gostaria de ler para que não haja dúvida, o Artigo na verdade é todo o Artigo 12, 

no Artigo 12 do Inciso VI estão os representantes das áreas Técnico-Artísticas e no Artigo 7º 

os representantes da área de Patrimônio Cultural, eu entendo que todos os, podemos discutir 

que todas as cadeiras aprovadas aqui estão no âmbito do Patrimônio Cultural, ou o Hip Hop é 

Técnico-Artístico? Não sei, temos que discutir isso.

Interlocutor não identificado – Não, está dentro, isso foi colocado aqui várias vezes, quer 

dizer, não é estética. (Intervenção fora do microfone) Patrimônio Cultural sem dúvida.

Sr. Bernardo Novais da Mata Machado (Secretaria de Articulação Institucional) – É, o 

Artigo, aí no § 2º:  “Poderão integrar o Plenário na condição de Conselheiros convidados  

sem direito  a voto um representante dos  seguintes  órgãos e  entidades...” Aí  lista  vários: 

“Academia de Letras, Academia Brasileira de Música,  Campo da TV Pública,  Ministério  

Público Federal, Comissão de Educação do Senado Federal.” E aqui a proposta: “Incluir o  
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Comitê-Executivo LGBT vinculado à Secretaria de Cidadania e Diversidade Cultural.” É 

isso, o que a gente vai ter que decidir é com relação aos membros do Poder Público que aí é o 

§ 1º, o Inciso I, quais serão as novas cadeiras destinadas ao Poder Público, sabendo que já 

existe uma indicação de uma cadeira para a SEPPIR, é isso, também foi aprovada na mesma 

Moção.

Sra. Márcia Helena Rollemberg (Secretaria da Cidadania e da Diversidade Cultural) – 

A minha pergunta aí é só a seguinte, quando eu listo essas entidades eu não posso abrir uma 

possibilidade  de  que  em  outras  instâncias  que  sejam  reconhecidas,  institucionalizadas  e 

aprovadas no âmbito do Conselho? Porque pensa bem.

Sr.  Bernardo  Novais  da  Mata  Machado (Secretaria  de  Articulação  Institucional) – 

Podemos, agora, nós temos aqui.

Sra. Márcia Helena Rollemberg (Secretaria da Cidadania e da Diversidade Cultural) – 

É,  porque  eu  acho  é  deixa  a  porta  um pouco  mais  aberta,  porque  assim,  tem o  GT de 

Acessibilidade, vai ter a questão da pauta da criança, vai e a gente tem que ter brecha para 

poder estar alçando esses convidados aqui na medida em que essas pautas de coloquem de 

maneira mais contundente. Então assim, é um Pleito que eu faço para estudar junto a Jurídica 

se é possível isso, que a gente deixe uma porta aberta para que a gente não precise alterar o 

Decreto para que essa participação ocorra, ampliada, porque ser não tem direito a voto, direito 

a voz que a gente está falando, então.

Sr. Bernardo Novais da Mata Machado (Secretaria de Articulação Institucional) – Foi 

nesse sentido que eu falei, viu? É só, agradecido, não eu acho que é perfeitamente possível a 

gente fazer essa sugestão, evidentemente que a gente vai ter que ouvir a Consultoria Jurídica, 

porque nós temos no Artigo 20 do Regimento, que sustentou essa convocação que a gente fez 

nessa sessão que é justamente: “Poderão ser convidadas pelo Presidente do CNPC que é a  

Ministra de Estado, para participarem de reuniões específicas com direito a voz e sem direito  

a voto, pessoas e instituições relacionadas a assunto que esteja sendo objeto de análise.” Isso 

está no Regimento Interno, foi isso que deu base a essa reunião de ontem e de hoje, então isso 

já está aqui, só que é Regimento Interno. Então a gente pode ficar com isso, então havendo 

assunto referente na pauta que pode ser incluído por qualquer Conselheiro, referente a um 

setor novo, seja convidado a participar, eu acho que é o caminho, agora, isso é um convite 
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claramente  direcionado  para  uma  reunião  onde  esteja  pautado  aquele  assunto,  entendeu? 

Então também tem essa possibilidade ou essa outra que você está levantando, já no Decreto 

abrir. (Intervenção fora do microfone) Também.

Interlocutora não identificada – Estudar qual é o melhor mecanismo.

Sr.  Bernardo  Novais  da  Mata  Machado (Secretaria  de  Articulação  Institucional) – 

Vamos estudar.

Sra. Márcia Helena Rollemberg (Secretaria da Cidadania e da Diversidade Cultural) – 

A minha consideração é só que agora a gente tem uma nova luz com relação a participação 

social que é o novo Decreto, então.

Sr. Bernardo Novais da Mata Machado (Secretaria de Articulação Institucional) – E 

sim, e que com certeza a Jurídica vai ter que se. (Intervenções simultâneas) 

Sra. Márcia Helena Rollemberg (Secretaria da Cidadania e da Diversidade Cultural) – 

Exatamente a gente olhar à luz dessa nova luz.

Sr. Bernardo Novais da Mata Machado (Secretaria de Articulação Institucional) – É. 

Interlocutor não identificado – Vai seguir a ordem de inscrição aí?

Sr. Bernardo Novais da Mata Machado (Secretaria de Articulação Institucional) – Ainda 

tem? Não está esgotado o assunto?

Interlocutor não identificado – Não.

Sr. Bernardo Novais da Mata Machado (Secretaria de Articulação Institucional) – É, por 

favor, e tem inscrição? Ajuda aqui. Val e Davy, Val é, desculpa Val.

Sr. Valderedo Gomes da Silva (Música Popular) – Bem, o que eu queria falar foi o que eu 

falei naquela hora, o que eu entendi do Hip Hop é que ele realmente estava pleiteando uma 

pauta.
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Sr. Bernardo Novais da Mata Machado (Secretaria de Articulação Institucional) – Já 

está incluído.

Sr. Valderedo Gomes da Silva (Música Popular) – De uma cadeira não é?

Sr. Bernardo Novais da Mata Machado (Secretaria de Articulação Institucional) – Já 

está incluído.

Sr. Valderedo Gomes da Silva (Música Popular) – Então foi isso.

Sr. Bernardo Novais da Mata Machado (Secretaria de Articulação Institucional) – Aqui.

Sr. Davy Alexandrisky (Representante da Área Técnico-Artística: Artes Visuais)  – Eu 

queria aproveitar para estender um pouquinho mais essa nossa conversa para a gente pensar 

junto, Bernardo, porque você que vai ter que estartar esse processo.

Sr. Bernardo Novais da Mata Machado (Secretaria de Articulação Institucional) – É, na 

verdade a Mesa está respondendo a uma questão de ordem.

Sr. Davy Alexandrisky (Representante da Área Técnico-Artística: Artes Visuais)  – É, 

pois é, você poder estartar esse processo, deixar bem claro a ideia da Márcia, que ela reforçou 

agora que é um pouco diferente dessa compreensão que você devolveu para a gente, a ideia 

não é que se dentro do Artigo 20 se convide para reuniões específicas, é que na medida em 

que a gente aqui ao longo das discussões desses dois dias sobre essas cinco cadeiras, a gente 

partiu  para  um outro  nível  de  discussão  que  foi  um pouco  mais  profundo  em relação  a 

formação do Conselho. E com a proposta, para mim até surpreendente do pessoal do LGBT, 

que  todo mundo  previa,  eu  e  todo mundo  imaginava  que  as  pessoas  que  estavam sendo 

convidadas, que estavam vindo aqui era para pleitear uma cadeira, e eles chegam aqui e não 

pleiteiam uma cadeira  e querem um espaço. Então se a gente vai criar  essa instância  por 

Decreto, dentro do Decreto criar uma instância junto as Secretarias ou vinculadas que tenham, 

que estejam afetas à questão, que isso não seja limitada a reunião específica, para que essa 

demanda possa ser uma coisa mais natural, porque até mesmo para a gente ir ensaiando essa 

história  de  deixar  explodir,  de  deixar  crescer  ilimitadamente.  Então  o  que  acontece?  A 
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FUNARTE  por  exemplo,  tem  a  possibilidade  de  chamar,  sei  lá,  os  performances  ou  os 

Fotógrafos ou quem quer que seja, para participar sempre, eventualmente até aqui no Decreto 

diz que essas pessoas que vieram tem que bancar a sua passagem, sua hospedagem, eu não sei 

como  é  que  é  isso,  eu  estou  dizendo  que  o  Ministério,  mas  que  haja  essa  abertura  de 

participação  com direito  a  voz  de  vários  segmentos  à  luz  do  interesse  das  Secretarias  e 

vinculadas do Ministério, porque eu acho que isso aí já não é nem mais uma questão só de 

demanda da sociedade, o próprio Ministério está emparedado. Então o próprio Ministério está 

começando a sentir necessidade a partir do Decreto, que tem que ter essa governabilidade 

compartilhada, etc. e tal, está sentindo a necessidade de criar mecanismos, porque é a história 

do Cultura Viva.

Sr. Bernardo Novais da Mata Machado (Secretaria de Articulação Institucional) – Oh, 

Davy, eu acho que você não entendeu a minha resposta.

Sr. Davy Alexandrisky (Representante da Área Técnico-Artística: Artes Visuais) – Não, 

não entendi então.

Sr. Bernardo Novais da Mata Machado (Secretaria de Articulação Institucional) – É, na 

verdade é o seguinte, eu estou considerando a proposta da Márcia que: “E outras entidades à  

critério do Conselho Nacional de Política Cultural.” Incluir no Decreto: na possibilidade de 

os  convidados  no  Decreto  com direito  a  voz  sem direito  ao  voto,  colocar  um parágrafo 

dizendo que o Conselho Nacional de Política Cultural poderá indicar outras entidades, etc., 

isso a gente vai ter que passar pelo Jurídico para ver. O que eu disse é que não havendo essa 

possibilidade, porque eu estou dizendo isso porque o Artigo cita entidade por entidade.

Sr. Davy Alexandrisky (Representante da Área Técnico-Artística: Artes Visuais) – Mas 

vai ser mexido nesse Artigo.

Sr. Bernardo Novais da Mata Machado (Secretaria de Articulação Institucional) – Vai.

Sr. Davy Alexandrisky (Representante da Área Técnico-Artística: Artes Visuais) – Se a 

gente vai mexer no Decreto depois mexer em qualquer coisa.
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Sr. Bernardo Novais da Mata Machado (Secretaria de Articulação Institucional) – Vai 

inclui, por exemplo, a questão LGBT, e a Márcia está propondo que se inclua um parágrafo 

possibilitando que outros venham.

Sr. Davy Alexandrisky (Representante da Área Técnico-Artística: Artes Visuais) – Não, 

a proposta da Márcia é que não se inclua LGBT, que se inclua a condição, não o nome, não é 

isso Márcia? Que não se inclua a condição LGBT, se inclua a condição de que. (Intervenções 

simultâneas) 

Interlocutor não identificado – É, que dê uma mobilidade ao Ministério.

Sr. Bernardo Novais da Mata Machado (Secretaria de Articulação Institucional) – É 

isso.

Interlocutor  não  identificado –  Quer  dizer,  que  possa  ser  feito  por  Portaria  e  não  por 

Decreto Presidencial.

Sr. Bernardo Novais da Mata Machado (Secretaria de Articulação Institucional) – Não 

está fora de questão, o que eu estou dizendo é o seguinte: não havendo a possibilidade disso e 

é  uma consulta  que  a  gente  tem que fazer,  continua  valendo  o Artigo  20  do Regimento 

Interno, foi só o que eu disse. Entendeu? Então vamos tentar, fazer parte da nossa proposta, 

quem mais? Se pronunciar sobre esse assunto. Acho que eu estou ficando cansado viu? Vou 

passar para você. Vou pedir, ah, agora são as Moções. (Intervenção fora do microfone) 

Sr. Rodrigo Aldeia Duarte (Arquivo) – Bernardo?

Sr. Bernardo Novais da Mata Machado (Secretaria de Articulação Institucional) – Oi.

Sr. Rodrigo Aldeia Duarte (Arquivo) – Por favor.

Sr. Bernardo Novais da Mata Machado (Secretaria de Articulação Institucional) – Sim.

Sr. Rodrigo Aldeia Duarte (Arquivo) – Eu queria fazer um registro para o público aqui que 

constasse  em  Ata,  já  que  a  gente  venceu  esse  assunto  e  ainda  sobre  ele  eu  queria 
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profundamente  e  sinceramente  agradecer,  de todo o meu  coração,  a  todo mundo  que fez 

exposição  aqui  ontem  e  hoje,  ao  Gog,  ao  Pai  Paulo,  ao  Messi Paulão,  a  Mãe  Rita,  a 

companheira  Calunga que eu não consegui mesmo,  Helena que eu não consegui gravar o 

nome dela.

Sr. Bernardo Novais da Mata Machado (Secretaria de Articulação Institucional) – Maria 

Helena.

Sr. Rodrigo Aldeia Duarte (Arquivo) – É, quero agradecer profundamente a vocês, eu saio 

daqui hoje com a certeza de que eu aprendei muito, saio daqui hoje me sentindo uma pessoa 

melhor, me sentindo feliz de ter tido a oportunidade de participar desse Conselho, mas em 

especial  de participar  desses dois dias, porque eu acho que a gente avançou assim,  muito 

mais, infinitamente mais do que no último ano e meio, acho que foi, enfim, finalmente a gente 

pôde de fato se debruçar sobre questões que estão sobre a nossa cabeça aqui. E eu acho que 

para mim pessoalmente foi uma experiência fantástica, eu não quis fazer essa falação, porque 

todo mundo se levantou para falar com, da Ministra aqui conosco, então, mas eu também 

queria agradecer a Ministra, e você trabalhar na SEPPIR não é? Ah, na Palmares, enfim. Mas, 

e queria fazer eco e assim, as palavras da Ministra quando ela fala que, quando ela falou que:  

“Democracia é conflito, é negociação, e que hoje a gente já como sociedade, já começamos  

um processo de reversão de um quadro histórico de exclusão, e hoje a gente chega a um  

momento  em que a  democracia  começa  hoje  em uma fase  mais  radical  de  inclusão,  de  

avanço.” Eu acho que é muito verdade isso, a democracia no Brasil vira uma página e começa 

um novo caminho hoje, e, oxalá, no futuro que a gente dê continuidade a esse processo, e que 

a gente não venha a ter um retrocesso nisso aí, que a gente consiga caminhar para frente e 

espantar  esses fantasmas aí  que vêm, enfim,  vêm aterrorizando a nossa sociedade a tanto 

tempo, agradeço muito a todos aqui presentes.

Sr.  Bernardo  Novais  da  Mata  Machado (Secretaria  de  Articulação  Institucional) – 

Obrigado, Arthur.

Sr. Arthur Leandro de Moraes Maroja (Representante da Área de Patrimônio Cultural: 

Culturas Afro-brasileiras) – É, eu acho que eu vou pedir para falar depois, está bom? Eu me 

esqueci, desculpa Bernardo, depois eu peço a palavra de novo.
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Sr. Bernardo Novais da Mata Machado (Secretaria de Articulação Institucional) – Não, 

é,  bom,  eu  na  verdade  nesse momento  vou introduzir  um novo ponto  de  pauta  que  é:  a 

aprovação da Moções e recomendações que estão sobre a Mesa.

Sr. Arthur Leandro de Moraes Maroja (Representante da Área de Patrimônio Cultural: 

Culturas Afro-brasileiras) – E o que eu queria na realidade era pedir um ponto de pauta para 

a próxima reunião, aí eu não sei qual é o momento, quando for o momento me avise.

Sr. Antônio Carlos Pinto Vieira (Museus)  – Bernardo? É Antônio Carlos de Museus, eu 

queria.

Sr. Bernardo Novais da Mata Machado (Secretaria de Articulação Institucional) – Ok.

Sr. Antônio Carlos Pinto Vieira (Museus)  – Fazer uma colocação também, é porque na 

verdade eu sou antigo, mas estou retornando para o Conselho agora, então eu me sinto como 

alguém novo aqui, e a gente ainda não teve a oportunidade de conversar, de ser conhecer 

melhor também, mas eu queria só registrar a questão da escolha do Grupo de Trabalho, eu 

talvez tenha perdido o momento em que foi feita essa escolha, negociação, porque o pessoal 

que esteve na teia, o pessoal dos pontos de memória tinham me pedido para tentar integrar 

essa Comissão, porque hoje é um movimento que cresce muito e que gostaria de ter uma 

participação  nesse  Grupo  de  Trabalho.  Eu  perdi  o  momento  ali,  talvez,  então  queria  só 

chamar.  Oi? É do Cultura Viva,  aí  eu queria  só registrar  isso,  porque eu acho que é um 

trabalho  coletivo  e  eu  preciso  dar  uma  satisfação  as  pessoas  que  me  demandaram  essa 

questão, e acho que a negociação foi feita e em algum momento ela aconteceu e eu realmente, 

eu perdi esse time. Agora, eu também queria confessar uma omissão minha, porque se falou 

muito da questão dos Museus e eu realmente procurei ouvir mais, eu acho que a gente queria 

ouvir  mais,  eu  vejo  que  esse  Conselho  amadureceu  bastante  de  quando  eu  participei 

efetivamente, eu participei ali do início, mas acho que a gente tem dois desafios aí: um deles é 

flexibilizar e ter coragem de flexibilizar a questão dos grupos que vão estar, os setores que 

vão estar representados, hoje a gente tem um procedimento que é um tanto burocrático e que 

acaba dificultando, talvez uma dinâmica mais veloz para que o Conselho ele possa também 

estar desenvolvendo essas atividades. Então um Decreto a gente sabe que é algo que demanda 

um  trabalho  muito  grande,  um  esforço  muito  grande  que  passa  por  todo  um  processo 

burocrático, e nós temos aqui um processo que é da sociedade e que é um processo dinâmico. 

Então  seria  interessante  que  a  gente  pudesse  ter  ferramentas  que  favorecessem  esse 
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dinamismo também na escolha dos assentos, nas participações, enfim, isso seria fundamental, 

e eu acho que essa discussão é o que nós temos aqui. E para a questão dos Museus eu não sei 

se seria oportuno, mas eu queria registrar a preocupação com essa questão área portuária do 

Rio  de Janeiro,  talvez  isso poderia  ser  tornar  uma Moção,  porque enquanto  se falava  do 

Museu do Negro aqui em Brasília, que eu acho que é importantíssimo a gente ter esse Museu, 

já que nós estamos na Capital Federal, e isso tem um papel político muito importante, mas no 

Rio de Janeiro a gente tem um aspecto simbólico também muito importante no campo da 

memória  e  da  história.  E  atualmente  está  sendo  feita  uma  revitalização  chamada:  Porto 

Maravilha, pela Prefeitura e me preocupa muito é, talvez a forma como isso vem sendo feita, 

talvez sem a participação da sociedade,  discutindo e decidindo o que vai ser feito. Queria 

chamar a atenção porque é uma região histórica importantíssima, eu diria que em uma região 

histórica para a cidade do Rio de Janeiro, eu diria que é Patrimônio da Humanidade, porque é 

uma região que tem também no seu processo um trabalho de apagamento já que é uma região 

que foi aterrada, todo nós sabíamos onde estava o Cais do Valongo, e levou quase 400 anos 

próprio esse Cais ser novamente, ser desenterrado, quando todo mundo sabia deram o nome 

de Cais da Imperatriz para tirar, digamos, de grande força daquele espaço urbano da cidade. E 

agora esse espaço vem à tona em uma região onde havia o tráfico negreiro, onde entraram 

mais de um milhão de africanos escravizados aqui no Brasil, e por isso que eu digo que é 

Patrimônio  da  Humanidade.  Então  com  toda  essa  discussão  eu  fiquei  muito,  digamos 

preocupado,  porque eu acho que esse Museu aqui de Brasília  ele tem que ser um grande 

articulador também com os pontos de memória que trabalham com a questão negra, com os 

pontos de cultura também, com os Museus, porque a representação que nós temos hoje do 

negro,  dos  Museus  tem  que  ser  questionadas,  inclusive,  nos  Museus  do  IBRAM,  é  só 

instrumento  de  tortura,  é  só  folclorização,  o  negro  não  aparece  como  protagonista  da 

construção desse país. Então isso nós temos que questionar também, essa forma e também 

temos que buscar que essa transformação ocorra nos nossos Museus, eu estou falando de uma 

área da cidade do Rio de Janeiro que está passando por uma modificação muito grande, por 

um  processos  de  especulação  imobiliária,  o  dono  Audit  Ramp comprou  terrenos,  está 

levantando arranha-céus ali, um processo de gentrificação da população pobre e negra que 

vivia nesse espaço da cidade, e ao mesmo tempo em que você tem ali referências que são 

muito fortes, e que eu acho que corre um risco sim, ali nós temos o Cemitério dos Pretos 

Forros, nós temos os Centro Cultural José Bonifácio, nós temos ali o Cais do Valongo, que eu 

já falei sobre ele. Eu acho que é um ponto fundamental para a história da diáspora africana no 

mundo inteiro, e a gente tem que valorizar isso, nós temos ali a Pedra do Sal, onde acontece 

203



até hoje, o João da Baiana, pessoal que da pequena África, temos ali a pequena África, temos 

ali os pontos onde aconteceu a Revolta da Vacina, foi liderada por um negro chamado Prata 

Preta Capoeirista. É, o Morro da Providência que foi a Primeira Favela do Brasil, surgia a 

partir de canudos, está ali naquela região da cidade, ali a gente tem o Povo da Estiva que teve 

uma participação fundamental em todo o processo político desse país, inclusive, também na 

construção da Capoeira, e hoje a Cidade do Samba. Então eu fico muito preocupado com a 

preservação disso, gostaria que talvez a gente transformasse isso em uma recomendação, em 

uma Moção, para que os órgãos que trabalham com a questão da Cultura Negra e todos nós, 

porque acho que esse tema é um tema transverso, a gente não pode colocar em um quadrado 

nem guetificar, porque esse é um tema que é transverso para a sociedade, porque todos nós de 

alguma forma ou de outra somos negros também. É temos que trabalhar essa questão, porque 

eu só queria também fazer um registro, porque aqui nós estamos em uma sala de reunião, 

muitas vezes a gente não se conhece e não sabemos a realidade que nós vivemos, eu falo da 

Maré, hoje está passando por um processo de pacificação no Rio de Janeiro, eu sou um dos 

fundadores do Museu da Maré, que é um Museu de Comunidade, e nós trabalhamos com 

temas na exposição, e agora nós fizemos recentemente uma alteração dos temas do Museu, 

uma nova exposição discutida com a comunidade, quando eu digo comunidade não é todo 

mundo,  mas  pessoas  que se interessam que vêm também discutir  isso.  E eu achei  muito 

interessante, importante que nessas discussões com lideranças, enfim, as pessoas chamaram 

atenção para o Templo  da Fé e queriam que fosse feito  nessa exposição uma espécie  de 

Memorial das Religiões de Matriz Africana, porque nós nas nossas comunidades e no Rio de 

Janeiro de uma forma geral  nós estamos  passando por  um movimento  de perseguição de 

silenciamento  dos  terreiros,  dos  candomblés,  umbanda,  Pais  de  Santos  são  expulsos  das 

comunidades, isso não é Folclore, isso não é história de internet isso é fato, então é preciso 

também que a gente atente para essa situação que nós estamos vivendo. E a comunidade então 

pediu para valorizar, inclusive, pessoas evangélicas apoiaram essa iniciativa, então dentro do 

Museu na sua simplicidade existe ali um gongar com toda, construído com algumas Mães de 

Santo que não se declaram Mães de Santo dentro de uma comunidade, onde de certa forma é 

proibido você expressar a sua religiosidade. Então queria deixar essas questões e até acalmar a 

minha alma, porque eu acho que me omiti nessa discussão hoje aqui, mas queria agradecer 

muito também o tanto que aprendi, ver que nós estamos de fato construindo um Brasil novo, 

porque eu acho que é uma revolução que é barulhenta, mas também é muito silenciosa essa 

revolução  que  se  faz  pela  cultura,  que  transforma  o  homem  em  seu  todo,  e  aí  a  gente 

transforma também a nossa sociedade, era só isso obrigado.

204



Interlocutor não identificado – Oh, Bernardo, eu gostaria  só de complementar  essa fala 

extremamente positiva do companheiro e manifestar o incômodo do Movimento Negro, e eu 

tenho expressado isso junto à  Palmares  nós sabemos a dificuldade  da Ministra  Marta  em 

discutir conceitos, a dificuldade real e eu já tive oportunidade de tentar. “Não, fala o que você 

quer.” Como fala o que você quer? Se você não souber porque eu quero não adianta te falar o 

que eu quero, não é? Primeiro eu tenho que falar porque eu quero isso e ela não deixa você 

falar porque você quer, vira meio tocador de obra: “ta-tum-pum-pum.” E na Conferência de 

cultura causou profundo mal-estar quando ela anunciou o Museu, viu amigo? É o nome que 

ela dar ao Museu Afro é o Museu da Dor, e em uma discussão (Ininteligível) do Movimento 

Negro, marxistas, eu falo: opa, você está me colocando, você leu “Jacob Gorender” e quer me 

transformar  em  um  saco  de  açúcar,  onde  que  eu  sou  protagonista?  Meus  avós  são 

protagonistas nessa história toda aí? E fica aquela coisa, o negro valia meio saco de açúcar, 

equivalia... E é mais ou menos isso, tem no Rio como ele está dizendo, a palavra favela e 

pouco  gente  sabe  veio  de  uma  fava  trazida  lá  de  Canudos,  e  plantada  no  Morro  da 

Providência, daí essa denominação favela que passa a ser usada no Brasil todo. Então eu sei 

que eu particularmente não vou ter oportunidade de fazer essa discussão com Ministra, mas 

até aí para quem cuida da imagem da Ministra nós não queremos Museu da Dor não.

Sr. Bernardo Novais da Mata Machado (Secretaria de Articulação Institucional) – Está 

ok.

Interlocutor não identificado – Esse não é pedido nosso não.

Sr. Bernardo Novais da Mata Machado (Secretaria de Articulação Institucional) – Você 

está ligado? Você pediu a palavra? É, Jeferson pediu e você? Flávio?

Sr. Flávio Viana e Silva (Circo) – Eu só tinha uma pergunta só bem rapidinho. É, essa 

Comissão do Cultura Viva ela foi renovada ou ela foi reencaminhada?  Porque eu,  é só a 

Naiara que é a nova, que é nova?

Sr. Bernardo Novais da Mata Machado (Secretaria de Articulação Institucional) – Não, 

esse é um GT, é um Grupo de Trabalho que não é vinculado ao Conselho não, é um GT do 

Programa Cultura Viva.
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Sr. Flávio Viana e Silva (Circo) – Não, eu sei, só a minha pergunta é se ele foi renovado?

Sr. Bernardo Novais da Mata Machado (Secretaria de Articulação Institucional) – Não.

Sr. Flávio Viana e Silva (Circo) – Se foram trocados os membros?

Sr. Bernardo Novais da Mata Machado (Secretaria de Articulação Institucional) – Não, 

está sendo a indicação agora.

Sr. Flávio Viana e Silva (Circo) – Ou se os membros foram reencaminhados?

Sr. Bernardo Novais da Mata Machado (Secretaria de Articulação Institucional) – Não, 

a indicação é nova.

Sr. Flávio Viana e Silva (Circo) – É uma Portaria recente?

Sra. Márcia Helena Rollemberg (Secretaria da Cidadania e da Diversidade Cultural) – 

O Conselho indica quatro assentos.

Sr. Flávio Viana e Silva (Circo) – Não, a minha pergunta é se ela é uma Comissão nova ou 

ela já existia?

Sr. Bernardo Novais da Mata Machado (Secretaria de Articulação Institucional) – É 

nova.

Sr. Flávio Viana e Silva (Circo) – Ah.

Sr. Bernardo Novais da Mata Machado (Secretaria de Articulação Institucional) – É um 

GT, só que não é uma Comissão do Conselho não, é uma Portaria do Ministério da Cultura 

que cria o GT do Programa Cultura Viva,  e que entre a composição desse GT há quatro 

membros do Conselho e seus quatro Suplentes. Eu ontem anunciei e pedi que as negociações 

fossem feitas  durante  os  dois  dias,  e  que  se  houvesse  consenso que  se  viesse  à  Mesa  a 

composição,  e  chegou  a  Mesa,  eu  fiz  a  leitura  na  suposição  de  que  há  consenso, 
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evidentemente o Conselheiro Antônio se manifestou de Museus que gostaria de fazer parte, 

quer dizer, eu não sei se você participou nessa negociação e se quer, porque aí então vou ter 

que  recolocar  em discussão.  (Intervenções  fora  do  microfone)  Não,  é  nova,  agora,  hein? 

(Intervenção fora do microfone) É, Jeferson.

Sr.  Jeferson –  Bom,  é  que  na  mesma  linha  aqui  do  Rodrigo,  na  verdade  eu  queria  era 

parabenizar o Pai Paulo, mas ele deu uma saída agora, eu acho que enfim, nós aprendemos 

muito,  eu pelo menos aprendi  muito nesses dois dias aqui,  e principalmente,  porque esse 

Conselho com essas discussões que nós tivemos aqui, a gente um pouco pode acumular e dar 

um  passo  que  eu  acho  que  ele  é  bem  importante,  passando,  pensando  que  nós  aqui 

trabalhamos enfim, com a cultura nas suas três dimensões, e que o Conselho ele durante um 

bom tempo ele tinha apenas uma das dimensões, ou pelo menos na dimensão das artes e que 

depois se amplia para a dimensão econômica com outras áreas da economia da cultura. E que 

agora dá mais um passo na ampliação do terceiro, da terceira dimensão que é da dimensão 

cidadã e que eu acho que essa é a mais importante das três dimensões, uma vez que nós já 

temos o acúmulo aqui no Conselho, seja do campo das artes, seja do campo economia da 

cultura com os seus setores e se discute aqui durante esses dois dias, e no meu entendimento 

em um alto nível essa discussão, no meu entendimento de uma maneira bastante bonita e 

enfim, produtiva e que traz aí  toda a riqueza dessa discussão para dentro do Conselho. E 

também as inquietações, as perguntas, afinal aqui a gente ainda tem, deve ser um espaço no 

meu  entendimento  de  levantar  questões  também,  de  fazer  com que  sejam uma  caixa  de 

ressonância desse tipo de questão, então eu acho que de fato aí o campo da cidadania ou essa 

dimensão  da  cidadania  ela  ganhou  muito,  nessa  reunião  aqui  do  Conselho  de  Políticas 

Culturais, e a gente vai certamente avançar com Política Cultural cada vez mais que a gente 

focar  no  cidadão,  o  artista  é  importante,  a  indústria  é  importante,  o  produtor  cultural  é 

importante,  mas  o  cidadão  é  o  elemento  fundamental  e  é  o  porquê inclusive,  da  Gestão 

Pública, o porquê daquilo que nós fizemos enquanto Política Pública. Então eu acho que é, 

enfim,  altamente  relevante,  muito  impactante,  importante  para  pensarmos  aí  as  Políticas 

Culturais nessas três dimensões, nesse equilíbrio cada vez maior que a gente tem que ter.

Sr. Bernardo Novais da Mata Machado (Secretaria de Articulação Institucional) – Ok, 

obrigado então Jeferson. Bom, nós evidentemente vocês estão lembrados, nós fizemos uma 

alteração da pauta no dia de ontem, incluindo o informe da Secretaria Geral da Presidência a 

respeito  do  novo  Decreto  que  institui  a  Política  Nacional  de  Participação  Social  e  o 
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Compromisso Social Pela Participação Social,  e nós tínhamos marcado justamente para às 

16h de hoje e o Conselheiro Pedro Pontual chegou, então eu vou convidá-lo à Mesa para 

proceder ao seu informe. Oh, gente, olha, está colocado um problema aqui pela. (Intervenção 

fora do microfone) Hein? Depois do, hein? Pois é, eu não, mas você está indo comer e está 

falando que não quer comer, olha diz que recolhe o lanche aqui, agora eu não... 

Sra. Márcia Helena Rollemberg (Secretaria da Cidadania e da Diversidade Cultural) – 

Não, não interrompe, eu acho que as pessoas vão lá, pegam o lanche.

Sr. Bernardo Novais da Mata Machado (Secretaria de Articulação Institucional) – Eu 

acho também.

Sra. Márcia Helena Rollemberg (Secretaria da Cidadania e da Diversidade Cultural) – 

Por favor, vamos seguir para a gente, porque.

Sr. Bernardo Novais da Mata Machado (Secretaria de Articulação Institucional) – É, 

não, porque a gente interrompeu muito.

Sra. Márcia Helena Rollemberg (Secretaria da Cidadania e da Diversidade Cultural) – 

Senão a gente não tem e as pessoas tem que ir embora, têm que viajar.

Sr. Bernardo Novais da Mata Machado (Secretaria de Articulação Institucional) – É, a 

gente interrompeu muito tarde pela manhã e todo mundo almoçou às 2h30, eu acho que as 

pessoas  se  dirijam  lá  e  quem  quiser  tomar  um  suco  ou  um  café,  é  sobre  esse  assunto 

Conselheiro? Não? Encaminhamento, questão de ordem.

Sr. Assis (Secretário do Acre) – Então.

Sr.  Bernardo  Novais  da  Mata  Machado (Secretaria  de  Articulação  Institucional) – 

Questão de encaminhamento, sei lá.

Sr. Assis (Secretário do Acre) – É, eu quero me despedir, lamento perder o que ainda tem 

para  ser  discutido  e  aprendido,  mas  eu  preciso  ir,  porque  o  horário  de  voo  está  quase 

concomitante  com a hora de encerramento  da reunião,  então eu quero até  sugerir  que as 
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próximas reuniões sejam encerradas, antes, pelo menos duas horas antes do primeiro voo, ou 

as passagens posteriores. Eu não estou cansado, eu estou com tesão danado, eu ficaria mais 

uma semana se preciso, é porque sem tesão não há razão. 

Interlocutora não identificada – Com certeza, nem emoção.

Sr.  Assis  (Secretário  do Acre)  – Perfeito?  Então  eu queria  sugerir  senhor Presidente  da 

Mesa,  no possível,  antecipação das informações  ou textos  ou enfim,  relacionados com as 

pautas em discussão, para que a gente tenha tempo de estudar, pesquisar, formular opinião 

melhor,  compartilhar com as pessoas que a gente representa, ou as instâncias que a gente 

representa aqui dentro do CNPC. E a outra relacionada ao horário, isso eu já fiz, e queria 

sugerir  uma  ousadia  para  que  esse  país  também  se  veja,  outro  dia  eu  estava  em  um 

encerramento de um Seminário dos Planos Estaduais de Cultura em Florianópolis, fazendo, 

dando uma entrada em uma Pousada lá em Florianópolis e a moça olhou para mim e disse:  

“O senhor mora longe não é?” Aí eu pensei: considerando que a distância é um conceito 

relativo, eu olhei para ela e disse: longe são vocês, porque eu andei muito para chegar aqui, 

então  eu  queria  sugerir  assim,  é  muito  prático,  que  as  reuniões  do  CNPC  façam  uma 

intolerância e não seja só em Brasília, para que o país, para que a gente também conheça 

outras  realidades,  outros  locais  e  o  Conselho se  permita,  como os  rios  da  Amazônia:  se 

transbordar de vem em quando. E por falar em transbordamento, os rios que mais produzem 

peixes  na  Amazônia  são  aqueles  que  transbordam  de  vem  em  quando,  porque  no 

transbordamento  ele  tanto  recebe  quanto  doa,  e  eu  estou  voltando  transbordado,  muito 

obrigado.

Sr.  Bernardo  Novais  da  Mata  Machado (Secretaria  de  Articulação  Institucional) – 

Agradeço a excelente participação do Secretário,  nós, Secretário Assis do Acre. Bom, até 

onde eu sei  as passagens são escolhidas pelos próprios Conselheiros,  mas com certeza as 

passagens para o Acre são sempre mais complicadas,  e bom, em geral até onde eu sei as 

pessoas são consultadas sobre os voos que pretendem fazer.

Interlocutor não identificado – É legal isso, porque, hein Bernardo?

Sr. Assis (Secretário do Acre) – Bernardo? Só uma última coisa.
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Interlocutor não identificado – Uma questão de ordem.

Sr. Assis (Secretário do Acre) – É só uma última coisinha para encerrar de vez, sugerir que 

os textos que justificaram as exposições das áreas que vieram pleitear espaço no CNPC sejam 

disponibilizados, eu consegui alguns, mas é porque como o Bernardo disse: “Esse Conselho 

ele,  ele  influencia,  ele  inspira,  ele  tem consequências  nas  instâncias  de  participação  da  

gente.” E essas apresentações assim como os debates feitos aqui, as colocações podem ajudar 

muito,  esse debate em um país que precisa se democratizar  mais,  precisa melhorar  a sua 

relação com o povo e precisa valorizar mais a sua diversidade cultural, muito obrigado.

Sr. Bernardo Novais da Mata Machado (Secretaria de Articulação Institucional) – Ok.

Interlocutor não identificado – Oh, Bernardo, se me permite essa questão de ordem dentro 

da sua fala que eu falei aqui, essa questão da passagem só para dar o exemplo, eu solicitei o 

dia anterior, porque eu moro a quatro horas do Aeroporto, aí me colocaram para entrar no 

avião às 6h da manhã de ontem, tive que dormir no Aeroporto. Então não adianta pedir a 

gente uma referência quando a gente quer chegar se não fazem isso.

Sr. Bernardo Novais da Mata Machado (Secretaria de Articulação Institucional) – Ok.

Interlocutor não identificado –  Entendeu? Então não precisa nem pedir,  porque eu tive 

dormir no Aeroporto porque, no dia anterior.

Sr. Bernardo Novais da Mata Machado (Secretaria de Articulação Institucional) – Ok, 

fica registrado, depois eu vou pedir para o pessoal aí da organização te explicar o motivo 

então desse, do que ocorreu, pelo o que eu percebi todo mundo resolveu interromper e lanchar 

não é isso? Oh, não, não, eu estou vendo que está ali só. (Intervenções fora do microfone)  

Não, está minoria que está ali no lanche, por favor, você se incomoda Pedro de iniciar o seu 

informe nessa situação ou você quer esperar? Ok, então com a palavra o Conselheiro Pedro 

Pontual.

Sr. Pedro de Carvalho Pontual  – Bem, boa tarde a todos e todas, em primeiro lugar eu 

queria me desculpar da minha ausência desde ontem aqui na reunião do Conselho, mas nós 

ainda estamos vivendo aí uma sobrecarga saudável e sã dos desdobramentos desse momento 
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histórico que nós vivemos na última sexta-feira com o lançamento da Política Nacional, o 

Decreto Presidencial, para vocês saberem o número do Decreto 8.243.

Sr. Bernardo Novais da Mata Machado (Secretaria de Articulação Institucional) – Nós 

já andamos distribuindo por aí viu? 

Sr.  Pedro  de  Carvalho  Pontual –  Da  Presidenta  Dilma,  instituindo  uma  política  e  um 

Sistema Nacional de Participação Social, então de lá para cá tanto demandas de imprensa, de 

outros Conselhos, hoje de manhã fui na Plenária de 1.500 Conselheiros de Saúde do Brasil 

inteiro, e por isso não pude estar nas reuniões, na reunião aqui do Conselho como Conselheiro 

membro, mas venho com muita satisfação dar esse informe sobre o significado desse Decreto. 

É,  eu começaria  dizendo:  ontem eu recebi  um telefonema da imprensa,  uma Repórter  do 

Jornal do Estado de São Paulo que a primeira pergunta que ela me fez foi a seguinte: “Vocês  

fizeram esse  Decreto  por  causa das  manifestações  de  junho?” Eu disse:  não  e  sim,  não 

porque na verdade esse Decreto ele é o corolário de um processo histórico que acompanhou o 

processo de redemocratização no Brasil, da criação de muitas formas, muitos instrumentos de 

participação de controle social  que se proliferaram nos anos 80, nos anos 90, as famosas 

experiências dos orçamentos participativo, de Conselhos mesmo, alguns Sistemas de Políticas 

Públicas implantados, logo em seguida a Constituição como foi o SUS, Sistema de Garantia 

de Direitos da Criança e do Adolescente. E que tiveram em 2003 a partir do início do governo 

do  Ex-Presidente  Lula,  o  que  eu  diria  uma  forte  expansão  e  uma  forte  densificação,  e 

portanto,  ele tem uma característica que é a seguinte:  ele nasce com uma legitimidade de 

práticas,  de institucionalizar  práticas já instituintes,  ele institucionaliza aquilo que está em 

processo instituinte, fazendo o quê? Três coisas: aprimorando os mecanismos e as instâncias 

já existentes, criando novas formas e novas linguagens de participação social, e sobretudo, 

também propondo a articulação entre todos esses mecanismos e instâncias. Antes de eu falar 

um pouquinho mais do Decreto, eu acho que eu vou me concentrar um pouco mais naquilo 

que ele fala a respeito dos Conselhos, e é o nossos aqui, eu queria passar um rápido vídeo de 

quatro minutos, que foi para quem não teve oportunidade de ir ao lançamento, foi o vídeo 

onde a gente justamente  responde essa pergunta da Repórter  do Estadão,  a parte  do não, 

quando eu disse que também era sim, é bom dizer, eu disse sim no seguinte sentido, que sem 

dúvida  as  manifestações  de  junho  ao  pautarem  um  conjunto  de  políticas  de  demandas, 

mobilidade urbana,  segurança,  saúde,  manifestação nesse momento anti  Copa e tudo isso, 

digamos assim, ela acelerou a necessidade de a gente dar uma resposta institucional,  para 
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mostrar que existem canais, espaços, mecanismos, instâncias de participação social onde o 

cidadão pode canalizar as suas demandas, onde o cidadão pode propor políticas, combinado 

com os processos de mobilização de rua. Então eu vou, a gente vai passar esse vídeo, são 

quatro minutos,  é muito rápido, para a gente se reconhecer um pouco nessa história, você 

podia passar? 

Interlocutor não identificado – Som.

Sr.  Bernardo  Novais  da  Mata  Machado (Secretaria  de  Articulação  Institucional) – 

Faltando som.

(Apresentação de vídeo) 

Sr. Pedro de Carvalho Pontual – Obrigado, bem, então isso para que a gente reconheça um 

pouco o que é a história desse Decreto, então na verdade nós temos de um lado esse Decreto 

que  institui  uma  Política  Nacional  de  Participação  Social  é  um  Sistema  Nacional  de 

Participação Social,  que tem validade para o âmbito do Governo Federal e temos o que a 

gente chama de Termo de Compromisso Nacional de Participação Social,  que foi por um 

processo de adesão,  estados e  municípios  se  comprometem a,  digamos,  a  concretizar  um 

fortalecimento das instâncias de participação nos seus âmbitos  federativos,  tomando como 

pano de fundo o próprio Decreto, mas com as especificidades relativas a cada ente federativo. 

Eu acho que aqui para o Conselho de Cultura eu queria destacar alguns aspectos assim, do 

Decreto  que  me  parecem  importantes,  o  primeiro  deles  é  que  ele  começa  fazendo  uma 

definição de sociedade civil, que eu acho que contempla bastante justamente a diversidade 

cultural e a diversidade das Associações e Redes que compõe o campo da cultura. Então no 

seu Artigo 2º a gente diz: “Para os fins do Decreto considera-se sociedade civil: o cidadão,  

os  Coletivos,  os  Movimentos  Sociais  institucionalizados  ou  não,  e  suas  Redes  e  suas  

organizações.” Então  por  exemplo,  essa  experiência  extremamente  rica  e  que  teve 

coincidentemente o seu encontro justamente no dia de nós estarmos lançando o Decreto, que 

foi a teia dos pontos de cultura, ela está absolutamente contemplada nesse Decreto, como uma 

forma  de  participação  institucionalizada  ou  não,  mas  que  contribui  para  uma,  digamos, 

incidência  da  sociedade  civil  e  para  uma expressão  da  sociedade  civil  sobre  as  Políticas 

Públicas. O segundo aspecto que eu queria destacar é que o Decreto ele institucionaliza pelo 

menos nove instituições, digamos assim, mais consagradas, mais instituídas de participação 
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social, no caso os Conselhos de Políticas Públicas, as Conferências, as Comissões de Políticas 

Públicas, as Ouvidorias, as Mesas de diálogo, o Fórum Interconselhos, que aliás, aproveito 

para anunciar para vocês que acaba de ser premiada como uma das 10 experiências  mais 

exitosas de Gestão Pública, um prêmio oferecido pela ONU que a gente vai receber agora no 

mês de junho na Coreia do Sul, e esse Conselho é membro do Fórum Interconselhos, então 

esse  prêmio  também  é  de  vocês.  É,  as  Consultas  Públicas  e  os  ambientes  virtuais  de 

participação, e justamente a gente diz que o Sistema Nacional de Participação Social  será 

integrado,  além desses  mecanismos  e  instituições  já  aqui  enunciados,  por  todo um outro 

conjunto de mecanismos,  instâncias,  expressões de participação social  que se agregam ao 

sistema e que dão capilaridade ao sistema. Eu acho que por exemplo, já falei dos pontos de 

cultura, mas de um diálogo como foi feito também com jovens, aqui outro dia escutando as 

suas vozes, há milhares de formas e portanto, a nossa concepção de sistema e de Política de 

Participação é sempre uma concepção que ao mesmo tempo em que institucionaliza ela está 

aberta,  é um Sistema de Rede. No que se refere,  depois ela passa a conceituar cada uma 

dessas  instâncias  já  instituídas,  e  no  caso  dos  Conselhos  a  gente  afirma  aqui  que  os 

Conselhos,  o  que  são  os  Conselhos  de  Políticas  Públicas?  São uma  Instância  Colegiada, 

temática,  permanente,  instituída  por  Ato  Normativo  de  diálogo  entre  sociedade  civil  e 

governo  para  promover  a  participação  do  processo  decisório  e  de  Gestão  das  Políticas 

Públicas.  É  importante  aqui  a  participação  no processo decisório  de  Gestão  das  Políticas 

Públicas, em seguida para cada uma dessas instâncias a gente estabelece aquilo que a gente 

chama de alguns requisitos mínimos, para que elas possam ser consideradas efetivas, é claro 

que nós não fizemos nesses requisitos mínimos nada que pudesse engessar, isso significa que 

algumas dessas instâncias já foram além desses requisitos mínimos, outras preenchem esses 

requisitos mínimos,  mas há outras que sequer preenchem esses requisitos mínimos,  e que 

portanto, deverão a partir de agora reconsiderar a sua forma de organização face a isso. É 

nesse sentido que a gente fala que o objetivo assim, central,  tanto no caso dos Conselhos 

quanto das outras instâncias de participação, é transformar a participação social efetivamente 

em um método  de governo,  ou  seja,  que todas  as  áreas,  programas  e  políticas  do  Poder 

Público, da Administração Direta, Indireta, prevejam formas de relação, diálogo, participação, 

e controle social  das políticas. No caso dos Conselhos, quais são os requisitos aqui que a 

gente enuncia? É o Artigo 13 se vocês quiserem acompanhar:  “Ressalvando o disposto em 

Lei  na constituição de novos Conselhos de Políticas  Públicas  e na reorganização dos já  

constituídos, devem ser observadas no mínimo as seguintes diretrizes.” Ou seja, é importante 

deixar claro, nós não estamos mexendo na estrutura dos Conselhos já existentes, isso vale 
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para os novos Conselhos, mas pode ser uma pista e um indicativo para aqueles Conselhos que 

já  funcionam,  que  quiserem  promover  um  processo  de  reorganização.  Então,  §  1º:  “A 

presença de representantes eleitos ou indicados pela sociedade civil, preferencialmente, de  

forma  paritária  em  relação  aos  representantes  governamentais,  quando  a  natureza  da  

representação assim o recomendar; .2, definição com consulta prévia à sociedade civil das  

suas  atribuições,  competências  e  natureza;  .3,  garantia  da  diversidade  entre  os  

representantes da sociedade civil; .4, o estabelecimento de critérios transparentes na escolha  

dos  seus  membros;  .5,  a  rotatividade  dos  representantes  da  sociedade  civil;  .6,  o  

compromisso com o acompanhamento dos processos conferenciais relativos ao tema da sua  

competência; .7, publicidade dos seus atos.” Aí no § 1º a gente diz:  “A participação dos  

membros  do  Conselho  é  considerada  a  prestação  de  serviço  público  relevante  não  

remunerada; §2,  a publicação das Resoluções  dos Conselhos de caráter normativos,  dos  

Conselhos de natureza deliberativa vincula-se a análise da legalidade do ato pelo qual o  

Órgão  Jurídico  competente,  análise  pelo  Órgão  Jurídico  competente  em  acordo  com  o  

disposto  na  Lei  Complementar  aí  denominada;  a  rotatividade  as  entidades  e  dos  seus  

representantes de Políticas Públicas devem ser assegurada mediante a recondução limitada  

a lapso temporal determinado na forma dos seus Regimentos Internos, sendo vetadas três  

reconduções  consecutivas;  a  participação  do  Dirigente  ou  membro  de  organização  da  

sociedade  civil  que  atue  no  Conselho  de  Política  Pública  não configura  impedimento  à  

celebração de parceria com a Administração Pública.” Esse é um dado importante também 

aqui para o Conselho.  “No entanto, na hipótese da parceria que envolve transferência de  

recursos  financeiros  de  dotações  consagradas  ao  Fundo  do  respectivo  Conselho,  o  

Conselheiro ligado a organização que pleiteie o acesso do recurso fica impedido de votar  

nos  itens  da  pauta  que  tenham referência  com o  processo  de  seleção,  monitoramento  e  

avaliação das parceiras.” Então esses são assim, os itens básicos que a gente colocou aqui no 

Decreto a respeito dos Conselhos, que eu acho que vocês... Hoje certamente a gente não vai 

ter tempo para isso, poderiam examinar com cuidado e eventualmente, não é Bernardo? Em 

uma próxima reunião a gente poderia abrir um item, um momento de debate sobre isso. É, eu 

acho assim, que o desafio também que esse Decreto coloca é justamente essa questão desse 

Sistema de Participação, ou seja, como esse Conselho vai aprimorar a sua relação com os 

outros instrumentos  de participação e mecanismos,  qual vai ser o grau de refinamento da 

participação desse Conselho no processo por exemplo, de Conferência de Cultura. Um deles 

que aqui está claramente explícito e que é muito importante é a atribuição que a gente faz ao 

Conselho do monitoramento das Resoluções das Conferências, esse é um item que a gente é 
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constantemente  cobrado:  “O  que  aconteceu?  O  que  acontece  com  as  Resoluções  das  

Conferências.” Marcelo está trazendo aqui, vocês vão receber um exemplar da cartilha que 

resume  a  Política  Nacional  de  Participação  Social,  essa  outra  eu  vou  explicar  daqui  a 

pouquinho.  Então  eu  estava  dizendo:  então  analisar  essa  relação  dos  Conselhos  com os 

Conferencistas,  qual vai ser a relação do Conselhos e das Conferências de Cultura com a 

Ouvidoria? Que tipos de processos de produção de informação a Ouvidoria por exemplo, da 

área aqui da cultura pode produzir, que alimente as práticas dos Conselhos, as Audiências 

Públicas que certamente o Ministério realiza. E de uma maneira muito forte, muito enfática 

também a questão da incorporação dos mecanismos virtuais de participação social, a gente 

sabe que hoje as mídias e Redes Sociais jogam um papel extremamente importante, só para 

vocês terem uma ideia 20 dias antes da realização do lançamento da política nós tivemos um 

evento muito importante de São Paulo que foi: a chamada Arena Net Mundial, onde foram 

discutidas, uma Conferência Multisetorial, Poder Público, empresários, sociedade civil, onde 

foi discutido os princípios de governança da internet no mundo. A Secretaria Geral promoveu 

paralelamente à Conferência Oficial  uma Arena Net Mundial com muitas organizações da 

sociedade  civil  que estavam trabalhando  pela  aprovação  do Marco Civil  da  Internet,  que 

estavam discutindo essa formulação de governança da internet e fizemos pelo Participa-BR, 

que  é  um  instrumento  fundamental  de  implementação  dessa  política,  que  é  esse  portal 

interativo que eu sugiro que vocês possam acessar.  Basta por participar,  não precisa nem 

colocar o www, ali podem se organizar comunidades temáticas, podem se organizar Consultas 

Públicas,  esse  Conselho  pode  organizar  uma  Consulta  Pública  através  do  portal  da 

Participação Social, quando assim considerar importante, mas àquela altura nós fizemos uma 

Consulta Pública sobre o que as pessoas queriam da internet, o que elas esperavam de uma 

governança da internet, e tivemos 300 mil acessos em cerca de 20 dias de consulta, e acessos 

propositivos, não era simplesmente clicar ali,  o que nos permitiu fazer uma Carta Política 

entregue a Conferência. Bem, tudo isso e com isso eu vou concluindo, se complementa com a 

questão do Compromisso Nacional Pela Participação Social, a gente sabe que isso aqui, todas 

essas orientações  que valem para o âmbito  do Governo Federal,  elas,  na verdade elas  se 

concretizam na vida do cidadão no território onde ele vive, que são nos municípios e nos 

estados, e por isso nós elaboramos o Compromisso Nacional Pela Participação Social  que 

funciona pelo princípio da adesão de estados e municípios. Para vocês terem uma ideia nós já 

temos  a  adesão  prévia  ao  lançamento  dos  estados  das  mais  diferentes  colorações  e 

configurações políticas, e de mais de 35 municípios, e nós pretendemos chegar aos 27 estados 

e chegar aos cinco mil e tantos municípios, porque nós acreditamos efetivamente que trata-se 
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de uma vez  por  todas,  consagrar  a  questão  da Política  de Participação Social  como uma 

Política de Estado, uma Política Republicana de Estado. E para isso fizemos essa opção inicial 

pela forma de um Decreto, dada a dificuldade que a gente avaliou de que isso pudesse ser 

aprovado na forma de um projeto de Lei no Congresso nesse momento, e que também nos 

permitisse  experimentar  por  certo  período  essas  diretrizes,  fazer  uma  experiência  disso, 

reformular,  analisar  criticamente.  E  a  nossa  ideia  é  que  em  2015  a  gente  possa  aí  sim 

constituir  um projeto de Lei a ser enviado ao Congresso Nacional e instituindo a Política 

Nacional de Participação Social,  então o que eu queria assim propor, solicitar a vocês que 

representam estados, municípios, que vivem em estados e municípios, que procurem incidir 

no sentido de que o estado, o município faça adesão a esse compromisso, a gente está disposto 

a ir aos estados, assinar, fazer atos de assinatura, de adesão, esse elaboramos assim, esse é 

outro caderninho, um guia orientador, porque cada estado e município que adere ao Termo de 

Compromisso ele tem 120 dias para elaborar um Plano de Trabalho para os próximos cinco 

anos na área de participação social. E aqui tem um guia orientador para a formulação desse 

plano. A Secretaria Geral o que corresponderá. Corresponderá monitorar, acompanhar esse 

processo, nós vamos constituir  um Comitê Gestor Governamental  da Política Nacional de 

Participação Social, mas que estará sempre aberto, e sempre fará demandas de participação da 

sociedade civil  nesse Comitê Gestor,  e que terá por incumbência,  portanto,  acompanhar  a 

verdadeira implementação dessa política. Então acho que era esse um pouco o informe que eu 

queria  dar  em um primeiro  momento,  e  se  houver  tempo  e  alguém quiser  fazer  alguma 

pergunta, senão eu me comprometo a na próxima reunião a estar aqui e a gente poder abrir um 

espaço para possíveis questões, obrigado gente.

Sr. Bernardo Novais da Mata Machado (Secretaria de Articulação Institucional) – Bom, 

já  há  pedidos  aqui  de  inscrição,  eu  gostaria  de  solicitar  a  Coordenadora  Geral  que  me 

acompanhasse  no  processo  de  inscrição.  É,  Val  Macambira,  Márcia  Rollemberg,  Isaque, 

Davy, mais um aqui, Marcos Cordiolli, mais alguém? Traz uma caneta aí para mim, Marcos 

Cordiolli, mais alguém? Cordiolli. Bom, com a palavra Val Macambira.

Sr.  Val  Macambira –  Boa tarde  Secretário  Pedro Pontual,  acho muito  importante  a  sua 

colocação sobre aqui olha. (Intervenção fora do microfone) Sobre essa participação social e o 

Compromisso Nacional pela Participação Social e essas cartilhas, porque nós estamos em um 

momento também muito importante que são os Planos Nacionais de Cultura, no qual eu estou 

participando em alguns municípios na Bahia, orientando ou participando efetivamente da sua 
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conclusão, obviamente com a colaboração do Sistema Nacional de Cultura, porque eu sempre 

estou ali perguntando, sempre aprendendo mais um pouco para que a gente possa fazer um 

plano bem feito,  bem elaborado para 10 anos no município.  Então eu lhe pergunto:  essa 

participação social a gente vai ser, o município ele vai se cadastrar de acordo com o Sistema 

Nacional de Cultura também? Essa é a minha pergunta.

Interlocutora não identificada – Como é adesão não é?

Sr. Val Macambira – É, como adesão.

Sr. Pedro de Carvalho Pontual – Não, ele na verdade ele faz adesão aos termos que estão 

colocados no Compromisso Nacional de fortalecimento das várias instâncias de participação 

social, ele não substitui a adesão de qualquer dos sistemas específicos de políticas, ele é uma 

adesão ao conjunto de  proposições  de  fortalecimento  dos  Conselhos,  das  Comissões,  das 

Ouvidorias, e não especificamente a um sistema ou outro. E como eu disse, nós queríamos 

fazer justamente uma Política Nacional que não passasse por cima daquilo que é já existente, 

que  fosse  na verdade uma ampliação,  uma amplificação desse  processo,  então adesão ao 

Sistema Nacional de Cultura segue como adesão de Sistema Nacional de Cultura, adesão ao 

Sistema Nacional de Participação, ao Compromisso Nacional é específico.

Sr. Val Macambira – Mas é o mesmo formato então não é?

Sr. Pedro de Carvalho Pontual – É o mesmo formato.

Sr. Val Macambira – Ah, está bom, obrigado.

Sr. Pedro de Carvalho Pontual – Não, adesão as pessoas devem...  No  site da Secretaria 

Geral tem todos os.

Interlocutora não identificada – Passos.

Sr. Pedro de Carvalho Pontual – As orientações e os passos para adesão, e ela deve enviar 

um documento assinado pelo Prefeito ou pelo Governador formalizando essa adesão.

217



Sr.  Bernardo  Novais  da  Mata  Machado (Secretaria  de  Articulação  Institucional) – 

Márcia Rollemberg.

Sra. Márcia Helena Rollemberg (Secretaria da Cidadania e da Diversidade Cultural) – 

Bem, eu queria inicialmente agradecer Pontual, a mensagem que foi direcionada diretamente 

a teia na roda de participação social, disse inclusive que foram dois presentes da Presidenta 

Dilma durante a teia que nos chegaram e que a gente se sente parte essa história, uma é essa 

proposta da efetivação de uma política mais estruturada no campo da participação social. E aí 

eu  não  posso  deixar  de  lembrar,  minha  Professora  Safira  quando  a  gente  formando  em 

Serviço  Social  falava  que  participação  social  é  além  da  participação  política,  também  a 

participação do uso fruto dos benefícios da sociedade, mas eu acho que a gente está galgando 

aí um estágio de democracia mais importante, e que o Programa Cultura Viva que hoje faz, 

que esse ano faz 10 anos, se percebe dentro do Decreto e se vê como um exemplo de uma 

prática  que trabalha  com essa visão de gestão compartilhada,  a construção desses  canais. 

Então eu parabenizo, agradeço inclusive, o Ministro Gilberto Carvalho que também mandou 

uma  mensagem  específica  a  teia,  então  eu  queria  aproveitar  essa  oportunidade  para 

parabenizar o esforço, o Decreto ele é inteiro, enxuto, ele é claro. Então eu gostei muito do 

resultado dessa discussão e eu acho que é uma devolutiva que a sociedade esperava, e até a 

antecipação, porque até virar projeto de Lei tem outra estrada, e a gente aqui já trilha aqui  

legalmente uma questão muito forte, e outro Decreto que simplifica,  altera as questões de 

convênio e simplifica e de certa maneira também vem em resposta a implementação também 

do  Programa  Cultura  Viva  que  a  gente  também  vem  aí  contribuindo.  Então  eu  queria 

parabenizar, dizer que para a gente essa pauta é preciosa da participação social, a gente passou 

dois dias aqui discutindo justamente como depurar, como lapidar o processo de participação. 

E sempre eu tenho pontuado já à luz do novo Decreto que é um conjunto de mecanismos que 

não está só em uma instância essa solução, que essa solução é mais ampla, inclusive, citei a 

Ouvidoria Itinerante que a saúde começa a efetivar e que a cultura tem que adotar como uma 

estratégia mais imediata, até para poder ter esse diálogo mais direto até com comunidades 

tradicionais,  com  comunidades  que  têm  dificuldade  às  tecnologias  da  informação  e 

comunicação. É, e aí eu queria aproveitar, oh, Bernardo, para pedir que a gente possa fazer na 

pauta da próxima reunião do Conselho a comemoração dos 10 anos do programa, e na pauta 

como... E aí para a gente poder, inclusive, apresentar o selo comemorativo que foi criado, e 

também a linha do tempo que resgata essa trajetória de construção da Política Pública que, 

cuja a gente enxerga um dos resultados nessa proposta que foi acabada aqui, de ser detalhada, 
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e que é uma vitória da democracia brasileira. Parabéns à Presidência por esses novos dois 

Decretos.

Sr. Pedro de Carvalho Pontual  – Obrigado Márcia,  a gente só sentiu ter  havido aquela 

coincidência de datas, mas talvez tenha sido uma feliz coincidência não é?

Sr.  Bernardo  Novais  da  Mata  Machado (Secretaria  de  Articulação  Institucional) – 

Isaque.

Sr. Isaque (Culturas Populares) – Boa tarde, oh, Pedro.

Sr. Pedro de Carvalho Pontual – Desculpa a gente, é que eu não enxergo direito.

Sr. Isaque (Culturas Populares) – Aqui, todo o vermelho aqui da bandeira do Pará.

Sr. Pedro de Carvalho Pontual – Está bom.

Sr. Isaque (Culturas Populares) – Então gente, queria comentar Pedro, primeiro parabenizar 

pela concretização do processo de buscar institucionalizar esse mecanismo de participação 

social, a gente acompanhou esse debate, acho que há uns dois anos atrás em uma oficina que a 

gente teve, nós participamos de uma discussão aqui lá no anexo do Congresso. E para nós é 

fundamental que o Estado Brasileiro reconheça, efetivamente, de forma constitucional e cada 

vez  mais  aprimore  esses  mecanismos  de  participação,  e  a  gente  gostaria  de,  na  verdade 

estabelecer também com o Governo Federal e com o Estado Brasileiro o aprofundamento 

desse processo de participação,  não apenas na nossa esfera, nas esferas dos Conselhos de 

Consulta, os Conselhos Consultivos ou mesmo Deliberativos, mas também naquilo que para 

nós  hoje  é  talvez  o  centro,  definidor  da  ação  governamental  e  o  centro  definidor  da 

concretização das nossas Políticas  Públicas,  dos nosso projetos,  dos nossos anseios que a 

gente debate tanto, a gente discute tanto, gasta tanta energia, recurso e tudo nos Conselhos em 

reuniões como essa, que é justamente o orçamento federal. Então nós gostaríamos muito de 

que essa esfera de participação da sociedade também se reflita, também chegue até a caixa 

preta do orçamento da União,  que a gente possa ter  Conselhos Representativos,  paritários 

também na esfera orçamentária, definindo também a aplicação dos recursos, para que todo 

esse  esforço  de  participação,  todo esse  esforço  de  debate,  de  diálogo  do governo com a 
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sociedade não caia no descrédito, não caia no sentimento, não gere nas pessoas um sentimento 

de desânimo, de não acreditar mais no processo democrático do diálogo, porque às vezes, 

Pedro, você é sabedor, a gente discute tantas coisas aqui, têm tantas proposições e têm tantos 

anseios, e na hora que a gente vai para a vera, para efetivação esbarra justamente na questão 

do orçamento, dos recursos. E a gente sabe que ainda é um grande desafio, inclusive, não só 

para nós da sociedade que estamos discutindo aqui com o Ministério da Cultura as Políticas 

de Cultura, mas dentro do próprio governo há muita dificuldade de garantir  recursos para 

determinadas  áreas,  e  a  cultura  por  exemplo,  é  uma  das  menos  privilegiadas,  0,05% do 

orçamento da União para a área cultural. Então fica muito difícil com esses patamares, ao 

mesmo tempo que a gente vê mais de 40% do orçamento da União destinada a pegar dívida 

pública, amortizações, juros dessa dívida. Então transmita essa nossa preocupação, esse nosso 

sentimento  ao  Ministro  Gilberto  Carvalho  para  que  ele  transmita  a  Presidenta,  nós 

acreditamos que o povo brasileiro precisa avançar, a sociedade brasileira precisa avançar cada 

vez mais, para garantir que em um futuro que não seja muito distante, áreas como a cultura e 

outras  áreas  estratégicas  para  o  desenvolvimento  humano,  como  seres  humanos,  como 

civilização, possam ter orçamentos a altura e que a participação social coroe não apenar ao 

processo de participação da democracia participativa no debate e no diálogo, mas também na 

concretização das ações, isso para nós passa pelo orçamento. Então queria que você pudesse 

comentar  como é que o governo, como é que a partir  desse Marco Legal da Participação 

Social, como é que nós podemos avançar para chegar até esse patamar do controle social, da 

participação social também na construção, definição do nosso orçamento, obrigado.

Sr.  Pedro  de  Carvalho  Pontual –  Olha,  eu  vou  ser  muito  franco  na  minha  resposta, 

particularmente você sabe que esse é um tema muito querido para mim, eu sou militante 

antigo  dessa  questão  da  participação  social  no  orçamento,  Coordenei  três  orçamentos 

participativos nos municípios nos anos 90, participei dos processos como sociedade civil de 

2003 a 2010, de elaboração do PPA, e agora na condição de Gestor do Governo Federal a 

partir de 2001 trabalhando com esse tema. Eu vou te dizer o seguinte, na verdade nós não 

conseguimos no Decreto um consenso suficiente  dentro do governo, para institucionalizar 

àquilo que na prática já está mais avançado, o que eu queria te dizer? Se a gente for olhar aqui 

olha,  no  Artigo  4º  no  Decreto  diz  o  seguinte:  “São  objetos  da  Política  Nacional  de  

Participação  Social.” E  aí  no  Inciso  V  diz  o  seguinte:  “Desenvolver  mecanismos  de 

participação  social  nas  etapas  do  ciclo  de  planejamento  e  orçamento.” Desenvolver 

mecanismos de participação social nas etapas do ciclo de planejamento e orçamento, ou seja, 
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a porta está aberta, o que a gente não conseguiu? A gente não conseguiu institucionalizar de 

forma específica o Fórum Interconselhos especificamente destinado a elaboração do PPA, da 

LDO e da LOA, e não conseguimos também colocar de forma clara que ele deveria atuar na 

priorização  da  locação  dos  recursos  públicos,  não  houve  consenso  suficiente  dentro  do 

governo para isso. No entanto, nós institucionalizamos aqui a forma Fórum Interconselhos 

que vale para PPA, para LDO, para LOA assim como vale para outras iniciativas, então por 

exemplo, nós temos um Fórum Interconselhos que discute o Brasil Sem Miséria, temos um 

Fórum Interconselhos que poderia discutir por exemplo, sei lá, o Programa Cultura Viva e tal.  

Agora,  porque  eu  digo  que  a  prática  está  mais  avançada  do  que  nós  conseguimos 

institucionalizar? Por quê? Porque nós temos um Fórum Interconselhos sim, específico para o 

PPA que elaborou o PPA, contribuiu para a elaboração do PPA de 2012 a 2015, que tem se 

reunido  semestralmente  para  prestação  de  contas  e  monitoramento  do  PPA  vigente,  nós 

conseguimos ainda que de maneira tímida, mas incidir a partir do diálogo virtual nesse Fórum 

Interconselhos nas últimas duas LDOs, e nas duas últimas Leis orçamentárias anuais, tanto 

LDO como  LOA,  onde que  não  eram objeto  de  nenhum tipo  de  participação  sequer  no 

período de 2003 a 2010, quando era só o PPA que era discutido. Então, aliás, aproveito para 

dizer que agora no dia 04, justamente de junho que nós estamos entrando, nós vamos ter uma 

Audiência Pública lá na Secretaria  de orçamento Federal a respeito da Lei  de Orçamento 

Anual de 2015. Então eu digo isso, o instituinte está mais avançado do que o instituído e a 

história  comprova o seguinte:  que para o instituinte  chegar  a ser instituído  ele  precisa se 

fortalecer  cada  vez  mais,  e  eu  acho  que  quanto  mais  demanda,  quanto  mais  proposição, 

quanto  mais  pressão mesmo da sociedade  civil  fazer  nesse sentido  e  nessa direção,  e  eu 

pessoalmente aí falo como cidadão, acredito na importância disso, quem sabe no projeto de 

Lei a gente consiga avançar mais do que a gente conseguiu avançar no Decreto nesse aspecto.

Sr. Bernardo Novais da Mata Machado (Secretaria de Articulação Institucional) – Bom, 

nós temos mais duas pessoas inscritas, o Davy e o Marcos  Cordiolli, eu queria que os dois 

fizessem a pergunta para que o Conselheiro Pedro responda as duas em seguida, está bom 

Pedro?

Sr.  Davy  Alexandrisky  (Representante  da  Área  Técnico-Artística:  Artes  Visuais) –

Secretário, Pedro, Davy Alexandrisky, Artes Visuais. Primeiro eu estava aqui já pronto para 

gritar  o “hu-hu” quando eu estava vendo lá o filme,  passando lá o Estatuto da Cidade,  o 

Estatuto  da  Criança  e  do  Adolescente,  esperando  chegar  o  dos  velhinhos  não  veio,  não 
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falaram no nosso Estatuto lá, hein Pedro? Tem que falar no Estatuto dos Velhinhos, que isso, 

falharam com a  gente  aí.  Mas  são  duas  questões,  a  primeira  é  que  a  gente  está  em um 

momento de redesenho do Programa Cultura Viva, e a gente agora acabou de nomear aqui 

quatro Conselheiros para participar desse processo, e aí eu acho que a Comissão Nacional dos 

Pontos de Cultura cai como uma luva nesse processo todo que está aí. Então a gente tem que 

pensar essa história, porque a Márcia vem buscando institucionalizar a Comissão Nacional 

dos Pontos de Cultura, acho que agora está no momento perfeito e a gente poderia fazer até 

esse convite para que o Secretário estivesse junto com a gente nesse debate que começa agora.

Sr. Pedro de Carvalho Pontual – Aceito.

Sr. Davy Alexandrisky (Representante da Área Técnico-Artística: Artes Visuais) – Essa 

vai começar agora, não sei quando o Decreto da Portaria da Ministra, são 60 dias a partir da 

data,  mas a gente está com uma dificuldadezinha para instalar a Comissão Nacional para 

escolher os membros pelo Comissão Nacional. E a segunda questão é que tem que combinar 

com os Russos, ou seja, não basta ter o Decreto, tem que falar lá no SICONV, porque aqui diz 

o seguinte: que os Conselheiros sem nenhum prejuízo da possibilidade de um contrato, etc. e 

tal. já existe um Instrução Normativa dessa natureza aqui desse Conselho, e no entanto o meu 

CPF foi detectado no SICONV no momento em que eu era Partícipe, eu era contratado de um 

projeto que tinha ganho um edital e aí quando se inscreveu lá no SICONV apareceu lá no meu 

CPF, não sei como eles fazem esse cruzamento, apareceu que eu sou Conselheiro, e aí caiu o 

projeto, aí o cara teve que mudar tudo, teve que mudar, teve que fazer uma justificativa para 

poder mudar o nome da pessoa, porque no edital o meu nome estava, mas na hora que vai 

entrar no SICONV não, ou seja, tem que fazer, tem só o alerta que eu estou dando, porque 

tem que combinar lá com o Russo também.

Interlocutora  não  identificada –  É  só  um  informe,  no  GT  Cultura  Viva  consta  um 

representante da Secretaria Geral da Presidência também, então eles já estão juntos.

Sr. Pedro de Carvalho Pontual – Já está aceito, esse projeto me é muito querido.

Sr.  Bernardo  Novais  da  Mata  Machado (Secretaria  de  Articulação  Institucional) – 

(Ininteligível) Se apresente, por favor, Marcos, porque é a primeira vez que você manifesta 

hoje no Conselho.
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Sr.  Marcos  Cordiolli  (Secretário  de  Cultura  de  Curitiba  e  Presidente  do  Fórum 

Nacional dos Secretários Gestores de Cultura das Capitais e Regiões Metropolitanas) – 

Alô, funcionou? É, eu sou Marcos Cordiolli, Secretário de Cultura de Curitiba, e Presidente 

do  Fórum  Nacional  dos  Secretários  Gestores  de  Cultura  das  Capitais  e  Regiões 

Metropolitanas. É, primeiro também um cumprimento, eu acho que esse processo vem em boa 

hora,  particularmente  vindo da cidade  onde o Ministro Gilberto Carvalho começou a sua 

militância política, acho que isso é interessante nós observarmos aqui. E aí queria fazer uma, 

primeira  uma  observação  e  depois  uma  questão,  a  primeira  observação:  nós  estamos 

realizando  uma  Conferência  Extraordinária  de  Cultura  em  Curitiba  e  realizamos  até  o 

momento  32 Pré-Conferências  Setoriais,  temáticas  e  algumas  Conferências  Livres.  O ano 

passado quando nós fizemos dentro da Conferência Nacional de Cultura, nas Conferências 

nós reunimos cerca, reunimos 360 pessoas, esse ano até o momento,  ainda tem mais uma 

Conferência hoje, já reunimos 3.400 pessoas, ou seja, uma Conferência 10 vezes maior um 

ano depois, a partir do momento em que nós fomos constituindo essas Conferências, essas 

Pré-Conferências que foram se transformando em Fóruns. Inclusive, em uma cidade como 

Curitiba  tivemos  inclusive  uma  Pré-Conferência  Indígena,  outra  Pré-Conferência  para  os 

negros,  enfim,  uma  grande  variedade  de  Pré-Conferências,  o  que  avança  muito  nessa 

mobilização. E o que me parece importante é que isso nos ajuda a pensar nessa variedade, e aí 

a minha pergunta propriamente dita: nós também, eu quanto Presidente do Fórum e os colegas 

que fazem parte comigo da Coordenação Nacional, estamos empenhados em contrário um 

Organismo Nacional que reúna os Conselhos Municipais de Cultura, porque nós entendemos 

que eles são, eles enfrentam vários tipos de problema, enfrentam uma variedade de situações 

muito  diferentes,  e  que  uma  organização  no  Plano  Nacional  ajudaria  a  fortalecer  esses 

Conselhos, tanto pelas trocas de experiências quanto pelas ações conjuntas que eles poderiam 

propor  em Plano Estaduais  e  mesmo no Plano Nacional.  E  a  minha  pergunta  é:  em que 

medida  esse processo  de participação  popular  prevê  que  esses  Conselhos  constituídos  no 

âmbito  dos  municipais  e  nos  estados,  também possam ter  uma  representação  em esferas 

superiores?

Sr. Pedro de Carvalho Pontual –  Tudo bem. É, rapidamente então, Davy, primeiro muito 

obrigado  aí  pelo  seu  alerta  em relação  ao  SICONV,  certamente  quando  a  gente  faz  um 

Decreto ele tem que ser seguido depois do que a gente chama aí de regulamentações, Atos 

Normativos que adequam instrumentos existentes a nova existência do Decreto, e esse alerta 
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seu é importante,  eu vou transmitir  lá ao pessoal à respeito  disso. Com relação acho que 

realmente é o momento muito oportuno de constituição aí das Comissões Nacionais, talvez do 

Pontos de Cultura e do Programa Cultura Viva, aceito com muito carinho a participação tanto 

da Secretaria Geral e me proponho a participar desse processo. E em relação à pergunta do 

Marcos, do Marcos Cordiolli, olha, Marcos o Decreto não tem previsto isso, mas como eu 

disse a você ele é um Decreto que não visa engessar a criatividade da possibilidade de criação 

de novas instâncias  de participação social.  Então por exemplo,  no caso da saúde,  só para 

transmitir uma outra experiência, hoje de manhã eu vim justamente de uma reunião Plenária 

de todos os Conselhos Municipais de Saúde do Brasil,  quer dizer, na saúde já existe uma 

organização promovida pelo próprio Ministério, dos Conselhos Municipais de Saúde que se 

reúnem com certa regularidade. Então eu acho assim, não há nenhuma prescrição explícita 

para  a  possibilidade  de  criação  desses  órgãos,  mas  há  uma  abertura  para  a  criação  e  a 

inventividade  daquilo  que  for  útil  para  fazer  avançar  os  processos  de  participação,  se  a 

constituição desse organismo de fato acontecer, certamente as instâncias superiores, no caso 

eu imagino que você esteja se referindo ao próprio Conselho Nacional aqui de Cultura, deverá 

apreciar a participação.

Sr. Bernardo Novais da Mata Machado (Secretaria de Articulação Institucional) – Bom, 

não havendo então mais pessoas inscritas eu agradeço muito a presença e o informe aqui do 

Conselheiro Pedro Pontual, e dizer da satisfação nossa, porque ele já tinha feito um informe 

sobre essa questão acho que duas vezes, mas dessa vez ele veio entregar, não é?

Sr. Pedro de Carvalho Pontual – Vim entregar.

Sr. Bernardo Novais da Mata Machado (Secretaria de Articulação Institucional) – Então 

a gente fica realmente satisfeito,  e de ver que um trabalho que está em gestação aí já há 

bastante tempo, chegou a esse estágio de institucionalização por meio de um Decreto, muito 

obrigado então Pedro.

Sr. Pedro de Carvalho Pontual – Obrigado a vocês aí pelo espaço. (Intervenção fora do 

microfone) 

Sr. Bernardo Novais da Mata Machado (Secretaria de Articulação Institucional) – Fica à 

vontade, muito obrigado viu? De coração. 
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Sr. Arthur Leandro de Moraes Maroja (Representante da Área de Patrimônio Cultural: 

Culturas Afro-brasileiras) – Hoje eu vou de carona com o Davy.

Sr. Bernardo Novais da Mata Machado (Secretaria de Articulação Institucional) – Oh, 

gente, então eu, olha, eu queria propor uma coisa, há uma série de Moções e recomendações 

sobre a Mesa, a gente pode deixá-las para a próxima reunião.

Sr. Arthur Leandro de Moraes Maroja (Representante da Área de Patrimônio Cultural: 

Culturas Afro-brasileiras) – Acho que a da greve é urgente.

Sr. Bernardo Novais da Mata Machado (Secretaria de Articulação Institucional) – Pois 

é, agora eu gostaria de propor que a gente votasse a de apoio a greve e deixasse as outras para  

a próxima reunião, pode ser assim?

Interlocutor não identificado – Bernardo?

Sr. Arthur Leandro de Moraes Maroja (Representante da Área de Patrimônio Cultural: 

Culturas Afro-brasileiras)  – Mas nós temos uma urgente que foi uma que os membros do 

Colegiado  que  estavam na  teia,  diante  do  depoimento  dos  terreiros  tombados  fazer  uma 

Moção em relação ao IPHAN da Bahia, e essa eu gostaria que se colocasse na pauta de hoje 

também.

Sr. Bernardo Novais da Mata Machado (Secretaria de Articulação Institucional) – É, 

Mário.

Sr. Mário Barbosa da Silva (Setorial Arquitetura) – Mário Barbosa, Setorial Arquitetura, 

eu teria um informe bem rápido para dar aqui, o Arquiteto João da Gama Filgueira Lima 

conhecido  como  Lelé  morreu  nessa  quarta-feira  dia  21  aos  82  anos,  no  Hospital  Sarah 

Kubitschek em Salvador. 

Sr. Arthur Leandro de Moraes Maroja (Representante da Área de Patrimônio Cultural: 

Culturas Afro-brasileiras) – Oh, Lamento.
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Sr.  Mário  Barbosa  da  Silva  (Setorial  Arquitetura) –  Ele  estava  internado  após  o 

agravamento de um câncer de próstata, Lelé iniciou a carreira junto com Oscar Niemeyer na 

construção  de  Brasília,  e  se  consagrou  com um dos  Arquitetos  de  projetos  modernistas, 

comprometido com a integração, com a paisagem e com o contexto cultural. O Instituto de 

Arquitetos do Brasil ao lamentar o falecimento lembrou que Oscar Niemeyer e Lúcio Costa o 

consideravam um dos mais importantes nomes da Arquitetura Modernista do país, obrigado.

Sr. Bernardo Novais da Mata Machado (Secretaria de Articulação Institucional) – É um 

comunicado, ok. É. (Intervenções fora do microfone) Bom, então eu passo a ler a Moção de 

apoio ao fortalecimento do Serviço Público Federal da Cultura e a greve dos Servidores da 

Cultura.  O  Conselho  Nacional  de  Política  Cultural  no  uso  das  atribuições  que  lhes  são 

conferidas e aquele Caput que eu não vou ler todo: “Apresenta: Artigo 1º, Moção de Apoio  

ao fortalecimento do serviço Público Federal da Cultura, a greve e as reivindicações na  

reabertura  das  negociações  com vistas  a:  1º,  instituição  de  um Plano  de  Carreira  pelo  

Ministério  da Cultura;  2,  aumento  da  verba para a cultura  no  orçamento  da  União;  3,  

reversão  da  Política  de  Contratação  de  trabalhadores  temporários  e  terceirizados;  4,  

criação  de  uma  Política  Continuada  de  Concursos  Públicos;  5,  investimento  em  

infraestrutura e modernização de instituições, unidades e equipamentos culturais do Sistema  

MINC e 6º, aprovação da PEC 150, assina a Moção o Conselheiro Rodrigo Duarte do Setor  

de Arquivos.” É, exposição de motivos. (Intervenções fora do microfone)

Sr.  Rodrigo Aldeia  Duarte  (Arquivo)  – É,  desculpe,  aproveitando assim,  antes  de todo 

mundo ir embora,  eu apresentei a Moção, porque conversei com o pessoal da greve e me 

dispus, mas eu acho que na medida do possível, da intenção, acho que não deveria ser só eu a 

assinar,  acho  que  todos  os  Colegiados,  todos  os  Conselheiros  deveriam  assinar 

colaborativamente.

Sr. Bernardo Novais da Mata Machado (Secretaria de Articulação Institucional) – Bom, 

eu, os Conselheiros da sociedade civil, não é mesmo?

Interlocutor não identificado – Eu assino então.

Sr. Bernardo Novais da Mata Machado (Secretaria de Articulação Institucional) – Quer 

dizer, eu imagino que essa proposta foi nesse sentido.
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Sr. Rodrigo Aldeia Duarte (Arquivo) – E acho que a Moção de Repúdio também tinha que 

ser avaliada também, porque está no mesmo bojo, até porque é sobre a Copa e a Copa é agora, 

não é depois da nossa próxima reunião. 

Sr.  Bernardo  Novais  da  Mata  Machado (Secretaria  de  Articulação  Institucional) – 

Então, bom, então em votação a Moção de apoio e fortalecimento do Serviço Público Federal 

da Cultura e a greve dos Servidores, os Conselheiro que aprovam permaneçam como estão, 

aprovado  por  unanimidade.  Essa  de  repúdio  aí,  qual  que  é?  Qual  que  é?  Eu  não  estou 

escutando Márcia.

Sra. Márcia Helena Rollemberg (Secretaria da Cidadania e da Diversidade Cultural) – 

Você fez uma aprovação só que assim, por exemplo, eu como Gestora eu me abstenho dessa 

Moção, eu não posso.

Sr. Bernardo Novais da Mata Machado (Secretaria de Articulação Institucional) – Ah, 

desculpa.

Sra. Márcia Helena Rollemberg (Secretaria da Cidadania e da Diversidade Cultural) – 

Então eu queria registrar.

Sr. Bernardo Novais da Mata Machado (Secretaria de Articulação Institucional) – Ok, 

desculpa.

Sra. Márcia Helena Rollemberg (Secretaria da Cidadania e da Diversidade Cultural) – 

Embora eu seja super a favor do fortalecimento do Serviço público.

Interlocutor não identificado – É óbvio.

Sra. Márcia Helena Rollemberg (Secretaria da Cidadania e da Diversidade Cultural) – 

Mas com relação ao processo de greve a gente tem aí que se abster desse processo nesse 

momento.

Interlocutora não identificada – Então aprovado por unanimidade pela sociedade civil.
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Sr. Bernardo Novais da Mata Machado (Secretaria de Articulação Institucional) – Não, 

aprovada com uma abstenção.

Sr. Kleber – Bernardo? 

Sr. Bernardo Novais da Mata Machado (Secretaria de Articulação Institucional) – Sim.

Sr. Kleber – O movimento com relação à sociedade civil e os Servidores Públicos não é 

diferente, não é?

Sr. Bernardo Novais da Mata Machado (Secretaria de Articulação Institucional) – Não 

entendi.

Sr.  Kleber –  Não,  é  nesse  sentido,  a  manifestação  da  Secretária  foi  com  relação  a 

Comissários ou Conselheiros Dirigentes, certo? Então nesse sentido da mesma forma eu me 

abstenho.

Sr. Bernardo Novais da Mata Machado (Secretaria de Articulação Institucional) – Da 

mesma forma você também se abstém, então com duas abstenções do Conselheiro Kleber e da 

Conselheira Márcia Rollemberg a Moção foi aprovada. É, Moção de Repúdio às Declarações 

do Secretário de Relações do Trabalho no Serviço Público do Ministério do Planejamento, 

Orçamento e Gestão:  “O Conselho Nacional  de Política  Cultural  no uso das atribuições  

apresenta, Artigo 1º: Moção de Repúdio às declarações do Secretário da SRT MPOG senhor  

Sérgio Eduardo Arbulu Mendonça, que afirmou ser irrelevante o fechamento dos Museus  

durante a Copa do Mundo de Futebol no Brasil em 2014, assina o Conselheiro Rodrigo.  

Exposição  de  Motivos:  tendo  em  vista  que  o  próprio  Plano  Setorial  de  Museus,  parte  

integrante  do  Plano  Nacional  de  Cultura,  prevê  como  um  de  seus  estágios  garantir  a  

participação do legado cultural nos projetos de financiamento para os mega eventos, como a  

Copa 2014 e as Olímpiadas 2016, considerarmos a declaração do senhor Secretário Sérgio  

Mendonça como descabida e desrespeitosa com os Agentes Culturais do Setor de Museus.” 

Em discussão: para discutir o autor da Moção, Rodrigo.
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Sr. Rodrigo Aldeia Duarte (Arquivo)  – Como eu coloquei na justificativa é ponto, é uma 

estratégia, é um elemento do Plano Nacional de Museus, do Plano Setorial de Museus que é 

afinal parte do Plano Nacional de Cultura, ou seja, que é um instrumento do Ministério da 

Cultura  e  uma Política  Pública,  um desses  pontos  era  considerar  a visitação  aos  Museus, 

enfim, fortalecer a Política de Museus durante os mega eventos, a Copa e a Olímpiada. Não 

quero  entrar  no  mérito  do  prazo,  do  tempo,  porque  enfim,  não  é  essa  questão,  mas  a 

declaração que foi feita vai de encontro diretamente,  na minha visão, ao próprio Plano de 

Cultura, como elemento setorial desse plano. Então eu acho que esse Conselho tem que se 

contrapor a esse tipo de postura, a gente sabe que o governo não é uma entidade monolítica,  

que há dissenso dentro do governo,  enfim,  das  várias  esferas,  mas eu acho que uma das 

estratégias do Ministério da Cultura deve ser afirmar as suas diretrizes e os seus pontos. E 

quando o próprio governo é fogo amigo, eu acho que faz todo o sentido esse Conselho se 

colocar dessa maneira.

Sr. Antônio Carlos Pinto Vieira (Museus) – Eu também queria.

Sr. Bernardo Novais da Mata Machado (Secretaria de Articulação Institucional) – Para 

discutir Antônio.

Sr. Antônio Carlos Pinto Vieira (Museus) – Eu também queria manifestar no sentido de que 

para além disso, para além de estar no Plano de Museus eu acho que a fala do Secretário é 

desrespeitosa  e  compromete,  inclusive,  uma  instituição  importantíssima  reconhecida  em 

qualquer cultura que é o Museu, e nós aqui temos que valorizar e resguardar os nosso Museus 

desse tipo de visão.  Então é muito oportuna a Moção,  e  como representante  do Setor de 

Museus eu queria apoiar abertamente, e dizer que para além do plano eu acho que isso deve 

ser  uma garantia  do reconhecimento  do papel  dos Museus para a cultura,  para educação, 

enfim, para o processo civilizatório que nós vivemos, e especialmente aqui no Brasil. 

Sr. Bernardo Novais da Mata Machado (Secretaria de Articulação Institucional) – É, 

olha, eu queria observar aqui que os termos da Moção no meu entender estão incompletos, no 

sentido de que diz o seguinte: “Moção de Repúdio às declarações do Secretário que afirmou  

ser irrelevante o fechamento dos Museus.” Que afirmou onde? Quando? Sabe? Eu acho que a 

Moção  precisava  ter  um pouco  mais  de  dados,  sabe?  Eu  temo  que  possa  enfraquecer  a 

intenção  desse  Conselho  se  ela  não  tiver  temos  mais  precisos,  não?  O  que  você  acha? 
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(Intervenção fora do microfone) Olha, você me desculpa eu acabei de ter a notícia que uma 

colega foi presa na manifestação dos Professores Rio de Janeiro, então desculpa eu estou meio 

aéreo, sei lá. Eu não sei.

Sr. Antônio Carlos Pinto Vieira (Museus) – Ele falou isso em uma reunião pública com o 

comando de greve,  isso foi colocado claramente que ele  não tinha relevância  nenhuma o 

fechamento dos Museus na Copa, como ser a greve fosse também uma greve oportunista 

aproveitando a questão da Copa. Então isso deve ser colocado aí que foi em uma reunião com 

o comando de greve, foi uma reunião pública, isso consta inclusive na Ata que foi lavrada 

pelo comando.

Sr. Bernardo Novais da Mata Machado (Secretaria de Articulação Institucional) – Ah, 

então isso é bem importantíssimo, então a gente teria que eu acho que alterar aqui os termos, 

Moção de Repúdio às declarações do Secretário SRT MPOG, Sérgio Eduardo Arbulu, que 

afirmou em reunião pública com o Comando de Greve.

Sr. Antônio Carlos Pinto Vieira (Museus) – Isso.

Sr. Bernardo Novais da Mata Machado (Secretaria de Articulação Institucional) – Ser 

irrelevante o fechamento dos... Com o Comando de Greve dos Servidores do Ministério da 

Cultura, não é isso? Ou Comando de Greve Geral?

Sr. Antônio Carlos Pinto Vieira (Museus)  – Não, Comando de Greve dos Servidores da 

Cultura.

Sr. Bernardo Novais da Mata Machado (Secretaria de Articulação Institucional) – Então 

que afirmou na reunião pública com o Comando de Greve dos Servidores da Cultura ser 

irrelevante o fechamento dos Museus durante a Copa do Mundo de Futebol 2014.

Sr. Antônio Carlos Pinto Vieira (Museus) – Perfeito.

Sr. Bernardo Novais da Mata Machado (Secretaria de Articulação Institucional) – Pode 

ficar assim?

230



Sr. Antônio Carlos Pinto Vieira (Museus) – Perfeito.

Sr. Bernardo Novais da Mata Machado (Secretaria de Articulação Institucional) – É, 

bom, então eu vou colocar em votação, aqueles Conselheiros que são favoráveis permaneçam 

como estão, abstenções? Então aprovado por unanimidade, não há abstenções e eu diante do 

esvaziamento do quórum, e votada essas duas Moções mais urgentes, e eu considero prudente 

que  a  gente  levante  a  reunião  aqui,  as  outras  Moções  estão  colocadas  e  para  a  próxima 

reunião. Ok? Então muito obrigado, levanta-se reunião.
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