
RECOMENDAÇÃO Nº 3

O  Plenário  do  Conselho  Nacional  de  Política  Cultural  (CNPC),  reunido 
ordinariamente nos dias de 24 e 25 de março de 2009, após ouvir as palavras do 
Excelentíssimo Ministro de Cultura, Juca Ferreira, e do Secretário-Executivo do 
MINC, Alfredo Manevy,  sobre a importância da aproximação entre o MinC e o 
MCT e acompanhar a apresentação do Secretário-Executivo do MCT Luiz Antonio 
Elias sobre as políticas e ações daquele ministério e as possíveis interfaces com a 
cultura,  debateu  sobre  a  importância  de  uma  maior  integração  entre  os  dois 
ministérios. 
Considerando

1  –  “Constituem  patrimônio  cultural  brasileiro  os  bens  de  natureza  material  e  imaterial, 
tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória 
dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem:

I - as formas de expressão;

II - os modos de criar, fazer e viver;

III - as criações científicas, artísticas e tecnológicas;

IV  -  as  obras,  objetos,  documentos,  edificações  e  demais  espaços  destinados  às 
manifestações artístico-culturais;

V  -  os  conjuntos  urbanos  e  sítios  de  valor  histórico,  paisagístico,  artístico,  arqueológico, 
paleontológico, ecológico e científico.” (CF, Art. 216.)

2 – a importância de aproximar as políticas públicas de cultura e de ciência e 
tecnologia;

3 - as diversas oportunidades emanadas das áreas culturais para utilização de 
resultados decorrentes do desenvolvimento científico e tecnológico -  e que podem 
também gerar novos estímulos para a pesquisa - que foram relatadas durante as 
falas dos conselheiros;

4 – que essas oportunidades não se limitam a áreas avançadas ou intensivas de 
ciência  e  tecnologia,  mas  cobrem  todo  um  espectro  que  se  inicia  com  os 
pequenos aportes de conhecimento científico e tecnológico necessários ao dia-a-
dia  daqueles  que  fazem  arte  e  cultura,  e  que  passa  pelas  metodologias 
tradicionais de avaliação utilizadas pela comunidade científica;

5 – que o Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia dispõe de uma significativa 
estrutura  institucional,  representada  por  instituições  de  ensino  e  pesquisa, 



institutos tecnológicos, museus e centros de C&T e outros espaços e entidades 
científico-culturais espalhados por todo o país, e que possui um grande potencial 
de ofertar serviços científicos e tecnológicos, sob demanda. 

5 – que não há, por parte dos atores do universo cultural brasileiro, uma demanda 
estruturada  por  serviços  científicos  e  tecnológicos,  que  possibilitem:  um 
tratamento  adequado  dos  conteúdos  culturais;  um  melhor  funcionamento  dos 
diversos equipamentos culturais e de seus acervos; e um suporte adequado aos 
processos criativos, de conservação e restauração do Patrimônio Cultural.

6 – que o MinC pode desempenhar papel central em um processo de “encontro” 
de demandas e ofertas entre a ciência e tecnologia e a área cultural, bem como na 
difusão e uso desses conhecimentos, com foco na Cultura.

Recomenda:

 1 - Que o MinC realize um levantamento das demandas de serviços de fundo 
científico e tecnológico, das necessidades de capacitação em P&D e de difusão 
científica e tecnológica relativas à área cultural, mediante consulta às instituições 
componentes  deste  Conselho,  instâncias  governamentais  federal,  estaduais  e 
municipais e outras instituições culturais da sociedade civil;

2 - Que as sugestões recebidas sejam estruturadas, em um documento, a ser 
enriquecido por este Conselho, passando a constituir instrumento de articulação, 
junto ao MCT, visando o apoio mais efetivo à comunidade cultural brasileira.

3 – Que o CNPC participe com representante no Grupo de Trabalho entre o MCT 
e o MINC voltado para a integração e acompanhamento das atividades dos dois 
ministérios.

Brasília, 24 de março de 2009.


