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Textos de apresentação 





Quando Pedro Alvares Cabral desembarcou em ter- 
ras brasileiras os índios o receberam com um gesto 
cultural imediato 

Os portugueses saltaram de suas embarcações com 
suas gaitas, suas guitarras, seus pandeiros e se mostra-
ram encantados com os índios nús, com aquelas peles 
bronzeadas, cocares de cores vivas e variadas, uma 
extraordinária capacidade de arranjos com as penas 
das aves, aquele cromático tropical exuberante 

E ali mesmo na pral, por iniciativa dos índios, fizeram a 
primeira Roda de Samba. Samba, uma palavra de origem 
indígena, da língua tupi que significa roda de dança. 

Os índios vieram . e tocaram e dançaram Este gesto 
cultural inaugural está documentado, com riquezas de 
detalhes, na carta que Pero Vaz de Caminha escreveu 
ao Rei Dom Manuel, dando conta do achamento de 
novas terras. 

f4lem do rio, andavam muitos deles dancando efolgando, uns 
diante dos outros, sem se tomarem pelas mãos Efaiam no 
bem. Passou-se então além do rio Diogo Dias, almoxarifi que 
foi de Sacavem, que e homem gracioso e depraer, e levou con-
sigo um gaiteiro nosso com sua gaita E meteu-se com eles a 
dançar, tomando-ospelas mãos; e elesfolgavam e riam, e anda-
vam com ele muito bem ao som da gaita Depois de dançarem, 
fe lhes ali, andando no chão, muitas voltas ligeiras, e salto 
real, de que eles se eJpantavam e riam efolgavam muito" 

Os índios tupmambas que estavam naquela praia que 
hoje chamamos de Cabralia, tinham uma cultura 
extraordinária. Ali começou o processo de mistura 
cultural entre eles e os portugueses. 

Depois, chegou a palavra 'sernba ' vinda da Africa 
Semba que também é samba. Mas o samba já estava 
aqui Foi, no entanto, reforçado culturalmente pelos 
tambores, pela ginga e pela cadência dos escravos 
africanos que, dezenas de anos depois, vieram cons-
truir a nação brasileira. 

Hoje, passados 505 anos daquele gesto inaugural, o 
samba de roda do Recôncavo Baiano foi declarado 
no final de novembro CCOb.,, da humanidade 

pela Unesco. Esta mesma instituição do sistema 

ONU já havia também proclamado "Obra-prima" a 
pintura corporal que os índios Wajãpis fazem nos 
próprios corpos com jenipapo e urucum. 

É assim que o Ministério da Cultura do governo Lula 
entende o trato da cultura no cotidiano do brasileiro e 
da nação: com naturalidade algo essencial no processo 
de nossas vidas, cesta básica para o espírito e o corpo. 

Podemos até definir cultura como alimento e não 
como algo distante que só os saberes e os fazeres de 
uma elite permitem desenvolver. Cultura é o gesto, é 
a grande mãe, é o passar de uma criança recém nasci-
da de braço em braço ao som de uma cantiga mântri-
ca que repete: arundê ... árujá. 

O processo de formação do Brasil e da sociedade 
brasileira tem como marca principal a mestiçagem, 
ou seja: a mistura e a reciclagem permanente de valo-
res, referências senti-mentos, signos e genes. 

Esta mestiçagem gerou aqui uma cultura tão intensa 
quanto diversa. E fez das múltiplas expressões cultu-
rais do nosso povo, e do papel central da cultura em 
nosso modo de ser, o principal fator de diferenciação 
e valorização do país neste mundo globalizado. 

Podemos encontrar no Brasil um grau de diversidade 
comparável ao de poucos países. Aqui, há elementos, 
traços, costumes, temperos de culturas de quase todo 
o planeta, do passado e do presente. 

No vasto universo real e simbólico da cultura brasi-
leira, pulsa uma produção que vai do erudito ao 
popular, do pré-histórico ao high-tech, do clássico ao 
inovador. Temos elementos ameríndios, africanos, 
asiáticos, europeus. 



Uma produção que nasce da criatividade do povo bra-

sileiro, se multiplica em sua miscigenação racial e cul-

tural, se aprofunda em sua sensibilidade e se Pote' 
lira em sua disposição para superar as adversidades. 

Nossa cultura é na verdade um tesouro, uni ativo social 
e econômico em permanente estado de transforma-

ção. Neste mundo marcado por injustiças e desigual-
dades, está provado também que a cultura qualifica as 

eduz os focos de tensão e violência, relações sociais e r  
elevando a auto-estima e o sentido de pertendmeflto. 

O Brasil precisa compreender a grandeza que possuí; jun-

tar sua grandeza cultural com a de todos os outros povos 
do mundo. É nesta força profunda da nossa cultura que 
está a. salvação. É no espírito que o corpo se salva. 

É neste processo de valori7aÇãO estratégica da cultura 

como fonte impulsionadora da nação, que estamos 

montando o Sistema Nacional de Cultura. Para com-

preendê-lo melhor, seu papel, sua potencialidade 

suas responsabilidades com o futuro do Brasil, me 
utilizei durante o processo preparatório desta Confe-
rência Nacional de Cultura de uma analogia, cujo 
simbolismo tem a ver com cultura e natureza. Refiro-

me as Bacias Culturais Brasileiras. 

Imaginem um rio. Um rio de médio ou grande porte, 

mas também podemos pensar em um tio pequeno. 

Um rio  com suas águas correntes e cristalinas cruzan-

do um,  dois, três, quatro, às vezes dez vilarejos, muni-
cípios ou até cidades. Um rio distribuindo suas águas, 
trazendo vida e progresso para todos esses municí-
pios com suas populações. 

Muitas vezes os interesses entre essas comunidades 

são diferentes. 

Uma cidade quer a água do rio para beber. Outra, 
para irrigar plantações. Uma outra, deseja fazer uma 

barragem, uma hidroelétrica. 

Para administrar essas bacias hidrográficas são for- 
mados consórcios como forma de conciliar todos os 

O Sistema Nacional de Cultura é exatamente a possibili-

dade- de todos nós - gestores, artistas, produtores dirigen-

tes, empresários - criarmos nossas Bacias Culturais, arti-

cularmos institucionalmente os diversos interesses dos 

Estados, dos municípios, dos vilarejos, e da iniciativa pri-

vada com a criação de uma Política Pública de Cultura. 

Por intermédia do Sistema Nacional de Cultura iremos 
associar iniciativas de vários Estados, de vários muni-
cípios, fazendo relações dos fenômenos culturais 
comuns as comunidades, as regiões. E assim, este-

mos contribuindo fortemente pata uma gestão mais 

aperfeiçoada da nossa vida cultural e dos recursos 
humanos, econômiCos, sociais, fisicos nela envolvidos, 

idealizando e real i7ando programas e projetos comuns. 

O Sistema Nacional de Cultural é a grande teia que 
vai unir as Bacias Culturais do Norte, do Centro-Oes-

te, do Nordeste, Sudeste e sul, dando-lhe personali-

dade e capilaridade neste país continental. 

É através dele que proporemos um  Plano Nacional 

de Cultura que será enviado para aprovação no Con- 

gresso Nacional em 2006. 

Por tanto, mãos à obra. 

interesses sobre os diferentes U505 das águas de um 

mesmo no. 

Assim são as Bacias Culturais. Se imaginarmos o gran-
de rio de cultura que corta Sergipe, Pernambuco, Ala-
goas, Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte, por 
exemplo, vamos ter, por exemplo, a festa junina como 
a água corrente que vai passando e formando esta 

grande Bacia CulturaL 

E o grande rio do São João que cruza todos esses 
Estados, várias cidades pequenas, médias e grandes, 
trazendo interesses comuns, que vão desde a dimen-

são simbólica até as manifestações mais objetivas 

como as festas e seus calendários; as danças, as músi-
cas, o fluxo turístico, modelos de transporte, hotela- 

ria, comércio, etc. 

6 	1 Conferência Nadoal de Cultura 



Política Publica de cultura e 
Plano Nacional: uma 

Perspectivas da Comissão de Educação e Cultura 

DEPUTADO PAULO DELGADO  

Presidente da Comissão de Educação e Cultura 

1 Apresentação 

A Comissão de Educação e Cultura, da Câmara d 
Deputados, a partir de 2004, especialmente da 

Conferência Nacional de Educação e Cultura, sob 
presidência do Deputado Carlos Abicalil (PT/M 
priorizou, especialmente a elaboração do PIa 
Nacional de Cultura, objeto da Proposta de Emen 
Constitucional - PEC de autoria do Deputado G 

mar Machado e outros já aprovada e promulgac. 
Este procedimento se mantem hoje, sob a preside 
cia do Deputado Paulo Delgado (PT/MG) 

A discussão e a elaboração de Propostas de Diretne 
para o Plano e um dos temas centrais a ser traballiad 
na 1 Conferencia Nacional de Cultura As proposta 

deverão ser aprofundadas a luz de debates ampliado 

reflexões consistentes e concepções claras de politica 
planejamento que garantam o seu desenvolvimento d 
cultura no pais Valores modelos tradições e norma 
que conduzem uma sociedade, e que determinam 
base de convivência dos grupos sociais são fundamen 
talmente ditados pela cultura de um povo Dai a mdis 
cutivel importância de ser levada esta discussão a todo 
o Brasil, visando a organl7ação de subsídios para 
apoiar a elaboração do Plano na busca da garantia para 
que este possa realmente traduzir uma política  que 
aponte para o desenvolvimento sustentável e corres-
ponda as necessidades e expectativas da sociedade A 
elaboração de um Plano na área cultural é realmente 
um marco na historii Político-cultural brasileira 

A política deve explicitar, de forma organizada, 
idéias, valores, vontades e decisões, ao lado de arran- 

governo  fJ-1UcL1ciaJj5- 

ta, é indispensável o desenho de "arranjos" ni_ 

 um IV 
Estado Republicano e Democrático, a ser desenvol-
vida dentro de uma forma d 

jos de execução por parte de seus atores, especial-
mente de seus governantes No caso da politica 

05 	
pública brasileira  - 	 construída 	11LCLO de 

	

O 	
cionais capazes de garantir três indicadores de susten- 
tação: estabilidade politica, representatividade e 

	

il- 	c 
 accountabilm/'(prestação de contas social) 

Tais arranjos deverão ser desenhados em ações acor-

dadas especialmente entre os Poderes Executivo e 
Legislativo visando garantir a aprovação de uma 

	

S 	
agenda de ação executiva, a ser cumprida em prol do 

	

O 	
bem comum da população governada A mencionada 

	

S 	agenda certamente devera corresponder, em grande 

	

S 	
parte a superação de dificuldades existentes no pais, 

	

e 	
e ao atendimento de expectativas da sociedade, na 

	

a 	maioria das vezes, expressas por meio de grupos 
5 organizados. 
a 

	

- 	Assim, e fundamental que na relação dos Poderes 

	

- 	constituídos, especialmente entre Executivo e Legis- 
lativo, haja a articulação necessária para viabilizar a 

concretização de propostas de Políticas adequadas as 

normas fundamentais a organização da Republica, a 
aplicação das ideias do Governo e ao bem estar da 
população Neste sentido, se faz indispensável gerar 

mecanismos e espaços institucionais que viabilwem o 
governo e o parlamento ouvirem, mais uma vez, as 
diversas instâncias de poder, os movimentos sociais 
da área, e os profissionais que expressem quais são 
essas necessidades e expectativas indispensáveis de se 
fazerem presentes no Plano Nacional de Cultura. 

cadno de propostas 



Foi com esta perspectiva que a Comissão de Educa-

ção e Cultura da Câmara dos Deputados propôs e rea-
lizou, em conjunto com o Ministério da Cultura, 

UNESCO, a Organização dos Esta -dos Ibero-Ame ri- 

canos - 00, Sistema CNC/SESC/SENAC e o Siste-
ma CNI/SES1/S'' rinco Seminários Setoriais de 

Cultura. Para o Legislativo a realização dos cinco 
seminários setoriais, bem como a 1 Conferência 

Nacional de Cultura, são etapas fundamentais no pro-

cesso de qïialificação e adequação de sua ação em fun-

ção da análise e valoração de Propostas de Diretrizes 

apresentadas em função do Plano Nacional de Cultu-
ra e do seu respectivo Sistema Nacional de Cultura. 

viabilização das respostas que necessita e espera a 

sociedade. 

No cenário 
Político_institucional, embora cumprindo 

um movimento de aproximação e articulação perma- 

nente, cada Poder assume funções diferentes rio pro-

cesso de construção das políticas. No caso do Poder 

Legislativo lhe cabe, como representante do povo, na 

Câmara, e do Estado, no Senado, discutir, analisar e 

votar proposituras de leis que integrem o ordena-
mento jurídico brasileiro, na defesa da ordem e dos 
direitos da população. Neste sentido, tanto lhe com-
pete ter iniciativas, como receber iniciativas vindas do 

o, conforme normas ditadas pela 
Poder Executiv  
Constituição Brasileira de 1988. 

2. O Papel do Legislativo na Formulação 
de Políticas 

Ao Poder Executivo cabe a arte de bem governar e 
ao Poder Legislativo a arte de bem legislar e fiscali-
zar. Estes dois Poderes também podem ser conside-
rados como dois grupos sociais, no caso, atores de 

M 
mesmo fenômeno que se dá em torno da política 

cultural para o Brasil. Cada grupo tem sua composi-
ção construída e organizada a partir de parâmetros e 
indicadores que fazem sua identidade, comumnente 
atrelados aos interesses comuns e a soma de expe-
riências que apontam para a geraçãó de certa homo- 

geneidade interna. 

Na formulação de políticas, e na proposição de qual-

quer iniciativa, observa-Se um comportamento natu-

ral que se dá na convivência dos grupos sociais e ins-
titucionais, ou seja, um constante movimento de 

aproximação e de distanciamento. O de aproximação 

traduz a cooperação, acomodação e assimilação. Por 

sua vez,- de distanciamento se caracteriza pelo con-
de interesses seja com relação à 

dimensão estrutural, seja em torno da dimensão poli- 

A liderança, até o momento, na formulação do Plano 

Nacional de Cultura, vem sendo exercida pelo Poder 
Executivo, por meio do Ministério da Cultura, gozan-

do de apoio do Legislativo e de 
representações da 

sociedade civil organizada, apontando para 
uma  sadia 

ampliação destes setores. Os 
Seminários  Setoriais de 

Cultura, sem dúvida, foram um veículo fundamental 
nesta ampliação. Por parte do legislativo há no 
momento, o interesse explícito de apoiar este proces-
so e de melhor se qualificar para sua função específi-
ca de análise e votação da matéria, a exemplo do que 
foi articulado por Ocasião da aprovação e promulga-
ção da Proposta de Emenda Constitucional n. ° 48, 

de 2005, definindo na Constituição a obdg2tOriedac3e 

da elaboração do Plano Nacional de Cultura. 

Zelando por um processo legislativo que venha somar 
esforços, dentro de um trabalho qualificado e adequa- 

do em torno da formulação do Plano Nacional de 
Cultura e o Sistema Nacional de Cultura, e que deverá 

garantir o desenvolvimento da política estabelecida, a 

Comissão de Educação e Cultura da Câmara dos 
Deputados em parceria com as instituições mencio-
nadas, rea1i7ou no decorrer de 2004 e 2005, audiências 
públicas, seminários setoriais, ouviu palestras do 
Ministro da Cultura, acadêmicos e especialistas e, no 
momento, se propõe a coordenar e participar efetiva-
mente da i Conferência Nacional de Cultura para 
aprofundar o seu conhecimento sobre as necessidades 
e anseios da sociedade, com relação a esta área. 

ticoideológica. 

A articulação e arranjos que se fazem necessários 
para efetivação de uma política explicitada por meio 

de um  Plano há que se trabalhar por um permanente 

movimento de aproximação entre o Legislativo e o 

Executivo, especialmente a partir da necessidade de 

i Conferênd Nacional de Cultura 



0 governo brasileiro vem expressando claramente formação dessa realidade 
esses conteúdos por meio de aprimoramento da legis- 
lação na área da Cultura da criação de sistemas mte 	E notável o grau de pluralidade e de 

A Cultura como setor da ação do Estado passa p 

um momento de forte afirmação no Brasil. De 
lado, reverbera-se no país uma reflexão de proporç 

mundial, na qual a UNESCO tem considerável co 
tnbuição a ampliação do conceito de Cultura ate ,  
sua compreensão como um vasto sistema de símb 
los, crenças e capacidades humanas, fator de dese 
volvimento humano e social. Cresce o impacto e 
correspondente compreensão da dimensão economi 
ca da Cultura, assim como do seu papel na constr 

ção de políticas sociais voltadas para o respeito 
diversidade ao pluralismo e aos direitos humano 
Outro grande desafio tem sido compreender e d 
conseqüência pratica a dimensão econômica e polin 
ca da Cultura no mundo globalizado, assim como a 
impacto das novas tecnologias sobre a produção 
difusão de conteúdos culturais 

or 	tanta, de forma coerente com a afinidade que sempre 
um 	marcou a relação do Brasil com a UNESCO na área da 
ão 	Cultura. 

O exemplo mais recente da sintonia e pro-atividade do 
Brasil em relação a UNESCO e o importante papel 

n- 	que o pais desempenhou na aprovação, em outubro de 
a 	2005, da Convenção sobre a Proteção da Diversidade 
- 	Cultural dos Conteúdos e Expressões Artísticas Diver- 

u- 	sidade Cultural Depositamos grande esperança nesse 
a 	novo instrumento Esperamos que ele atue na redução 

S. 	do desequilíbrio entre paires produtores e consunudo~ 
ar 	res de produtos culturais mas também que contribua 

para a proteção dos direitos culturais e para o combate 
o 	a discriminação geradora de desigualdade Com ele 
e 	esperamos estar ao lado da luta pela superação das ini- 

qüidades que o Brasil tanto se esforça por combater, 
valendo-nos do forte potencial da Cultura para a trans- 

Icpresentanwda 
ados de gestão e do estabelecimento de mecanismos 	de conseguido já nesta primeira iniciativa de constru- 

claros de alocação de recursos públicos para projetos 	ção coletiva de um programa de médio prazo para a 
culturais A aprovação da Emenda Constitucional que 	Cultura no Brasil Esse resultado decorre da credibili- 
estabelece o Po Nacional de Cultura e a sistemática 	dade e do compromisso dos parceiros envolvidos, atu- 
de realização de ampla consulta publica sob a forma butos que se refletiram no empenho e no proflssiona 
dos encontros estaduais e regionais, que agora culmi 	lismo da equipe que conduziu os trabalhos de orgam- 
nam na Conferência Nacional configuram um marco zação Nossos cumprimentos a todos e a certeza de 
no pensamento e na definição dos papeis dos vários 	que a UNESCO se colocara ao lado da concretização 
agentes da Cultura no Brasil Mais uma vez nos orgu- dos projetos que comporão esse momento fértil da 
lhamos de poder estar ao lado de iniciativa tão impor- gestão da Cultura no Brasil 

Caderno de propostas 
1 



A construção do Plano Nacional de Cultura 
para o Sistema CNI-SESI e o desafio da 

inclusão cultural 

construir e estruturar políticas públicas para imple-
mentação de um Plano Nacional de Cultura requer 
vencer muitos desafios, um deles é contribuir para a 
promoção da inclusão cultural como um de seus 

princípios. 

A definição de diretriz que norteia a elaboração de 
um Plano Nacional de Cultura, para o SESI, exige a 
nossa reflexão e posicionamento diante da cultura 

como direito constitucional de todos, que garanta ao 
cidadão acesso aos bens culturais e também a promo-

ção de sua participação como agente de sua cultura. 

Para o Sistema CNI/SESI/SENAI é necessário esti-
mular a construção da cidadania cultural: oprotagOrlis 
mo dos cidadãos e cidadãs nas suas experiências cultu-
rais, realizadas nos tempos e nos espaços disponíveis, 

favorecedoras da formação de valores para ações 

conscientes, solidárias e autônomas. É necessário, ain-

da, proporcionar a experimentação desenvolver talen-

tos, fortalecer a criatividade de pessoas e grupos. 

Pensar "culturas" significa refletir sobre modos de 

transmissão do conhecimento, como também de hie-

rarquias, valores, crenças, comportamentos. O que 

nos leva a refletir sobre uma ética da cultura, campo 

de criação, difusão e consumo de experiências e sabe-

res voltados à investigação de novos sign ificados. 

Para o SESI a cultura é o meio e fim de promoção e 

aproximação de integração e de articulação em rede 

como ação socioeducativa e de prática lúdica, vivên-

cia relevante para a formação de valores, comporta-
mentos e hábitos que repercutam na melhoria da 

qualidade de vida dos cidadãos brasileiros. 

Ao apoiar o desenvolvimento de políticas culturais 
que não fiquem restritas à gestão da mercadoria cul-

tural e/ou ao estímulo da produção e circulação de 

produtos culturais, o SESI busca na melhoria dos 
Programas Nacionais incluir novos paradigmas, tais 

como: 

a cultura como direito social básico; 

a política cultural como questão de necessidade 

social básica; 

a cultura inserida na discussão do perfil do desen- 

volvirnento econômico; 
a cultura como política institucional; 

a direito à memória; 

a visão da cultura como possibilidade de desenvol- 

vimento econômico,  social e humano. 

ConferêtciNadofl2l de Ctdtura 



OEI 

A Organização dos Estados Ibero-americanos para a 
Educação, a Ciência e a Cultura - OEI - e um organismo 

internacional de caráter governamental para a coopera-
ção entre os países ibero-americanos,. O seu campo de 
atuação refere-se a promoção da educação da c1encii da 
tecnologia e da cultura no contexto do desenvolvimento, 
da democracia e da integração regional. 

A OEI e composta pelos países integrantes da Comu-
nidade Ibero-americana de Nações Argentina, Bolívia, 
Brasil, Colômbia, Costa Rica Cuba Chile Republica 

Dominicana, Equador, El Salvador, Espanha, Guate-
mala Honduras, México, Nicarágua, Panamá, Paraguai, 
Peru, Portugal, Uruguai e Venezuela. Gume Equatorial 
e Porto Rico também integram o conjunto de Estados 
membros da Organização 

OEI no Brasil 

O Escritório da OEI no Brasil foi criado no dia 6 de 

julho de 2004, mediante a promulgação do Decreto 
Presidencial n° 5.128, que estabelece o Acordo de 

Sede entre o Governo da República Federativa do 
Brasil e a Organização dos Estados Ibero-americanos 
para a Educação, a Ciência e a Cultura. 

Os projetos com o governo brasileiro ou com a 
sociedade civil tem sempre o objetivo de auxiliar a 
formulação e operacionalização de políticas publicas 
que promovam a qualidade e igualdade na educação 
a diversidade cultural e o progresso técnico e científi- 
co. 

A OEI pontua sua atuação em assistência técnica, 
formação de recursos humanos pesquisas, promoção 
de acordos internacionais e publicações favorecendo 
a participação de todos os atores envolvidos 

O objetivo principal da OEI e portanto fortale-
cer o conhecimento, a compreensão mutua, a integra-
ção, a solidariedade e a paz por meio da educação, da 
ciência, da tecnologia e da cultura. 

Caderno de propostas 



Novos rumos para a cultura no Brasil 

ARdO MEIBA 

Secretário de Articulação Institucional do Ministério da Cultura 

fóruns internacionais que a precederam e o Ministro 

da Cultura Gilberto Gil marcou  presença pessoal na 

plenária final  que a aprovou. 

O Brasil, diante dos princípios dessa histórica Conven-

ção, e elo crescente papel social, simbólico, político e 

O Brasil detém o quinto território do planeta e uma 

das poucas megadivef sidades socioambientais do gb- 

bo; possui a quinta população, cuja origem étnica a 
mais diversa tem longa experiência de mestiçagem cul-

turaL Nossa economia está entre as quinze maiores e 
apresenta enorme potencial de desenvolvimento, 
embora sejamos o sexto país do mundo com a pior 

distribuição de renda. Um país com as complexas 

dimensões do Brasil, tem ao mesmo tempo enormes 
dificuldades a superar e grandes possibilidades de 

inserção emergente e protagonista em um cenário 

mundial em que a cultura, via globalização tecnológi-

ca, ganha contornos jamais vistos. 

Vivemos num tempo em que a soberania das nações e 

a autonomia dos povos e de suas culturas estão diante 

de um impasse. O atual contexto histórico é marcado 

pelas novas tecnologias de informação e 
comunicação, 

e nele a cultura é "capital simbólico" cada vez mais 
decisivo na diplomacia, na economia e na política con-

temporâneas. Esse "capital" poderá ou não contribuir 
decisivamente para o desenvolvimento e o diálogo 

entre os povos, o combate à pobreza, à intolerância, à 

guerra, ao totalitarismo e à opressão, como ainda se vê 

nos dias de hoje. 
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econômico da cultura nos cenários nacional e interna-

cional, busca novos rumos. Após longa história de 
política cultural marcada pela irregularidade e instabi-

lidade, propõe-se agora a dar um salto qualitativo, 

alcançando nesse setor novo patamar conceitual e de 

gestão institucional. Uma  polí
tica cultural de centrali- 

dade perante o conjunto das políticas públicas que 

seja permanente abrangente, pública, democrática, 

descentra1i7ada, integrada e conectada com o mundo, 
será conquistada com a instituição do primeiro Plano 

Nacional de Cultura e de um  Sistema Nacional de Cultura, 

com financiamento adequado. 

A Nação brasileira ainda não compreende satisfatoria-
mente o lugar estratégico que deve ter a cultura no 

processo de desenvolvimento social, político e econô-

mico do país. Nosso federalismo é ainda muito frágil 

e acentuado pelas desigualdades regionais sociais e 

econômicas. Some-se a isso o paradoxo brasileiro de 
ser um país com rica e criativa diversidade cultural, 

mas com reduzido acesso a essa produção nacional e 

universal, direito que assiste a todos os cidadãos. O 
diagnóstico da situação das últimas décadas reflete 

alguns avanços na legislação, no papel e atuação do 

Estado e na própria visão e ação da sociedade e da 

comunidade política acerca da política cultural. No 

entanto, ainda temos muito trabalho pela frente. 

O Ministério da Cultura está realizando a primeira Con-

ferência Nacional de Cultura organizada pelo governo. 

Com  esta iniciativa o Estado reconhece a importância 

da participação direta da sociedade para a formulação 

de políticas públicas e para a formação e consolidação 

É diante desse impasse e buscando novos caminhos 
que a UNESCO aprovou em 2005 uma Convenção Inter-

nacional sobre a Proteção e a Promoção da Diversidade das 

Expressões Culturais. Esta Convenção encaminha garantias 

aos Estados Nacionais para o estabelecimento de polí-

ticas que sustentem a continuidade de suas dinâmicas 

culturais, entretanto, salvaguardando-se de quaisquer 

ranços de xenofobia, agressão aos direitos humanos ou 

dirigismo cultural. A Convenção aponta que as novas tec-
nologias devem ampliar a circulação mundial, de bens e 

serviços culturais alternativos aos centros unilaterais de 
poder. A aprovação do texto final contou com a atua-
ção atenta do governo do presidente Lula em todos os 



de uma cultura política democrática A Conferencia é, 
também, um caminho aberto para destacar a transver 
saudade das políticas culturais, ao dar voz às entidades 

e movimentos que vêm se mobilizando pelo direito ao 
fazer cultural, à fruição e à afirmação identitária no 
campo da cultura e de outras políticas públicas, com 
ênfase no 'vínculo com a educação e a comunjcaç 0  em 
todas as regiões do país. 

Após a conclusão da Conferincia, e contando com seus 
subsídios e o apoio do Conselho Nacional de Politica 
Cultural o Ministerio da Cultura elaborara, como 

determina a Constituição Federal em seu artigo 215, o 
projeto de lei detalhando o Plano Nacional ao Cultura a 

ser encaminhado ao Congresso Nacional em 2006. 
Este será um  passo determinante na consolidação de 
uma Política publica de cultura no Brasil, com a institu-
cionalização legal não somente do Plano, mas também do Sistema Nacional de Cultura, instrumento operacional 
dessa nova concepção de gestão publica da cultura 
Nesse final de 2005, o SNC já contabiliza a adesão 
voluntária de 20 Estados e cerca de 1000 municípios  
brasileiros. Estas são ações que certamente  fertilizarão 
o terreno onde se semeiam tantas esperancas e sonhos 
por um Brasil que alcance um desenvolvimento de qua-
lidade para todo o seu povo, no qual a cultura seja cada 

vez mais uma dimensão central de sua economia, diver- 
sidade e cidadania. 
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Plano Nacional de Cultura 2006 

Cultura, diversidade e desenvolvimento 

ou 

SÉRGIO SÃ LEITÃO 

Secretário 

ELDER VIEIRA 

(oordenadOrx8)0 do PNC 

MINISTÉRIO DA CULTURA 

Secretaria de Políticas Czdturais 

o 	processo de constituição do Brasil e da sociedade 

brasileira caractetizase por um conjunto de aspectos 
mest singulares em que se inscreve, com destaque, a 	i- 

istura de genes, valores e 
çagem, ou seja, a intensa m  
signos, de múltiplas procedências. 

O impacto da mestiçagem brasileira foi a
mplificado, 

ao longo de nossa história, por um  modo peculiar de 

absorver influências e transformá-las em algo próprio, 

muitas vezes novo, ou com forte tempero local, modo 

este que ganhou o nome de antropofagia cultural. 

A mestiçagem e a antropofagia cultural, alimentados 
por constantes fluxos migratórios de pessoas e de 
idéias, produziram aqui uma cultura potente e plural,  

com um grau de diversidade e renovação comparável 

ao de alguns poucos países do planeta. 

No vasto iinivetso da cultura brasileira pulsa uma pro-

dução que nasce da criatividade do povo brasileiro, se 

multiplica em sua miscigenação genética e cultural, se 

aprofunda em sua sensibilidade e se potencializa em 

7% do P113 anual do planeta. É o setor que mais cresce, 
mais emprega, mais exporta e melhor paga atualmente. 
No Brasil, a cultura responde por 5% dos empregos 

formais e 5% do P113 (lpea/Mercosui Cultural). 

Os dados existentes mostram que a cultura brasileira é 

extremamente relevante em nossa vida social e contri-

b
ui decisivamente para o desenvolvimento do país, em 

termos sociais e econômicos. Mostram, ainda, que o 

potencial ainda não-realizado é imenso. 

Mas se é verdade que a cultura brasileira tem esta 

importância,este papel estratégico, este potencial tam-
bém é verdade que pouco disso têm a ver com a atua-
ção do poder público, em suas três esferas. Para o 

Estdo, a cultura ainda não é uma prioridade. 

sua disposição para superar as adversidades. 

Esta cultura diversa ocupa um papel central na vida 

social do país e constitui, ao lado de nossa biodiversi 

dade, o grande  patrimônio brasileiro, a nossa principal 

riqueza, uma extensa semiodiversida que tem inesti- 

mável valor econômico e social. 

na era do conhecimento, em que o 
Na globalizaÇão 

-- -' 
	- 
 e a inovação tornam-se os ativos 

saber, ti simbólico 
fundamentais de um país, e de qualquer orgamzaçao 

surgem como fatores decisivos de desenvollim 

Neste contexto, as 	

ento. 

expressões culturais  do povo 

volvimeilto pleno do país e sua inserção soberana 

na globalização. 

A cultura impacta positivamente o crescimento econô-

mico, atuando sobre a geração de renda e emprego, 
assim como na inclusão social e no bem-estar da socie-
dade. É ao mesmo tempo um impulsionador e um 
qualificador do processo desenvolVento. 

economia da  
cultura movimenta diretamente cerca de 

.L. 	 __-- -- 

de desafios históricos: o desen- 
e11ILCiL-'-' 	- 

comunidade,a vitalidade e a diversidade cultural 

o 
- 	potencialmente estrateg1I0 

ieiro çrmam-se como diferenciais competiti 
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Como fazer com que as políticas públicas de cultura 
ganhem a consistência e a abrangência necessárias? 
Como fazer com que o poder público tenha, na cultu-
ra, uma atuação à altura da qualidade e da diversidade 
das expressões culturais do país? 

Como ampliar o grau de acesso da população brasileira 
à produção e à fruição de bens e sei-viços culturais? 
Como criar um ambiente favorável à realização e à 
maximização do potencial de geração de renda, empre-
go, inclusão social e qualidade de vida da cultura? 

É neessário fazer com que a questão da cultura entre 
na agenda da sociedade brasileira, da mídia e do poder 
público deste país, com o destaque devido, para que 
este não seja um debate e uma bandeira de artistas, 
produtores e gestores, mas de todos nós. 

É necessário ainda elaborar de modo participativo um 
plano de vôo, capaz de articular e amplificar a atuação 
do poder público na cultura, que consagre a conexão 
entre cultura e desenvolvimento, cultura e inclusão 
social, cultura e cidadania e cultura e identidade. 

Este plano de vôo, com duração plurianual e peso de 
lei, é  Plano Nacional de Cultura. E  seu processo de 
elaboração deve ser o mais amplo, atraente e democrá-
tico possível, para que se faça, ao longo de 2006, a 
maior mobili7ação cultural da história do país. 

Em breve, o MinC vai disponibili7ar, para debate, con-
sulta pública e deliberação, uma proposta de cronogra-
ma, de processo, de metodologia e de arquitetura do 
Plano Nacional de Cultura, assim como uma série de 
textos para subsidiar as discussões. 

lizar a sociedade para construir o primeiro Plano Nacio-
nal de Cultura da nossa história, documento no qual 
faremos um diagnóstico da cultura brasileira em suas 
múltiplas dimensões, e estabeleceremosos princípios, as 
diretrizes, os papéis institucionais os recursos necessá-
rios, os programas e as metas que devem pautar a atua-
ção do poder público no setor nos próximos anos. 

Este processo será coordenado pêlo MinC, por inter-
médio de sua Secretaria-Executiva e da Secretaria de 
Políticas Culturais, e estará aberto à participação de 
todos os interessados. 

O Plano Nacional de Cultura consolidará o compro-
misso geral da sociedade e do Estado brasileiro com a 
cultura do país, no presente e no futuro. 

O PNC permitirá que o Brasil estabeleça políticas 
públicas de cultura que melhorem as condições de 
acesso e de produção dos bens culturais, reduzindo as 
desigualdades culturais existentes na sociedade brasi-
leira e contribuindo para o desenvolvimento econômi-
co e a inclusão social. 

A nova redação da Constituição determina que o Con- 
gresso Nacional tem de aprovar o Plano Nacional de 
Cultura. 

O PNC é um sonho antigo. Ele começou a se tornar 
realidade em agosto de 2005, quando o Congresso 
Nacional promulgou a Emenda Constitucional n° 
48/05, que altera o artigo 215 da Constituição e esta-
belece a criação de um Plano Nacional de Cultura. 

O novo texto tem imensa importância para a popula-
ção brasileira. Significa que os direitos culturais foram 
ampliados pela Constituição, passando a ter o mesmo 
valor e a mesma importância dos direitos sociais e eco-
nômicos. 

Consciente de que é necessária uma grande mobili7a-
ção para se construir o documento a ser examinado 
pelo Legislativo, o Ministério da Cultura (MinC) assu-
miuo compromisso público de coordenar o processo 
participativo de elaboração do Plano, estabelecendo de 
modo pactuado a metodologia e o cronograma, assim 
como a redação final. 

A Emenda criou as condições para que a cultura pas- 
se a ser tratada como questão de Estado, e não ape-
nas de governo. 

O Brasil defronta-se agora com um desafio vital: mobi- 

O MinC pretende envolver o maior número possível de 
pessoas e de instituições na elaboração do PNC, incluin-
doos cidadãos interessados no tema, os artistas, os pro-
dutores e gestores culturais, os intelectuais, as universi-
dades, as associações e entidades representativas, as 
ONGs culturais e as três esferas do poder público. 

Esta parceria, na verdade, já começou: estados, municí-
pios e as comissões de Cultura da Câmara dos Deputa-
dos e do Senado Federal, juntamente com o MinC, se 
organizaram para realizar as conferências preparatórias 
e esta Conferência Nacional de Cultura, que vai forne-
cer subsídios para a elaboração das diretrizes do PNC. 

É preciso disposição para o diálogo, de forma a dimi-
nuir os campos de tensão entre segmentos e agentes, 
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pois a criação do novo instrumento legal deve ser um 
processo de mobili7aÇãO e de reflexão capaz de produ-
zir o mais abrangente debate sobre a cultura já realiza- 

do no país. 

Somente depois desta consulta à sociedade é que o Pia-
no Nacional de Cultura será enviado pelo presidente 
Lni Inácio Lula da Silva para ser analisado e votado pelo 
Congresso Nacional. Espera-se que até meados de 2006 
o documento já possa ser examinado pelo Legislativo. 

Neste árduo esforço coletivo, o Plano Nacional de Cultu-
ra deverá precisar com clareza qual o papel e a forma de 
atuação da União, dos Estados, Municípios e do Distrito 
Federal, esclarecer os eixos estratégicos, as poliuicas seto-
riais, os públicos a que se destinam as ações, além de iden-
tiflcr as políticas transversais em que se inclui a cultura. 

A criação do PNC reforça a idéia de que a cultura 

deve ser um direito efetivo de todos, já que um dos 
pressupostos básicos do PNC é a efetiva democra-
tização do acesso aos bens culturais. Foi pensando 
na inclusão do maior número possível de pessoas 

que, ao apresentar o projeto de Emenda Constitu- 

cional, o deputado Gilmar Machado usou do 

seguinte argumento: 

"A aprovação do PNC reafrma o fato de a cultura 
representar uma política estratégica para a emancipa-

ção da sociedade brasileira - política ditada por uma 

visão cultural inclusiva e participativa, de forma a pro-
mover uma época de desenvolvimento cultural com 

realização mais satisfatória das aspirações sociais de 
um país tão diverso e culturalmente amadurecido". 
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O Sistema Nacional de Cultura 

MÁRCIO MEIRA 

Secretário de Articulação Institucional 

GUSTAVO GAZZJNELTJJ 

Gerente de Planejamento e informação 

M1sTÉRJo DA CULTURA 

Secretaria de Ãrticudação Ifl5tit.íciOflal 

vidade é a base substantiva sobre a qual se operam as 
linguagens e o modus vivendi coletivos. 

O compartilhamento cultural, os modos de criar, 
fazer e viver, reconhecidos pelas leis e costumes 
locais, regionais, nacionais, internacionais ou globais 
Propiciam compreensão mútua, paz e, ássim, a cons-
trução de uma agenda continua de desenvolvimento, 
baseada no respeito e nó 'reconhecimento dos indiví-
duos e grupos como agentes da História, de seus sal-
tos e transformaçõesi. 

A5 tradições culturais, para além, portanto, da idéia de 
desenvolvimento como fator econômico material são 
facilitadoras das relações coletivas. Incluem-se nesta 
compreensão os modos de participação enquanto 
determinantes da criação e da atuação política da socie-
dade civil. A cultura democrática é também patrimônio 
coletivo: parte do processo de organização sori1  

Há que se convir, além disso, e em relação ao senso 

dades de acesso à fruição e à criação cultural, estrito 
senso, são elementos chaves para a performance e o 
sucesso das crianças, jovens, adultos e das famílias, 
copartícipes do processo educacional. 

O caráter lúdico e a abstração nos processos da práti-
a e da criação artística propiciam melhor desempe. 

nho das habilidades técnicas e cognitivas dos educan- 
dos, além de propiciar-lhes o pertencimento a uma 
comunidade universal que se nutre de valores, idéias 
e hibridjsmos culturais os mais distintos. 

Ser agente e parte ativa desse processo enseja a von-
tade de incorporação ao processo consumidor, 
midiático e criador mundial. Facilita a redução dos 
gaps sociais —proporciona maior possibilidade de par-
ticipação no desenvolvimento  do país e do planeta. 
Estimula a autovalorização dos povos e respectivas 
comunidades e segmentos sociais. 

Plano Nacional de Cultura 
e Pacto Federativo 
Preâmbulo -.Educação e Cultura 

A incorporação do Plano Nacional de Cultura à Cons-
tituição da República Federativa do Brasil é uma gran-
de conquista do projeto de desenvolvimento do País. 

Cultura e Desenvolvimento 

Não há corno dissociar do desenvolvimen  a organiza-
ção e a fortuna cultural de um país. A afirmação dos 

valores e da solidariedade trans-individual e coletiva é 
manifestada através de diferentes formas de expres-
são e de celebração da 'vida. O reconhecimento des-
ses valores, gestos espirituais reflete o grau de desen- 
volvimento da comunidade restrita ou amplaue os q 
alimenta e cultiva. A cultura é imanência da vida coti-
diana. Incorporada à vida das comunidades, dos dife- 
rentes segmentos sociais, enfim, do povo, tal siihp4.. 	L 

comum de que a Educação é vital para a universaliza-
ção da cidadania - com apropriação por todos dos 
fatores e do estágio de desenvolvimento científico, 
tecnológico e cultural da humanidade -, que a Cultu-
ra, o desenvolvimento de possibilidades e oportunÃ 

1 	
Este é, aliás, o espírito ditado pela Convenção das 
outubro de 2003 (Paris), que, no artigo segundo, i

Salvaguardas do Patrimônio Cultural Intangível, da Unesco, de 17 de tem 1, ressalva que a Convenção contempla o patrimõnjo cultural, apenas na medida da sua compatibilidadecom os instrumentos  internacionais de direitos humanos eistentes, bem como com os requisitos do respeito mútuo entre com1iidades, grupos e indivíduos, e do desenvolvimento sustentável. 

Csderno de  propostas  17 



idéia de planos setodais no desenvolvimento cons-
itucional brasileiro data da década de 30, conquista 

los chamados pioneiros da Educação Nova, incorporada 

. ConstituiçãO de 1934, que estabeleceu a riecessida-

k de "planos de solução dos problemas nacionais", 

explicitando de início a necessidade do Plano Nacional 

de Educação. 

Constava também da Carta de 1934 a c
ompetência da O Plano N

acional de Cultura,apegado, com a promul-

Uo "traçar as diretrizes da e
ducação nacional". A gação 

de Emenda Constitucional n° 48/2005, como 

i de Diree5 e Bes 
DB) e o Plano Nacional de premissa da Constituição 

do Brasil, ocupa o primeiro 

Educação SÓ  seriam a
provados em 1961 e 1962, res- lugar na ordem do dia, no campo das políticas públicas 

- 	
palavras de Anísio Teixeira, "um de Cultura Sua objetivação, para que não se perca entre 

de País tão massacrado social- 

ri plano SO se p-'- 
determinadas" e o principal pretexto então, seria o de 

mente, deverá 	- - 
á não era "um bem acessório, mas dimensão do fazer cultural como missão p 

odri 

que 

	

 . 	-'-- 
uma condição rifle qua non para que o brasileiro se" tor- 

	

-- 
	

exercendo seus direitos Políticos e seu nasse 
poder e

conômico" e vivesse "decente e dignamente". 

Lembremos também que a atual C
onstituição :Brasi-

leira e a LDB de 1996 reconhecem o papel funda-
mental da cultura no processo educacional. A "liber-

dade de aprendera  ensinar, pesquisar  e divulgar o pen-

samento, a arte e o saber" e as "
anjfestaçôe5 cultu-

rais" são, de acordo com estes marcos legais, princí-
pio e fator, respectivamente inerentes ao processo 

formativo da Educação. 

Contudo, e embora a Constituição defina que o Plano 

Nacional de Educação deverá conduzir à promoção 

humanística do País, percebe-se que as metas e priorida-
des expostos no Plano Nacional de Educação de 2001 

não enfatizam a cultura entre suas maiores preocupa-

ções. Se, por um lado, o crescimento populacional do 
País e os baixos salários apontam como prioridade das 

políticas públicas para a n
ecessidade de expandir a 

rede pública de ensino, buscando desenvolvimento 
sóciOeC0fl0miCO mais eqüitativo e sustentável para o 
conjunto da população brasileira por outro lado, a 

tônica da Declaração de Dakar, Educação para Todos 

2000, reconhece a inadiável necessidade de fortalecer a 

qualidade dos processos educacionais. 

.:;,;c relação a obrigações bem as m dd pelos agentes que têm a 

As políticas públicas da Cultura têm  papel chave a 

cilrnp± nas estratégias de redução do fosso cultural 

que alimenta os níveis de desigualdade educacional 

latentes entre diferentes estratos da população brasi-
leira. O acesso a bens e serviços culturais é condição 

necessária para que a oportunidade de superação da 

desigualdade educacional, que atinge a maioria da 

população, seja factível a todos. Portanto, se a cultu-

ra, em si, é fator de desenvolvimento democrático e 

Lt 
comuns da União, Estados e  Municípios as de "pro-

teger os documentos, as obras e 
outros bens de valor 

-,irnntos, as pai-
histórico,  artístico  e cultural, 

 Constituição A 	 de 1988 fixa entre as competências 

sagens naturais notáveis e os sítios arqueolÓgicos" e 

de "proporcionar os meios de acesso à cultura". Fir- 

madas as competências comuns, faltava oinstrumen-
to para melhor ordenar as 

responsabilidades dos 

Entes Federados. 

O PNC visará "ao desenvolvimento cultural do País e 

à integração das ações do Poder Público" para "defe-

sa e valorização do patrimônio cultural brasileiro", 

para a "produção, promoção e difusão de bens cultu-

rais", para a "formação de pessoal qualificado para a 

da cultura cru siis múltiplas dimensões", para a gestão  
,,democratização do acesso aos bens de cultura" e para ,,democratização 

 

a "valorização da diversidade étni  e regional". ca 

Ncionl de Cultura a 

A consolidação do Plano Nacional de Cultura resul- 

tará da combinação de processos de consulta e de 

formulação de propostas de políticas públicas con- 

templados os agentes culturais públicos e privados 

dos MïrnicípiOS, 
Estados, União e dos, diferentes sub-

setores culturais. Somente assim, poderá o Plano legi-
timar-se, como marco legai, para a consecução de um 

esforço combinado, que garanta "a todos o pleno 

exercício dos direitos culturaiS e acesso às fontes da 

cultura nacional", e o devido apoio e incentivo à 

"valorização e difusão das manifestações culturais". 

O caráter plurianual do Plano favorecerá a r&i7ação 

de uma pauta mínima, na qual, cooperando responsa-

bilidades de curto, médio e longo prazos, os Entes 
Federados possam melhor firmar suas vocações e 
racionalizar os invesment05, evitndo sombrearnento 

de prioridades e ações. O Plano constituir-5e em 

social, do ponto de vista ínstturnent24 a ampliação de 

oportunidades de inserção no processo do desenvol 

vimentO está condicionada à 
ampliação das oportuni 

dades de acesso a bens e serviços culturais. 

0PNC 



guia, roteiro para o desempenho do Estado, em neces-
sária interação com a sociedade civil, protagonista e 
dest natária do desenvolvimento cultural do País. 

Estado, Sociedade e Políticas Públicas 
de Cultura no Brasil 
Contextua1i.açã histórica 

Durante o período colonial, como também depois 
da chegada da Corte de D. João VI ao Brasil, em 
1808, a "cultura" sempre foi pensada pelo Estado - 
e também pela Igreja - como atributo de origem 
exclusivamente européia. A cultura seria, desse 
ponto de vista, um privilégio apenas daqueles que 
tinham "naturalmente" aptidão intelectual, uma 
minoria branca e letrada num país de analfabetos e 
"incultos". Durante séculos, a religião católica e a 
língua portuguesa, bases dessa cultura, foram 
empregadas como instrumentos de dominação 
Política e econômica dos indígenas, africano 
mestiços pobres do Brasil. Às expressões cultur 
da população brasileira, na sua maior parte subm 
tida ao regime da escravidão, as classes dominari 
classificavam de "folclore". Basta lembrar, 
exemplo, que, até início do século XX, o órgão 
Estado que lidava com os grupos de capoeira era  
Departamento de Policia. Essa ideologia da cultui 
se fez refletida na forma contraditória como 
Estado Colonial e Imperial tratou do que hoje ch 
mamos "política cultural": as expressões cultura 
da população foram totalmente ignoradas ou pers 
guidas, e no entanto a sociedade mestiça, plural 
complexa que se formava encontrou nas dinâmic 
culturais, inclusive de cunho religioso, seu mais for-
te instrumento de resistência e perpetuação diante 
das elites hegemônicas no Estado. 

Esse mesmo Estado, entretanto, concebeu e criou 
instituições culturais, sobretudo de caráter patrimo-
nialista, com forte influência do ilurninismo tardio 
mesclado às idéias positivistas, que influenciaram as 
elites ilustradas da segunda metade do século XIX, e 
se mantêm como referências importantes até os nos-
sos dias. Alguns exemplos como a Biblioteca Nacio-
nal, hoje uma das mais importantes do hemisfério; o 
Arquivo Nacional, guardião de fontes documentais 
preciosas do período colonial e imperial; o Museu 
Nacional da Quinta da Boa Vista, certamente o maior 
e mais importante museu brasileiro, único ao sul do 
equador em cujo acervo foram recolhidas no século 
XIX, entre outras, coleções de arte egípcia, greco- 

romana, africana e ameríndia; o Museu Paraense de 
História Natural e Etnografia, depois chamado 
Museu Goeldi, o Museu Paulista, e o Museu Para-
naense também seguiram, nas respectivas províncias, 
o mesmo ideal enciclopedista da época. 

Por sua vez, o Instituto Histórico e Geográfico Brasi-
leiro foi a mais importante dessas instituições com for-
te presença nacional - filiais em quase todas as provín-
cias do Império -, sendo uma das poucas de iniciativa 
não estatal, embora com fortes vínculos com D. Pedro 
II. Tais instituições foram relevantes e exerceram papel 
germinativo decisivo para a salvaguarda de documen-
tos, monumentos e informações essenciais para a 
memória nacional, inclusive acolhendo e promovendo 
expedições científicas às regiões distantes do interior 
do Brasil, que fizeram registros únicos  da vida popular 
das zonas rurais e urbanas de então. 

	

e 	MHN e Constituição de 1934 
ai 

	

e- 
s 	

No período republicano, os primeiros ensaios para 

	

tes 	estabelecer uma política pública para o patrimônio  
or 	cultural brasileiro foram iniciados, no plano federal,  
do 	com a criação do Museu Histórico Nacional (MHN),  

O 	
por Gustavo Barroso, em 1922. A fundação do 
MHN motivou-se na urgência de se proteger as obras 

O e monumentos artísticos e históricos nacionais, 
ameaçados de destruição e pelo comércio internacio-

is 
 

nal. O MHN não foi ação isolada. À época registra-
e- ram-se iniciativas orquestradas pela Sociedade Brasi- 

e 	leira de Belas Artes, no Rio de Janeiro, e deputados  
as 	

federais Lula Cedro, de Pernambuco, e Augusto de 
Lima, de Minas Gerais. 

Em 1934, o decreto 24.735 regulamentou o funcio-
namento do MHN. Entre as missões, o museu deve-
ria buscar "entendimento com os governos dos 
Estados, no sentido de se uniformizar a legislação 
sobre a proteção e conservação" e de encarregar-
lhes da proteção e conservação dos Monumentos 
Nacionais "nos respectivos territórios". Pelo mes-
mo decreto, o museu também reconhecia o papel 
das "pessoas naturais ou jurídicas, autoridades ecle-
siásticas, instituições científicas, literárias ou históri-
cas", para a divulgação e proteção dopatl-im(ínjo  tra-
dicional do Brasil. 

A Constituição de 1934, promulgada quatro dias após 
a assinatura do decreto 24.735, estabeleceu compe-
tência comum "à União, aos Estados e aos Municí-
pios" de "favorecer e animar o desenvolvimento das 



desenhado no Anteprojeto, seria assistido por um 
Conselho com 25 membros, sendo cinco natos, do 
SPAN, e 20 "móveis", pesquisadores artistas e arte-
sãos. O Tombamento seria, além do mais, assistido 
por "tantas Comissões Regionais de Tombamento, 
quantos os Estados do Brasil". Estas Comissões tam-

bém teriam composição heterogênea e com predomi- 

nância da sociedade. 

O Decreto-Lei 25 instituiu os quatro Livros do Tombo 
sugeridos por Andrade. No primeiro Livro, apenas, 

acrescentou-se ao Tombo Arqueológico e Etnográfico 

o Paisagístico, sujeitando-se a tombamento os monu- 
mentos naturais, sítios e paisagens "de feição notável" 

L 

d,,tada pela Natjrea ou agenciad4Pela indústria uma-a. 

-Reiterando as rencunaCõeS do MHN, oDecreto-Lci 

co 
	 atividades relati- 

ordenação e desenvolvimento nas 
vas à proteção do patrimônio" e -entendimentos 

com as autoridades 	
ões científi- 

cas e pessoas naturais e jurídicas". A instituição de 
museus nacionais, estaduais e municipais, proposta 
por Mário de Andrade, é também incorporada. 

25 propõe parce 

Do ponto de 

- 	
"para melhor ria com os Estados, 

do 
ral". 0 Serviço do 
qucLw'r 

Patrimônio Artístico Nacional, 
brasileiro pelo Governo Fede - 

ciências, das artes, das letras e da cultura em geral, 
proteger os objetos de interesse histórico e o patri-

mônio artístico do País, bem COmO prestar assistên- 

cia ao trabalhador intelectual". 

Mário de Andrade do Departamento de 
Cultura de São Paulo ao Decreto-Lei 25 

Fato importante ocorreu na política cultural brasilei-
ra em meados dos anos 1930, antes do golpe de 
Getúlio Vargas. Em 1935, a Prefeitura de São Paulo 
criou, pela primeira vez na história brasileira, um 

ública da cultura, no sentido órgão de gestão p  
o papel do Estado nesse setor. moderno de pensar  

Coube ao intelectual Mário de Andrade assumir a 
função do que seria hoje o "Secretário" de cultura de 
São Paulo. Há exatos 70 anos Mário desenvolveu, a 

partir de uma prefeitura, uma politica cultural de 

alcance nacional e com uma visão de serviço público 
de qualidade. Basta citar dois exemplos de sua inicia-
tiva: criou a primeira rede de bibliotecas públicas do 
país, que incluía bibliotecas móveis instaladas em 
microônibus para ampliar o acesso da população à 
leitura; e financiou uma série de expedições etnográ 

fi cas aos "sertões" do Brasil que documentaram em 
som e imagem as várias expressões das culturas 

populares e indígenas. Essa iniciativa pioneira e mar-
cante antecipou muito do que viria mais tarde nos 

anos contraditórios do Estado Novo. 

O primeiro marco normativo de considerável abran- 

gência sobre a cultura brasileira é o Decreto-Lei n° 
25, promulgado, na vigência do Estado Novo, no 
final de 1937, a partir de estudo (Anteprojeto) enc o-

mendado anteriormente a Mário de Andrade. O 
Anteprojeto constitui um tratado para a classificação 

do patrimônio cultural brasileiro -7 os tipos de obje-

tos, monumentos, paisagens, folclore,  manifestações  

iconográficas e outras, que propôs dividir em oito 
categorias de arte: arqueológica, ameríndia, popular, 
histórica, erudita nacional, erudita estrangeira, aplica-
das nacionais e aplicadas estrangeiras. Para as três pri-

meiras propôs o Livro do Tombo Arqueológico e 
Etnográfico, para a quarta o Livro do Tombo Histó-

rico, para as artes eruditas e as aplicadas, respectiVa 
mente, o Livro do Tombo das Belas-Artes e o Livro 

do Tombo das Artes Aplicadas. 

Mário , Ade propôs que a cada Livro do Tom- 

S vi o do 378, de janeiro de 1937, a criação do erç 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Mais do 
que isto, a lei 378 é importante referência da política 
cultural do País, por ter agrupado sob a égide do 
Departamento Nacional de Educação do Ministério 

da Educação e Saúde, as instituições Escolares e 

Extra-escolares existentes à época a Escola Normal 
de Artes e Ofícios Wenceslau Braz, o Instituto 
Oswaldo Cruz, o Observatório Nacional, a Bibliote-
ca Nacional, a Casa de Rui Barbosa e o Museu His-
tórico Nacional - e as então criadas: Instituto Nacio-
nal de Cinema Educativo, Instituto Cayrú, Serviço 

Histórico e Artístico Nacional, do Patrimônio 
 

Museu Nacional de Belas Artes, Comissão de Teatro 
Nacional e Serviço de Radiodifusão Educativa. 

Como já se registrou, o movimento dos educadores 

contou com força considerável nos anos 20 e 30. 
Sabe-se, por exemplo, que o Manifesto da "Educa-
ção Nova" resultou de uma série de Conferências 
Nacionais de Educação, organizadas pela Associa-
ção Brasileira de Educação (criada em 1924), e de 
experiências educacionais desenvolvidas em alguns 

'-'.. 
Andrade um Museu " para c ultura e en 

A Lei 378/1937 e os primeiros 
passos da participação social 

vistasta in 	n stituciOal, deve-se à Lei n 

Conferênda cional de Culrora 



Estados e no então Distrito Federal. Essa experiên-
cia inspirou, certamente, a consolidação dos fóruns 
Participativos tais como o Conselho Nacional de 
Educação e a Conferência Nacional de Educação - 
instituída, juntamente com a de Saúde, pela Lei 378. 
A instituição, pelo Decreto-Lei 526/1938, do Con-
selho Nacional de Cultura (CNC) certamente decor-
re desse processo e visão de Estado. Contudo, o 
CNC só foi regulamentado e efetivamente instalado 
em 1961. 

Do Conselho Nacional de Cultura 
à modernização das políticas públicas 
de Cultura 

O Decreto no 51.063/61 define como tarefa do Co 
selho Nacional de Cultura elaborar "um plano ger 
de política cultural e programas anuais para sua ap 
cação". No período militar o Conselho passou a s 
denominado Conselho Federal de Cultura (CFC 
competindo-lhe, entre outras responsabilidades "ela-
boraro Plano Nacional de Cultura`. 

Na ausência de um Ministério da Cultura, percebe-se 
que os conselhos Nacional e Federa/de Cultura revesti-
ram-se de atribuições executivas, mas por pouco tem-
po. Em 1967, o decreto-lei n0  200 determinou que a 
concentração de tais atributos se restringiria à com-
petência privativa dos Ministros de Estado. 

A organização do Conselho Nacional e, depois, do 
Conselho Federal de Cultura, são estágios importan-
tes para a criação do Ministério da Cultura. É no 
ambiente deste formato conselhio, também incorpora-
do às políticas dos Estados, que, em 1971, se realizou 
em Salvador o II Encontro de Governadores, Secretários de 
Estados, Prefeitos, Presidentes e Representantes de Instituições 
Culturais. Ao final do Encontro, o Compromisso de Sal-
vador recomendou, no item primeiro, "a criação do 
Ministério da Cultura, e de Secretarias ou Fundações 
de Cultura no âmbito estadual". 

No 'Encontro, realizado em 1970 em Brasília, o Com-
promisso firmado reconheceu "a inadiável necessida-
de de ação supletiva dos Estados e dos Municípios à 
atuação federal no que se refere à proteção dos bens 

culturais de valor nacional" e que, para tanto, bem 
como para a proteção dos bens culturais de valor 
regional, seriam criados, onde não houvesse, "-
órgãos estaduais e municipais adequados, articula-
dos devidamente com os Conselhos Estaduais de 
Cultura e com a DPHAN, para fins de uniformida-
de da legislação em vista, atendido o que dispõe o 
artigo 23 do Decreto-Lei n° 25". 

O período da distensão política foi especialmente sig-
nificativo para o processo de modernização da políti-
ca de Cultura do Estado brasileiro. Cria-se a Funda-
ção Nacional de Artes (Funarte) e o Centro Nacional 
de Referência Cultural (CNRC), que antecedeu à 
Fundação Nacional Pró-Memória. 

A estruturação, no âmbito da Funarte, dos Institutos 
Nacionais de Artes Plásticas, de Folclore, de Música e 
de Teatro demarcou o interesse de participação mais 
direta do Estado na formulação de políticas e progra-
mas setoriais. Em pouco tempo, a Funarte começou 
a fomentar projetos procedentes da sociedade, rela-
cionados às diferentes linguagens artísticas e às dife-
rentes regiões brasileiras. Cria-se, a partir de então, a 
prática de atendimento e incentivo a projetos. Pela 

primeira vez o Estado brasileiro tem, numa institui-
ção eminentemente cultural, o encargo de reunir as 
Políticas governamentais voltadas para as artes, em 
suas diferentes áreas. 

O CNRC, criado inicialmente como Grupo de Traba-
lho, se institucionalizou  em 1976 para, "estabelecer 
um sistema referencial básico para a descrição e aná-
lise da dinâmica cultural brasileira". O projeto nasceu 

Em 1976, o Conselho Federal de Cultura realizou em 
Salvador o Encontro Nacional de Cultura. Todos os 
Estados contavam então com conselhos de Cultura. 
O tema geral do Encontro foi o Sistema Nacional de 
Cultura, abordado por sessões sobre Sistema Nacio-
nal de Arquivos, Integração Regional e Regionaliza-
ção Cultural, Sistema Nacional de Bibliotecas, Siste- 

n- 	ma Museológico Brasileiro e Proposições para a Poli- 
ai 	tica de Integração Nacional de Cultura. 

Modernização: transição para er 

) 	
])O1ÍIZC€2S publicas 

O CFC foi criado pelo Decreto-Lei 74/ 1966. Em 1965, o MEC chegou a instituir comissão para "elaborar as bases do Plano Nacional de Cultura'. 
Como se sabe o IPHAN, ao longo de sua história, foi batizado com diferentes títulos. Quando rea1i7 do o Encontro de Brasí-lia, chamava-se DPHAN,nmp diretoria No final de julho de 1970 é editado decreto mudando a denomisiço para Instituto. Decreto-Lei no 25/1937, art. 23: "O Poder 	 Precutimprovidenriará a reol&nçno de nrordos entre a União e os Estados, para meLhor coordenação e desenvolvimento d'-'s atividades relativas à proteção do pa rijnânio histórico e artístico nse'iona1 epara a 
unzformirnç.õn da legislação estadv1 complementar sobre o mesmo assunto". 
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da vontade de vários ministérios, com apoio de ban- brasileiro com a sociedade Em primeiro lugar, ao reco-
cos federais, da UnB e do governo do Distrito Fede- nhecer o papel da sociedade como principal depositria 

tal, e focou sua atividade no 
desenvolvimento dos e agente da fortuna cultural do País. Em sendo lugar, 

programas de mapeamento da atividade artesanal, por conrar, embora timidamente, um modelo da 

levantamentos sócio-culturais, história da ciência e da 1 representação da sociedade civil no órgão responsável 

tecnologia no Brasil e levantamento da documenta- pela aprovação de projetos remetidos ao Pronac: a 
A 	

CNRC, o Comissão Nacional de Incentivo à Cultura (CQ. 
ção sobre o Brasil. A partir da criação  
governo brasileiro deu passo decisivo para o reco-
nhecimento do patrimônio imaterial, isto é, dos ele-
mentos "do fazer popular - que por estarem inseri-
dos na dinâmica viva do cotidiano não são considera-
dos como bens culturais nem utilizados na formula-
ção das políticas econômica e tecnológica", definiu o 
coordenador do Centro, Aloísio Magalhães. 

Com a instituição da. Funarte e, como desdobramento 

passou  
CNRC, da Fundação Pró-Memória, o Estado bra-

1irr assou a abordar o campo da cultura, numa 

como aquela representada pelos bens móveis e imó- 
veis, "impregnados de valor histórico (essencialmente
voltados para o passado)", ou nos "bens da criação 
individual", "que constituem o nosso acervo artístico 
(música, literatura, cinema, artes plásticas, arquitetura, 
teatro)". 'Aos primeiros deve-se garantir a proteção 
que merecem e a possibilidade de difusão que os torne 
amplamente conhecidos. [... 1 Quanto aos segundos, 

basta assegurar-lhes a liberdade de expressão e os 
recursos necessários à sua melhor concretização". 

perspectiva mais sistêmica - traduzida por Magalhães 

emocrati2aÇã05 Ministério da Cultura 

e leis de incentivo 
O início da década de 80 é marcado pela transição 
democrática, com eleições diretas para governadores 
dos Estados, em 1982. A pauta cultural emerge mais 
poderosa nas agendas estaduais. Candidatos incluem 
a bandeira da gestão cultural nas suas plataformas de 

governo. Inicia-se a j tituciofl 7aÇão das secretarias 

ou fundações estadials de cultura, que irá influenciar 
decisivamente na criação do Ministério da Cultura. 

A criação do Ministério da Cultura, em 1985, fez-se 
acompanhar da Lei de Incentivo à Cultura, a chamada 
Lei Sarney, que desdobrou-se na Lei  n°  8313/91,aLei 

Rouanet, em vigor, que instituiu o Programa Nacional 
de Apoio à Cultura (Pronac). A iniciativa é um passo 
decisivo e modernizador no relacionamento do Estado 

A principal crítica feita à performance do Pronac e da 
CNIC é de que o Poder Público não efetivou o papel 
indutor do Pronac para o desenvolvimento cultural 
do País. Ao canalizar o grosso dos recursos do Pro-
nac para o mecanismo de renúncia fiscal, não se esta-
belecendo critérios e instrumentos mínimos para a 
concessão de apoios com eficiência, proporcionalida-

de e o mínimo de finalidade5, o protagofliSmo delega-

do por toda a sociedade ao Pronac deixa de ser cum-

prido com maior racionalidade. Tome-se o exemplo 

dos objetivos 1 aV, do art. 10  da Lei 8313: 

contribuirparaft6, a todos, os meios para o livre 
acesso a'sfontes da cultura e o pleno exercício dos direitos 

culttírais, 
promover e estimular a regionaliaÇão da produção cul- 
tural e artística brasileira, com valorização de recursos 
humanos e conteúdos locais; 
apoiar, valorir?ar e difundir o conjunto das manifestações 
culturais e seus respectivos criadores; 
proteger as expressões culturais dos gruposformadores da 
sociedade brasileira e responsa'veisPeloph1smo da cul- 

tura nacional; e 
salvaguardar a sobrevivência e oflorescimento dos modos 
de criar, fazer e viver da sociedade brasileira. 

Definida rima pauta mais geral para as políticas públi-
cas de cultura, ao Estado cabe superar a era do simples 

favorecimento à tramitação de projetos tutelados pelo 

mercado de patrocínios. Em outras palavras, estamos 
preparados para melhor direcionar as políticas de 
renúncia fiscal. Políticas de governo que se limitem à 
transferência de recursos para agentes privados - sem 
avaliações de mérito e estratégias para desenvolver e 
eqitilibrar realidades com pesos e relações tão desi-
guais, e com patamares insubsidiáveis de remuneração 

de componentes e custos de pró-labores -, não mais 
podem ser sustentadas enquanto políticas públicas. 

Desde sua criação, o acúmulo de investimentos 
patrocinados pelo Fundo Nacional de Cultura (FNC) 

Princípios básicos com os q
uais se deve guiar a administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da 

IJtti5o, 
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, conforme estabelece o artigo 37, caput, da CF, e, no tocante à 

administração federal, o artigo segundo da Lei ri0  9784/1999. 

rêncis Nacional de Cultura 



não é desprezível, porém pouco expressivo, compa-

rado ao instrumento do mecenato pela renúncia fis-
cal. Saem desfavorecidas aquelas vertentes funda-
mentais do fazer cultural-artístico, sem propósitos 
comerciais ou apelos conjunturais ao grande público 
ou ao marketing empresarial. A edição da Medida 
Provisória no 1589/1997, como aponta Humberto 
Cunha, veio agravar a situação, ao esvaziar os pode-
res da CNIC perante o Poder Executivo,. 

Percebe-se, depois de 88, que várias políticas setoriais 
passam a ser pautadas pela participação direta da 
sociedade. A Constituição explicita a obrigatoriedade 
dessa participação nas políticas de alguns setores ou 
remete o princípio participativo para a edição de leis 
complementares ou ordinárias. Resumindo, a socie-
dade tem assumido importância crescente na organi-
zação do Estado, no planejamento e avaliação das 
Políticas públicas e nos processos de reorientação de 
prioridades. 

Tal fato vem introduzir o mercado político, cunhado por 
Fábio Wanderley Reis, na direta interação ou disputa 
com as forças do mercado econômico. A política, 
enquanto arte dapolis,regnJa, contrabalança, com o 
principal poder que lhe assiste - o do investimento 
público -, a esfera baseada fundamentalmente em 
razões e relações privadas, ou seja, não necessaria- 

mente guiadas por razões públicas. A política passa a 
exercer influência econômica. 

Isto se legitima pela amarração das políticas de Esta-
do à sanção pública. O público exerce diretamente  o 
papel de mandatário da administração pública, e, 
COMO tal, legitimando as  políticas executadas em seu 
nome. Ora, tal princípio transforma o perfil do Esta- 
do, de patriarcal/provedor - dependente de sanções 
burocráticas e patrimonialistas - para organização 
democrática, em que a orientação do serviço público 
passa a ser pautada pelas vontades coletivas. Tais 

vontades, evidentemente equilibrarão demandas por 
direitos, fatores de produção e por sustentabffidade 
do mercado, da economia. 

Tal era o espírito dos conselhos, do período Getúlio 
Vargas ao Regime Militar instalado em 1964. E, no P 
caso da cultura, quer os conselhos Nacional e Federal 	d 
de Cultura dos anos 60 e 70, como o Conselho F 
Nacional de Política Cultural, dos anos 90, caracteri- 	r 

zaram-se como conselhos integrados por membros, c 
simplesmente "nomeados pelo Presidente da Repú-
blica", ou "por indicação do Ministro de Estado da P 
Cultura, escolhidos dentre personalidades eminentes 
da cultura brasileira e de reconhecida idoneidade"8 	la 

Francisco Humberto Cunha Filho cita a Mensagem Presidencial no 1059, de 24 de setembro de 1997, que acompanhou a MP: ". ..quanto à alteração da supracitada lei [8313/911, busca-se simplificar os procedimentos administrativos de tra-
mitação de processos, eliminando-se a submissão e a aprovação dos projetos culturais a órgãos colegiados, como 

o comi-tê Assessor e a Comissão Nacional de Incentivo à Cultura - CNIC [..j. Quanto à CNIC, retirando-se de suas atribuições a aprovação final dos projetos culturais, bem como a condição de instância recursal das decisões administrativas, para que o colegiado possa exercer o seu fundamental papel de órgão consultivo e programático do Ministério' Conferir 
Cal-tara e democracia na Constituição Federal de 1988. RJ: Ed. Letra Legal, 2004, cap. VI. Montesquieu, Do Espírito das Leis, ia Parte, Livro II, Cap. II. SP: Ed. Nova Cultural, 1997, p.46 (vol 1). A última composição do CNPC, de 2000, limitava-o a mero órgão administrativo composto pelos titulares dos órgãos e entidades vincujaçlss do Ministério da Cultura. 

Caderno de propostas 

Constituição de 1988 e novo paradigma 
da gestão da coisa pública 

Ao fundamentar o Estado Democrático de Direito 

que constitui a República Federativa do Brasil, o pará-
grafo único do artigo primeiro da Constituição afirma 
que "todo o poder emana do povo, que o exerce por 
meio de representantes eleitos ou diretamente" 

A chamada constituição cidadã marca o papel que a 
sociedade civil organizada passa a desenvolver na ges-
tão das políticas públicas. Antes dela, são muito locali-
zados os casos de participação efetiva da sociedade 
nos órgãos de controle, avaliação e definição das polí-
ticas públicas. Para usar uma definição de Montes-
quieu, no governo republicano (e democrático) é uma 
máximafundamental que oovo nomeie seus minisfros, isto 

seus magistradoa7. Na verdade, e à exceção da tradição 
dos comitês de avaliação da área científica, o que pre-
dominou no Brasil até os anos 80, foram Conselhos de 
Estado ou governamentais, integrados por membros 
da sociedade civil escolhidos pelo próprio governante. 

O princípio da hegemonização/concentração da 
olítica do Estado cede à combinação dos atores 
emocráticos, em composições, cujo equilíbrio se 
uscará, não necessariamente na paridade das forças 
epresentadas, mas em proporcionalidade condizente 
om os papéis que a organização pública está voca-
ionada a cumprir em sua missão institucional. 

or exemplo, se a formação artístico-cultural é um 
Hlireito e objeto das vontades coletivas, porque o 

stado promoveria, ao formular essa política, uma 



impertinente isonomia entre setores orgânica e histo- 

ricamente comprometidos com ações neste campo e 
forças "de mercado" que se guiem por outros propó- 
sitos, com ausência de resultados a mostrar, ou seja, 
sem maior responsabilidade cultural com esse seg- 
mento de ação? Se tal realidade, tal diferença de con- 
tribuição nos campos da produção, da criação e do 
processo de formação cultural grita aos olhos, seu 
redimensionam1to poderá, contudo, ser obtido 

ionaliZaçã0 de um sistema público de perante a operac  
cultura, de que possam participar o setor privado e os 
agentes culturais em geral, e em que a responsabilida-

de pela produção ou pela preservação /manutenção 

de produtos/bens e ações/serviços culturais passe a 

ser mensurada, avaliada e valorada. 

disso, destacado o caráter simbólico dos bens 
culturais, não há porque dar peso desmedido a forças 
econômicoproduti'sa5 que não se pautam por salva-
guardar essa dimensão, ou que se pautem apenas pela 
gestão lucrativa e mas sificadora do produto cultural. 

Pensar um sistema público de cultura representará 
neste caso, organizá-lo de acordo com os segmentos 
profissionais técnicos e criativos que compõem seu 
universo de fazer, com os segmentos culturais forma-
dores da matri7 cultural do país ou da região alvo (um 
estado, uma microrregião, um município) da organi-
zação sistêmica, com os segmentos comprometidos 

com o aprimoramento e a organização de arranjos e 

cadeias produtivas - locais, regionais, nacionais ou 
internacionais -, com gestores públicos e privados de 
políticas culturais e com as comunidades, isto é, a 

sociedade usuária ou potencial beneficiária de tal sis- 

tema público. 

Além  disso,  

cultural brasileira, na coordenação e formulação da 
política nacional de cultura. Em outras palavras até 
aqui tais setores interferiam de forma bastante resi-

dual, precária e informal na institucionalidade das 

políticas culturais. A necessidade de melhor se posi-
cionarem com relação ao Estado torna-se imperativa. 
O caráter até então predominante de indicação de 

personalidades (compensando serviços prestados à 

compromissos  ---- 9ii9(i9S sem 
segmentos culturais  merecedores de jnterlocução 

Ora, a tomar como referência o presente processo de 
constituição do Sistema Nacional de Cultura, e enten-
dendo que a natureza do campo cultural é considera-
velmente difusa, priorizou-se na edição do Decreto 
5520/2005, uma organização de Conselho Nacional 
de Política Cultural marcada sobretudo pelos segmen-
tos representativos das atividades intrínsecas ao fazer 

e à gestão cultural stricto sensu, do que à ampla socieda-

de consumidora ou destinatária de ações culturais. 

estruturados c 
tabr1 	

om 
por investimento na concessão de hono- 

-'-------- 	- o 

1 

nu à 'cultura cambia responsabiltdaoe 

Isto parece estar refletindo o débito acumulado do 
setor público quanto à efetiva incorporação dos seto-
res produtivos criativos e fundadores da identidade 

O 
protocolo de intenções, ide,1i7dO pelo gerente de Articulação Nacional, Aloysio Guapiridaia, do Ministério da Cultura, 

alcançou resultado surpreendente no exercício de 2005, que se encerrará com a adesão de cerca de 20 Estados e 1000 

Municípios 
preparando-Se, juntamente com a União, para criar as condições in

stituciOnaiS para a implantação do Siste- 

ma Nacional de Cultura. 

titucional. A sociedade cabe delegar representação e, 

com isso, ter a p rrogativa da interação com seus 

representantes. 

A arena decisória do SNC certamente resultará em 
configuração distinta daquela instituída na recém-for-
mulada composição do Conselho Nacional de Políti-
ca Cultural. Isto é, o Decreto 5520/2005 institui 
parâmetros para a modelagem do Sistema Nacional 
de Cultura, mas ajustes, emendas e novas perspecti-
vas se incorporarão ao sistema que começamos a 

construir a partir da assinatura dos protocolos de 
intenções envolvendo União, estados e municípios9. 

A Lei do Plano Nacional de Cultura será portanto o 
primeiro marco constitucional do Sistema, prevendo 
as principais orientações a se buscar em sua imple- 

mentação. 

Do ponto de vista da cooperação dos entes federa-

dos, de que resultará a efetividade do SNC, algumas 

premissas parecem-nos fundamentais: 

a A de que 0SNC se guiará pelo princípio da descen-
trali7ação e da participação social, e constituir-se-á, 
a exemplo do SUS, em rede regiondiada e hierar-
qvii7ada de serviços, com crescente nível de com- 

plexidade; 
a A de que o SNC será um sistema notoriamente 

público, de articulação de governos e agentes pri- 
vados, cada qual respeitado em sua autonomia, e 

pelo reconhecimento das peculiaridades da res-
pectiva natureza institucional ou ocupacional, e 

norteando-se pelos princípios da construção do 
bem comum e de uma cultura de gestão articulada 

e interativa; 
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Feitas estas considerações, parece-nos apropriada a 
decisão do governo federal, a partir da proposição do 
ministro Gilberto Gil, de que o CNPC apresentasse, 
na versão instituída pelo Decreto 5520/2005, uma 

Conselhos e o loca/da Cultura 

significativas para participarem do desenvolvi-
mento social e econômico do País; 

A de que a estratégia de financiamento público da 
cultura deverá incluir cláusulas necess  rias  a assegu- 
rar direitos culturais elementares na aplicação dos 	

as 

fundos para desenvolvimento  urbano, educacional U 
e assistencial dos municípios, como meio de assegu 	co - 
rar condições equânimes para o bem-estar social e 
o desenvolvimento  humano nos bolsões e localjda- 	r  
des menos favorecidos do país, destacadamente, nas 	

E 

localidades carentes de fontes próprias de receita; 
A de que o ente federal deverá consolidar sua 	

co 

condição de "cabeça" d 	 ass 
se 

os sistemas ou políticas 
setoriais da cultura, efetivando-os diretamente ou 	faz subsidiando-os, a partir de uma premissa descen- 
dente - nacional, macro-regional, estadual - bus-
cando, nessa supervisão a necessária cooperação 
COM as  instituições notórias dos entes federados 
ou do setor privado, detentoras de expertise 
necessária para a liderança de diferentes iniciativas 
e posições nas cadeias produtivas da cultura; 
A de que os meios de comunicação e de conecti-
vidade são base constitucional de um sistema 
público, em que os cidadãos, nas respectivas inte-
rações sociais e com o Estado, são os sujeitos 
finais da universalidade e da capilaridade consti-
tuinte da organização sistêmica que resultará da 
dinamização da troca e circulação de conhecimen-
to, bens e serviços culturais, na diversidade ampla 
da sociedade brasileira e mundial. 

coletividades do País tenham oportunidades mais 
p 

ços mediante assistência técnica e financeira aos 
Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios. A 
assistência financeira contudo depende da neces- 	P 
sária vinculação orçamentária objeto de projeto 
de emenda constitucional - PEC no 150, em tra-
mitação no Congresso Nacional, para que a União 

L possa exercer esse contrapeso e todas as regiões e 

A de que o ente federal exercerá, a exemplo da 
área educacional,funções redistribjva  e s01efiva, de 
forma a garantir equalização de oportunidades 
culturais e padrão mínimo de qualidade dos servi- 

A outra face do contraponto ao viés corporativo da 
organização do CNPC é o caráter participativo das 
conferências municipais ou intermuriicipais de cultu-
ra. O princípio consagrado na Portaria MinC no 
180/2005, que regulamenta a ia Conferência Nacio-
nal de Cultura, prevê o direito de todo o cidadão, 
com mais de 16 anos de idade, se inscrever e partici-
par ativamente da modalidade conferência municipal 
ou intermunicipal. Esse princípio elege o alvo princi-
pal da política pública de cultura e estabelece o local 
como o espaço preferencial da relação flnalística 

composição mais setorializada da cultura. Destaca-
mos, a favor desta decisão, o papel que o ente federal 
tenderá a exercer enquanto "cabeça" de sistemas 
setoriais; a de que a suplemetitariedade  a ser exercida, 
quer diretamente ou por mecanismos de financia-
mento ou repasses de recursos, deverá contar com 

rocesso verticaljado de avaliação e proposição pro- 
gramática e de metas, mecanismo este que se ancora- 
rá no trabalho de assessoramento dos colegiados 
setoriais instituídos ou incorporados ao âmbito do 

NPC, que por sua vez serão dotados de ramifica-
ões e representações ascendentes estabelecidas a 
artir dos municípios, micro/mesorregjões e estados. 

Ainda que provocada pela matriz central, está se 

- - 
upondo aqui uma rede decisória ou consultiva que 
ticule atores e agentes que se façam representar 
cendentemente do local ao nacional. 

m contraponto ao enfoque corporativo dado à 
mposição da sociedade civil no Plenário do CNPC 
Por um lado, a posição paritária, isto é, de equilí-
io que a bancada governante exercerá neste órgão, 
m eventuais embates, marcados por posições exces- 
-amente forjadas pelos interesses de uru setor ou 
njunto de setores, caberá à bancada governamental 
egurar a harmonia entre posicionamentos e repre-

ntar o papel da sociedade mais ampla, cuja voz se 
ouvir nas conferências de cultura e rias urnas. 

A proposta de conselho recém editada institui consi-
derável equilíbrio entre posições que poderão, circuns-
tancialmente, pender para pautas excessivamente cor-
porativas, para medidas de caráter populista ou pela 
protelação de decisões do Estado. Não se questiona 
aqui o grau de legitimidade que possa ter uma medida 
que atenda à pauta corporativa ou ao imediatismo de 
apelo popular. Nosso entendimento contudo, é de que 
a estrutura de composição proposta para o CNPC, 
enquanto potencial articulador do Sistema, propiciará 
deliberações pactuadas e a aposta em um jogo sério a 
ser desempenhado por todas as partes envolvidas. 



Já a sociedade civil participa do CNPC, particvilrmen-
te, pelas dimensões do fazer, criar e viver cultural--

a 

ultural:

a nas artes (artes visuais, artes digitais, audiovisual, 
circo, dança, livro e leitura, musica erudita, musica 

e  

popular, teatro) 

a nas políticas de patrimônio (patrimônio 

patrimônio imaterial, arquivos, museus), 

nas etniasformadoras (culturas afrobrasilejtas, cultu-

ras dos povos indígenas), 

a em segmentos específicos ou com dimensão nota-

damente ampliada como as culturas populares, os 

agentes voltados à inclusão cidadã, os  pesquisadores,  

produtores e instituições culturais. 

material, 

a 

A representação dos sistemas "S" e das universidades 

federais,  instituições permeadas por considerável auto-

nomia, goza de posicionamento a meio caminho 

entre o governamental e o social. 

Nos casos de sistemas municipais e intermuniciPal.5, 

n os conselhos responsáveis pelo 
ucLç.i'_'-,  - que -e 

entre a gestão e a con
solidação cidadã e democrática 

que resultará do desenvolvimento cultural da socie-

dade brasileira. Para além disso, o foco na participa-
ção social vai ao encontro do § 10  do artigo 216 da 

Constituição do Brasil, que estabelece que a promo-
ção e proteção do patrimônio cultural brasileiro, pelo 

poder público, se fará, com a colaboração da comunidade. 

É CuSjOSO 
que a Constituição de 1988 alterne as 

expressões comunidade e sociedade, ao tratar da partici- 

ou implementação de certas 
pação delas na defesa  
premissas constitucionais do País. 

Ora, a comunidade, quer nos parecer, é a expressão 
de uma sociedade local. Efetivamente, a cultura é tra-

tada aqui como um patrimônio comum, um bem 
(acervo) da comunidade, como também o são ou 
eram, em priscas eras, as matas, as águas, os moinhos, 
os pastos, que deveriam suprir as necessidades pri-

mordiais de uma dada comunidade. 

Na vida contemporânea, o meio ambiente como a 
cultura adquiriram essa dimensão de bens de domí-

nio público. O controle administrativo sobre as con-

dições de sustentabilidade e de preservação da diver-

sidade da vida social e da natureza dependem essen-

cialmente da organização democrática local, que 

deveria, em princípio, contemplar as dimensões seto- 

riais e territoriais. 

No caso nacional, o conselho de Política Cultural, ao 
traduzir a visão sistêmica acima exposta, e dado o nível 

de complexidade da área cultural, organiza-se pelo 
lado governamental, com as seguintes patiicipações 

a Sistema Ministério da Cultura, 

a Ministérios pertinentes ao fazer cultural, 

a Dirigentes Estaduais de Cultura, 

a Dirigentes Municipais de Cultura. 

sociedade civil pertinentes às artes, ao patr imônio 

ao campo da investigação ou da pesquisa cultural e a 

ações de inclusão cultural. 

As áreas ou segmentos do fazer cultural consideravel 

menti fragme ntadas pelas representações da socieda-

de civil que passam a compor o CNPC (cf. inciso V e 
seguintes do artigo 12 do Decreto 5.520/2005) 

facilitando a constituição 
podem ser mais agrupadas  
de conselhos locais. Os agentes públicos e a socieda-
de civil local hão de buscar a justa proporcional da de 

dos setores e perfis mais notórios de cada localidade 
e estimular os segmentos que julgarem imprescindí-

veis à composição da representação coletiva que 

deverá zelar pelo fortalecimento da cultura no local. 

Não há fórmula pronta para isso. O que defendemos 
é que esses recortes instiguem os segmentos afins a 
organizarem fóruns apropriados, para interagir com 
os respectivos pares e a comunidade, receberem dele-
gações e fazerem a devolução das ações e informa-

ções de interesse de cada setor. 

O desenvolvimento setorial em cada localidade con-

duzirá necessariamente à organização de comissões, 

fóruns ou espaços de reflexão e discussão apropria-

dos que auxilirão no fomento ao desenvolvimento do 

setor. É o caso, por exemplo, dos conselhos do Patri-
mônio Cultural, presentes já em vários municípios 

brasileiros. 

A configuração, portanto de um novo processo par-
ticipativo não justifica a eliminação de instâncias com 
trajetória de avaliação e formulação de políticas cul-
turais bem desenvolvidas. O mais acertado é criar 
uma articulação que traga tais instâncias à organiza-
ção sistêmica a ser arquitetada localmente. O conjun-

to das atividades e focos de org ni7ação relacionadas 

à cultura terá, porém, que atuar integradamente no 
momento de se definirem prioridades as partes dos 
setores na divisão do bolo financeiro ou gerencial e 
de se aprovar os planos plurianuais de investimentos. - 

acompanhamento da gestão cult
ural, englobem, além 

da representação dos agentes governamentais que 

atuam na localidade (com atribuições finalísticas ou 
õ da 

integradas à dimensão da cultura), representaçes  

cultural, às  etnias formadoras, às culturas populares 
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Patrimônio Cultural 

Apoio às 
práticas 

tradicjos 

 

Memóri-a e 
Preservação 

Urbsns 

Guarda e 
Preservação de 

documentos 

 

   

Fomento às Artes e Técnicas 

Educação técnicoartística 
básica e intermediária 

Seleção e premiação de 
projetos 

  

Descentralização Cultural 

Bibliotecas e 
pontos digitais 
comunitá-rios 

Atie nos bairros 

Conselho Muni- 
cipal de Cultura 

Representações '\) 
setori2idacultura 
(arte; patrimônio, 
inclusão, culturas 

Poliulares etc)) 

Comunidade 
local (represen-
tantes de regiões 
ou distritos do 

Município) 

aplicação do orçamento participativo, etc. A rele-
vância dessas instâncias variará de acordo com o 
estágio, nível ou perfil de expectativa das clientelas e 
dos agentes culturais envolvidos. 

Há que se observar, além do mais, que a dimensão 
setorializada da cultura não contempla plenamente o 
propósito de representação da comunidade local. 
Municípios são constituídos por territórios regiões, 
distritos. O cidadão é o beneficiário fundamental da 
Política pública da cultura, e o local da efetivação ou 
participação nessa política é essencialmente o Muni-
cípio. Portanto, exemplos bem sucedidos de conse-
lhos municipais trazem as representações  das locali-
dades, regiões ou centralidades que compõem um 
dado município a tomar assento na composição 
colegiada local.  

Como dimensionar isso, qual o peso a ser promovido 
para cada dimensão a se representar em conselho e 
tarefa a ser exercitada por cada comunidade envolvi-
da ou desejosa de participar das políticas da cultura 
em dado município ou  consorcio regional O  limite e 
a praticidade Conselhos com números excessivos de 
Participantes correm o risco de tornarem-se pesados 
e inoperantes Ha sempre que se buscar equilíbrio das 
forças para a melhor convivência delas, e para que 
não se perca a qualidade das decisões. 

A tarefa fundamental e criar instancias apropriadas de 
avaliação das Políticas setoriais ou territoriais que 
condigam com o tamanho do município  e a trajetória 
do segmento representado A medida que um muni-
cípio ou consorcio de mun.lcipios for capaz de cons-
tituir fóruns apropriados para debater e propor ações 
apropriadas as diferentes áreas do fazer, se consolida-
rão massas crrncas que compartilharão e se proflssiona. 
lizarão para a realização dessas Políticas. Tal perspec-
tiva prepara interlocutores para interagirem com os 
respectivos pares nos planos estadual e nacional 
Assim, a politica setorial ascendente, com a criação 
de redes e comunidades afinadas com campos espe-
cíficos da cultura adquirira capilaridade nacional 

Isso se traduzira em políticas, planos e metodologias 
de gestão e trabalho - locais e nacionais * melhor ela-
borados para a cultura em suas múltiplas dimensões 
e expressões. 

Plenário do Conselho 

Um conselho de cultura pode criai ou incorporar diferentes cole-giados com poderes deliberativos  ou COnSUltiVOS para tratar das 
diferentes áreas da vida cultural. Ao Plenário, contudo, caberão as 
decisões ou proposições conjuntas quanto a prioridades, distri-
buição de recursos e aprovação do Plano Municipal de Cultura 

Ou seja, o Conselho Municipal de Cultura poderá 
ser um colegiado amplo articulando câmaras 
comissões, grupos de trabalho, enfim, instâncias 
específicas, com graus variados de autonomia, para 
a definição de tombamentos e Políticas de preserva-
ção caso dos Conselhos de Patrimônio para pro-
mover editais e analisar projetos relativos a aplica-
ção ampla ou dirigida de fundos de cultura ou leis de 
incentivo fiscal, para regulamentar a utilização de 
infra-estrutura, equipamentos e espaços culturais 
públicos; para orientar as Políticas de formação 
empreendidas pelo poder público: para definir 

Cada foco da política cultural pode vir ernbasado em articulações 
sociais e setonais especificas constituir-se em interlocutor local 
ou regional daquela politica perante parceiros em dimensão esta-
dual, nacional ou internacional e desdobrar-se em programas 
metas e ações de governo mais precisas, suscetíveis de acompa-
nhamento valorativo, quantitativo e orçamentário. 
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E diferentes possibilidades de cruzamentos, hibridiza 	
medida que a 

capacidade Operacional e a pujança cultu- 

	

rflS 
de interesses poderão resultar em 	

de determinado Estado se reali7e, sua pauta de coo- 

-- - 	se sofisticará e exercerá presença e 
çio ou  ".'-.'---- -- 

de realização, fazendo emergir at 
	mais 

ivida- 	perata'- federativa 
 realização, 

inicialmente subestimadas
flOVO campos" -- 

	

 ou mesmo não previs- 	ilaeraw,'- 

	

tas, que poderão 
alcançar estatura suficiente para 	espiril do povo brasileiro, da nação brasileira e das 

	

A política de 	
diferentes regiões que fazem do Brasil Brasil. 

 - 
definitiva na trajetória democrática e 

merecer maior espaço na arena pública. . -'-'---- - 

que estaremos participando e c
onstruindo é dinâmica. Quando atingirmos esse estágio de amadurecimen1to, 

teremos que criar um novo paradigma da política cultu-

ral, provavelmente, na nossa interlocução com o mundo. 

A Convenção da Diversidade das Expres-
sões Culturais 
O Brasil cumpriu papel relevante nas negociações 

obre 
que resultaram na promulgação da Convenção s  

a Proteção e Promoção da Diversidade das Expres-

sões Culturais, na 33' Conferência Geral da Unesco, 

encerrada no último dia 21 de outubro em Paris. A 

organização do Sistema Nacional de Cultura deverá 

incorporar o espírito da Convenção, que passa a ser 

um marco para as políticas culturais e as medidas 
a diversidade das nacionais para promover e proteger  

expressões da cultura. 

Entre os direitos e obrigações aprovados pela Con-
venção da Diversidade citamos algumas medidas a 

serem assumidas pelas partes: 

E qual o papel dos Estados? 
Cabe finalmente tratar da dimensão do ente estadual, 
a meio caminho entre o nacional e o local. Num país 
de dimensão continental como o Brasil, é impossível 
imaginar que o ente federal será capaz de cumprir 

com eficiência todas as responsabilidades de fixação 

e coordenação de políticas. Aos estados cabe papel 

essencial na organização das ações do Poder Público, 

e de articulação e constituição da identidade ou das 

identidades que melhor traduzem a diversidade cultu-

ral do seu território e da sua população. 

Na medida em que um Estado passe a exercer função 
central e referencial nas políticas de excelência e na 

organização do sistema de abastecimento cultural em 
nível interno ou externo à sua territorialidade, ganha-

rá em autonomia, em capacidade própria de transcen-
der uma perspectiva marcadamente federal, em país 
que ainda não alcançou a merecida qualificação fede-

rativa, o desenvolvimento dos arranjos e cadeias 

produtivas na área da cultura, pela perspectiva da 
União, deverá levar em conta fatores muito mais 
amplos e desiguais, do que pelo viés de atores que 

têm sob sua 
jurisdição território mais reduzido e 

capacidade de comunicação mais direta com os dife-

rentes segmentos da sociedade. Isto é, em princípio o 

ente estadual exerce maior governabilida sobre as 
questões locais, conhece melhor seus problemas e os 
caminhos para solucioná-los internamente. A mesma 

função redistributiva e propiciadora de equidade de 

oportunidades entre diferentes regiões, pode e deve 
também ser aprofundada pelos estados. 

Na verdade, o Fstado está vocacionado a exercer ani- 
similare 	em sua jurisdição,  P 

Nadonal de Cultura Çonc 

Proiciar oportunidades para a criação, produção, p  
difusão, distribuição e a fruição aos agentes respon-
sáveis pelas atividades, bens e serviços culturais exis- 
tentes no território nacional; 

Proporcionar, ao setor informal, condições para a 
produção e o empreendedoflsmo industrial indepen-
dentes, pelo acesso a meios de produção, difusão e 
distribuição de atividades, bens e serviços culturais; 

Promover sistema público de financiamento; 

Incentivar organizações sem fins lucrativos, assim 

como instituições públicas e privadas artistas e outras 
profissões culturais a desenvolver e promover a livre 
troca e circulação de idéias, expressões, atividades cul-
turais, bens e serviços, e estimulá-los a incorporar o 

espírito criativo e empreendedor em suas atividades; 

Estabelecer e manter instituições públicas; 

Subsidiar e apoiar artistas e outros envolvidos na cria-
ção das expressões culturais. 

Os signatários da Convenção, ao reconhecerem o 

papel da sociedade civil na proteção e promoção da 
diversidade das expressões culturais, deverão encora- 

UU.Ltr'JSO 
rindo desta maneira, maior agilidade no fluxo de infor-
mações, na identificação de problemas e alternativas, na 

coordenação de projetos micro e mesorregionais, na 

organização de estratégias próprias de sustentabilidade 

orçamentária e de qualificação de pessoal, de promoção 
de planos integrados de desenvolvimento, na consoli-

dação de direitos e no acompanhamento das responsa-

bilidades sistêmicas pactuadas no âmbito do SNC. À 

s 



jar a participação ativa da sociedade civil nos esforç 
para se alcançar os objetivos da Convenção. 

Tais direitos e obrigações são previstos para que 
humanidade, ao promover e proteger a diversidade d 
expressões culturais, consolide um ambiente fértil par 
"um mundo rico e variado, que fortaleça o escopo d 
oportunidades e alimente as capacidades e valor 
humanos para o desenvolvimento sustentável d 
comunidades, povos e nações"; e para assegurar, co 
"democracia, tolerância, justiça social e respeito mút 
entre povos e culturas", a efetividade da paz e da segu 
rança nos planos local, nacional e internacional. 

A Convenção consagra assim, alguns princípios e obje 
tivos gerais, como o diaiogo entre culturas, assegurada 
condições amplas e equilibradas para o intercâmbio cul 
tural; o reconhecimento e o respeito à dignidade d 
todas as culturas, inclusive das minorias e dos povo 
indígenas; a complemenjedade  da economia e da cul 
tura, como fatores de desenvolvimento; e a necessidade 

de proteger, promover e manter a diversidade cultural 
como requisito do desenvolvimento sustentável para as 
gerações presentes e futuras. 

zido com eficiência, devidamente descentralizado 
para estar ao alcance de todos os homens e mulhe-
res, crianças e adultos em cada ponto da território 
nacional, e aberto ao diálogo internacional, à troca 
de experiências, ao sabor do saber do planeta água, 
na fluidez da música, das imagens, letras, sopros, 
cheiros e gostos mundanos. 

os Conclusão 

O Sistema Nacional de Cultura há de ser iniciado, 

	

a 	
dando consequência a essas premissas e anuncian- 

	

as 	
do que o Brasil ambiciona a consolidação de um 

	

a 	
mundo democrático, tolerante, plural, feliz e bom 

	

e 	
para se viver. A cultura, que é produto dinâmico das 
gerações do passado e do presente, é um bem que 

	

e 	
dignifica o nosso ritual de vida para a perpetuação 
do planeta, para a sustentabiljdade da espécie, por 

- 	os nossos concidadãos, é a de um programa de 

lo --- 	- 	- 
suas gerações futuras. Portanto, a agenda que nós, 
reunidos na ia Conferência Nacional de Cultura, 
temos a responsabilidade de apresentar para todos 

s 	caráter público, exercendo centralidade no projeto 
- 	de desenvolvimento do País e do seu povo, condu- 
e 
5 





Eix'os orientadores 

(*) As contribuições das conferências estaduais, aqui 
reproduzidas, observam os textos encaminhados 
pelas respectivas comissões organizadoras, até o dia 6 
de dezembro de 2005, conforme prazo regimental 
estabelecido pela Portaria MinC n° 180 (Regulamento 
da ia 

Conferência Nacional de Cultura). Pequenas 
adaptações foram incorporadas de forma a garantir 
padronização nos textos das direl-ri7es. 





Eixo 1 Gestão Pública e Cultura 
Contribuições dos Seminários Setoriais 

A problemática central deste eixo é a do tratamento 
das questões da cultura dentro do universo das polí-

ticas públicas egoverno. Qualquer processo de ges-
tão requer diretrizes, planejamento execução e ava-
liação de resultados. Com  a cultura não ocorre dife-
rente. No caso brasileiro temos, em todos os níveis 
de governo, diferentes órgãos responsáveis pela ges-
tão da cultura. Existe, também, uma série de possibi- 

lidades de parcerias que podem ser explorados, tanto 
entre as áreas pública e a privada, como entre a socie-
dade civil e o poder público. O grande desafio que se 

coloca no momento é o de definir a relação entre os 
vários órgãos públicos de gestão cultural nos níveis 
federal, estadual, do Distrito Federal e municipal e 

destes com outras áreas governamentais com as ins-
tituições e com a sociedade civil. 

Propostas de Diretrizes dos Seminários Setoriais 

mplantar um sistema de gestão participativa da política de cultura nos 
três níveis de governo, criandd conselhos paritários, deliberativos 

Lnconfer6ncias 
ormativs e fiscalizadorés, além da previsão de realização periódica de 

de cultura e escutas culturais. , 

Prioridade 	Região 

Alta 	Sudeste 

Criar fóruns municipais e ou intermunicipais permanentes de políticas 
públicas de cultura. (1) Sudeste 

Implementar um sistema nacionale conselho 
estatais e fundos de c 

	

	
:estores súblicos e não- 

ultura compostos por verbas estatais, privadas e 
internacionais, que sejam geridos por conselhos paritários om - 
representações da sociedade civil indicadas em fóruns próprios pelas 
entidades representativas,s categorias artísticas -e culturai7 

Alta 	Norte 

Criar conselhos deliberativos e •aritários de cultura nas três esferas de 
governos, com eleições diretas. Nordeste 

Implantar uma política cultural pública,  nã  estatal, institucionalizando um sistema/  co-gestão desta política;` om instâncias de decisão com 
participação majoritária da sociedadcivjJ. (2) 

Alta 	Sul 

wí 

Promover a gestão participativa da cultura, garantindo a participação dos 
movimentos çuiturais organizados em conselhos nacional, estaduais e  
municipais  ck cultura. 

Média 	Norte 

Implementar sistema nacional de cultura nas tresras do  &o verno) 
com: - conselho deliberativo;- fundos de cultura;- planos de cultura;- 
relatórios de gestão;- conferências de cultura; e implementar o 
orçamento participativo da cultura. 

Média 	Nordeste 
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Propostas de DixetriZes.d0s SeminátioS Setoriais 

Adotar um modelo de gç 	ública da cultura 	
Média 	Sudeste 

considerando a 

cultura como desenvolvimento humano. 

ar um  g
oread0t com participação de órgãos pertinentes do 	Média 	Sudeste 

Çri gul 
entantes dos segmentos artísticos 

nacionais que 
governo e de repres  

cada ão e distribuição dos 
garanta a trans • arência do sistema de arre

lireitos autorais  e  intelectuais 

  
provenientes dos produtos culturais- 

(Obs.-essa 

ulturais. 

(Obs.-essadiretrizJOipr0P0st no seminário setorial como parte do eixo: economia da 

L cultura) (3) 

	

esSOS de tomada de 4eçisã9 	Média 	Centro 
Estimulara partici.aCão .0 .ular nos •roc  

sobre políticas culturais, criando mecanismosde 
	e de 	 Oeste 
uimaã  

divulgação e esclarecendo à sociedade o papel do Estado, por meio de 

fóruns, conselhos, secretarias municipais e estaduais- (Obs:essa diretrijoi 

ário setorial como parte do eixo:czíltUra é direito e cidadania) 
proposta no semin  

Rearticular o conselho nacional de  cultura  expandi-lo nas esferas 	Média 	Sul 

municipais, regionais e estaduais, em parceria com a sociedade civil 

organizada. 
(Obs:essa diretrifoiPr0p0sta no seminário setorial como parte do 

eixo:cultura é direito e cidadania) (4) 

Valorizar os processos participativos, criando conselhos deliberativos, 	Baixa 	Sudeste 

realizando Conferências de 
normativos, fiscalizadores e descentralizados,  
cultura e escutas culturais, respeitando a autonomia de grupos, foruns, 
redes e movimentos- (Ohs:essa diretrifOiprop0st no seminário setorial como 

parte do eixo:cultUra é direito e cidadania) 

	

com a participação da 	Baixa 	Nordeste 
Criar  fóruns e redes permanentes de cultura, 

 • sociedade civil organizada. 

	

dando ênfase à 	Baixa 	Nordeste 

Fortalecer 
 movimentos  culturais organizados

participação na formulação das políticas bem como na fiscalização e 

ANOTAÇÕES 

_• j7  - 

•1 

-- 
0r / (Àfl 



CM  

Propostas de Diretrizes dos Ser 	 1% 
 Setoriais 

controle da execução financeira da gestão pública da cultura 

Garantir oacess
acesso às leis de fomento qualificando gestores e movimentos 

da sociedade civil criando fóruns e conselhos  

Democratizar os procedimentos decisórios sobre a Gestão Pública 
Cultural com ampla Participação popular (5) 

Criar mecanismos que possibilitem a gestão da cultura como política de 
Estado. 

Estabelecer a democracia a liberdade irrestrita de expressão  e a 
participação corno princípios norteadores do plano nacional de cultura. 

Efetivar mecanismos de transversalização da gestão das políticas 
culturais 

Baixa 	Norte 

PromoveresJanop 

Educacão

rograrn integrados da Cultura cor& 
segmentos como: Meio Transpoe Turismo, Saúde, Esporte, Segurança 

Econonja e Cidadanja garantido a transversalidade da 
Política Pública 

Garantir a transversajidade da cultura em todas as políticas do governo, 
Promovendo  a inserção de elementos de cultura nos currículos escolares. 

Estabelecer mecanismos de governância pelo pacto firmado entre os 
diversos níveis dos setores governamentais e a soc. Civil, através da 

	
Baixa 	Centro 

instituição de fóruns e conselhos de deliberação colegiada. 
(Obs:essa 	

Oeste 
dirernfoiprop Orla no seminári o setoal como Parte do eixo:cltura  é direito e 'idadania) 

Incorporar a intersetorialjdade como pressuposto de gestão e avaliação. 

ANOTAÇÕES 
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rgumefltaÇ5 
e Complementos registrados nos Semiflátios: 

1.ifflS 	
Argumentos Contrários 

Recomenda-se que sejam 
convidadaS para participar 
do Fórum representantes 
de outras áreas (Educação, 
Saúde, Assistêncla Social, 
Meio Ambiente, Turismo, 
etc.), além dos gestores 
públicos e privados de 
cultura. 

Política cultural pública não 
estatal, fomenta  
reconhecimento da 
sociedade como ator do 
processo-A gestão pública 
cultural ganha uma 
dimensão democrática 
(poder compartilhado). 

Á exemplo do SUS, também 
significa a destinação definida em 
gestões particip2;tiVa5 conselhos. 

Dois por cento para  todas as 
esferas, independente da PEC. 

Estabelecer mecanismo 
participativ0 através de órgão 

representativo do Estado, artistas, 
gestores e produtores culturais 
para regular, fiscalizar e proteger a 
produção cultural brasileira, 05 
direitos do autor e os recursoS 
públicos da cultura 

o conselho promove 
Participação constante, além 

da periódica das 
conferências. 



Sub-eixo 13- Orçamento da cultura 

Propostas de Diretrizes dos Seminários Setoriais 

Assegurar 2% do orçamento como percentual mínimo nas três esferas do 
governo, para a cultura. 

Descentralizar a distribuição de recursos para a cultura em todas as 
regiões do Brasil, respeitando as necessidades locais, de acordo com o 
diagnóstico, contando com a participação da sociedade civil. 

Regulamentar o Fundo Nacional de Cultura objetivando o fomento à 
criação, pesquisa e circulação da produção cultural vetando a 
participação de institutos e fundações públicas e privadas no Fundo. 

Prioridade 	Região 

Nordeste 

Ampliar o orçamento destinado à cultura por meio de fundos públicos, 
extinguindo o incentivo à cultura com base na renúncia fiscal. (1) 

Média Sul 

Aprovar e implementar a PEC-150/03 	
Média 	Sul 

Instituir uma política de financiamento com vinculação de receita setorial 
/ Aprovar a PEC 150 que vincula recursos orçamentários para a cultura. 

Os recursos para a cultura devem ser oriundos de verbas públicas, 
privadas e internacionais e sua destinação deve atender a um conceito 
operacional de cultura que envolva as artes, as manifestações populares, 
a manutenção do patrimônio e a infra-estrutura. (2) 

Atribuir responsabilidades administrativas e dotações orçamentárias 
distintas e complementares à União, estados, regiões culturais e 
municípios. 

Criar na Câmara Federal e no Senado as Comissões de cultura, 
objetivando traçar as linhas da política nacional de cultura, fortalecer o 
plano nacional de cultura, bem como garantir e ampliar o orçamento da 
União para a cultura. 

Média 	Centro 
Oeste 

Norte 

Sudeste 

Nordeste 

ANOTAÇÕES 
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Região 

Propostas de Diretrizes dos SeniinâriOS SetoriaiS 	
Prioridade  

Democratizar os recursos públicos com a criação do fundo de cultura 
	Baixa 	Nordeste 

nas três esferas governamentais, vinculados aos conselhos de cultura. 

(Obs:essa diretriJOiProP05tz 
no seminário setorial como parte do eixo cultura é 

direito e cidadania) 

Distribuir eqüitativamente os recursos, criando um plano diretor de 

regiOfl2li7aÇo da cultura. 

Argumentações e Complementos registrados nos Seminários:  

Pode-se tentar limitar o poder do 
empresário gradualmente, ao uives 
da extinção imediata da renúncia 
fiscaL 

Extinguir a renúncia fiscal 
favorece as apropriações 
públicas dos recursos, que 
vo para fundos públicos. 

O próprio Estado e a 
indúsróa cultural devem 
buscar recursos nos bancos 
de desenvolvimento e 
agêneus de fomento 



ANOTAÇÕES 

- Sistema Nacjona de Cultura 
Propostas de Diretrizes dos Seminários Setoriais 	 Prioridade 	Região 
Mapear/ informar dados econômicos e sociais de investimentos ou 	Média 	Centro gastos públicos com cultura em nível federal, estadual e municipal. 	

Oeste 

Consolidar a implantação do sistema nacional de cultura nos municípios 
e estados. 	 Baixa 	Norte 

Criar sistemática de avaliação para todos os planos e leis de cultura. 

Estruturar o SNC conjugando os recursos federal, estaduais e 
municipais, destinando os recursos, com a definição da aplicaçã

o dos 
recursos por Conseffios de Cultura. (1) 

Estabelecer diretrizes nacionais de gestão cultural que considerem as 
especificidades regionais, econômicas e geográficas. 

Estimular a criação de Secretarias de Cultura em todos os municípios. 

Baixa 	Sudeste 

Estruturar um sistema nacional de informações culturais. (2) 
Baixa 	Norte 

Instituir um sistema de informações culturais criando mecanismos de 	Baixa 	Centro fluxo de informações pertencentes ao SNC. (3) 	
Oeste 

Garantir nos planos plurianuais o direito à criação, ao fomento, à difusão 	Baixa 	Nordeste da produção e à formação, bem como à democratização do acesso às 
informações, aos equipamentos e aos bens e serviços culturais. 

Criação de centros plurais de arte, no mínimo um em cada estado (no 	Baixa 	Nordeste interior), voltado para a qualificação profissional e circulação regional de 
espetáculos, com estrutura administrativa e técnica compartilhada. 

Garantir uma politica de formação cultural que privilegie a formação de 
público. 

Baixa 	Sudeste 
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Suo 	 fl  - 
Propostas dê Diretrizes dos SemináriosSetoriais 

	
prioridade 

Priodzar a aplicação dos recursos em projetos 
culturais, infra-estrutura  

equipamentos públicos. 

Definir o que é competência da esfera rnuri-icipal, estadn 1  e federal para 

gens artísticas. (Obs:essa diretrk 
circulação da produção de todas as lingua  

foi proposta no seminário setorial como parte do eixo: 
corrníflicafão é cultura) 

Criar um portal gerenciado pelo MinC, fomentando redes de intercâmbio 

virtual entre entidades, movimentos e órgãos de natureza cultural. 

Formação c
ontinuada de gestores e agentes culturais 

Formular e implementar uma politica de Recursos Humanos pata a 

cultura, capacitando os gestores culturais em todos os níveis com 

relevância na formação transversal. (4) 

Criar mecanismos que garantam a formação 
continuada dos gestores, 

produtores grupos culturais, artistas, arte educadores, educadores e técnicos. (5) 

De
mocratizar o acesso aos mecanismos de financiamento à cultura, 

através da capacitação proflssiOnalação e atualização de gestores 

públicos e privados, garantindo o dialogo. 

Incentivar a formação técnica e a especializada das linguagens artísticas: 

visual, verbal, sonora e híbridas, incluindo as universidades e a rede 

escolar de ensino nessa formação. 

Garantir formação específicas para a área de Gestão Cultural. 

Cria
r mecanismos que garantam a formação continuada e permanente 

dos gestores, agentes da cadeia produtiva produtor cultural, grupos 

culturais, artistas, educadores e técnicos. 

Sudeste 



Argumentações  e Complementos registrados nos Seminários: 

Indicador 	Argumentos Favoráveis Complementos Argumentos Contrários 

Deve ser equivalente ao SUS  

Fazer interface com IBGE 
para realizar censo cultural 
brasileiro. 

A conjugação dos recursos requer 
ampliação do orçamento. Deve 
prever também a destinação dos 
recursos. 

Não existe um SNC, mas o 
Sistema Nacional de Informações 
Culturais já estaria embutido na 
criação do SNC.Sern um Sistema 
de Informação não é possível 
implementar  o SNC. 

Desenvolver o Sistema 
Nacional da Informação 
da Cultura, criando o 
cadastro nacional de 
entidades culturais e de 
Pessoas fisicas, facilitando 
a criação e registro de 
entidades culturais. 

Retirar a palavra "único" do 
Sistema, pois devemos permitir 
Outros sistemas. 

Entende-se por todos os 
níveis: Técnico, Superior, 
Especialização, Pós-
Graduação 
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Eixo 1 — 
Gestão Pública e Cultura 

0ntribuiÇões das Conferências Estaduais 

e scCt1tfWZ4 A 

Propostas de Diretrizes 
das Conferências Estaduais 	

Estado 

- 	 AC 
Estabelecer .arcerias .úblicas e privadas envolvendo a sociedade na criação uc órgãos 

existem, o associatiVi5m0, a regularização de grupos e 
gestores culturais aonde não 	selhos autônomos e a criação de fóruns 
entidades culturaiS, a foxmaçãO de co- 

permanentes de cultura. 

Criar e efetivar mecanismos de participação efetiva: 

a) na formulação do orçamento para a cultura; 
dirigentes b) na escolha dos 	da área cultural; 

c) na formulação do Plano de Ação Cultural (planejamento); 

d) no acompanhamento e na fiscali7aÇão da execução do orçamento e plano; 

C) na avaliação do resultado das ações. (redação originada no eixo Cultura é direito e cidadania)

Çã ência no acesso à iorm2
0 de tudo que di 	AC 

Estabelecer meios que gar
ant

am 
a 

tr
anspar 	

ue há para esconder?). (redação 

respeito à administração pública na área cultural (o q 

orzginada no eixo Cultura é direito e cidadania) 

Garanr a aplicação dos recursos dos 	 aleestadu 	cultura, com controle 	AL 

socil sobre seu funcionamento, através dos conselhos municipal e estadiil de cultura. 

Criar fórum permanente de debate e defesa da cultura com participação popular, com 

ara os conselhos nos três níveis 

poderes para eleger seus representantes p 

federados, que deliberará sobre as políticas públicas de cultura. 

	

Garantir a realização a cada dois anos de conferências asd cultura com os entes 	AI 

federados de forma participativa e deliberativa- 

s 	cultural 	
AI 

Criar fóruns mpnicipais, intermuflidPai5, regionais e estaduai 

com a participação da comunidade e com verba especifica. 

úblicos para desenvolvimento de 	A 

AC 

Instituir parcerias entre as diversas secretarias e orgãos 

ações oriundas à cultura* 

letronicoe 	específico para djfu 

	

o das atividades c,0t9_~S, 	AL 

Criar cato  
inserindo nos sites oficiais e outros. (redação originada no eixo Comunicão écultura) — 

	

Propor a transformação da estrutura de aprovação de projetos do Muiistério da Cultura 	
AM 

em Departamento Técnico centralizado, que cuidará da análise, apP 

acompnjiamento de gestão e .resta ao de contas de projetos culturais. A divisão que hoje 

se estrutura, em várias secretarias com funções similares, prejudica a produtividade e 

Cone a NaciOn2l de Cultura 



escentrdiada, 

Propostas de Diretrizes das Conferências Estaduais 

dificulta o usuário na medida em que não unifica critérios para as diversas etapas. 

Garantir a circulação de bens e serviços culturais entre as inúmeras comunidades 
existentes no Brasil, oferecendo opções de acesso às mais diferentes manifestações 
culturais brasileiras. 

Favorecer um ambiente propício à manutenção de tradições e ao cultivo de novas formas 
da cultura se manifestar em todos os cantos do pais. 

A1 

AM 

AM 
Criar programas com municípios para a  multiplicação de equipamentos culturais de forma 
descentralizada, nos vazios culturais. 

ES 

Caderno de propostas 

ES 

Criação das secretarias municipais e estaduais de Cultura nos municípios e estados que não 
dispuserem desses órgãos. 

Entendendo a cultura como política pública, faz-se necessária a implementação de 
programas, projetos e ações intersetoriais  objetivando a inclusão social. 

Regulamentar e garantir a realização do Fórum Permanente de Cultura, nas instâncias 
federal, estadual e municipal. (redação originada no eixo Comunicação é cultura) 

BA 

Criar Lei Federal que obrigue a formação das secretarias 
gestores profissionais da área. 

municipais de cultura, com 

Criar e promover eventos, em âmbito nacional, no campo das artes garantindo a 
descentralização e a troca de saberes inter-regionais (redação onginada no eixo Comunicação é cultura) 

Criar conselhos para fiscalizar e fomentar a cultura nos municípios (representantes da 
sociedade civil e pública). 

Municipalizar a cultura. 

Ampliar acesso das informações para sociedade civil. 

Profissionalizaros gestores públicos  para gerir a cultura. 
Criar secretarias de cultura com gestão democrática 
permanentes) e com vocação para a transversalidade. 

O gestor público deverá ter qualificação e capacitação específicas para assumir a função. 
Devendo haver concursos para o preenchimento de cargos com pré-requisitos específicos 
parao exercício de função na área cultural. 

Revitalização, construção, implantação e manutenção de espaços culturais multiuso. 

ES 

ES 



Estado 

ES 

MA 

MG 

Subei A - GeStâO descefl'-' 	r'-'- 

Propostas de Diretrizes das Conferêlicias Estaduais 

Proporcionar espaços, e
quipamentos e profissionais capacitados para manifestações 

culturais  e artísticas nas escolas. 

a cultura regional, garantindo a programação cultural e 	ES 

A gestão pública deve priorizar 
artística promovendo a diversidade, assegurando a 

regionai7açã0 nos meios de 

comunicação. 
ES 

Re1iação do censo cultural,  

Criar lei que torne obrigatória a implantação de conselhos para gestão de recursos 	ES 

governamentais para a cultura. 
(redação originada no eixo Economia da cultura) 

Descentralizar atividades da Funarte e outros órgãos de apoio à cultura com a criação de 
	ES 

(redação originada no eixo Economia da cultura) 

entre ministérios e secretarias assim 
Promover a ao articulada, sinérca e transversal  

COMO  o sistema S. (redação originada no eixo Economia da cultura) 

Criar conselhos  gestores de espaços culturais nas três esferas; com participação do Poder 
	ES 

Público, dos artistas e produtores culturais, dos usuários, das instituições e empresas 

públicas e privadas envolvidas com o equipamento. 

Entender comunicação cultural também como integração e 
organização e, neste sentido, 	ES 

promover encontros setoriais e intersetoriais, em nível municipal, estadual e federal, com 

regularidade. (redação originada no eixo Comunicação  é cultura) 

Tornar possível o intercâmbio através de conselhos regionais e estaduais que valorizem os 
	ES 

atos culturais. (redação originada no eixo Comunicafão é cultura) 

As campanhas institucionais governamentais devem contemplar a cultura. 
(redação originada 	ES 

no eixo Comunicação é cultura) 

Estimular a articulação da politica de cultura com outras políticas públicas, como 
	MA 

educação, saúde, turismo, assistência social, agrria e ambiental. 

Estimular a gestão participativa nas 
administrações dos espaços culturais, 

gefltes de difusão para a área cultural e de 
Criar mecanismos e programas abran  

mocratiZaÇã0 do acesso aos bens culturais 

a Propiciar a ampliação do acesso aos bens culturais, através de programas e ações 

inclusivas, dii-igidas prioritariamente às populações de baixa renda e aos portadores de 

necessidades especiais. 
R Criar fundo especial para estimular a criação de equipamentos culturais (museus, 

4.4 	 Nacionul de Cultura r Conferência 
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ub-ei*o A estão desiij -la, participativa e transversal (oiítzmIaç) 
Propostas de Diretrizes das Conferências Estaduais 

Estado 

bibliotecas, casas de cultura, centros culturais, teatros, arquivos, cinemas, rádios 
CO munitárias, entre outros, fixos ou itinerantes) incentivando o desenvolvimento de 

mecanismos de gestão e manutenção compartilhada (sociedade civil e poder público) 
desses espaços. 

Fomentar ações e programas descentralizados de circulação/fruição da produção 
cultural tradicional e contemporânea, criando circuitos ou redes de espaços e eventos 
(microrregionais macrorregionais e nacionais) que os abriguem, incentivando a 
realização de oficinas, cursos de formação e aperfeiçoamento técnico e artístico, 
promovendo assim um real intercâmbio entre elas; 

Investir na criação e na manutenção de programas e ações abrangentes de formação de 
público para as diversas manifestações artísticas (teatro, cinema, dança, música, museus, 
bibliotecas, etc.); 

Garantir que o poder público, no âmbito municipal, estadual e federal, dê a devida 
importância à cultura nacional, estadual e local, como instrumento de efetivação e 
construção da identidade cultural e da soberania, destinando verbas orçamentárias 
fundos de culturas, leis de fomento e financiamento subsidiados que atinjam patamares 
nunca inferiores a 5% (renúncia fiscal e dotação orçamentária) garantindo sua 
vincnlação e o seu não contingenciamento; 

Criar condições para que obras e produções culturais entrem num sistema de circulação 
regional, estadual e federal, sem o favoritismo até hoje observado, que privilegia o eixo 
Rio-São Paulo ou outras capitais, em detrimento do interior. 

Realizar estudos técnicos, posteriormente abertos a ampla divulgação e discussão 
pública, através de fóruns consultivos e seminários deliberativos, sobre a melhor 
regulamentação dos percentuais destinados à captação de recursos , sobre a elaboração 
de projetos, o funcionamento de fundos e incentivo fiscal, assim como as 
contrapartidas e critérios de avaliação de projetos artístico-culturais, com mecanismos 
diferenciados dependendo do montante dos valores aprovados para cada um, seu 
gerenciamento e plano de mídia, estabelecendo-se conclusões deliberadas de forma 
participativa até o final de (20 ??); 

Promover e incentivar a realização de programas e campanhas educativas de divulgação 
e sensibilização sobre a importância de se conhecer, valorizar, resgatar e preservar o 
Patrimônio e a diversidade cultural; 

Promover a valorização e a integração de grupos étnicos e populares, nas escolas e na 
comunidade; 

Criar e veicular campanhas de caráter nacional sobre todo o temário relativo ao 
investimento em cultura, aos números e índices da economia da cultura, entre Outros, a 
serem veicvdados de maneira maciça em grandes veículos de comunicação. 

da cultura 
Institucionalizar a gestão da cultura e regionalizar as políticas públicas da área 	

MG 

Institucionalizara gestão da cultura e 
Criar e implementar mecanismos 
políticas públicas da cultura, com o 
regionais. 
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regionalizar as políticas públicas da área da cultura; 

e programas de descentralização da gestão das 
objetivo de mapear e valorizar as culturas locais e 



Estado 

Propostas de 
Diretrizes das Conferências Estaduais 

$ Definir, no Plano Nacional de Cultura, as competênc das esferas de governo na 

execução dos programas conjuntos, garantindo a integração, a articulação, a unidade e a 

continuidade das políticas governamentais (União, estados, municípios) 

a Incentivar a j 5cjofl 	
ação da área cultural nos municípios e estados, dando suporte 

técnico para a criação dos sistemas de cultura, com a i
mplantação de conselhos 

paritárioS e deliberativos, fundos, c
onferências, órgãos de cultura e planos, a serem 

elaborados e executados pelo poder público a partir de diagnósticos e diretrizes 

estabelecidos pelo Conselho e pela Conferência; 
$ Criar fundos de cultura em todos os âmbitos da federação e instituir instrumentos de 

repasse de recursos estadual e federal para os municípios; 

a Rever a legislação referente ao Escritório Central de A
rrecadação e Distribuiç lhimão de 

Direitos Autorais (Ecad), com o propósito de excluir a 
obrigatoriedade de recoento 

da taxa quando se tratar de eventos culturais com entrada franca. (Nova proposta - 

apresentada na Plenária Final). 

Promover O 

diálogo entre a sociedade civil e o poder público - gestão compartilhada 
MG 

E Definir uma agenda permanente de discussão e debate das políticas públicas para o 

setor cultural, criando canais efetivos de 
terlocução e participação da sociedade civil, 

e nacional por meio de fóruns, seminátiOs e 
nos âmbitos municipal, estadual  
conferências periódicas presenciais e à distância; 

$ Instituir parcerias entre os setores público e privado, a partir de critérios claros e 
o diálogo e o desenvolvimento de ações e 

amplamente divulgados, promovendo  organizada (ONG5, Oscips e associações), e 
programas conjuntos com a sociedade civil  
outras instituições com atuação na área cultural, como o Sistema "S" (Sesc/Senac/Se5i) 

o Sebrae, as universidades, entre outros; 
E Elaborar planejamento estratégico e planos plurianuais de cultur 

a, norteados pelos 

diagnósticos e indicadores da área, com a p
articipação de comissões paritárias, dos 

conselhos de cultura e do Poder Legis1atiV0 
dando maior transparência e continuidade 

à impleme
ntação das políticas públicas do setor e garantindo a participação das 

entidades da sociedade civil no monitoramento e acompanhamento da execução 

orçamentária das mesmas; 

a 
Garantir a realização de conferências de cultura plurianuais nas esferas municipal, 

estaduiul e federal; 

$ Rever a com
posição do Conselho Federal de Cultura, garantindo a participação de 

representantes por região, respeitando o pacto federativo; 
Conselho Estadual de Cultura, a fim 

$ Reformular a Lei 11.484, de 1994, que organiza o  

de modificar sua composição e garantindo seu caráter deliberativo, normativo, 

consultivo e fiscalizador, sendo os membros da sociedade civil eleitos através da 

Conferência Estadual de Cultura; 
E Reformular a Lei 11.484, de 1994, que organiza o Conselho Estadual de Cultura, a fim 

sua composição, ampliando a participação da sociedade civil para 2/3 e 
de modificar  
garantindo seu caráter deliberativo, normativo, consultivo e fiscalizador, sendo os 

membros da s
ociedade civil eleitos através da Conferência Estadual de Cultura. (Nova 

proposta - apresentada na Plenária Final) 
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Subeia A -• Gesto .descentr Zadi, participativa transversal 
(Cnhzuàçâo) 

Propostas de Diretrizes das Conferências Estaduais 	
Estado 

Intercâmbio com Paises do Mercosul. 	
MS 

Que todas as propostas e moções sejam ampliadas e enviadas aos municípios. 
	 MS 

Estadual via segmento setor público. 
um fórum de gestorespúblicos de cultura, que visará ter representatividade no Conselho 
representantes da sociedade civil no Conselho Estadual de Cultura. Reconhecer também, 

e expressões 
 culturais do Estado, e que indicará, por meio de eleição direta, os 

assegure a igualdade de condições de concorrência à representinvidade de todos os pólos 

sociedade civil, não governamental,independente, itinerante e suprapartidário, no qual se 

Estimular a institucionalização, formação e o reconhecimento de um fórum de cultura da 	vrr 

Promover intercâmbio cultural entre as aldeias indígenas e áreas rurais, comunidades 
	MCi' 

negras, áreas urbanas e assentamentos, resgatando seus valores e desenvolvendo a 
comunicação. (redação originada no eixo Comunicação é cultura) 

Reconhecer que o poder público não impõe orientaçõ 
autonomia das diversas manifesta 

	

	
es culturais, mas considera a 	PB 

ções culturais. 

Definir canais e formas de debates e participação nas decisõesculELUais do Estado, tais 
COMO fóruns,  conselhos, conferências etc. 

Elaborar planos municipais de cultura. 

Criação de comissão, conselho e câmaras setoriis com representatividade regional e com 
estrutura paritária. 

Criar e consolidar fóruns permanentes de discussões entre agentes culturais. 	 PB 

Garantir a participação da sociedade civil organizada nos planos, projetos e os respectivos 
	PB orçamentos do Estado e das prefeituras. 

(raaçãô originada no eixo Comunicação e cultura) 

Propor a reforma da lei que cria o Conselho Estadual de Cultura, garantindo o assento e a 
participação dos municípios, tornandoo deliberativo, bem como recomendar o mesmo às 
esferas municipais  e federais. 

Descentralizar as ações do Mmc, criando representações em todos os estados. 

Criar mecanismos de compra e venda de produtos artesanais por parte das grandes lojas 	P1 de departamentos e supermercados. 

Buscar recursos junto ao Ministério do Turismo para incentivar o turismo cultural das 
regiões (manifestações culturais etc.). (redação originada no eixo Economia da cultura) 
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Estado 

RS 

Sub-iX0 A - Gest10 desce 

Propostas de Diretrizes das Conferências Estaduais. 
PI 

Divulgar, a
través de jornais, revistas e panfletos as culturas das regiões- 

(redação  onada no 

eixo Comunicação é cultura) 

Divulgar ações do 	
C relacionadas cultura, por meios de 

comunicação circular, como: 	P1 

nicação é cultura) 
jornais, revistas, panfletos etc. (redação originada no eixo Comu  

Fomentar a interação das diversas 
 manifestações culturais com a comunidade, valorizando PR  

a produção local. 

Estimular e oportunizar a articulação da cultura através de i
nterfaces com outras áreas 	PR 

ão, meio ambiente, saúde, cidadania e justiça - como 
administrativas - especialmente educaç  
premissa fundamental da política pública. 

Tornar obrigatória, na organização 
administrativa dos municípios, a existência de um setor 

de cultura, com nível hierárquico direto com o prefeito municipal, e que tenha autonomia 
de ação e recursos orçamentários próprios para ge± os assuntos relacionados à cultura 

Criar conselhos de cultura em todos os municípios e estados, com seus respectivos fundos 

ndo representação paritária de governo e sociedade civil - com função 
de cultura, te  ormativa e fiscH7adora. 
consultiva, de assessoramto, deliberativa, n  

Garantir a tr
ansversalidade das ações culturais entre os órgãos da administtaÇão pública. 

Incentivar as parcerias com o terceiro setor na gestão pública de cultura. 

Transformar as políticas públicas na área da cultura em políticas de Estado. 

ento de gestores culturais com recursos públicos 
Criar  programas de aperfeiçoam 	

. 

Implementar o processo de gestão pública da cultura, utilizando instrumentos para 
	RS 

le social de forma compartilhada entre poder 
elaboração, operacion 	zação e contro 

público e sociedade civil. 

Fomentar programas e projetos que proporcionem o acesso à cultura e a formação de 

público. 

Criar espaços públicos para eventos culturais. 

Fomentar a criação de entidades que desenvolvam a c
ultura (fundações e ONG's). 

Criar conselhos municipais de cultura. 

Garantir, através da gestão pública da cultura, o direito social básico, buscando áreas 
aRn  S. 

Nadonzl de Cultuta .-. rcouferênda- 
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Sub-.eixo A Geto desceiltraifrada part!cp 
Propostas de Diretrizes das Conferências Estaduais 

Regulamentar tar  setor dos produtores culturais, priorizando a capacitação e o treinamento. 
(redação originada no eixo Economia da cultura) 

Estimular as iniciativas das prefeituras municipais como produtoras culturais. 
(redação orzginada no eixo Economia da cultura) 

Toda a gestão pública de cultura deve ser uma questão de Estado e não de Governo. 

Criar instituições voltadas exclusivamente para a administração cultural, sejam fundações, 
'nst'tuicõcs ou secretarias. SC 

atura e transversal (cwmwuç 

O poder público deve garantir legalmente a participação no mínimo paritária nos 
	SC 

conselhos de cultura, sendo que os representantes da sociedade civil sejam escolhidos 
mediante publicação de edital, além da realização regular de conferências, fóruns, câmaras 
temáticas e grupos de estudo e de discussão. 

Profissionar e qualificar os gestores e o corpo técnico dos órgãos públicos. 	 SC 

Ambiente, Desenvolvimento  Social, Planejamento Urbano, Saúde, Ciência e Tecnoloa, 
dentre outras. 

distintas funções de Estado, como Educação, Desenvolvimento Econômico, Meio 
Propor ações transversais que envolvam diferentes áreas da admiisaç0 pública e 

	SC 

Para apromoção de um desenvolvimento cultural democrático, o Estado precisa ser 
	SC 

amplamente publicizado e desprivatizado funcionar com plena transparência e abrir-se ao 
controle da sociedade, mediado pelos conselhos culturais, órgãos deliberativos e paritários 
que representam amplamente a sociedade civil, eleitos em Conferências abertas a todos os 
interessados. (redação originada no eixo Economia da cultura) 

Institucionalizar a constituição de conselhos municipais, estaduais e nacional de Cultura, com 	SP 
ampla participação dos setores representativos da vida cultural e da sociedade civil em geral, 
em paridade com a representação dos órgãos públicos de gestão das políticas culturais, que 
acompanhem e avaliem permanentemente as políticas culturais desenvolvi. 

Promover a transversajjdade da Cultura em todos os segmentos de governo e iniciativa 	TO Privada, nas políticas públicas, respeitando as diversidades e atividades culturais. 

Garantir a gestão colegiada dos setores públicos de cultura a partir da divisão de 	
TO responsabifidades e decisões com os conselhos de cultura. 
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Sub-eixo '-: Orçamento da Cufturt 

Propostas de Diretrizes das Conferências Estaduais 
Estado 

Garantir percentual mínimo de 5% do orçamento público municipal e estadual destinado às 
	AL Políticas Culturais. 

Criar e efetivar os fundos municipais e estaduais de cultura, re 
funcionamento amentando o seu 

R"gularnentar a 
 utilização de recursos públicos em eventos de caráter comercial/privado 

Descentralizar e fiscalizar os recursos destinados à cultura, advindos do governo federal, 

estadual e municipal, através de editais, convênios, projetos e/ou parcerias, dando 
autonomía para as organizações, ongs,pons de cultura, associações etc. 

Definir recursos públicos para investimento na cultura artesanal, 
filé etc. 	 como crochê, bordado, 

Estabelecer como percentual mínimo de investimento em cultura o patamar de 2% do 	AM orçamento anual a nível municipal, estadual e federal. 

Construir uma política nas três esferas governamentais (nacional, estadual e municipal) no 
	BA 

sentido de implementar a gestão plena da cultura, garantindo as transferências 
orçamentárias,como a implantação da PEC 150 da Cultura. 

Garantir a aprovação da proposta da PEC 150/2003. 	
CE 

Ampliar fomento ás indústrias criativas. 
ES 

Criação e cumprimento das leis de incentivo e fundos de cultura, viabilizando a 
	ES sustentabffidade da cultura. 

Garantir um percentual no orçamento global destinado à cultura, conforme proposta de 
emenda à constituição - PEC 150, de 2003. 	 ES  

Ampliar parcerias entre órgãos públicos e privados para o fomento a cultura. 	 ES 

Disponibilizar a produção audiovisual custeada com recursos da renúncia fiscal, para 
	ES cineclubes, centros culturais, secretarias de cultura e instituições culturais. 

(redação originada no eixo Comunicação é cultura) 

Descentralizar para todos os municípios os recursos públicos, de acordo com as proporções 
	ES de demanda, a partir de seu mapeamento (redação originada no eixo Comunicação é cultura) 

Apoio à Proposta de emenda constitucional n° 150 que destina 2% do orçamento público 
para a cultura. (redação originada no eixo Comunicação é cultura) 

Caderno de propostas 	51 

ES 



Estado 

ES 

PB 

Sub-eixo B orçamento u 

Propostas de Diretrizes das Conferências Estaduais 
o 

Propor junto aos órgãos públicos uma melhor distribuição dos recursos e fazer valer  
e democrático dos projetos. (re 	OflflZ no o Comunicação é Ira) 

aspecto participativo 

Assegurar a vinculaÇão orçamentia presta na PEC n
0  150, que destina 1% aos 	MA 

municípios, 1,5% aos estados e 2% para a União. 

Criar um grupo mu1tidiSciPar para acompanhar o investimento público, que possa 
	MA 

érios da avaliação dos resultados da ação cultural. 
também estabelecer e pré-definir crit  

Estabelecer critérios democráticos de distribuição OIÇam
entária  de modo a contemplar 

municípios, s
ignatários do Sistema Nacional de Cultura. 

Fomentar meios alternativos de financiamento, para que os empresários possam p
atrocinar 

os artistas e grupos locais de arte. 

Apoiar a PEC Nacional. 

	

Criar mecanismos de investimentos na c
ultura local para o fortalecimento e resgate da 	MS 

cultura popular. 

	

dos Estados para que sejam distribuídos de forma  mais 	MS 

Democratização dos FICs  
igua1itra para o interior. 

Ampla dilgaçã0 dos financiamentos e dos 
critérios de concorrência para investimentos 	

MS 

e/ou patrocínio de projetos. 

Democraas e descentr1i7ar0 universo dos recursos para a 
cultura,  repassando diretamente 	MT 

50% do Fundo Estadual de Cultura para os fundos 
m1ciPaiS, geridos pelos respectivos 

conselhos, a fim de beneficiar a produção cultural independente. Os outros 50% serão 
destinados a projetos aprovados pelo Conselho Estadu através de editais que contemplam, 

egmentos culturais do Estado. 
no decorrer do ano, com maior eficiência, os diversos s  

PB 
Assegurar 2% do orçamento da União, 1,5% do orçamento do Estado e 1% do orçamento  
municipal a serem alocados nos respectivos fundos de cultura (aprovação da pec 150). 

Definição de políticas públicas para intercambio cultural com regionalização dos recursos 
	PB 

financeiros. 

Assegurar 1% do orçamento público em todas as esferas a serem alados em fundos de cultura- 
	PB 

PB 

MA 

MA 

MS 

Simplificar e desburocratizar os meios de fi
nanciamentos culturais- 

rito 

ulturais. 

nto prioritário de recursos na sustentabffide dos grupos culturais de bairros, 
Investime  
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SC 
Estabelecer o percentual mínimo de 1% dos orçamentos governamentais para incentivo à 

Sub-eixo B -reai 
wxfinuaç) 

Propostas de Diretrizes das Conferências Estaduais 

na mesma forma que uma atenção maior da gestão Pública-governamental nos 
equipamentos e espaços fi'sicos de bairros. 

Promover gestão junto ao Congresso Nacional para aprovação da PEC que estabelece o 
mínimo de 2%para a Cultwa. 

Obrigatoriedade da vinculação de repasse no orçamento do poder público para culttira; 
garantindo no mínimo 2% do orçamento estadual para a cultura. 

Incentivar a campanha para a aprovação do projeto de lei que determina porcentagem 
fixa, de no mínimo 2% para a cultura nos orçamentos públicos, municipal, estadual e 
federal, envolvendo a sociedade civil e o poder público. 

Dirigir os recursos públicos para finalidades principais: infra-estrutura cultural e fomento 
de projetos culturais, e restringir o acesso do Estado a beneficio- de renúncia fiscal que 
subsidiem as ações a ele inerentes, bem como para empresas que tenham fundações a ela 
ligadas comoproponentes culturais. 

Será obrigatória a criação, nos três níveis de governo, de uma legislação de incentivo 
à 

cultura, contemplando a divulgação dessa legislação nos meios de comunicação. 
(redação orzginada no eixo Comunicação é cultura) 

Destinar, no orçamento da União, o mínimo de 2%, não contingenciáveis para 
financiamento de projetos culturais. 

Garantir que 2% dos orçamentos das esferas federal, estadual e municipal sejam 
destinados ao setor publico da cultura. (redação orzginada no eixo Economia da cultura) 

Avaliar os resultados do que foi implementado - criação do fundo ou sistema de 
financiamento, buscando integração de áreas afins. 

Regionalizar e descentralizar recursos. 

Estímular a realização de campanhas de conscientização dos empresários para que 
apliquem recursos na área da cultura. 

Implantar cooperação na gestão do financiamento à cultura entre a União, os Estados e os 
Municípios e definir padrões mínimos nos orçamentos públicos de 1,5% para os Municípios, 
de 2,0 % para os Estados e de 2,5% para a União. (redação originada no eixo economia da cultura) 

Criar fundos e leis de incentivo à cultura. 

RJ 

PE 

P1 

PR 

SC 



Propostas de Diretrizes das CoiferêflCi Estaduais 

cultura, além de prever nas leis orçamentárias (PPA, IDO, LOA), um crescimento 
progressivo e permanente das dotações para as atividades e projet- os culturais. 

Assegurar recursos mínimos para a realização de políticas públicas de cultura realizando um 
	SP 

amplo movimento em nível nacional, pela aprovação da PEC 150. 

TO 
Solicitar a aprovação da Proposta de Emenda Constitucional 150 

	em amitaçãO no  

Congresso Nacional, bem como a 
regulamentação do benefício fiscal concedido às 

empresas públicas ou privadas no que se refere às atividades culturais. 



stado 

AC 

uoeIxo U- Sistema Nacionalde Cultura 
Propostas de 	es:das Conferências Estadus 

Garanrir, por parte das gestões públicas da cultura, a formação adequada a 
culturais, empreendores culturais, os  criadores produtores gestores e técni 	

os agentes 
co Cursos regulares e/ou escolas, 	 s, através de 

disciplinas fundamentais, 	
cujos 

currículos contenham a arte, a Cultura e a ética como 
além da transversalidade e a regionalização (consideração das diferenças geográficas) dos conteúdos. 

Qualificar a gestão pública da cultura, tanto no planejamento de suas ações como na 
	AC criação de banco de dados e inventjo da produção e produtores culturais. 

Proporcionar e facilitar o escoamento da produção artística dos municípios para os 
	AC grandes centros. 

Criar programa nacional de formação para gestores, criadores e empreendedores 
	AC (produtores) culturais. 

Dotar as instituições públicas de condições adequadas  à prática de atividades culturais. 	AC 
Descentr ar 

 as políticas culturais, priorjzando as periferias e zona rural, havendo 
AL equidade na utilização dos recursos públicos, visando dirimir as diferenças existentes entre 

o centro, zona rural e a periferia. 

Solicitar aos entes federados que devem criar mecanismos para formalizar os produtores 

de cultura, incentivando a formação de associações e cooperativas de ações Culturais. 

Capacitar os gestores públicos, Conselhos e fóruns de cultura e sociedade civil organizada 
sobre cultura local, regional e gestão cultural. 

Valorizar a cultura e produção cultural dos remanescentes quilombos e indígenas. 

Estabelecer indicadores culturais para manutenção do sistema de cultura loc regional, 
estadual e nacional 

Apoiar e fortalecer ospon s  de cultura 
aprovados pelo programa cultura viva, para que não sofram descontinuidade de suas ações. 

Realizar parceria do poder público (municipal, estadual e federal) com ongs, movimentos 

Populares, escolas e entidades comunitárias, através de convênios de cooperação mútua, 
gerando renda, promovendo o desenvolvimento da cultura nas comunidades de periferia e 
descentralizando as políticas públicas de cultura. 

Criar museu multicual em cada município 

Criar nas secretarias de cultura um setor de projetos que propicie aos empreendedores 

Cadetno 5propostas 
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Estadõ 

Propostas de Dixettizes das ConferênciasEstadU5 

cu1X1S conhecimento na area de elaboraçãoe acompanment0 de projetos
,  

contemplando todos os segmentos 
culturais, havendo 	culaÇã0 em rede e 

dispon0 aos mesmos um banco de editais e de patrocinadores. 
,and 

 
Cat oficinas de artes nas escolas públicas e comunidades carentes, tendo como 

	AL 

ri  

facilitador o artesão e os a
rtistas locais, sendo remunerados pelo poder público. 

Criar políticas  que beneficiem negócios e fortaleçam a j
terrelaÇão entre o tusm0 cultural 	AL 

e o ecológico. 

Articular entre os municípios 	
ir da região a caçãO de uma fea intermciPal innerante 

	AL 

para promover intercâmbio, i
novação e formação de público. (redação originada no eixo 

Economia da cultura) 

Car e implementar um consórcio interm1iciPal e/ou regional de cultura para estudo, 
	AL 

elaboração, disãO, divulgação e utilização> com infra estrua fís
ica, de pessoal e verba 

específica. (redação originada no eixo Economia da cultura) 

Implantação de sistema contínuo de formação cultural desde a 
educação infanl. 	 AM 

s de cultura, tais como teatros municipais e escolares, 
Implantação de equipamento 	

saias de 	AM 

artes (plásticas
, para dança, deo, cinema, música, etc.) nas escolas e 

comunidades. 

dores," 

Fomento ao contato dos 
artistas  prof1s5i0nais produtores locais, pesquisa  

o
s profissionais de cultura e estudantes, com congêneres 

professores de artes, outr  
0s, tendo em 

vista a troca de experiências e a reciclagem. 
nacionais e estrangeiros,   

C 

	

	
implantaçã0 de bibliotecas distritais e aumento do 	AM 

ação de rede de bibliotecas públicaS  
número de bibliotecas escolares. 

Unificar ctéoS  para a aprovação de projetos, acompa amento de gestão e prestação de 	
AM 

contas; buscar, com isso, tornar mais célere e simples o acompanham
ento  

desses projetos. 

AM 

Implantação, recuperação e manutenção de espaços culturais.   

Incentivo à cação de espaços  cultural 

	

	

AM 

s geridos pela iniciativa privada, 

Inte
gração do Município ao SNC - Sistema Nacional de Cultura e criação do Sistema 

	AM 

Municipal de Cultura.. 

	

Inten
sificação do dialogo com endades de classe, momeiltoS populares e instituições 

	AM 

relacionadas com a cultura, a ciência e tecnologia, a educação e o meio 
ambiente, entre outras. 
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Su8-êb 0  C - Sistema; Nador de Qiltijra 7continuaç 
Propostas de Djretrjes  das Conferências Estaduais 	

Éstado 
Fortalecimento do Sistema Nacional de Cultura, ctiando, incentivando e intensificand

o  o funcionamento pleno das câmaras técnicas. 	 BA  

O Governo deve se comprometer a buscar Parcerias PÚblicoptivada, 
responsabilidadecultura 	 difudjndo a idéia de 	ES l. 

Capacitar gestores culturais para produção de projetos culturais  (profissional 
	a gestão 	ES 

Cultural) 

Aumentar os números depontí r  de cultura nos estados. 	
ES 

Reaprovejento 
 de redes de espaço já ,existentes - como as escolas - para constitui 

	de circuitos alternativos de distribuição. 
(redação originada no eixo Economia da cultura) 

Promover a capacitação  técnica de produtores e gestores culturais. 
(redação originada no eixo 	ES Economia da cultura) 

Censo Culal:  levantamento de dados dos 
segmentos Culturais. Associação com IBGE e 	ES Outras instituições semelhantes. (redação oigintia7a no eixo economia da cultura) 

Criar sistema de interação de dados oriundos de cada município. 
(redação oeiginada no eixo 	S Economia da cultura) 

Cadastro, disponibado através de rife, com possibilidade de cadastramento on une para 	ES atação e ampliação cia base de dados. 
(redação originada no eixo Economia da cultura) 

Criar mecanismo 
(banco de dados e portal) de experiências  de sucesso que possam ser 	ES sistematizadas, difundidas e replicadas. 

(redação onginada no eixo Economia da cultura) 

Fomentar a criação de circuitos culturais organizados em calendários fixos, para que a 
	ES continuidade garanta a qualidade. (redação oeiginaJ,  no eixo Eco,romia da cultura) 

Promover intercâmbio de atividades culturais entre estados e municípios 
(reão oein no 	ES eixo Economia da cultura) 

Criação de órgão gestor de direito autoral, instituindo Conselhos de Defesa para o Direito 
	ES Autor no âmbito municipal ou intermunJcip criando patentes culturais, com o objetivo. 

(redação originada no eixo Economia da cultura) 

Identificar, estudar e Valorizar a  cultura dos quilombolas 
 e indígenas, reconhecendo-os como 

produtores culturais e gar2ntindoe8 o acesso aos beneficios das políticas culturais. 
	

MA 
 

Identificar, registrar e preservar o patrimônio material e imaterial do Estado, dentro da 
	MA 

Caderno de propostas 

ES 



stado 

de Diretrizes das Conferê
ncias Estaduais.  

Propostas 

diversidade étnica e cultural, 
fazendo cumprir as leis específic 

Estabelecer politica de formação de recursos humanos de modo a permitir 
a 0nstituiÇã0 de 	A 

equipes inultidisciplinOses para atuarem na gestão cultural do Estado. 
MA 

plementar progI
.ramas de indusãO social para crianças, adolescentes, terceira idade, e 

portadores de necessidades especiais na prática da arte e cultura 

	

para a área culmral promovendo a 	
MA 

Adotar e incentivar a prática de consórcios Públicos   

articulação  com a Iniciativa privada e movimentos sociais' 

	

Criação de um programa de intercâmbio  cultural`com 
grupos de arte e artistas, entre 	

MA 

municípios, propiciando maior visibilidade às culturas municipais e regionais. 

Estabelecer critério 	de 

transparentes previamente divulgados 

	

através de editais que contenham 	
A 

• 
estabelecimento de um piso de valor por área de atuação 

cultural e proflsS10 

a 
respeito aos critérios de pagaxfletlto (cachês, salários etc) já existentes nos sindicato. 

GaranX incentivo, difusão e resgate das estóS infantis, contos, lendas, brincadeiras, cantigas 
	A 

de roda, literatura de cordel, etc. 

Incentivar a prática do artesanato como expressão cultural em matétiaSPa5 como 
	MA 

madeira, alurnífliO bordados, couro, argila, palha, taboca, babaçu, entre outras. 

Cri uma  Ouvidoria Pública de Cultura 
 para ouvir as sugestões, criticas, queixas e 	

MA 

Cria,:   
reclamações  d

a  Sociedade Civil. (redação oeiginada no eixo omuniCaçã0 é cultura) 

Criar o  Sistema Estadual de formaÇões Culturais, com dados dos Produtores Culturais, 	MA 

Entes Federados  
Artistas, FolciojistaS, jornalistas,Ministério Público, 	

os e s tuiÇões Públicas e 

privadas (e
mpresado local), de modo a facilitar e acelerar a f

otmaÇã0 que circula na área 

cultural. (redação originada no eixo omufliCação é cultura) 

MG 

Criar um sistema de j ormaCOeS culturais 	
s Nacional que possibilite 

a Criar um Sistema  de 	m for açõe5 Culturai 	

um amplo 

mapeamento e conhecimento da diversidade cultural brasileira por meio de censos, 
de dados oija plataforma  

pesquisas e diósticos que resultem numa base 	
ataforma teenológica seja 

e constantemente 
atualizada,  permitindo o fluxo de informa 

acessível 	

ções entre 

municípios, estados e União, devidamente amparada por uma estrutura de 
atendimento e 

de suporte técnicos aos diversos usuários. 

a Criar um grupo de estudos técnicos, de 
composição paritátia entre governo (técnicos e 

funcionários)  e sociedade civil (
universidades, entidades, estudiosos, p

esquisadores etc.), 

que contribua para a onstn1Çã0 de indicadores capazes de permitir o 
monitoramento dos 

impactos econômicos das atividades 
culturais em micro e 	

s e crorregiões do p 
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Sub-eixo C - Sistema Nacjona de Cultura (conffrnidco) 
Propóstas de Djretrjes das Conferências Estaduais 

disponibilizar, através do Sistema de Informações Culturais Nacional, os dados obtidos 
nesses levantamentos 

Criar um Sistema de informação cultural que reúna as informações sobre editais, 
concursos, concorrências para ocupação de espaços, exposições, cursos e demais ações e 
programas do poder público e torná-lo acessível por meio de publicações, 

	bo 	s letin eletrônicos e outros produtos de comunicação. 	
sitej 

 

Criar uma linha de incentivo especial que incremente a sistematização, a produção e a 
difusão do conhecimento na área cultural e também a divulgação do patrimônio cultural 
material e imaterial em todo o país, por meio de publicações diversas (livros, catálogos, 
cadernos didáticos) 

Efetivar o caráter público, cultural e educaijvo da Rede Minas e da Rádio Inconfidência, 
com investimentos do poder público, através de dotação orçamentária, tendo ambas como 
prioridades o debate, a reflexão, a difusão, a produção regionalizada e a fruição da 
produção cultural e artística do Estado de Minas Gerais em toda a sua pluralidade. 

Realizar rnapeamento da cadeia produtiva da cultura, dimensionando seu alcance na 
geração de emprego e renda, nos três níveis de Governo. 

Estimular a realização de um diagnóstico cultural nas esferas Municipal, Estadual e Federal, 
para avaliar o impacto social e econômico da cultura e servir de base para planejar 
investimentos em cultura. 

19  
Realizar seminários técnicos sobre leis e mecanismos de financiamento à cultur sta, a serem a. 

rti 
 Criar um fórum para discutir e formular propostas sobre a condição do a 

apresentadas no Congresso Mundial da Unesco, que será realizado em Portugal, em março 
de 2006. (Nova proposta - apresentada na Plenária Final) 

Estado 

investir e criar programas de formação e capacitação de gestores e trabalhadores da 
	MG área cultural 

Criar programas de valorização capacitação, aperfeiçoamento  e formação acadêmica de gestores que contribuam na efetiva implantação e gestão d2 ,,;  políticas públicas e no processo 
de institucionalização da área cultur prevendo a realização de concursos públicos para a 
área da cultura em todas as esferas governamejs (municípios, estados e União). 
Criar cursos de formação e especialização  artísticas (música, teatro, audiovisJ, dança, 
circo, etc.) e nas áreas técnicas e de suporte a essas atividades (iluminação, sonorização, 

 
cenografia, produção, figurino, entre outros) em municípios do interior, estimulando o 
intercâmbio de ações com a criação de cooperativas e a formação de entidades e redes de 
ativisnio cultural. 

Criar ou rever a legislação específica que regulamenta a atuação de escolas de formação 
artística, estabelecendo  critérios diferenciados e específicos para avaliação, reconhecimento 
e monitoramento dessas instituições. 

Garantir a autonomia e a diversidade das manifestações culturais 
Garantir que as avaliações 

 de projetos culturais destinados às leis de fomento, fundos e de 
incentivo à cultura sejam feitas por comissões regionais, respeitando o caráter das 
Produções, a estética e a linguagem artística de caráter regional. 

MG 

Caderno de propostas 	59. 



Criar e fortalecer o Sistema único de Cultura. 
MS 

Impla
ntação da biblioteca itinerante, visando atingir áreas de dd1 acesso. 

Criar uma agenda cultural integrando municípios, estados e União di
vulgando todos os 	MS 

eventos culturais- 

construção, reforma e uso de espaços firicos nos municípios de pequeno e médio porte. 
	MS 

MS 
Capacitar agentes e produtores culturais dos municípios para a elaboração de projetos 

submetidos à aprovação e fiscalização do Conselho. 

ais para subsidiar ações do Estado, gerando 
Criar um sistema integrado de j 	 o fornecimento, pelo formações cultur 	

LI 

índices que orientem a ela
boração de políticas públicas. Sugere-Se  

Ministério, de um software de gestão básica de cultura para os municípios 
 

PB 

possibilitar  acesso aos bens culturais e aos equipamentos.  
PB 

Garantir iaestura para atividades culturais comilfijas.atividades

Apoiar a elaboração de projetos técnicos para equipar os espaços culturais públicos. 
	 PB 

PB 

Instituir e incentivar os festivais de arte.  
PB 

Promover capadtação de agentes culturais.  
PB 

Criar casas de cultura. 
PB 

Construção de escolas intermunidPais de cultura. 

Des
tinação de recursos municípais, estaduais e federais para adequação de 

estrutura física e 	PB 

aquisição de material para equipamentos de cultura. 
PB 

Promover a valorização da cultura popular.  

Criação de banco de produção nas esferas governamentais, com parceiros no comércio, 
	PB 

para financiamento de 
matéria-prima  para artesãOs e artistas plásticos recebendo o 

retorno cru peças artesanais- 

Sub-eixo C - Sistema acion 

Propostas eDitete5 das onferêflCiaS EdUaiS st  

1 Garantir  espaços equitativos para as diversas 
manifestações  artísticas presentes no Estado 

(tradicionais, popii1tes, contempOr11, eruditas e experimentais).  

1 Promover o ernpoderalfleflto das comunidades por meio de ações que garantam a autonomia 

das produções e manifestaçõeS culturais e sua inserção na cadeia produtiva da cultura. 

Estado 

MS 
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,uD-e1xo C - SistemaNadOfl de uftuía ontzzrfaço) 
Propostas de Diretrizes das Conferências Estaduais 

Disponibilização do MinC, aos municípios que aderiram ao SNC, de recursos, matérias, 
informativos além de assessoramento técnico e administrativo para organização da 
gestão municipal. 

Estado 

PB 

Criar cadastro de entidades e artistas por parte do Município. 	
PB 

Criação de editais públicos destinados aos grupos culturais da sociedade civil. 
	 PB 

Atenção especial às iniciativas voltadas para criação e/ 
incubadoras culturais 	 ou o fortalecimento das 	PB 

PB 

PB 

Realizar um programa nacional de patentearnento da cultura popular. 	 PE 

musical. 
Criar conservatórios de música por mesorregiões para o fortalecimento  da formação 	PE 

Promover oficinas de teatro, música, dança, arte e artesanato, mostrando a diversidade 
cultural da região. 	 P1 

Mapear as atividades culturais nas esferas nacional, estadual e municipal, criando as 
	P1 respectivas curadorias em parceria com o IPHAN. 

Promover capacitação de agentes e produtores culturais através de cursos para 
	P1 

elaboração de projetos e captação de recursos, junto às esferas municipais, estaduais e 
federal. 

Criar centros de formação cultural de níveis médio e superior, observando os 
	P1 

aglomerados humanos, correspondendo aos anseios culturais da região em que serão 
implantados. 

Implantar o Sistema Nacional de Cultura, com distribuição de recursos nos moldes da 
	PR 

PEC 150, tendo como instâncias de definição de prioridades Conselhos Deliberarios de 
Cultura nas instâncias federal, estadual e municipal, comparticipação  no mínimo paritária da sociedade civil. 

Subsidiar a qualificação de empreendedores e produtores culturais, através dos 
ministérios competentes, sistemas S, universidades, secretarias estaduais e municipais de 
Cultura e câmaras e associações comerciais. 

(redação orzginada no eixo Economia da cultura) 

PR 

Caderno de propostas 

Assinatura pela Presidência  da República do decreto que estabelece modificações substanciais  no funcionamento da Lei Rouanet 

Criação de centros integrados de cultura municipal. 



Estadó 

RS 

Propostas de Diretrizes das Conferênci 
as Estaduais 

relativas aos direitos autorais  
Incluir no debate do Plano Nacional de Cultura as questões  

e propriedade intelectual. 

Capacitar profissionais em gestão pública de cultura e abrir concursos públicos 
	]J 

específicos. 

Incentivar a pIement2Çã0 da B nas questões relativas à a`te-educaÇão- 

Regulamentar as profissões pertinentes à gestão pública de cultura. 
	

RJ 

Mapear, registrar, documentar e divulgar todas as formas de expressão artísticas e 
	RJ 

culturais nos âmbitos municipal, estadual e federal. 

im
plantação do Sistema Nacional de Cultura nos Municípios com recursos 

	RO 

democratizados e participação popular- 

implantação de Sistema de Informações relativas à Cultura, 
garantindo e incentivando) 	RO 

inclusive, a preservação, fomento, o d
esenvolVirflt0  e a divulgação da cultura etno-racial. 

Elaborar planos municipais e regionais da cultura. 

Criar secretarias municipais de cultura. 

Implementar os sistemas nacional, estadiiS e municipais da cultura, abilizando a gestão 

colegiada nos Conselhos de Cultura. 

Aumentar a oferta de cursos e atividades na área da cultura. 

Desenvolver o processo de valorização, reconhecimento e diversidade  cultural. 

ção de contas dos investimentos em cultura. 
Criar mecanismos transparentes de presta  

Adoft e implementar os invent0s nacional, estaduais e municipais da cultura, instituindo 
a e os correspondentes mapas estaduais e municipais da cultura. 

o Censo Nacional da Cultur  
(redação orzginada no eixo Economia da cultura) 

Definir e adotar padrões e índices de desenvolVi1flt0 cultural 
	Índice de 

Desenvolvimento Cultural - IDC. 
(redação originada no eixo Economia da cultura) 

Criar regulamentação nacional, estadual e municipal sobre o d
esenvolvimento da cultura 

(instituindo o Estatuto da Cultura e seus desdobramentos nos Planos Diretores da Cultura. 

(redação originada no eixo Economia da cultura) 
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Sub-ejx C - Sistema Naciõal de Cultura 

Propostas de Diretrizes das Conferências Éstaduajs 
Estadõ 

Estimular as iniciativas das prefeituras municipais como produtoras culturais. 
(redação 	RS originada no eixo Economia da cultura) 

Cabe ao poder publico ampliar suas estruturas, priorizar atividades permanentes, definir 
planos de trabalho a longo prazo e fomentar sistemas setoriais independentes e 
articuladores da sociedade civil organizada. 

Garantir legalmente a ampla diversidade de linguagen 
máxima variedade de projetos 

	

	
s e manifestações, contemplando a 

, visões, concepções, demandas e aspirações. 

Proteger, especialmente as atividades culturais com maiores dificuldades de auto- 
	SC sustentação econômica assim como as manifestações ameaçadas ou em risco de extinção. 

	

Investir na formação de bancos de dados, centros de informação e fluxos de intercâmbio. 
	SC 

Instrumentalizar os órgãos culturais para auxiliar os produtores na formulação de projetos. 
	SC 

Promover redes públicas virtuais de conferências e fóruns de debates permanentes de 
	SC cultura, criar banco de dados de produção cultural com acesso aos acervos digitalizados. 

Esta rede deverá ser integrada por instituições de ensino básico, fundamentai e superior, 
secretarias, departamentos e entidades ligadas à cultura nos municípios, estados e federação. 
(redação orzginada no eixo Comunicação é cultura) 

	

Capacitar os gestores públicos de cultura para o uso adequado da mídia. Criar mecanismos 
	SC de continuidade dos projetos, programas e ações, independente da troca de mandatos e 

loteamentos partidários Criar setores específicos de comunicação nos órgãos públicos 
ligados à cultura, com rires próprios e profissionais de comunicação nos seus quadr 

orz 

	

	
os 

técnicos, assim como ter sua logística disponível para dar assessoria à comunidade. 
(redação ginada no eixo Comunicação é cultura) 

	

Criar e estimular eventos integrados de cultura e corredores culturais entre municípios, 
	SC devendo tais eventos ser acompanjiados de um trabalho de preparação de público e infra- 

estrutura adequada, visando otimizar recursos em mídia e divulgar a diversidade regional. 

Instituir um 
 sistema de pesquisa e de produção e divulgação de estatísticas sobre a 

organização, a produção e a realização artísflcoculturaI no país, bem como o numero de 
produtores culturais, partindo dos municípios. 

(redação oiginada no eixo Comunicação é cultura) 

Criar instrumentos institucionais queassegurem uma relação harmoniosa na gesso cultural 
entre os níveis federal, estadual e municipal e, destes com as outras áreas governamentais, 

 com instituições privadas e com a sociedade civil. 

1. 

Criar instrumentos informatizados que possibilitem relatos de experiências, colocação de 
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aNadode 

Propostas e Diretrizes das nferêflÇi Estaduais 	-- 

dúvidas  e um permanente intercâmbio dessas experiências e i
nformações entre agentes 

culturais de todo o país. 

	

itaÇ0 
permanente de gestores e produtores culturais, que 

	SP 

Instituir um sistema de capac  
e municipal, assegurando o acess 

articule os níveis federal, estadual 
o a todos os 

interessados. 

	

Promover a dilgaço das manifestações artísticas culturaiS dos Estados, incentivando a 	
TO 

atividade cultural local, através de planos e ações de base nas esferas municipal estadual e 

federal. 

o Sistema Nacional de Cultura com: cr
iação de conselhos municipais, secretarias 	TO 

Integrar
a, fundos municipais de cultura,centro de formação cultural e 

municipais, fóruns de culta 

 

os recursos provindos de editais, com contrapartida baseada em custo benefício e de 

custeio, restringindo ao mínimo os custos de capital. 



Eixo II Cultura é direito e cidadania 
Contribuições dos Seminjo5 Setoriais 

Um processo contínuo de democratização cultur 
deve estar baseado em urna visão de cultura corri 
força social de interesse coletivo. Nesse processo 
Estado procura criar condições de acesso igualitário 
cultura para todos os indivíduos e grupos. Num 
democracia participativa a cultura deve ser encarada 

como uma das expressões da cidadania e um do 
objetivos de governo deve ser, então, o da promoção 
das formas culturais de todos os grupos sociais 
segundo as necessidades e desejos de cada um, procu-
rando incentivar a participação popular no processo 

Propostas de Diretrizes dos Serninários  Setoriais 	 Prioridade 	Região 
Criar cursos de arte educação, de museologia e de artes no âmbito das 	Alta 	Nordeste faculdades de formação de professores. 

13.6 Oportuar à escola a vivênciz e a experiência com manifestações 
	Alta 	Norte artísticas e culturais, dentro e fora do espaço escohis, como atividade curricular 

que proporcione acesso às diversas linguagens artísticas e que contribua para a 
formação de platéias e a construção  de uma educação dos sentidos. 

Desenvolver práticas culturais permanentes no campo de criação e 	Alta 	Centro produção e distribuição, fortalecendo a capacitação e formação de agentes 
	 Oeste Culturais com escolas profissionaantes  e outras entidades inerentes. 

Promover condições estruturais e técnicas para o ensino das artes nos 	Média 	Norte Sistemas de Ensino, garantindo a int 
grupos e instituições culturais. 	

egração entre unidades escolares, 
 

Incluir programas qualificados de ensino das Artes, disponíveis em todos 
os níveis de educação formal e informal, fortalecendo a parceria entre 
Ministérios da Educação e Cultura. (1) 

Estabelecer a cultura brasileira em suas diversas manifestações étnicas, 

éticas e estéticas como eixo prioritário da pedagogia do Sistema de ensino 
nacional, público e privado. 

Educação que integre arte e cultura valorizando as raízes culturais locais, 
servindo como instrumento de integração e igualdade social, com 
formação e capacitação de professores e agentes culturais. 

ai 	de criação cultural e promover modos de autogestão 
O 	das iniciativas culturais 
o 

A cidadania democrática e cultural conttibui para a supe- 
a 	ração de desigualdades para orecorihecimento das dife- 

renças reais existentes entre os sujeitos em suas dimen-

sões social e cultural. Os seres sociais são sujeitos concre-

tos, entrelaçados em redes de relações, em projetos cole-

tivos. Urna política cultural atualizada deve reconhecer a 
• existência da diversidade de públicos, com as visões e 

interesses diferenciados  que compõem a vida cotidiana.  
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rioridade Região 

Centro 

Oeste 

Propostas de Diretri 	
Semiflatios S zes dos 

etorials 

Criar mecanismos que evidenciem a importância do papel da cultura na 

formação do cidadão. 

Garantir oreconhedflt0 dos mestres popnlares e agentes culturais de forma 

a permitira reprodução deste conhecimento 
em nísreis formais educacionais. 

Promover ações de educação 
 patrimonial nos trios segmentos sociais, em articulaÇãO 

com as esferas federal, estadual e municipal e com a sociedade civil organizada. 

articular / pública) conteúdo de 

Nordeste 

Nordeste 

Nordeste 

Inserir nos currículos escolares 

educação patrimonial. 

Garanr a formação c
ontinuada dos educadores em arte educação e sua 

	Baixa 	Nordeste 

inclusão  no sistema de ensino. 

Proporcionam condições para formação e pesquisa do artista e do arte- 
	Baixa 	Sul 

educador, qualificando-o para suas atividades. (2) 

Apro fu
ndar a reflexão sobre as espedfiddas do processo de trabalho 

	Baixa 	Sul 

artístico / cultural como produção criativa importante para a formação 

da cidadania visando valorizar a 
qualificação de trabalho cultural. 

Fomentar a 0nsdentiZaÇão e a formação culal através do desenvolvimento 	
Baixa 	Sul 

de cursos, oficinas, seminários e debates em todas as regiões e comunidades. 

Integrar a politica pública de cultura à 
comunidade escolar, produzindo e 

difundindo os valores culturais locais. 

Criar formas de incentivos governamentais em todos os níveis a 

programas informativos e educacionais de cultura, promovendo o 

a participação e o senso critico do público. (Obs:essa direoi 
incremento,  
proposta no seminário setorial como parte do eixo: comunicação é cultura) 

rgumeflta
Ções e Complementos registrados nos Seminâtiøs 

Argumentos Contrários 

jsserriiXuÇao do processo 
cultural e artístico integrado 
com o processo educadofl2l 
formal e inforff2L 

Inviável inclusão no  ensino 

superior 
- Não se podem elaborar 

diretrizes para educação informal 
(de acordo com seu conceito) 



Sub-eixo B - Cultura Digital 
Propóstas iretrizes dos Semi ários Setõrjajs 

Criar mecanismos de inclusão, fomento e acesso às novas tecnologias 	Média  digitais, quali ficando pessoas para inclusão social. (1) 

Criar urna linha de financiamento/ subsídio para aquisição de 	Baixa computadores para a população de baixa renda. Sudeste 

Estabelecer e fortalecer a  inclusão digital, utilizando software (programa) 	Baixa 	Sudeste livre, principalmente nos setores onde São desenvolvidos atividades 
culturaiS. 

Tornar obrigatória a inclusão do conteúdo de informática na grade 
curricular do ensino médio e fundamental, garantindo a inclusão digital. 

Proporcionar condições de acesso ao mundo digital para a população de 
baixa renda e grupos de necessidades especiais 

Garantir o acesso universal da população à inclusão digital. 
Baixa 

Baixa 

Baixa Sudeste 

Sul 

Nordeste 

Capacitar educadores sociais para uma melhor utilização das TICs 	Baixa 	Nordeste (tecnologias da informação e comunicação), promovendo qualidade no 
seu aproveitamento (2) 

Argumentações e Complementos registrados nos Seminários: 

Indicador 	Argumentos l'avorávejs 

Comunicação (audiovisu4 é 
estratégico para todas as linguagens. 
A comuriicaço é diferente de 
linguagem cultural 

- Ampliar  incentivo à 
produção cultural 
independente. 

- Implantar um mior 
número de telecentros na 
região Nordeste. 

Complementos 



Norte 

Centro 
Oeste 

Centro 
Oeste 

Sudeste 

Sudeste 

Norte 

Sul 

Sul 

PropostaS 	rirerizes d SemiflátioS Setoriáis 	
Prioridade 	Região 

Criar o Estatuto da Cultura, oFórum Permanente de Cultura e oFórum 

sendo que os fóruns devem contar com o 
de Cultura PanAmaZôIo, 

apoio ir fraestrUtu do Estado. 

Propor e viabilizar urna rede cultural de integração regional e nacional, 
com a finalidade de incentivar o intercâmbio entre artistas de diversas 

linguagens e modalidades, mediante pontot de cultura, eventos artísticos e 

culturais e trocas de experiências. 

Valorização da identidade local, garantindo o direito de representação 

indígena, caboca, ribeirinha e afro-brasileirá nos 
órgãos  públicos gestores 

da cultura. 

-For
mular  Política Públicas pautadas na diversidade e a pluralidade 

cultural do povo brasileiro. 

Promover a integração entre entidades culturais, viabilizando articulações 
nacionais e trocas de experiências, por meio de espaços de encontro. (1) 

Garantir o direito de exercício de 
manifestação, promovendo a 

diversidade cultural, por meio de cadastro e mapeamento. 

Valorizar a cultura afrodeScendente e outras etnias, estabelecendo O 

intercâmbio cultural. 

Criar mecanismos de inclusão e visibilidade dos povos oprirni40s (afro-

descendentes, povos indígenas, ciganos e outros). 

Realizar um amplo niapeamento cultural nacional, possiblitando a 

criação de uma rede integrada de produção cultural que valorize as 

culturas locais e a tra
nsversalidade com outras políticas públicas. 

OTAÇÕES 

Alta Norte 

L Nacional de Cultura i Conferência., 



SubDiversidade, identidade e redes c httrais (crnzuaç) 

Propostas de Diretrizes dos Seminários Setoriais 

Criar mecanismos de visibilidade das religiões de matri' africana. 

Prioridade 

Baixa 

Região 

Sudeste 

Nordeste 
Estimular a criação de redes culturais, fomentando o desenvolvimento 
local sustentável e a descentralização dos centros de produção e 
distribuição. (Obs:essa diretri7joipropo.rta no seminário setorial como parte do 
eixo: economia az cultura) (2) 

 

Garantir apoio para a circulação dos grupos culturais pelo Brasil. 
(Obs:essa dire.tri7joiproposta no seminário setorial como parte do eixo: comunicafão é 
cultura) 

Baixa Nordeste 

Localizar nas comunidades as manifestações culturais e seus produtores 
com a finalidade de divulgar essa produção, proporcionando o auto-

reconhecimento da identidade e o consequente reconhecimento perante 
a sociedade, garantindo a apresentação dos grupos comunitários ou 
individuais. 

Norte 

Estabelecer tratados internacionais com todos os países da América 
Latina para assegurar o intercâmbio cultural. 

Baixa 	Norte 

Argumentações e Complementos registrados nos Seminários: 

Indicador Argumentos Favoráveis Complementos Argumentos Contrários 

Periodicidade Annal  Fomentar redes 
de intercâmbio virtual entre 
entidades, movimentos e órgãos de 
natureza cultural através de portal 
gerenciado pelo MinC. 

Deve-se ter urna 
petiodicidade, não 
necessariamente anual. 

Definir critérios para 
projetos apoiados pelas leis 
de incentivo, priorizando as 
pequenas 

Criação de Fóruns pode pulverizar 
e não fortalecer nenhum espaço, 
além de ser dispêndio de recurso 
não prioritádo.Retjrat 
periodicidade. 
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iratização do áCeSOa.OS bens Itutais 

Propostas dc Diretrizes dos SemmariOs Setoriais 

Criar centros culturais distribuídos em pólos estratégicos nas 	AI 

comunidades, garantindo o acesso da população no processo de criação, 

produção e consumo dos bens culturais) com ações itinerantes, 

garantindo também a diversidade cultural e o acesso à cultura conforme 

prevê a Constituição Federal. 

A 
Criar e Implementar Centros CulturS. 

.egiaO 

Nordeste 

Centro 
Oeste 

rioridade 

Incentivar o acesso aos espaços públicos culturais à sociedade em geral, 
	Alta 	Norte 

criando meios para a prática de atividades culturais, inclusive finais de 
semana e feriados com profissionais qualificados e bem remunerados para 
atendimento ao público e apoio às bibliotecas comunitárias. (Obs:essa direfri 

foiproposta no seminário setorial como parte do eixo: comunicação é cultura) (1) 

Promover o planejamento participativo nos equipamentos culturais 

visando ao acesso, à promoção e à difusão das criações culturais 

populares. 

Nordeste 

cultural, Sul 

Centro 
Oeste 

Sudeste 

Sudeste 

Democratizar O acesso aos bens e mecanismos de produção 
distribndo de forma mais justa dos recursos públicos. 

Criar e fomentar junto às populações de baixa renda programas 
permanentes de acesso, garantindo o direito à informação, ao transporte 

e ao ingresso a todas as manifestações artísticas em seus espaços 

convencionais. 

Cri-2.r  mecanismos que garantam a efetivação dos direitos constitucionais 

à cultura, conscientizando a população e promovendo a cidadania. 

Valorizar os espaços públicos e institucionais fechados e abertos para 

assegurar a fruição das artes e dos saberes locais e regionais. 

ANOTAÇÕES 
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Sub-eixo 1) 	
ernoctatiZaÇã0 do acesso aos bens culturais (conhnutição) 

Propostas de Diretn7es dos SenunariOS SetoriaiS  P - — d Região 

	

Implementar programas e projetos de incentivo cultural voltados à 
	Bi'ra 	Centro 

Oeste 
comunidade, em especiai às famílias. (2)  

	

Garantir ações que possibilitem a democratização do acesso aos bens 	Baixa 	Norte 

l 	arte do 
culturais. (Obs:essa diretrifoi proposta no seminário setor co 

iamo p 

eixo.patriménio cultural) 

Garantir o fomento e promover a d
emocratização dos meios, dos 

produtos e dos espaços públicos culturais. 

Criar canais de comunicação entre equipamentos culturais e a população 

local, fortalecendo a identidade cultural, a inclusão social e a preservação 

patrimonial. 

Disponibilizar democraticamente os equipamentos públicos e privados 

para comunicar o fazer artístico local. (Obs:essa diretrifoi proposta no 

seminário setorial como parte do eixo: comunicação é cultura) 

Financiar produções universitárias com o intuito de difundir na 

sociedade em geral os conhecimentos produzidos tornando-os 
meio de publicações financeiramente acessíveis. (Obs:essa 

disponíveis por me  
diretrkjoiproPosta no seminário setorial como parte do eixo: comunicaçãoé cultura) 

Criar instrumentos para que as inovações artísticas tenham visibilidade 

na sociedade. (Obs:essa diretrifoipr0p05t no seminário setorial como parte do 

eixo: comunicação é cultura) 

Baixa 

Nordeste 

Argumentações e Complementos registrados nos Seminários: 

Complementos 
	 Argumentos Contrários 

Em especial, oa fomentação 
de pesquisas artísticas para a 
criação de linguagens em 
busca da identidade culturaL 

Artigo 227 da Constituição 
Federal, além do Estatuto da 
Cidade tratam da questão. 

Caderntu22s! 



lo: 

Propostas de Diretrizes dos Seminários Sétoriais 	 Prioridade 	Região 

Ampliação do programa Cultura Viva e capacitação dos grupos para 	Alta 
habilitá-los a concorrer aos editais e programas do Mmc e de instituições 
culturais públicas e privadas de fomento e linhas de crédito à cultura. 
(Obs:essa diretriJoiproposta no seminário setorial como parte do eixo: economia da 
cultura) 

Garantir acesso aos recursos para as comunidades periféricas e rurais, 
desburocratizando  processo de financiamento de projetos culturais. 

Desburocratizar o processo de aprovação dos projetos culturais, 
possibilitando a redução nos custos de produção e aumentando o acesso 
da população à cultura. 

Facilitar a abertura e registro de entidades com finalidades culturais. 

Criar mais editais públicos de cultura com a participação da sociedade 
civil, levando-se em consideração as variáveis culturais regionais. 

Implantar uma política de formalização legal, através de capacitação e 
linha de crédito específica, visando a profissionalização dos grupos 
culturais. (Obs:essa diretriz foi proposta no seminário setorial como parte do 
eixo.estão pública e cultura) 

Ampliar a discussão sobre o "GRIÔ"(mestre), levando-se em 
consideração as leis estaduais já vigentes. (Obs: essa diretri7joiprop osi-a no 
seminário setorial como parte do eixo.estaopu'blica e cultura) 

Garantir os direitos trabalhistas e previdenciários dos mestres e agentes 
culturais. 



ANOTAÇÕES 

Sub-eixo E - Fortalecimento dos moiimentOS culturais (cwJmxuaçai)) 

Propostas de Diretrizes dos Serninários Setoriais 	
Prioridade 	Região 

Criar bolsas de trabalho artístico e financiamento de projetos, a Em de 	Baixa 	Norte 

incentivar o processo de criação artística. (Obs.-essa diretrkJoi proposta no 

seminário setorial como parte do eixo:gestao pública e cultura) 

Criar um calendário das instâncias de deliberação, por meio de umBti"a 	Sul 

calendário de cultura, estimulando a participação e disseminando a 

informação. 

Nordeste 
Promover a formação continuada de educadores, comunicadores e atores 

sociais envolvidos na implementação da politica cultural. (Obs.-essa diretriz 

foiproposta no seminário setorial como parte do eixo:comunicaçãO é cultura) 
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Capacitar, promover, valorizar a identidade e o patrimônio cultural nas escolas e criar 
mecanismos legais. 

AL 

Promover a valorização da identidade e do patrimônio cultural nas escolas do ensino 
público e privado via inclusão, na proposta curricular, incentivando o canto do hino 
municipal, estadual e nacional nas respectivas escolas. 

AL 

Produzir material didático referente à temática identidade/ patrimônio cultural como 
vídeos, livros, CD etc. 

AL 

Criar um núcleo de formação em educação patrimonial e cultural, capacitar educadores e 
implementar as ações nas escolas através da inclusão da educação patrimonial e cultural 
como tema transversal. 

AL 

Estimular as instituições com cursos de graduação e pós-graduação que divulguem e 
disponibilizem trabalhos e/ou projetos culturais, além daqueles voltados para o 
aproveitamento das potencialidades locais. (instituições acadêmicas da rede pública e 
privada; tfg - trabalho final de graduação, dissertação de mestrado e tese de doutoramento. 

AL 

Política do livro, de estímulo à leitura e à implantação de bibliotecas públicas e escolares 
voltadas para as faixas et 	rias, sobretudo ao público da educação infantil. 

AM 

Criar redes informatizadas de bibliotecas públicas e escolares, transformando-as em ações 
culturais efetivas, com o correspondente aumento do orçamento obrigatório respectivo. 

AM 

Política de sensibi1iação e iniciação cultural e formação de platéia. AM 

Política de educação patrimonial, implantada desde a educação infantil. AM 

Política de atendimento contínuo e de planejamento pedagógico do ensino das artes nas 
escolas de ensino. 

AM 

Desenvolver a cultura como forma de exercício da cidadania, em programas de estímulo e 
apoio ao protagonismo juvenil. 

AM 

Priorizar nos programas de arte-educação das redes de ensino o multiculturalismo e o 
estudo de formação da identidade brasileira como forma de desenvolvimento de 
competências individuais e sociais, necessárias para a formação do espírito crítico dos 
cidadãos. 

AM 

Eixo II - Cultura é direito e cidadania 
Contribuições das Conferências Estaduais 

Propostas de Diretrizes das Conferências Estaduais 	 Estado 



Sub-eixo A 

Propostas de Diretrizes das Conferências Estaduais 

Valorização das atividades culturais escolares, sobretudo as ligadas à cultura popular. 

(redação originada no eixo Gestão pública e cultura) 

AM 

Garantir que a educação se comprometa com a inclusão da cultura como ponto fundamental 
para a formação do cidadão. Para isto, é fundamental a promoção de programas integrados 
entre os Ministérios da Cultura e da Educação, tratando adequada e seriamente o assunto da 
cultura no Brasil, no sentido de promover e respeitar a diversidade, reconhecendo e 
legitimando os diversos processos identiti-ios em constante mosaico dinâmico, decorrentes 
dos eventos do chamado processo civilizatório nacional e das suas mesclas. 

BA 

Fazer uma ampla revisão do conceito de cultura por parte de todo o sistema educacional, 
desde a educação infantil até a universidade, buscando o entendimento da cultura como o 
conjunto de saberes praticados pelo povo, o reconhecimento dos fazeres e modos de vida, 
bem como das crenças e manifestações artísticas, como o macro-universo das culturas 
locais, e capaz de lidar com a diversidade da produção cultural popular do Brasil, o que a 
torna tão unicamente complexa e rica, e reconhecendo essa produção cultural como parte 

do patrimônio imaterial do país. 

BA 

Qualificar os professores, para que estes possam abordar satisfatoriamente o assunto da 
cultura, promovendo e legitimando as manifestações culturais locais. 

BA 

Qualificar os profissionais que compõem a equipe de gestão das escolas, para que a escola 
se torne um espaço de valorização e divulgação da produção cultural da comunidade em 
que ela está inserida, reconhecendo explicitamente a importância e legitimando os saberes 

da população. 

BA 

Valorizar e divulgar os saberes relacionados à cultura oral e a importância destes para a 
formação do indivíduo, convidando os mestres popiliares a mostrarem o seu saber nas escolas. 

BA 

Buscar uma regionalização do livro didático e paradidático, visando atender às 
especificidades culturais e os processos identiti-os de cada região. 

BA 

Garantir a plena implementação da Lei 9394/96, que dispõe sobre a presença das várias 
linguagens artísticas no currículo escolar, oportunizando o acesso a essas linguagens, bem 
como valorizando a, profission21i7ação do artista e do artesão, e da Lei 10639/2003, que 
dispõe sobre a obrigatoriedade do ensino de história do negro no Brasil. 

BA 

Garantir nas escolas o acesso a programas televisivos de qualidade, tais como o TV Escola e 

o Canal Futura. 

BA 

Instituir a ampliação da carga horária da disciplina de "Artes", bem como a contratação de 

profissionais da área como professores. 

CE 



Propostas de Diretrizes das Conferências Estaduais. 

Estabelecer formas de divulgação dos direitos elementares do cidadão, vinculados em 
propaganda em horário nobre, contemplando as diversas culturas regionais, através de uma 

linguagem acessível à população. 

CE 

A disciplina "cultura brasileira" deve ser considerada conteúdo obrigatório na grade 
curricular das escolas públicas e privadas. 

CE 

Currículo multicultural nas escolas oferecendo ao mesmo tempo ao professor de artes 
subsídios e atuli7ações para exercício de seu trabalho com qnalidade. 

ES 

Substituir, na grade curricular do ensino fundamental e médio, a disciplina de educação 
artística, pela de atividades culturais, aqui entendida como instrumento capaz de promover 
efetivamente a cidadania. (do eixo Comunicação é cultura) 

ES 

Adotar junto aos centros de ensino ações referentes às manifestações culturais. Dar 
condições aos estudantes de terem em seu currículo escolar, matérias de cunho artístico e 
cultural. (redação originada ao eixo Comunicação é cultura) 

ES 

Fomentar a formação de novos relh'adores e produtores de arte e cultura em geral. (redação 

originada no eixo Comunicação é cultura) 

ES 

Manter parceria com as Secreti-is de Educação, UFMA e UEMA para colocar em prática 
a Lei Federal n° 10.639, que institui o ensino de História e Cultura Africana e Afro-brasileira 
nas escolas de Ensino Fundamental e Médio (embora seja uma proposta estadual, vale 
como exemplo e indicação de parceria entre governos e universidades para os demais 

estados .e a União). 

MA 

Criar Escolas de Arte nos mnnicípios onde não houver. MA 

Garantir a presença de profissionais habilitados e concursados na implementação de 
políticas publicas ligadas à Arte-Educação. 

MA 

Incentivar a criação e revitalização de pólos universitários, nos diversos municípios, 
promovendo o acesso ao ensino, pesquisa e extensão universitária. 

MA 

Promover as oficinas de linguagens artísticas nas escolas aproveitando os finais de semana 
onde as mesmas estão vazias. 

MA 

Urili7ar os equipamentos culturais e educacionais para a formação, produção e 
apresentação das diversas linguagens artísticas, representando os diversos grupos sociais. 

MG 

Criar mecanismos de inclusão das culturas populares nos processos educativos formais e 
não formais. Fazer cumprir o art 206, inciso II, da Constituição Federal e o art 26, § 2°, da 

MG 

1' Conferência Nacional de Cultura 



Estado 

Cuhurae Educaçõ (ominuaç 

Propostas de Diretrizes das Conferências Estaduais 

1  flB, que prevê a inclusão do ensino da arte como componente curricular obrigatório nos 
diversos níveis da educação básica, entendendo-se o ensino da arte como o ensino das 

diversas linguagens artísticas - música, dança, teatro e artes visuais -, com professores 

devidamente habilitados em cada uma dessas linguagens. 

MG 

Inserir, na grade curricular dos cursos de formação de professores (pedagogia e magistério 

superior), 	a 	disciplina 	arte-educação, 	com 	uma 	abordagem 	transdisciplinar 	e 

interdisciplinar, estabelecendo parcerias com outras instituições de ensino superior para a 
realiação de fóruns, debates, exposições ou outras atividades culturais, com vistas à maior 

participação popular. 

MG 

Organizar projetos e/ou oficinas de cultura nas escolas, também em finais de semn, de 
maneira volunt ria ou profissional. 

MG 

Promover a educação ambiental, cultural e patrimonial de bens materiais e imateriais nas 

escolas e comunidades. 

MG 

Criar espaços culturais itinerantes para atendimento das escolas e da população em geral. MG 

Promover a formação continuada de educadores do ensino, fundamental e médio para 
garantir a efetiva aplicação da Lei n° 10.639/04, que estabelece a obrigatoriedade do ensino 
de história e cultura afro-brasileira e africana, e promover debates sobre. esse tema com as 
comunidades interessadas, envolvendo toda a sociedade; distribuição, para professores e 
bibliotecas públicas, de livros didáticos e científicos para aprofundamento do assunto. 

MG 

Promover a capacitação e a titulação dos professores não habilitados nas áreas de 
conhecimento da arte e realizar concursos para escolas públicas, exigindo a habilitação 

adequada. 

MG 

Possibilitar estágios de formação para universitários em instituições culturais, visando ao 

aprimoramento profissional. 

MG 

Capacitação continuada, habilitação e licenciatura de indivíduos, grupos e entidades 
envolvidos com a pesquisa, produção e a gestão da cultura, visando a promover maior 

organização e profissionalização do setor. 

MG 

Oferecer cursos técnicos e profissionalizantes na área da cultura, por meio de convênios 
entre órgãos públicos, escolas e empresas privadas. 

MG 

Incentivar a pesquisa e os estudos culturais, com concessão de bolsas científicas e 
promoção de intercâmbios nacionais e internacionais, contribuindo para a formação 

superior na área cultural. 

MG 

Criar vinculo de compromisso com as instituições de ensino superior. MS 



Propostas de Diretrizes das Conferências Estaduais 

Despertar no cidadão a consciência de valorização dos bens culturais. PB 

Implantar nos currículos escolares das redes miiiiicipais e estaduais eixos temáticos como: 
diversidade cultural e tradições locais, direito e acesso à cultura. 

PB 

Integração entre artistas, escolas e comunidade. PB 

Capacitação e valorização dos professores, educadores e artistas popnlres. PB 

Estrutura física das escolas adequadas a todas as manifestções artísticas. PB 

Criar e implantar, um projeto de apoio anïial  aos projetos sociais já existentes que trabalhem 
arte, cultura e cidadania, promovendo ciclos de apresentações, debates e apropriando os 
alunos da rede municipal e estadual das disciplinas práticas de arte e cidadania, apoiando 
prioritariamente os grupos comunitários e associações capacitadas. 

PE 

Promover permanentemente formação e aperfeiçoamento para educadores e artistas que 
atuam no ensino das artes. Com  assessoria dos órgãos de educação Municipais, Estaduais e 
Federais, efetivando o ensino das Artes nas escolas públicas e privadas, fazendo-se cumprir 
os PCN s (Parâmetros Curriculares Nacionais), dando ênfase à cultura popular, afro 
brasileira e indígena. 

PE 

Implantar na grade curricular das escolas públicas ações culturais de acordo com a 
diversidade de cada região, abrindo espaços para educadores populares. 

P1 

Fomentar ações de inclusão social e cultural, proporcionando formação de platéia, 
educação dos sentidos e contribuindo para a formação integral dos cidadãos. 

RO 

Promover cursos de formação de multiplicadores culturais nas áreas das linguagens 
artísticas e dos segmentos culturais, visando à democratização do conhecimento. 

RS 

Descentralizar a cultura através de oficinas nas áreas das linguagens artísticas e dos 
segmentos culturais. 

RS 

O estímulo à formação e capacitação de artistas, artesãos, professores, particularmente 
através da concessão de bolsas de graduação e pós-graduação para aqueles inseridos na 
educação fundamental, servidores e gestores públicos, à elaboração de programas de 
agricultura familiar acoplados a programas de preservação cultural e ambiental, a criação 
artística e artesanal com materiais recicláveis, a formação de guias e roteiros para o 
turismo cultural, a integração das ações que privilegiam os bens naturais, históricos e 
culturais, o resgate da cultura pela educação e da educação pela cultura, além dos 
programas de geração de trabalho e renda, constituem iniciativas públicas básicas de 
caráter transversal. 

SC 



eixo A - Cultúra e Educação (co121iFzuaçao) 

Propostas de Diretrizes das Conferências Estaduais 

Assegurar a qualificação profissional para professores da disciplina Educação Artística e 
implantar a cultura regional como disciplina obrigatória na estrutura curricular, desde o 
ensino fundamental, médio e superior, visando despertar no educando o real valor da 
cultura como experiência da cidadania. 

Integrar os projetos de ação cultural aos projetos de inclusão social no contexto da 
diversidade humana, visando a formação de crianças, adolescentes e jovens. 

Identificar nas comunidades os ativistas culturais, visando qualificá-los para que possam 	TO 
atuar como, multiplicadores. E promover oficinas para o amplo conhecimento de formação, 
em âmbito cultural, aproveitando o conhecimento e a experiência do artista da região, bem 
como as políticas de resgate das identidades culturais de todas as regiões do Estado. 

ANOTAÇÕES 

Caderno de propostas  79 

   



Propostas de Diretrizes das Conferências Estaduais 

Criar mecanismos que possibilitem a educação digital nas escolas e inclusão digital de uma 

forma social, e criar mercado de produção artístico-virtual. (redação originada no eixo 

Comunicação é cultura) 

Construção de espaços culturais multirnídia que atendam às diversas áreas culturais (redação 

orzginada no eixo Comunicação é cultura) 

Garantir inclusão digital e a capacitação técnica obrigatória em escolas públicas, 
municipais e estaduais, formando profissionais de cultura aptos a urili7ar as tecnologias 

modernas. (redação originada no eixo Comunicação é cultura) 

Garantir o domínio das novas tecnologias de comunicação e informação, utilizando 
laboratórios de informática e construindo telecentros com recursos das três esferas de 

governo. (redação originada no eixo Comunicação é Cultura) 

Implantar nas bibliotecas programas de inclusão digital levando em conta as diversidades 

culturais das regiões. (redação originada no eixo Comunicação é cultura) 

Criar centrais de informática nos municípios com site e folha on-line de aspectos culturais 

de cada região. (redação originada no eixo Comunicação é cultura) 

Os processos inerentes à globlh'ação permitem aos diversos atores sociais uma ampliação 

sem precedentes e o compartilhamento de informações, além do intercambio positivo de 
idéias, imagens, pessoas, processos, conhecimentos, bens e serviços Entretanto, a cultura 
brasileira, no sentido tanto nacional quanto pluralista do termo, (não poderá abdicar da 
valorização das) deverá ser valorizada nas suas expressões coletivas, originais e primordiais, 
culturais e étnicas, locais e regionais, naquilo (daquilo) que é seu patrimônio vivo de sócio-
diversidade e exemplar para uma convivência pacífica para o resto do planeta. 



ubeix' C.. IX,  versidad;idrntidadê" e redes cu1turais 

Propostas de Diretrizes das Conferências Estaduais 

Garantir igualdade de tratamento, por parte do Estado, a todas as manifestações e lingua- 
gens artístico-culturais 

AC 

Valorizar o trabalho do homem do campo e do saber popular, assim como os artistas e 
artesãos das comunidades. 

AL 

Elaborar concursos de criatividade nas comunidades em que o principal objetivo seja agre- 
gar valores ao patrimônio cultural local, premiando novos talentos da cultura contempo-
rânea. 

AL 

Resgatar e divulgar o artesanato local, bem como beneficiar os produtos gastronômicos 
locais para geração de trabalho e remuneração. 

AL 

Pesquisar, divulgar e valorizar as novas linguagens de expressão artística e as manifesta- 
ções culturais em sua contemporaneidade. 

AL 

Criar momentos de valoriação, sensibili7ação da cultura popular nas mais variadas repre- 
sentações, resgatando o patrimônio cultural material e imaterial. 

AL 

Criar mecanismos voltados à preservação de expressões da cultura negra e indígena. AL 

Promover medidas que inibam a utilização abusiva de estrangeirismos, os quais, quando 
em excesso, comprometem a vernaculidade da Língua e a inteligibilidade dos conteúdos 
veiculados. 

AM 

Desenvolver programas de valori7ação da língua portuguesa, abrangendo todos os setores 
artísticos e culturais: música, literatura, cinema e TV, folclore, etc. 

AM 

Estreitar cada vez mais as relações entre os países membros do CPLP, buscando sempre 
novos acordos para uma maior circulação mercadológica, turística, acadêmica, tecnológica 
e científica. 

AM 

Assegurar a continuidade de programas voltados ao ensino das diversas línguas de nações 
indígenas amazônicas, ampliando-os, com relação ao ensino gramatical e ao resgate da tra-
dição oral de seus mitos, costumes e celebrações, incentivando o ensino da cultura indíge-
na nas escolas municipais, além de incentivar também os setores artísticos e culturais a 
valorizar a cultura indígena na música, na literatura, TV folclore, etc. 

AM 

Valorizar as diferentes formas e conteúdos presentes na multiculturalidade brasileira: a 
cultura indígena, a cultura negra, a cultura cabocla, a cultura dos imigrantes, etc.; incentivo 
direto à cultura popular, seus costumes e tradições. 

AM 

Tornar mais efetivos os programas de proteção aos ambientes culturais indígenas, caboclos AM 



Estado Pronostas de Dirétrizes das Conferênçia.s Estaduais 

e 	 fro-brasileiros, preservando e respeitando a sua arte (cestaria, pintura, cerâmica, etc), as 
suas crenças, costumes e rituais; desenvolvimento de campanhas contra a discriminação 
étnica e a favor da informação e divulgação das diversas culturas presentes no país. 

Re1i7ar seminários com a temática do reconhecimento sociocultural dos indivíduos e a 	BA 

sua importância para a inclusão cidadã, contemplando o caso das minorias margin21i7adas, 
tais como as culturas indígena, índio-descendentes e afro-descendentes, entre outras. 

Deve ser resguardada diuturnamente a diversidade cultural, religiosa, sexual, social, de 	ES 

cada comunidade. 

Este grupo alerta as autoridades em todos os níveis para o fenômeno do preconceito e da 	ES 

violência explícitos que tem ocorrido por parte de segmentos religiosos contra as manifes-

tações culturais e religiosas afro-descendentes. 

Garantir criação de pontos de cultura administrados por membros da sociedade civil orgni- 	ES 

zada nos diversos municípios. (do eixo Comuicação é cultura) 

Ampliação de programas como o Cultura Viva e Casa Brasil. (do eixo Cultura é comunicação) 	ES 

Divulgar amplamente o projetoponto de cultura do Ministério da Cultura nos municípios do 	MA 

Maranhão. 

Valorizar as mifestações culturais de todos os segmentos da sociedade, respeitando-se a 	MG 

diversidade cultural e a pluralidade das origens étnico-culturais dos agentes sociais. 

Criar centros de informação e referência das culturas negra e indígena e criar mecanismos 	MG 

de incentivo às manifestações culturais próprias desses grupos. 

Reconhecer e apoiar seminários, debates ou eventos que promovam a cultura de paz e afir- 	MG 

mação cultural de gays, lésbicas, bissexuais e transgêneros. 

Apoiar a Convenção da Unesco sobre a liberdade e diversidade cultural e a adesão do gover- 	MG 

no brasileiro a essa Convenção (Nova proposta/moção - apresentada na Plenária Final). 

Construir espaços de participação e instrumentos de fornecimento de expressão cultural, 	MS 

tanto a nível urbano quanto rural. 

Criação de cota mínima de 50 pontos de cultura por estado e a garantia de sua implementa- 	MS 

ção, co-gestão estadual e municipal. (redação originada ao eixo Comunicação é cultura) 

Fomentar a criação de calendários culturais, a nível municipal e estadual que contemplem, 	MT 

apóiem e divulguem os mais diversos eventos culturais. 



Subeixo C - Diversidade, identidade e redes cultuniis (coníinziaçac) 

Propostas de Diretrizes das Conferêíjciâs Estaduais Estado 

Criar mecanismos para promover intercâmbios de cultura e vários equipamentos artísticos 
intermunicipais e interestaduais, extrapolando os limites das capitais. 

MT 

Reconhecer o pluralismo e as diversidades culturais, respeitando as diferentes identidades 
e formas de expressão. 

PB 

Promover a integração sócio-cultural no âmbito da vida cotidiana. PB 

Incentivar a formação da cidadania a partir da identidade cultural do indivíduo. PB 

Estimular e desenvolver intercâmbios e consórcios culturais intermirnicipais para garantir 
e incentivar o fortalecimento da cultura. 

PE 

Garantir a liberdade de expressão e direito de acesso ao processo e ao produto das mani- 
festações culturais, garantindo os valores éticos, morais, estéticos e étnicos, os costumes e 
os ideais das mesor-regiões. 

P1 

Resgatar e fomentar as manifestações culturais predominantes em cada região. P1 

Reconhecer e respeitar, através da pesquisa, fomento, divulgação e preservação, as cultu- 
ras próprias das populações indígenas, afro-brasileiras, de gênero e de minorias sexuais e 
raciais, contemplando a pluralidade cultural brasileira e garantindo a inclusão e a inserção 
social e profissional das populações de risco, em especial, crianças e adolescentes. 

PR 

Criar e apoiar projetos de estímulo à cidadania, coletivos e individuais, objetivando a inclu- 
são da diversidade de criação e manifestação nos processos culturais. 

RS 

Realirar ações de intercâmbio cultural entre os municípios, regiões e estados. RS 

A consolidação dos direitos dos cidadãos, através das políticas públicas de cultura, se dará 
na medida em que tais políticas se orientem desde a base da sociedade, estejam intima-
mente associadas ao processo educativo, bem como garantam o respeito à diversidade cul-
tural e criem mecanismos que possibilitem o acesso, usufruto e expressão de todas as 
manifestações culturais locais, regionais e nacionais, de forma que as expressões culturais 
possam integrar-seno amplo leque de direitos da população. 

SC 

A Cultura, enquanto SC política publica e substancialmente enquanto cultura política deve promover 
e preservar a soberania nacional diante da globalização, incentivando e fortalecendo as diversas 
manifestações culturais, de modo a garantir o respeito do cidadão por si próprio, a auto-percepção 
de sua identidade cultural brasileira e a das gerações subseqüentes e promovendo uma visão plane-
tiia, (tanto quanto ela possa agir contra) de modo a impedir a homogeneização cultural. 

Criar mecanismos de incentivo ao diálogo entre identidade e diversidade, indivíduo e coleti- SP 



Propostas de Diretrizes das Conferências Estaduais 

vidade, que são ferramentas necessárias para garantir tanto uma cidadania cultural p1anet1ia, 
quanto a sobrevivência e o desenvolvimento das culturas locais e popi'lres. 

Integrar os projetos de ação cultural aos projetos de inclusão social no contexto da diversi- 	TO 

dade humana, visando a formação de crianças, adolescentes e jovens. 



-eito õçxizaço 0 acesso aos. bens çulturais 

Propostas de Diretrizes das Conferências Estaduais Estado 

Garantir a todos, o acesso aos bens e a efetivação dos direitos culturais. AC 

Definir espaço público e/ou privado para viabili7ar a produção cultural. AL 

Abrir os museus, institutos históricos e geográficos e as igrejas para visitação pública nos 
domingos e feriados. 

AL 

Garantir a todos os cidadãos o direito de experimentar cultura como fator imprescindível 
de formação; desenvolver programa de estímulo às artes, conscientizando o espírito críti-
co do povo. 

Alvl 

Desenvolver programas de combate à violência, utilizando processos culturais como for- 
ma de lazer, educação complementar e ocupação do tempo ocioso por comunidades de 
baixa renda. 

AM 

Ocupação dos parques, praças, centros sociais, escolas da rede pública, quadras de escolas 
de samba e logradouros públicos da cidade com atividades culturais, artísticas e educati-
vas, tendo em vista o acesso da população aos bens e serviços culturais, a formação de 
público para atividades culturais e a geração de emprego e renda no setor cultural. 

AM 

Ocupação de terminais de ônibus com divulgação artística e reali'ação de atividades culturais. AM 

Criar centros de convivência juvenis que tenham os processos culturais como forma de 
garantia e sociabilidade e desenvolvimento de competências de caráter individual e coleti-
vo; incentivar e apoiar a convivência e os processos culturais comunitrios. 

AM 

Política de recuperação e implantação de espaços para a vivência cultural. AM 

Garantir o acesso dessas minorias aos meios de produção de cultura, bem como dos defi- 
cientes, idosos, mulheres, crianças, etc. 

BA 

Promover a divulgação e democratização do acesso ao livro, por meio de programas tais 
como bibliotecas itinerantes, entre outros. 

BA 

Fomenti- políticas que beneficiem o acesso das pequenas comunidades aos meios de pro- 
dução e divulgação da cultura, tais como o sistema de micro-crédito cultural. 

BA 

Democratizar os bens materiais culturais para toda a população. BA 

Fomentar a criação e/ou fortalecimento das redes de interação cultural, incluindo o aces- 
so aos equipamentos físicos, públicos, comunitrios e privados. 

BA 

Todo cidadão tem direitos culturais e, sendo assim, propõe-se que o Estado construa nos BA 



Democratização do acesso aos bens culturais COM um,  

ostas de Diretrizes as OM
, 

ências stadúa.isc 
1 	 - 	 - 

mrinicípios centros culturais, onde a população possa participar e ter acesso a uma cultura 

diversificada. 

Construção de centros culturais em cada município para exercício de atividades relativas à 
cultura com condições adequadas e estimulo às várias formas de manifestação cultural. 

ES 

Criação de espaços culturais e de arte que atenda a um conjunto de escolas em horários 
alternativos, propiciando a integração entre alunos de diferentes escolas e entre diferentes 

artistas e produtores de arte. 

ES 

Facilitação e desburocratização do acesso aos recursos públicos em todos os níveis garan- 
tindo-se a acessibilidade aos segmentos populares. Acesso este será universal e de qualida-
de recomendando-se que em cada centro cultural haja uma referência para orientação 

daqueles que desejam este acesso. 

ES 

Criar bancos de informações culturais, municipais, estaduais e federal interligados. (do eixo 

Comunicação é cultura) 

ES 

Propor, acompanhar e viabili7ar espaços com monitores que atendam oficinas e exposi- 

ções. (do eixo Comunicação é cultura) 

ES 

Veiculação em rádios, jornais, revistas, de matérias que se tornem crescimento cultural. (do 

eixo Comunicação é cultura) 

ES 

Fazer valer o lado emocional da população em relação às práticas artísticas através de 
informações e apresentações em vários setores como: empresas, igrejas, parques, feiras, 

etc. (do eixo Comunicação é cultura) 

ES 

Criação de bibliotecas comunitárias com acervos adequados e renovados. (do eixo Coimíni- 

cação é cultura) 

ES 

Garantir o direito à Cultura para as pessoas idosas como está assegurado na política nacio- 

nal e no Estatuto do Idoso. 

MA 

Criar bibliotecas públicas municipais que promovam a inclusão digital e a revitli7aÇão do 
acervo bibliográfico naquelas já existentes. 

MA 

Criar e incentivar projetos para a formação de bandas, com aquisição de instrumentos e 
capacitação de professores de música. 

MA 

Criar casas de cultura e cidadania, visando apoiar a produção e divulgação dos produtos 
culturais, com incentivo às manifestações de grupos sociais e étnicos minoritrios. 

MG 



Sub-eixo D - Democrati2ação do acesso aos bens culturais (contimiaço) 
Propostas de Diretrizes dás CõriasÊtac 

Implementar espaços públicos adequados ao desenvolvimento de potencialidades artísli- 
co-culturais e direcionados a abrigar as atividades de cooperativas e associações de artistas 
populares. 

MG 

Criar centros culturais mukiuso, com salas de cinema e vídeo, museus, teatros salas de 
exposição, bibliotecas, arenas e outros recursos, visando à integração social da comunida-
de e à valori7ação da diversidade cultural. 

MG 

Abrir espaços para os grupos amadores nas agendas dos equipamentos culturais públicos 
e privados. 

MG 

Valorizar e otimizar os espaços culturais existentes através de políticas de isenção fiscal ou 
outras formas de incentivo, privilegiando, com essa medida, os espaços culturais ociosos 
ou desativados que voltem a funcionar. 

MG 

Possibilitar a participação de jovens e adultos na construção da história do Município e no 
resgate de sua identidade, por meio de investimento nos projetos sociais e atividades cul-
turais, como turismo cultura], que valorizem as manifestações regionais. 

MG 

Descoiicentração das ações e dos equipamentos culturais, de forma a promover a valori- 
zação da produção cultural das comunidades locais, o intercâmbio e a interiorização da 
política cultural. 

MG 

Elaborar, incentivar e promover projetos que valorizem a produção cultural local e regional. MG 

Implantar, em parceria com os municípios, centros públicos de cultura, constituídos pela 
agregação e capacitação de diferentes espaços públicos locais, com ênfase nos espaços das 
escolas, como referência para a produção, difusão e fruição da cultura local e regional. 

MG 

Criar mecanismos e metodologias participativas para o registro das manifestações da cul- 
tura popular, para a manutenção e a consulta dos registros já existentes, para a difusão e a 
fruição da sua produção, bem como para o mapeamento da flora, da fauna e dos manan-
ciais hidrográficos locais e regionais, relacionados com a preservação da cultura. 

MG 

Possibilitar a inserção dos jovens na construção da história do Município e no resgate da 
identidade local, incentivando a sua participação em atividades musicais, literárias, teatrais, 
folclóricas e da cultura popular. 

MG 

Incentivar o trabalho relacionado aos grupos culturais e folclóricos, levando o ensino da 
cultura local e regional às novas gerações. 

MG 

Estimular e apoiar os projetos culturais comi-inii-rios que contribuam 	a inclusão social para MG 
de crianças, adolescentes e idosos das camadas mais carentes da populção urbana e rural. 



MG Garantir a univers1i7açãO no acesso à cultura, reli7ando diagnóstico e planejamento para 
possibilitar a participação dos portadores de necessidades especiais, na condição de apre-
ciadores, produtores e transmissores de cultura, sobretudo nos espaços públicos e patri- 

mônios culturais tombados. 

MG Promover e incentivar a participação de entidades assistenciais, escolas e creches em even-

tos culturais e garantir-lhes o acesso. 

MG Construir ou adaptar espaços para exposição de trabalhos de artistas e artesãos, incenti-
vando a criação de oficinas e cursos para novos produtores, voltados especialmente para 
os oriundos das áreas de maior vulnerabilidade social e da zona rural. 

MG Garantir o exercício pleno dos direitos culturais como condição essencial para a promo-

ção da cidadania. 

MG Suprir as lacunas existentes na legislação e exigir o cumprimento das determinações legais 

relativas aos direitos culturais. 

MG Difundir amplamente os direitos à liberdade de expressão e de acesso aos bens culturais 

materiais e imateriais e à informação cultural 

MG Instituir mecanismos legais que garantam a implementação e a continuidade das políticas 

públicas de cultura, com gestão participativa. 

Sub-eixoD- Dernóatiz2Ç 

rijosta.s. c1e )ixetrizes das Conferências Estaduais 
Estado 

Democratizar o acesso à informação cultural. 

Reconhecer que a cultura é elemento de cidadania e de inclusão social. 

Mobili7ar a sociedade para a promoção dos fatos e valores culturais. 

Implantação de espaços culturais nos municípios, com estruturas para teatro, cinema, dança 
e manifestações culturais para re21i7ação de projetos de circulação e oficinas de arte, dança e 
musica assim como uma rede de estúdio comunitário por município que garanta a inclusão 

digital e a gravação de CDs para os diversos grupos locais, cujas decisões serão tomadas pari-
i-riamente com os seus respectivos conselhos municipais de políticas culturais. 

Garantir e priorizar a re1i7ação de oficinas de expressões culturais e artísticas como ins-
trumento básico e fundamental da promoção do direito e da cidadania aplicado nas políti-
cas públicas de cultura, assegurando às crianças, adolescentes e jovens a sua inclusão social 
nas atividades culturais incluirias no currículo das escolas da rede de ensino municipal, esta-
dual e privadas, em parceria com instituições não governamentais, oportunizando a inte-
gração de meninos e meninas em situação de rua, às nossas potencialidades culturais. É 
dever do poder público nos três entes federados promover a instalação de espaços culturais 
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Propostas de Diretrizes das Conferências Estaduais Estado 

Sub-eixo 1) Demóctatização do acesso aos bens culturais tiFiaaçi1 

garantindo o acesso da comunidade incentivando na formação artística estruturando os 
grupos culturais existentes e em formação no Município garantindo o exercício do direito. 

Garantir o direito ao acesso às informações relativas às Políticas Públicas de Incentivo à Cul- 
tara, bem corno os decretos, projetos de lei e leis que dão sustentação jurídica a produção cul-
tural, através dos meios de cornnnicação de massa e remessa destas par instituições como: 
para bibliotecas publicas e comntiitrias , associações, cooperativas dentre Outras. 

PE 

Criar e manter Centros e Unidades Móveis Culturais articulados com os municípios objetivando: 

• estimular a formação nas diversas técnicas de expressões artísticas cultural, processos de 
gestão e produção (pública e privada); 

• garantir acesso público a instrumentos de pesquisas (bibliotecas, laboratórios de 
informática, fóruns, debates, etc.) e espaços para manifestações artísticas (exposições, 
exibição de audiovisuais, estádio de gravação, expressões da cultura popular e dos ciclos 
culturais), de forma plural e participativa, na sua criação e gerenciamento. 

PE 

Criar, implantar, ampliar, estimular e qualificar bibliotecas públicas populares e comunitá- 
tias (com acervo informatizado), aparelhando-as com recursos humanos qualificados e 
equipamentos de informática e audiovisuais, que as tornem aptas a promover ações cultu-
rais de diversas naturezas de linguagem e diferentes contextos, quais sejam: fóruns de cultu-
ra, palestras, recitais poéticos, oficinas de poesia e literatura, contação de histórias, projeção 
de filmes, oficinas de artes plásticas/visuais e etc, ampliando e atuaHando periodicamente 
o acervo. 

PE 

Apoiar e incentivar a criação de casas de cultura nos municípios. P1 

Democratizar o acesso à produção e consumo da cultura, especialmente da população peri- 
férica dos grandes centros e dos municípios que não detêm a estrutura necessária para a 
realização de atividades culturais, seja por meio de intercâmbios entre culturas, da criação 
de espaços públicos e circuitos populares de cine-teatros, centros culturais ou de equipa-
mentos volantes. 

PR 

Estabelecer como meta constitucional que, num prazo de dez anos, todos as municípios 
brasileiros possuam pelo menos uma biblioteca pública dotada também de um tele-centro, 
capaz de promover a inclusão digital da população. 

PR 

Criar mais espaços para as manifestações artísticas locais. RS 

A ênfase na convivência igualitária, desde a educação infantil, na integração escola/família, 
o acesso aos bens culturais por parte de grupos socialmente excluídos, a implantação de 
novas escolas de artes em todas as suas manifestações (dança, teatro) e artesanato, os con-
selhos municipais de cultura, o conhecimento e diagnóstico da história e cultura locais, bem 
como do indivíduo enquanto cidadão, (e) a revitalização e raciona1i7ação de espaços e equl- 

SC 



Propostas de Diretrizes das Conferências Estaduais 	 Estado 

pamentos públicos comunitrios (culturais), constituem parâmetros para ações concretas 
em favor da democratização dos direitos do cidadão brasileiro. 

Organizar as entidades culturais, incentivando com uma politica econômica, garantindo 
que o poder público municipal, estadual e federal crie e mantenha pelo menos um centro 
policultural em cada município e revitalize os espaços culturais já existentes. 



Elaboração de politica de formação permanente, reciclagem e aperfeiçoamento artístico, 
através da re21i7ação permanente de cursos, oficinas, workshops em todas as áreas do faer 
artístico. 

AM 

Instituir bolsas de trabalho e pesquisa em todas as áreas artísticas. AM 

Valorizar e apoiar material e estruturalmente a produção cu1tuial e os artistas da comu- 
nidade. 

BA 

Disponibili7ar espaço na mídia para empresas que patrocinam pequenos grupos culturais, 
com a criação de prêmios para essas empresas. 

BA 

Capacirr agentes culturais nas próprias comunidades. BA 

Reforçar o apoio e incentivo cultural por parte do poder publico às orgniações da sociedade 
civil, que desenvolvem projetos sociais que promovam a cidadania e a inclusão social  

ES 

Criar equipes de capacitação e intercâmbio no setor cultural, possibilitando aos profissionais MG 
atuar em cursos abertos à poprilção de suas cidades e regiões, na confecção de projetos cultu-
rais e no apoio à regulamentação de entidades. 

Formar e capacitar de forma permanente, os produtores culturais independentes, para a reali- 
zação de projetos. 

MG 

Capacitar, por intermédio do poder público, agentes sociais e culturais residentes no Municí- 
pio que trabalhem como guias e condutores turísticos, possibilitando a inserção social, a dimi-
nuição da violência urbana, a socialização e a geração de renda. 

MG 

Promover e oferecer cursos de capacitação e qualificação dos produtores e agentes cul- 
turais com investimentos de recursos públicos nas três esferas de governo para a gestão 
da cultura. 

MS 

Contribuir para a formação de associações e cooperativas voltadas à cultura. MS 

Criar mecanismos junto a seguridade social de reconhecimento remunerado (aposentado) 
a mestres da cultura popular, que cultivam e praticam expressão de reconhecido valor cul-
tural por mais de 30 anos comprovados por documentação, mídia, conselhos e instituições 
representativas. 

PE 

Incentivar a criação de entidades culturais (associações, cooperativas, ongs) e fortalecimento das 
já existentes com interação destas com os setores públicos e privados. (do eixo Economia da cultura) 

P1 

Incentivar grupos e educadores popnlares na prática de trabalhos voluntários na área cultural. P1 

inento 	1 	• 
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Eixo III - Economia da Cultura 
Contribuições dos Seminários Setoriais 

Na ultima década foram desenvolvidos estudos sobre 
as relações entre economia e cultura. Para muitos 
essa relação é ainda de difícil convivência. O univer-
so das atividades culturais é muito diverso. Dentro do 
que se costuma considerar como setor cultural são 
encontrados distintos tipos de atividades. Uma das 
questões atualmente em pauta nas administrações 
públicas é a de avaliar o papel dos setores da cultura 
na economia mediante cifras concretas. Tais núme-
ros têm papel fundamental: ajudam a dar visibilidade 

a um setor que até.pouco tempo somente era reco-
nhecido pelos seus valores simbólicos. Os números 
da produção cultural, reunidos com os dados de con-
sumo, permitem identificar problemas, potencialida-
des, oportunidades e riscos nos processos econômi-
cos da área cultural. Outra questão presente nas dis-
cussões nessa área é a do financiamento da cultura 
que carece de uma reflexão mais aprofundada, prin-
cipalmente de seu papel dentro de uma lógica inte-

grada de políticas culturais. 

Prrist,s de Diretrizes dos Seminários Setoriais 
	 Prioridade 

	Região 
-- 

Destinar no mínimo 2% do orçamento da União para a cultura (não 

contingenciável). 

Alta Sudeste 

Priorizar o financiamento público direto na área Cultural. Alta Sul 

Alta 

Alta 

Sul 

Norte 

Estimular a iniciativa privada à investir em Cultura sem renúncia fiscal 

Destinar no mínimo 2% do orçamento da União para a cultura brasileira 
e a aprovação imediata da PEC n° 150/2003 que vincula os recursos 
orçament rios para a cultura. 

Alta Norte Criar unia campanha nacional permanente de conscientização das leis de 
incentivos fiscais à cultura, especialmente junto às empresas. 

Cumprir a lei que determina o percentual de recursos destinados à 

cultura / Aumentar o investimento a partir do cálculo do PIB Cultural. 

Média Centro 
Oeste 

Garantir que recursos 'vinculados à cultura (Proposta da PEC 150 /2003) 
sejam distribuídos de forma descentralizada por meio de fundos 
municipais, estaduais e nacional de cultura com controle social. 

Baixa Sudeste 

Revisar os mecanismos públicos de financiamento cultural para garantir a 
democrática distribuição e circulação de recursos e produtos visando o 
crescimento dos investimentos públicos e privados em cultura. 

Baiira Sudeste 

Incentivar o setor privado a apoiar projetos culturais, por exemplo, 
criando um "selo" de reconhecimento de apoio à cultura, no âmbito da 
responsabilidade social. 

Baixa Sudeste 

	 - 
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eixa A Financiamento dchuratiwiac) 

Propostas de Diretrizes dos Seminários Setoriais Prioridade Região 

Promover emendas nas leis de incentivo à Cultura, permitindo que 

pessoas fi'sicas ou jurídlicas deduzam 2% do lucro presumido diretamente 

aos projetos culturais. 

Baixa Sudeste 

Criar mecanismos para o empresariado investir recursos financeiros 

obrigatórios na área da cultura, vedando a destinação dos recursos para 

os seus próprios institutos culturais. (1) 

Baixa Norte 

Fazer um mapeamento, fiscalização e divulgação pública dos fundos 

aplicados na cultura pelas empresas privadas e estatais. 
Baixa Norte 

Integrar o "Sistema S" nas direl-ri7es nacionais de cultura. Baixa Norte 

Utilizar os recursos advindos dos fundos de incentivo cultural para a 

formação e capacitação intelectual e técnica do artista. 
Baixa Norte 

Promover de forma mais justa a distribuição dos recursos públicos entre 
as áreas de produção artísticas. 

Bia Sul 

Disseminar o conceito de cultura como valor humano buscando investimento 

social privado e garantindo fundos de investimento público. (2) 
Baixa Nordeste 

Descentrali7ação de recursos para a cultura 

Descentralizar de forma equânime os recursos públicos destinados à 

cultura entre as UF regionalizando os editais com criação das cotas. 

B2.Criar e/ou fortalecer os fundos de cultura em todos os níveis de 

governo. (complemento: democratizando a distribuição e a utilização em todas as 

regiões; garantindo percentual dos repasses ele Fundo de Participação dos Municípios 

para a criação de equipamentos e serviços culturais para a preservação de educação 

Sudeste 



Recomendar às ONGs de 
empresas privadas a 
função de apoiar ONGs 
sem vínculo empresarial e 
ações independentes" 

- Tributar as grandes 
mardfestaçôes (indústria 
cultura e isentar as 
pequenas produções. 

Prioridade 	Região 
Diretrizes dos SerninátiosSetoriaiS Propostas de  

para infra-estrutura e serviços de formação cultural para as comunidades 

locais:bibliotecas, pontos de inclusão digital, cursos e oficinas de arte). 

Alocar recursos diferenciados para a cultura na região amazônica, tendo 
em vista as especificidades regionais de deslocamento e circulação de 

bens, equipamentos e agentes culturais. 

Agências de desenvolvimento regional devem destinar no mínimo 2% de 

seu orçamento para projetos culturais. 

Estabelecer percentuais mínimos para as empresas, indústrias locais e 
agências de desenvolvimento regional detentoras de incentivos fiscais, 
como contrapartida, revertida efetivamente para a cultura regional. 

Argumentações e Complementos registrados nos Seminários: 

Indicador 	Argumentos Favoráveis Complementos 	Argumentos Contrários 



Prioridade 

-eixo B Mapeamento e fortaleciménto das cadêlas prodútivas 
Propostas de Diretrizes dos Seminários Setoriais Região 

Fomentar as produções culturais em todas as suas etapas (criação, 
produção e difusão) através de um programa nacional (para empresa, 
amador, grupos e companhias. 

Alta Nordeste 

Mapear a cadeia produtiva da cultura em cada Estado. (1) Alta Centro 
Oeste 

Criar linhas de crédito específicas para produções culturais, tanto para 
pessoas fisicas como jurídicas com condições especiais. 

Média Nordeste 

Eliminar a exclusão geográfica das unidades federativas periféricas, 
criando Banco de dados para cadastrar os criadores culturais em nível 
nacional. 

Média Centro 
Oeste 

Mapear e documentar a produção artística nacional e seus produtores a 
fim de criar uma rede de informações. (Obs.-essa diretrifoi proposta no 
seminário setorial como parte do eixo: comunicação é cultura) 

Média Sul 

Identificar os impactos econômicos e sociais do setor cultural. Baixa Nordeste 

Apoiar o assoristivismo e o cooperativismo no meio cultural. Baixa Nordeste 

Acrescentar a categoria de produção cultural (nos diversos segmentos) na 
Lei do Imposto Simples. 

Baixa Nordeste 

Adequar as leis para a formalização dos diversos segmentos artísticos 
culturais, incluindo as novas profissões. 

Baixa Nordeste 

Facilitu- a ul-fli7ação de bens e serviços públicos para atividades culturais. Baixa Centro 
Oeste 

ANOTAÇÕES 

Caderno de propostas 95 

 



Prõpostas de Diretrizes dos Seminários Setoriais 	
Prioridade 	Região 

ReaH7ar o rnapeamento e a aferição econômica da produção cultural 
brasileira de forma periódica, 'visando subsidiar a formulação de políticas 
públicas e garantir a interação do MinC com órgãos econômicos do governo. 

Criar linhas de fomento e financiamento para apoiar a produção cultural (2) 

Superar a violação do processo de criação, quando a aprovação do 
projeto dependa apenas do critério financeiro e não do cultural. 

Criar uma legislação de cessão ou permissão de uso de bens imóveis 
onde a União, Estados e municípios tenham a participação direta ou 
indireta em caráter gratuito para entidades artístico-culturais sem fins 
lucrativos que viabili7em o consumo do produto cultural. 

Centro 
Oeste 

Centro 
Oeste 

Centro 
Oeste 

Sudeste 

Instituir uma linha de fomento específica voltada para pequenas e médias 
produções culturais e estabelecer mecanismos que garantam a 
comercialização e difusão dessas produções. (3) 

Criar medidas de redução dos tributos e encargos para a área Cultural 

Promover a desburocratização da regulamentação de organizações 
culturais e redução da carga tributária e encargos sociais, permitindo 
oportunidades iguais de concorrência, tanto aos produtores organizados 

quanto aos independentes. 

Implantar cursos de formação, elaboração e captação de recursos para os 
artistas assim como assessor-ia técnica permanente para elaboração de 

projetos. 

Consolidar as bases do audiovisual, fortalecendo os sindicatos patronais 
e dos trabalhadores, fora do eixo Rio-São Paulo, criando leis de 



Baixa 

li  - Mapeinietito e fottaledmentG das cadeias produiivas oirer 

Propostas de Diretrizes dos Seminários Setoriais Prioridade 

incentivos fiscais municipais e estaduais. (Obs.- essa diretrifoiproposta no 	Baixa 
se,nina'rio setorial como parte do eixo: comunicação é cultura) 

Região 

Norte 

Viabilizar mecanismos que possibilitem o reconhecimento profissional 
das atividades culturais das comunidades tradicionais como geradoras de 
renda, revertendo o produto proveniente desta cultura para essas 
populações. 

Baixa Norte 

Fomentar a parceria entre Estados, Municípios e Países, promovendo a 
circulação de produtos culturais e artísticos. 

Fomentar projetos locais/ regionais, respeitando-a diversidade existente, 
em parceria com o Sistema "S", estatais e outros segmentos sob 
concessão pública em imbito nacional. 

Sul 

Sudeste 

Realizar campanha de esclarecimento sobre direitos autorais e 
propriedade intelectual, (Obs.- essa diretri-<foiproposta no seminário setorial 
como parte do eixo:comunicação é cultura) 

Baixa Nordeste 

Argumentações e Complementos registrados nos Seminários: 

Indicador Argumentos Favoráveis Complementos Argumentos Contrários 

1 Mapeamento da Cadeia Produtiva 
de Cultura é fundamental para o 
Diagnóstico e para o PNC. 

2 Equipamentos 
Institucionais são: 
Linhas de fomento e 
financiamento 

3 Na linha de fomento, por 
exemplo, empréstimos 
com juros subsidiados. 
Com  relação à 
comerciali7ação e difusão, 
incentivar a economia 
solidat-i, na área cultural. 
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Eixo III Economia da Cultura 
Contribuições das Conferências Estaduais 

Estado 

AC 

AC 

AC 

Propostas de Diretrizes das Conferências Estaduais 

Atuação do Estado como mediador de Fundos de Cultura com a iniciativa privada para 

gerar editais de apoio e fomento à cultura em sua diversidade. 

Co-responsabilizar o Sistema  como agente executor dm políticas publicas de cultura do PNC. 

Normatizar, via Congresso Nacional, prazo e obrigatoriedade aos Estados e municípios 
para implementação de Leis de Incentivo à Cultura em todos os estados e municípios. 

(redaç5o originada no eixo comwicação é cultura) 

Destinar ao fundo municipal de cultura 5 % do IPTU, 5 % do ISS e 5% do FPM 

arrecadados e 5% do ICMS e 5% FPE destinados ao fundo estadual de cultura. 

Criar, revisar, atuh7ar, ativar, regulamentar, promover e divulgar a lei municipal e estadual 
de incentivo a cultura, passando a funcionar efetivamente, atendendo todos os municípios 
em suas necessidades específicas, seja como pessoa jurídica ou física. 

Criar mecanismos de incentivo para que as empresas possam "adotar" comnnidades que 

desenvolvem atividades culturais. 

Criar linhas de crédito (financiamento) específicos para as expressões artistico-culturais, 

beneficiando todos os segmentos desta cadeia produtiva. 

Criar prêmios de incentivo aos produtores culturais e às empresas apoiadoras da cultura. 

Solicitar que o poder público rea1i7e uru levantamento de dados das empresas aptas a 
investir na cultura e desenvolva capacitação, visando o conhecimento das leis e elaboração 
de projetos para a produção cultural (classe artística e setor privado). 

Criar bureau fixo e itinerante de projetos de grupos locais, para ser visitado por empresas 
privadas e órgãos públicos, com interesse em financiamento à cultura. 

Criar programas de incentivo e de apoio à editoração da produção literária, considerando 

que esta atividade é a de menor viabilidade economica. 

Mobili7ar a sociedade civil organizada no sentido de captar recursos, qualificar a mão de 
obra para geração de emprego e renda em diversos meios culturais, de acordo com as 

potencialidades locais. 

Definir mecanismos de avaliação e flscliação, quanto à urili7ação dos recursos dos fundos 
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Estado 

-eixo A - }inandarnento daCra.frzu 
Propostas de Diretrizes das Conferências Estaduais 

municipais e estadual de cultura, através de conselhos municipais e estadual, eficientes e 
eficazes que sistematicamente acompanhem todas as ações. Priorizar projetos culturais 
locais que tenham como princípio a economia solidária. 

AL 

Instituir recursos no orçamento público para deslocamento de artistas da cidade, 
selecionados e/ou premiados em outros municípios e estados. 

AL 

Estabelecer politicas de subvenções publicas e privadas, inclusive de bancos oficiais, para 
dar continuidade da escola de santeiros de Penedo, 5' geração, tradicional do sec. XVIII e 
identificar e apoiar outras nos demais municipios. Promover encontros e capacitação 
direcionados ao empreendedorismo, associativismo e cooperativismo. 

AL 

Estimular o uso econômico do patrimônio cultural, através do turismo local, nacional e 
internacional. 

AM 

Facilitar a informação e o treinamento de agentes turísticos para a conscientização em 
relação ao aspecto negativo e destruidor que o mau uso e o abandono dos monumentos e 

históricos 

AM 

sítios 	e arqueológicos podem acarretar. 

Desenvolver e fazer ampla divulgação, em níveis, nacional e internacional, de um calendário 
oficial de atividades culturais que favoreçam o fomento do turismo cultural. 

AM 

Incentivar .e gerar condições de funcionamento do mercado, formação e profission1i7ação 
cultural, através de leis de fomento à criação, à formação, à pesquisa cientifica e estatística. 

AM 

Estimular agências de exportação tendo a cultura como principal elemento; abrindo as rubricas 
individuais de cultura no SISCOMRX (música, teatro, dança, cinema, etc) na pauta de estimulo 
ao desenvolvimento de indústrias na área de cultura, por meio de programas específicos. 

AM 

Aplicar pelo menos 2 % do orçamento direto (FNC e a administração direta, somados) para 
a cultura. Esse valor não deve computar as emendas parlamentares e a renúncia fiscal. 

AM 

Desenvolver campanha nacional pelo aumento do número de empresas que investem em 
cultura, conscientizando sobre as vantagens econômicas, a responsabilidade social, 

AM 
- 

valori7ação e aumento da auto-estima popular. 

Potencialização e ampliação do Fundo Municipal de Cultura e da política de incentivos 
fiscais. 

AM 

Criação de outras possibilidades de atração de investimentos privados. AM 

Intensificação do relacionamento com o Mmc, a partir da assinatura do Protocolo de 
Intenções, e com entidades nacionais e estrangeiras. 

AM 



Estado 
Propostas de Diretrizes das Conferências Estaduais 

Incentivar .o investimento de empresas em atividades culturais estruturanteS e não 

meramente destinadas ao markedng empresarial. 

AM 

Criar mecanismos específicos de gestão cultural para as populações indígenas e afro- 
	AM 

descendentes, ainda que no contexto urbano. 

Publicação de editais para aceitação de projetos culturais nas diversas áreas do fazer 
	AM 

cultural. (redação ortginada no eixo Gestão pública e cultura) 

Desenvolver campanha nacional voltada para as empresas investidoras, por meio de publicações 
e seminários, para estimïilar os investimentos do setor, conscientizando e sensibi]i7ando para o 

aspecto da responsabilidade social do investimento em cultura, assim como  para as vantagens  

econômicas desse investimento. (rdãa onginada no eixo Gestãopública e cultura) 

	
AM 

Organizar um conjunto de critérios para que se possa escalonar o incentivo. O projeto poderá 
oferecer um incentivo fiscal maior a seu patrocinador na medida em que se aproximem mais 

dois projetos de interesse público. (redação oii,ginada no eixo Gestão pública e cultura) 

	
AM 

Desenvolver a campanha de informação sobre o investimento de pessoa física nas leis de 
fundos e de incentivo à cultura. (redação orzginada no eixo Gestão pública e cultura) 

	 AM 

Exigir no mínimo 2% do orçamento da União, Estado e Município para a cultura, 
	BA 

conforme recomendação da UNESCO. 

Criar formas de estímulo para as atividades socioeconômicas da cultura, seja pelo 
financiamento direto ou pela renúncia fiscal ou pelo reconhecimento no tratamento 
tributário e fiscal de autônomos, produtores independentes e microempreendedores 
dedicados às atividades culturais, de forma a criar mecanismos de distribuição de renda e 
fortalecimento do desenvolvimento local sustentável e desenvolvimento de politica de 

	

CE 

investimento em infra-estrutura. 

Desenvolvimento de linha de crédito para aquisição de instrumentos e/ou equipamentos 
para a produção cultural e a criação de um fundo especifico de financiamento para projetos 

	CE 

socioeconômicos solidários. 

Promover a criação de fundos, editais ou leis de incentivos específicos que beneficiem as 
macrorregiões, respeitando suas especificidades (transferidos do eixo de Patrimônio Cultura]). 

	CE 

Promover sensibili7ação e instrumentalização de empresas e financiadores para 
	ES 

direcionamento de recursos e materiais para a cultura. 

Definir que os incentivos fiscais sejam destinados a. um Fundo de Cultura e que este seja 
gerido por um conselho, constituído por três quartos oriundos da sociedade civil 
(representada por sis várias instâncias) e um quarto do governo 

	
ES 
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Propostas de Diretrizes das Conferências Estaduais Estado 

entda Cultura rntin 

Criar fundos de financiamento ou crédito para pesquisa cultural. ES 

Criar linhas de financiamento ou crédito especificas para cultura. ES 

Fomento à micro empresa de produção cultural através de isenção de tributos federias, esta-
duais e municipais. 

ES 

Criar leis de regulamentação com base na obrigatoriedade de contrapartida para garantir 
equidade entre empreendedores culturais locais e os nacionais e internacionais. 

ES 

Que os governos sejam mediadores na divulgação dos instrumentos legais de incentivo à ciii- 
tura junto às empresas/organizações privatizadas, enfatizando o custo-beneficio local. (trans-
fendo do eixo Comunicação é Cultura) 

ES 

Sensibi1iar a iniciativa privada além dos órgãos públicos a desenvolver projetos construti- 
vos. (franferido do eixo Comunicação é Cultura) 

ES 

Instituir uma política tributária diferenciada para empreendedores culturais e atividades 
artístico-culturais a partir da redução ou isenção de impostos. 

MA 

Desenvolver linhas de financiamento com instituições de crédito para a aplicação em proje- 
tos culturais. 

MA 

Instituir uma política tributária diferenciada para empreendedores culturais e ati- 
vidades artístico-culturais, a partir da redução de impostos e isenções gerais e esta-
belecendo vinculações e/ ou reservas orçamentárias e tributárias. 

Estabelecer percentual da receita orçamentária a ser destinado aos fundos da cultura;- 
• Consignar 2% de recursos orçamentários para a área da cultura nos níveis municipal, 

estadual e federal; 
• Destinar 1,5% do orçamento do Estado para a Secretaria de Estado da Cultura; 
• Destinar taxas e impostos gerados pelas atividades de cultura para fundos municipais de 

cultura; 

Destinar percentual da arrecadação de impostos locais como oISS e IPTIJ, para incenti-
vo à Cultura no Município; 

Destinar recursos da ordem de 15% do orçamento municipal para o Fundo Municipal 
de Cultura; 

Criar legislação que estabeleça destinação de percentual do Fundo de Participação dos 
Municípios - FPM - aos fundos municipais de cultura; 
Instituir a obiigatoiiedade de aplicação dos recursos do ICMS Cultural rias atividades culturais; 
Aprovar Proposta de Emenda à Constituição que permita a vinculação tributria à apli-
cação exclusiva em atividades culturais; 

Isentar as atividades culturais de impostos e taxas, de acordo com critérios pré-estabele-
cidos em planos de cultura; 

MG 



andamento da Cultura (o 

Propostas de Diretrizes das Conferências Estaduais 	
Estado 

 

$ Conceder subvenção pública para espetáculos como forma de complementar os descon-
tos de meia- entrada e/ou cobertura de gratuidades.12 Incluir as atividades e empresas 

artístico-culturais na Lei do Simples. 

  

        

 

Apoiar e estimular a criação e implementação de fundos de apoio à cultura em 
âmbito municipal, estadual e federal; diversificar as alternativas de financiamentos 

e instituir mecanismos de fiscalização sobre a aplicação de recursos públicos na 

área da cultura 
a Criar fundos municipais de cultura, com garantia de dotação orçamentária; 
R Encaminhar projeto de lei e votar o Fundo Estadnal de Projetos Culturais até o fim de 2005; 

a Transferir para fundos culturais valores provenientes de multas e condenações por sonega-
ção fiscal, improbidade administrativa e outros delitos contra o patrimônio público; 

a Criar lei que obrigue os municípios a investirem na cultura os recursos a ela destinados; 

a Formar e capacitar artistas e produtores culturais por meio de oficinas profissiondi7an-
tes, usando recursos do FAT e Outros para facilitar a sua inserção no mercado de traba-

lho, bem como para elaboração de projetos culturais; 

a Criar mecanismos de fomento à produção cultural, voltados aos setores que têm mais 
dificuldade de captação de recursos via lei de incentivo.( ex: prêmios, concursos, etc); 

a Criar mecanismos específicos de fomento à produção cultural local, com ênfase na cul- 

tura popular; 
a Criar legislação que vincule o licenciamento de empreendimentos de impacto, como os 

shoppings, à destinação de espaços específicos para manifestações populn res/culturais.9 

Criar política de financiamento à cultura com juros e prazos diferenciados; 

a Criar programas de incentivo cultural a fundo perdido; 

a Ampliar a oferta de bolsas que beneficiem artistas e grupos tradicionais, visando à pre- 
servação e divulgação da memória local e do patrimônio cultural; 

a Propor maior rigor na fiscali7ação e aplicação dos recursos públicos destinados à cultura 
e divulgar amplamente essas informações para sociedade civil; 

a Estabelecer campanhas nas entidades municipais da necessidade de vinculação da distri- 
buição dos recursos destinados à cultura; 

a Criar fundo específico para manutenção de orquestras e disponibíli7ar bolsas de estudos 
para formação de músicos. (Nova proposta - apresentada na Plenária Final) 

MG 

 

        

 

Instituir e aprimorar os incentivos fiscais de financiamento à cultura em âmbitos 

nacional, estadual e municipal. 

a Organizar sistemas de informação e divulgação sobre os mecanismos fiscais de incenti-
vo à cultura, projetos culturais e captação de recursos; 

a Ampliar os recursos da renúncia fiscal orientados para o incentivo de projetos culturais; 

a Aumentar o percentual de dedução do imposto atualmente previsto ria legislação de 
incentivo à cultura de modo a facilitar as empresas de pequeno e médio porte á partici- 
pação nos mecanismos de patrocínio e apoio cultural; 

a Criar editais específicos para grupos e artistas iniciantes; 
E Instituir critérios de regionlii'ação nos editais das leis de incentivo à cultura; 

MG 
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Sub-eixo A - Financiamento da Cultura; (continuaçac) 

Propostas dê Diretrizes das Conferências Estaduais 

Garantir o recebimento integral dos recursos destinados aos projetos aprovados pelas 
leis de incentivo; 

Distribuir os recursos das leis municipais de incentivo à cultura conforme critério de 
nível de proflssionali7ação, considerando as seguintes categorias: iniciantes, semi-profis-
sionais e profissionais; 

Permitir que empresas inscritas na dívida ativa estadnal até o ano anterior à publicação 
do edital de lei de incentivo possam ser incentivadoras; 

Instituir leis de incentivo em âmbito municipal, nas modalidades de renúncia fiscal e fim-
do orçamentrio municipal; 

• Estabelecer, na lei de incentivo estadïi21  percentuais diferentes de dedução para projetos 
rea1iados no interior e nas grandes cidades do Estado; 

• Simplificar a burocracia contábil, com o objetivo de facilitar o patrocínio de projetos 
artístico-culturais. (Nova proposta - apresentada na Plenária Final); 

Criar linhas de financiamento a fundo perdido e incentivos fiscais para instalação de salas 
de cinema nos municípios do interior. (Nova proposta - apresentada na Plenária Final) 

Formalizar parcerias com entidades privadas e outras instituições com vistas a 
financiar e apoiar a reali7ação de projetos culturais. 

Articular parcerias entre empreendedores culturais, entidades privadas e outras organiza-
ções para reali7ação de eventos e projetos culturais, de forma a viabi1i7ar a auto-susten-
tabilidade; 

Estabelecer parcerias do poder público com as comunidades visando à criação de condi-
ções adequadas de produção; 

Estabelecer formas de cooperação entre Municípios e Sistema "S", a fim  de fomentar 
produções culturais, promover cursos de capacitação e ampliar a ação cultural; 

Formalizar parcerias com hotéis, bancos e empresas públicas e privadas para exposição e 
venda dos trabalhos artísticos e desenvolvimento das potencialidades artísticas e cultu-
rais do Município; 

Criar um "Selo de Responsabilidade Social para a área da Cultura' 
patrocinem projetos culturais. 

Fomentar a produção e o acesso ao conteúdo audiovisual' 

Incentivar a produção audiovisual independente, democratizando o acesso aos meios 
técnicos de captação e edição; 

Incentivar a integração municipal e regional e fortalecer a produção audiovisual por meio 
de acordos de cooperação e intercâmbio de equipamentos; 

Incentivar a freqüência ao cinema e criar espaços para exibição de filmes onde esses não 
existam; desenvolver programas de cinema itinerante para as comunidades periféricas e 
rurais. (tran.ferido do eixo Comunicação é Cultura) 

MG 

Fazer um trabalho de sensibilização entre as empresas de Mato Grosso do Sul sobre a 
importância do investimento em cultura e retorno em Marketing Cultural, enfocando os 
mecanismos de renúncia fiscal (Lei do Mecenato e Lei Rouanet). 
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Estado 
—tas de  flitetrizes das Conferências Estaduais - 	- 	- 

Organizar cursos de formação e capacitação de artistas, gestores e produtores para que 
o acesso aos mecanismos de financiamento da cultura sejam democratizados e para que 

estejam aptos para elaborar projetos culturais. 

MS 

Implantar mecanismos de fiscalização (conselho fiscal) nos fundos municipal, estadual e 
nacional de cultura para promover um controle ético dos recursos destinados às ativida- 

des culturais. 

MS 

MT Trabalhar o processo orçamentário nos três níveis de governo em busca da ampliação 
do financiamento, a partir do orçamento fiscal e vinculação de receita de acordo com a 

PEC 150. 

Estabelecer consórcio cultural com empresas de grande, médio e/ou pequeno porte que 
queiram agregar valor cultural aos seus produtos. 

PB 

PB Criar linha de crédito bancário para associações, cooperativas e sindicatos culturais, a 
título de incentivo à cultura para aquisição de equipamento e fomento à produção cultu- 

ral, a juros abaixo do mercado. 

PE Ampliar a participação das empresas privadas nos programas de incentivos culturais do 
governo estadual e federal através do aumento do percentual de isenção fiscal. (redação 

originada no eixo comunicação é cultura) 

Garantir a vinculação de, no mínimo, 2% dos orçamentos públicos para a área da cultu- 
ra, com apoio integral ao movimento nacional, pela aprovação da PEC 150/2003, com a 
devida alteração para garantir os 2% do orçamento nos três níveis: federal, estadual e 

municipal. 

PE 

Garantir a gestão participativa para elaboração, fiscaliação e execução das leis orçamen- 
tárias municipais, estaduais e federal para a cultura local. 

PE 

Incentivar a criação de leis municipais de incentivo à cultura P1 

Recomendar a transversalidade de recursos de outros ministérios (educação, saúde, 
transporte, turismo, etc) para políticas culturais. 

P1 

Estabelecer políticas públicas de Cultura, proporcionando mecanismos de custeio da 
produção artística, por meio de fundos municipais, estaduais e nacionais e de projetos 
realizados através das leis de incentivos fiscais que tenham, obrigatoriamente, contra-
partida social. As leis deverão regionalizar as verbas públicas e permitir a participação 
da sociedade civil e conselhos estaduais e municipais de Cultura em sua fiscalização e 
controle. A aplicação das verbas federais seguirá as determinações da ONU, de equipa-
ração dos orçamentos da Educação/Saúde/Cultura. 

PR 
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Sub-eixo A - Ffriancjamento da Cultura (conlimiacão)  

Propostas de Diretrizes das Conferências Estaduais Estado 

Distribuir paritariamente o montante de recursos oriundos da renúncia fiscal entre o 
fundo nacional de cultura e as demais rubricas da Lei de Incentivo Fiscal. 

RJ 

Observar e estabelecer, para os investimentos oriundos da economia privada e 
dirigidos ao setor público da cultura, os seguintes quesitos 

Garantir a proporcionalidade dos investimentos públicos para o interior das diversas 
regiões do Pais; 

Garantir a transparência quanto aos recursos públicos investidos na produção cultural; 

Garantir que projetos subsidiados pelas Leis de incentivos tenham seu preço final 
reduzido proporcionalmente ao investimento; 

Garantir um percentual para preservação de patrimônio material e imaterial; 

Criar mecanismos para que os estados produtores de petróleo garantam um percen-
tual dos seus royalities para área da cultura. 

RJ 

Destinar um mínimo de 2% do orçamento da União, 1% do dos Estados e dos Municí- 
pios para aplicação na cultura (apoio incondicional à aprovação imediata da PEC n° 
150/2003]. 

RO 

Fomentar a realização de campanhas de conscientização dirigidas aos empresários, escla- 
recendo sobre a importância do investimento no setor cultural. 

RO 

Possibilitar financiamentos diferenciados à Amazônia, considerando as especificidades 
geográficas e culturais da região. 

RO 

Estimular a criação de leis de incentivo ao audiovisual nos municípios e nos estados. 
(fransferido do eixo Comunicação é Cultura) 

RO 

Criar e implementar os fundos nacional, estaduais e municipais de cultura. RS 

Implantar medidas compensatórias de incentivo à cultura integradas ao desenvolvimen- 
to social, econômico e político. 

RS 

Os investimentos em atividades culturais não têm por resultado apenas o desenvolvimento 
da cultura e a extensão dos direitos culturais, mas também produzir importantes impactos 
sócio-econômicos, na medida em que a expansão das atividades culturais é um fator de 
geração de emprego e renda e, portanto, de inclusão social, de elevação da qualidade de vida 
e de desenvolvimento econômico, além de produzir resultados menos tangíveis, como a 
promoção dos elevados valores sociais e humanos de solidariedade, fraternidade, justiça e 
liberdade, e como a expansão das potencialidades humanas e o desenvolvimento da critici-
dade e da criatividade. Portanto, cabe ao Estado, por meio de todos os entes federados, a 
responsabilidade de proteger, contemplar e ampliar os investimentos na maior diversidade 
possível de manifestações e a minia pluralidade de linguagens artísticas culturais, tanto 
quanto respeitar os direitos culturais de todas as comunidades. 

SC 



mandamentoda Cultura 

Propostas de Diretrizes das Conferências Estaduais 

Na contemporaneid2.de  e no futuro próximo, o desenvolvimento econômico se faz e se fará 
cada vez mais com base na expansão do conhecimento, que vai assumindo o papel de prin-
cipal força produtiva da sociedade, de tal maneira que o subdesenvolvimento cultural já não 
se apresenta como derivado do subdesenvolvimento econômico, mas, inversamente, o sub-
desenvolvimento econômico passa à condição de subproduto do subdesenvolvimento cul-

tural. Para que o desenvolvimento cultural se torne indutor efetivo do desenvolvimento 
econômico, e ganhe visibilidade enquanto tal, é necessária uma expansão significativa e 
crescente das atividades culturais, o que exige grandes investimentos, tanto públicos quanto 
privados, através de mecanismos que protejam a justa divisão destes investimentos. 

O poder público deve aplicar recursos próprios em quantidades suficientes que contem-
plem as necessidades e diversidades das manifestações culturais e a sua importância no 
desenvolvimento econômico e social. Para isto, deve desenvolver um sistema de financia-
mento diversificado, na forma de dotações orçamentárias específicas e de mecanismos 

como os fundos, os editais e o sistema de mecenato. 

Cabe ao poder público priorizar o financiamento direto, através de fundos e editais, que 
devem privilegiar as práticas culturais que expressam valores significativos, tanto no sentido 
de preservação do patrimônio material e imaterial, quanto no de dar maior importância ao 
processo, à experimentação, à vanguarda e à formação. O Estado deve também salvaguar-
dar o pluralismo de linguagens e a diversidade de manifestações culturais, de forma descen-
tralizada e desconcentrada, apoiando, prioritariamente, as atividades que não se auto-sus- 

tentem economicamente. 

A somatória  dos recursos públicos investidos diretamente na cultura (independentemente dos 
investidos via renúncia fiscal) nunca deve ser inferior a 2% na esfera federal, 1,5% nos estados 

e 1% nos municípios, de acordo com a PEC 150, em tramitação no Congresso Nacional. 

Em termos suplementares, a responsabilidade do Estado na ampliação dos recursos da cultura 
deve ser cumprida através do fomento aos investimentos privados e de outras fontes financia-
doras (nacionais e internacionais) nas atividades culturais e nas cades produtivas da cultura. 

Com o objetivo de alavancar recursos privados para o investimento em cultura, os bancos 
públicos e as agências estatais de fomento à produção devem abrir linhas de crédito espe-
ciais que estimulem e viabiliem iniciativas econômicas que envolvam atividades culturais, 
assim como as políticas de desenvolvimento em geral devem encerrar objetivos e metas de 
diminuição das distâncias entre as distintas etapas do processo produtivo da cultura (pro- 

dução, circulação, distribuição e consumo). 

As empresas públicas devem visar, em primeiro lugar, o interesse público, destinando suas 
verbas de comunicação e de ações sociais de maneira equânime, contemplando as diversas 
formas de atividades e manifestações culturais, evitando-se o investimento concentrado em 

setores específicos. 
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Estado 

Sub-eixo A - Financiamento cia Cultura ('óntbzuac 

Propostas de Diretrizes das Cónferências Estaduais 

Instituir mecanismos públicos de regulação dos investimentos, tanto públicos como priva- 
dos, capazes de promover a correção ou compensação das desigualdades, assegurando o 
acesso de todos os produtores culturais a recursos. 

SP 

Organizar e fomentar a relização de cursos de capacitação para agentes culturais, com 
ênfase na qualificação para captação de recursos. 

SP 

Instituir leis de promoção da cultura nos municípios e estados onde não existem e revisar 
as leis existentes, assegurando a democratização do acesso a recursos. 

SP 

Visando a valoi-iação da diversidade cultural, criar mecanismos institucionais e de financia- 
mento, que permitam a expressão dessa diversidade. 

SP 

Promover o lançamento de editais para gravação de CDs, montagens de espetáculos, 
videodlipes e exposições. 

TO 

Diminuir a burocracia para a captação de recursos de projetos culturais. TO 

Eliminar o Mecenato e repassar o montante 	 lei 	Fundo Nacional de Cultura permitido por 	ao TO 
que fará repasses "blindados" aos estados e municípios de acordo com a disiribuiçãoperaikz. 

ANOTAÇÕES 
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Propostas de Diretrizes das Conferências Estaduais 	
Estado 

       

Criar legislação que regulamente 
1 orçamento - Aprovação imediata da PEC 150 que 'vincula 2% (dois por cento) dos recur- 

sos do governo federal para a cultura; 
1 veiculação da produção nacional, regional e local na mídia pública e privada; 
1 programação cultural local, com tempo mínimo regulamentado, nos veículos de conces- 

são nacional; 
• direitos trabalhistas para os trabalhadores da cultura; 

1 
financiamento de programas e projetos que contemplem as varias regiões do país e as 

minorias artísticas. 

AC 

       

       

Campanha Nacional de Valorização e Educação Cultural. 
	 AC 

       

       

Re1iar pesquisa de mercado considerando as diferenças regionais, sociais, culturais, geo- 
	

AC 

gráficas e econômicas. 

       

       

Mapear e registrar os artistas e as atividades artístico-culturais de cada município, disponibi-

1i7ar  o resultado em todos os meios físicos/eletrônicos possíveis para a comunidade em 

geral e turistas. (franferido do eixo Comunicação é Cultura) 

        

                         

       

Criar programas de formação e aperfeiçoamento nas arcas de artesanato e artes em geral, 

inclusive com a concessão de bolsas de estudo. 

        

                         

       

Identificar, mapear e cadastrar as atividades culturais re1i7adas nos municípios, na relação 

das cadeias produtivas da cultura nas quais atuam. 

        

                         

       

Garantir paridade de participação dos artistas locais nos eventos financiados com recursos 

públicos. 

        

                         

       

Solicitar que o sistema "s" divulgue de forma mais abragente as capacitações relativas à 
cadeia produtiva da cultura, garantindo gratuidade e 30% das vagas para comunidades artis- 

rico-culturais. 

        

       

Estabelecer politicas publicas e privadas para distribuição do artesanato produzido pelos 
programas de geração de renda, articulado com o turismo. 

        

                         

       

Definir um sistema de informação que permita bdi'ar e analisar os hábitos culturais da 
	AM 

população e o desempenho econômico das atividades culturais. 

       

                         

       

Estimular a reali7ação de pesquisas sobre temas vinculados à economia da cultura, por par-

te de instituições de ensino e pesquisa, ligados a universidades e/ou institutos especiali7a-
dos, com o objetiva de identificar caminhos de desenvolvimento setorial em qualquer uma 
das áreas industriais, sob qualquer de seus aspectos básicos: produção, distribuição, consu- 

	

AM 

mo e tecnologia; treinamento, formação e qualificação do trabalhador cultural. 
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Sub-eixo B Mapeamento e fortalecimento das cadeias produtïvas xtiwiacio) 

Propostas de Diretrizes das Conferências Estaduais 

Incluir as profissões da cadeia produtiva de cultura no catálogo geral da Delegacia Regional 
do Trabalho, atrelado ao programa de qvialificação e requalificação de trabalhadores. 

AM 

Mapear e desenvolver a cadeia produtiva da área cultural, estimulando seu crescimento, 
incentivando profissionalização técnica do segmento, em contraposição à excessiva infor-
malidade, investindo em formação, criação de cursos e estatísticas do setor. 

AM 

Atuar com o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio e o Ministério da Cul- 
tura, incentivando a formação de indústrias criativas capazes de gerar emprego e renda, e 
criando pólos de desenvolvimento da indústria criativa em cidades que tenham vocação 
específica nas diversas áreas do fazer cultural. 

AM 

Criar mecanismo de desburocratização para criação de associações e cooperativas das cul- 
turas populares, circenses, afro-descendentes, indígenas, etc. 

AM 

Incentivar o associativismo e cooperativismo do empreendedorismo cultural, com incenti- 
vos fiscais tanto do Município qnto do Estado. 

AM 

Criar um ambiente real e prático, dotado de infra-estrutura para desenvolver programas 
de capacitação para o agente cultural, assim como abrir canais de relações de negócios, 
respeitando a rotatividade de uso, garantindo assessoria jurídica, quando necessário. 

BA 

Elaboração e realiação de pesquisas na área da economia da cultura para formação de uma 
base de dados contínua e retroalimentável. As pesquisas devem ser realizadas no âmbito 
federal, estadual e municipal, indicando cadeias produtivas dos segmentos culturais e diag-
nósticos do potencial do desenvolvimento cultural. 

BA 

Criar um programa nacional de economia da cultura, tendo como parceiros as universida- 
des e os sistemas "S" e fomentr práticas pedagógicas inter-étnicas voltadas para a produ-
ção cultural. 

BA 

Incentivar e implementar programas de desenvolvimento cultural que priorizem o turismo 
local, regional e estadual criando geração de trabalho e renda. 

BA 

Interpretação dos dados levantados para diagnóstico de oportunidades e necessidades. ES 

Sensibili7ar a sociedade, através dos dados levantados, para o potencial, impacto e a impor- 
rância do setor cultural e economia criativa como estratégia de desenvolvimento. 

ES 

Levantar o impacto econômico dos setores levantados, inclusive mercado informal. ES 

Mapeamento deve contemplar as vát  s etapas das cadeias produtivas da cultura, para iden- 
tificar os gargalos e oportunidades. 

ES 



ub-eiixo II- Mapeamento e fortalecimento daS cadeïas produtivas (mfriwaçao] 

Criar ou incentivar a produção alternativa de bens culturais: novos modelos de negócios e 
gestão, economia solidrii aplicada à cultura. 

ES 

Criar mecanismos de incentivos fiscais que beneficiem produtores e mediadores da cultura, 
ex: redução de tributos, facilitar trâmites. 

ES 

Criar e regulamentar cursos para profissionais capazes de mediar a relação entre economia 

e cultura. 

ES 

Garantir, nos mvinicípios, espaços multiculturais públicos e adequados para difusão e 
cometciali7ação de produtos e serviços culturais. 

ES 

Facilitar e esiimïilr o associativismo entre o setor cultural. ES 

Criar linhas de apoio à pesquisa em arte e cultura. ES 

Políticas públicas devem contemplar também a fase de distribuição e acesso, ampliando cir- 

cultos de distribuição. 

ES 

Fomentar a criação de redes associativas para distribuição de bens culturais, ex: artesanato. ES 

Apoiar e incentivar as atividades artístico-culturais como geradoras de emprego e renda 

1 Criar mecanismos que facilitem a comercidi7ação dos produtos culturais do Município; 

1 Implantar fóruns 	e/ou regionais das respectivas cadeius produtivas de bens culturais; municipais 

MG 

* Fomentar a criação de associações para a organização dos diversos segmentos culturais. 
Apoiar, incentivar e promover o turismo cultural local e regional, por meio da valoriza-
ção das manifestações culturais populares e do artesanato; 

• Instituir medidas de proteção com relação ao comércio exterior de produtos das coope-
rativas de artesãos; 

• Sensibili,ar comerciantes e associações afins para apoiar a comercialivação de produtos 
do artesanato local e regional por meio da organização de feiras, exposições; 

1 Criar sistema de proteção social do artista, instituindo medidas que garantam seus direi-
tos trabalhistas; 

1 Criar mecanismos de cessão de espaços públicos ociosos para a redi'ação de atividades 

culturais; 
1 Conceder empréstimos a juros reduzidos (no máximo de 1% ao mês), através do 

BDMG, BNDES, etc, para os artistas visuais adqnirirem bens móveis e imóveis, a fim de 
construir, ampliar, equipar ou reformar seu local de trabalho. (Nova proposta - apresen-

tada na Plenária Final); 
• Desobrigar os músicos da filiação e pagamento de mensalidade à Ordem dos Músicos 

do Brasil. (Nova proposta - apresentada na Plenária Final)F.ncaminhar ao Congresso 
Nacional projeto de lei regulamentando os direitos autorais, de forma a facilitar o conví-
vio entre as partes interessadas: autores, compositores, intérpretes, produtores. 
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Sub-eixo B Mapeamento e fortalecimento das cadeias produtivas (conlirniação). 

Propostas  de Diretrizes das Conferências 'Etacivais Estado 

Implementar iimn  cadeia produtiva de cultura. MS 

Propor um Projeto de Lei que crie um sistema previdenciário cujo enfoque seja a garantia 
dos direitos dos artistas. 

MS 

Criar mecanismos que contribuam para criação de redes de cadeias produtivas e circulação 
dos produtos culturais, visando ampliar os diversos segmentos. 

PB 

Fomentar a criação de associações culturais para garantir a sustentabilidade das instituições 
culturais da sociedade civil organizada (sindicatos, ongs, fundações, etc). 

PB 

Criar mecanismos através de parcerias envolvendo o poder público, a iniciativa privada e a 
sociedade civil no sentido de facilitar o escoamento da produção cultural e fortalecer a gera-
ção de renda no Município. 

PE 

Criação de linhas de crédito e isenção fiscal para fomentar processos produtivos de associações, 
centros e cooperativas culturais (levando em consideração o escoamento dos produtos). 

PE 

Implantar um estúdio comunitário, para gravação de CDs dos municípios, que garanta a 
inclusão digital e a gravação de CDs para os diversos grupos (Macaratus, Afoxés, Frevos, 
Caboclinhos, Cocos, Forró Pé-de-Serra, Grupo de Hip-Hop, Trilhas de Grupos Teatrais, 
Bandas e etc). 

PE 

Garantir o respeito aos valores étnicos, éticos, morais e estéticos; os costumes e os ideais 
das comunidades tradicionais afetadas pelos projetos/programas de desenvolvimento for-
mulados pela ótica da globalização. 

PE 

Criar mecanismos de interação no planejamento e financiamento entre os Ministérios da 
Cultura e da Comunicação, propiciando uma unidade de ação governamental que beneficie 
a cadeia produtiva da cultura. (redação minada no eixo Comunicação é Cultura). 

PE 

Zonear os municípios em macrorregiões culturais para facilitar o intercâmbio e promover 
suas potencialidades econômico-culturais. 

P1 

Diagnosticar, cadastrar e publicar o potencial econômico-cultural das macrorregiões. P1 

Elaboração de um catálogo econômico-cultural das macrorregiões. P1 

Os poderes municipais, estaduais e federal deverão promover ações de iralori7ação e cons- 
cientização da sociedade sobre a importância da arte e da cultura na economia, como ins-
trumento fundamental para a cidadania. 

PR 

Incentivar o empreendedorismo de empresas do setor cultural e de redes associativas e/ou PR 



Propostas de Diretd7es das Conferências Estaduais 	 Estado 

cooperativas, objetivando geração de auto*sustentabilidade de toda a cadeia produtiva da 

cultura, por meio da redução da carga tributária, linhas de crédito especiais, entre outros. 

Estimular o desenvolvimento e o estudo da cadeia produtiva da cultura, respeitando as 
necessidades e especificidades regionais, tendo em vista sempre o cidadão e o patrimônio 
cultural, com a finalidade de alimentar o Sistema Nacional de Informações Culturais/MinC. 

	
PR 

ermitir que as micro-empresas do setor de produção cultural sejam enquadrad2s no SIMPLES 
	

PR 

Criar mecanismos de avaliação que assegurem a continuidade de projetos e ações culturais. 
	RJ 

Incorporar as empresas de produção culturais de pequeno e médio porte ao regime tributá- 
	RJ 

rio SIMPLES. 

Fomentar o mercado e a criação de mecanismos para o consumo da produção artística, pos- 
sibilitando a profissionalização do trabalhador em cultura e garantindo a inserção do produ- 

	RO 

to cultural na cadeia produtiva do País. 

Incentivar parcerias efetivas com o Sistema "S", de forma a incrementar os investimentos na 
qualificação, produção e circulação dos objetos culturais. 

	 RO 

Incentivar a formação permanente e continuada dos agentes da cadeia produtiva da cultura 

por meio de cursos de capacitação; (franferido do eixo Comunicação é Cultura) 

	 RO 

Definir políticas públicas fundamentadas nos Princípios da Sustentabilidade e da Subsidia-
riedade, incentivando parcerias público-comunitárias no desenvolvimento cia cultura. 

Incentivar a capacitação e formação continuada de recursos humanos para a gestão da cultu-
ra, apoiando a criação de incubadoras culturais, em parceria com as Universidades e Institui- 

ções de Ensino. 

Ao Estado compete ainda incentivar o associativismo e o cooperativismo, assim como a cria-
ção de redes articuladas de produtores, através da promoção de eventos, da produção de 
mapeamentos culturais e da disponibili7ação de dados e informações, assim como estimular 

	
SC 

o encontro entre produtores e fruidores culturais. 

O poder público deve fornecer toda a assessoria necessária à elaboração de projetos ou na 
sensibi1i7ação de setores sociais para ações culturais significativas. 

	 SC 

É necessária a diminuição de encargos tributários e trabalhistas para as atividades culturais, 
	SC 

estimulando a formalização das profissões. 

Incentivar a criação de cooperativas e fortalecer as associações culturais e artesanais, desen- 
	

TO 
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éixo B - Mapeamento e fortaledmento das cadenq produtivas (txrnlrnuaçio) 

Propostas de Diretrizes das Conferências Estaduais 

volvendo políticas de linha de crédito/financiamento aos cooperados, para fins de produção 
cultural, com o objetivo de geração de emprego e renda. Parte desse financiamento será pago 
com o produto cultural desenvolvido e esse percentual será acordado entre as partes. 

Criar linhas de crédito diferenciadas, com juros baixos, carência de seis meses a um ano, de 
acordo com a necessidade do interessado, para fomentar a produção artística e cultural. 

Criar uma equipe técnica (Ministério da Cultura), com o objetivo de estudar a criação de um 
mecanismo legal, que possibilite a relação de produção entre os produtores culturais e a ini-
ciativa privada, visando o desenvolvimento e o incentivo à cultura. 

Estruturação de mercado, através do fomento da produção regional, distribuição do produto 
cultural, formação de público consumidor de bens culturais. 

TO 

TO 

Estado 

Projeto de circulação de produções culturais nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste (a 	TO 
razão pela qual indicamos essas regiões é a carência e escassez de recursos em relação às 
demais regiões). Esse circuito será nos moldes do projeto Pixinguinha e atenderá à artistas 
das regiões citadas (as fontes de crédito para execução do projeto sugerido deverão ser pes-
quisadas pelos técnicos do Ministério da Cultura). 

ANOTAÇÕES 
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Estimular a criação de cursos de ensino superior em museologia, visando 
	Baixa 

qualificar profissionais. 

Valorizar a preservação, inserindo o conteúdo de educação patrimonial 

em disciplinas da grade curricular. 

Estimular a implantação de universidades, campi avançados, cursos 
técnicos, centros de pesquisa em centros históricos, gerando 

sustentabilidade às áreas tombadas. 

Criar a semana nacional do patrimônio cultural. 

Sul 

Sul 

Sul 

Sudeste 

Argumentos Contrários 

No se deve obrigar os estudantes 
a ter acesso a uma matéria 

Indicador 

Eixo IV — Patrimônio Cultural 
Contribuições dos Seminários Setoriais 

A Constituição Federal de 1988 estabeleceu e1warnente 
em seus artigos 215 e 216 a competência do Estado de 
garantir o exercício dos direitos culturais e o acesso às 

fontes de cultura, valorizar e incentivar a produção cul-
tural e preservar o patrimônio nacional, inclusive odas 
várias etnias e correntes civilizatórias que compõem a 

sociedade brasileira. Assim, a Constituição de 1988 
ampliou o conceito de patrimônio cultural, aumentan-
do a abrangência dos bens que o constituem e repartiu 
a responsabilidade legal de sua preservação entre as 

três instâncias do governo. E, mais importante, consa-
grou o princípio de participação da sociedade em todo 

o processo da preservação. Organismos não-governa-
mentais e o Ministério Público vêm ampliando esse 
campo de atuação sobre o patrimônio. Assim, aquela 
ação isolada, até então desenvolvida pelo Iphan, vem 
ganhando densidade, com a incorporação de novos 
agentes governamentais e não-governamentars. 

Nesse processo, o avanço exigido no campo da preser-
vação do patrimônio cultural, ultrapassou o universo da 
"pedra e cal" para incorporar os aspectos intangíveis da cul-
tura às políticas de preservação, tanto no que range à salva-
guarda do patrimônio imatetil quanto ao respeito aos sen-
tidos atribuídos pela população aos bens patrimoniais. 

Propostas de Diretrizes dos Seminários Setoriais 

Garantir a inserção da Educação Patrimonial como tema transversal a 

partir da educação básica. 

Prioridade 

Média 

Região 

Norte 

 

Implementar a Educação Patrimonial como Diretriz curricular 
obrigatória em todos os níveis e modalidades de ensino formal em uma 

perspectiva transdisciplinar. (1) 

Sudeste 

Argumentações e Complementos registrados nos Seminários: 
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Subeixo B Identificação e Preservação do Patrimônio Cultural 
itetrizes dos Seninárjos 

Mapeamento de todos os bens culturais (base de dados qualitativos / 
quantitativos) materiais e imateriais de cada município, numa ação de 
governo (nas três esferas), compartilhada com instituições locais 
possuidoras de saberes necessários a esta ação (universidades, ONGs, 
agentes comunitários e culturais). (1) 

Alta Nordeste 

Criar instituições e garantir mecanismos democráticos para promover a 
proteção, o restauro, o inventário, o tombamento, a preservação, a 
revitalização, o registro, a manutenção e a utilização adequada do 
patrimônio cultural nacional, regional e local. 

Alta Norte 

Identificar e incluir patrimônios materiais e imateriais, ainda não 
reconhecidos ou em produção, promovendo estudos e pesquisas. 

Alta Centro 
Oeste 

Estimular a criação nos municípios de espaços museológicos e 
equipamentos culturais que fomentem pesquisa, registro e preservação ds 
práticas sócio-culturais valorizando a identidade e inclusão soe-is]  (2) 

Alta Sul 

Criar e reestruturar órgãos e instituições públicas para a coleta e registro 
de todo e qualquer bem cultural de natureza material e imaterial de cada 
sociedade, seja étnico-raril, religiosa, social. 

Média Norte 

Resli'ar diagnóstico da cultura, mobili7ando nMinistério da Cultura. (3) Média Centro 
Oeste 

Perpetuar a Cultura Popular, inserindo na prática o estudo da arte 
popnhr. 

Média Centro 
Oeste 

Criar, desenvolver e difundir uma rede de informação referente à 
produção e à preservação do patrimônio cultural material e imaterial. 

Média Sudeste 

Incentivar e disponibiliar recursos para registro, catalogação 	e 
mapeamento de bens imateriais (incinindo a idéia de ecologia cultural) 
criando de uma agenda nacional para manifestações culturais. (4) 

Média  Sudeste 

ANOTAÇÕES 
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Priôridade- Região 
Propóstas de Diretrizes dos SémináriOs Setoriais 

Promover e incentivar a preservação e valorização do patrimônio 

cultural: material, imaterial e vivo. 

Estimular a produção e a difusão de materiais a partir de pesquisa, 
garantindo o acesso das atuais e futuras gerações aos bens culturais e 

recursos patrimoniais.'  

Assegurar que o produto final artístico também é patrimônio cultural 
material e imaterial (por ter passado pelo processo criativo), e que deve 
ser valorizado também do ponto de vista financeiro. 

Promover ações de sustentabïlidade do patrimônio, com vistas ao 

desenvolvimento sócio econômico das comunidades propiciado pelo 

turismo cultural. 

Criar nos estados e municípios leis de proteção do patrimônio material e 

imaterial, cuidando da sua difusão. (Obs.-essa direfrifoiproPo5t ao seminário 

setorial como parte do eixo-gestão pública e cultura) 

Criar o museu de patrimônio cultural imaterial. 

Argumentações e Complementos registrados nos SeminátioS 

Indicador Argumentos Favoráveis 	Complementos 

- Garantir o registro em 
diversos meios e 
formatos de todos os 
bens loc1i7ados. 

- Disponibilizar essas 
informações via 
internet, constituindo 
um banco de dados 
nacional. 

Inclusão social se dá pelo aumento 
do sentimento de pertencirneilto 

Diagnóstico é pressuposto 
para todas as outras 
diretr47eS. 

Incluir na concepção de 
patrimônio cultural a idéia 
de ecologia cultural- ultural 
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ub-eixo C - Sisteiiia de Financiameiito e Getâo do Patrhnônio Cultur 

Propostas de Diretrizes dos Seminários Setoriais 

Criar e/ou fortalecer os conselhos municipais de patrimônio cultural, 
com caráter deliberativo, paritário e fiscalizador através de fóruns, 
garantindo assessoria técnica e suporte financeiro aos mesmos. (1) 

Alta Sudeste 

Garantir que o Fundo Nacional de Cultura destine recursos específicos 
para o patrimônio cultural dos municípios. (2) 

Alta Sudeste 

Descentralizar recursos para as regiões, com especial atenção para as 
áreas 	desfavorecidas, promovendo 	diversificação 	das 	fontes 	de 
financiamento para preservação do patrimônio. 

Alta Nordeste 

Garantir a gestão pública da cultura com a participação da sociedade civil 
nas três esferas do governo. 

Alta Centro 
Oeste 

Criar responsabilidades compartilhadas, articulando municípios, estados 
e União, na preservação do patrimônio cultural. (3) 

Alta Sul 

Descentralizar as 	de Média Centro 
Oeste 

ações 	reconhecimento e preservação do patrimônio 
cultural. 

Criar programas com políticas transversais na gestão do patrimônio entre 
MinC e demais ministérios, visando interação e otimização dos recursos. 

Média Sul 

Integrar o órgão responsável pelo patrimônio cultural com outros órgãos 
governamentais, no âmbito estadual e municipal. 

Biva Sul 

Propor ações inter-setoriais para o fortalecimento do património 
cultural. Complemento: "Garaarir a divulgação dopa1rimonio cultural nos meios 
de comunicaçãojunto aos ministérios da cultura, educação e turismo. " (4) 

Baixa Nordeste 

Argumentações e Complementos registrados nos Seminários: 

Indicador Argumentos Favoráveis Complementos Argumentos Contrários 

1 Os conselhos municipais de 
patrimônio cultural deverão 
garantir que os recursos 
atendam à educação patri-
monial e às manifestações 
culturais tradicionais. 

2 Objetivando a implementa-
ção de Programas e Proje-
tos de preservação e pro- 

Caderno de propostas  

Prioridade 	Região 



Argumentos Contrários 
Indicador 

Criar programas e projetos 
com políticas transversais, 
nombito de estados e 
municípios. 

Garantir a divulgação do 
Patrimônio cultural nos 
meios de comunicação jun-
to aos ministérios da Cultu-
ra, Educação e Turismo. 

Argumentações e Complementos registrados nos Seminários (continuação): 
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Eixo IV Patrimônio Cultural 
Contribuições das Conferências Estaduais 

Sub.-êixo A Educação Patiitnonial 

Propostas de Diretrizes das Conferências Estaduais Estado 

Estabelecer políticas e mecanismos de conscientização e educação patrimonial para a valo- 
rização e preservação do patrimônio cultural respeitando a diversidade e simbolismos atri-
buídos pelas comunidades. 

AC 

Criar, ampliar e reativar creches-escolas nas comunidades com carater de ressoci21i7ação de 
crianças das cidades através de atividades culturais. 

AL 

Promover regularmente campanhas educativas (debates, palestras, vídeos, placas, panfletos, 
etc.) Sobre preservação e conservação ambiental e cultural através parceria entre órgãos 
ambientais (IMA, Ibama, etc) e preservação (Iphan, etc), órgãos de cultura, empresas priva-
das e a população local. 

AL 

Capacitar, promover, valorizar a identidade e o patrimônio cultural nas escolas e criar meca- 
nismos legais. 

AL 

Promover a valot-i7ação da identidade e do patrimônio cultural nas escolas do ensino públi- 
co e privado via inclusão, na proposta curricular, incentivando o canto do hino municipal, 
estadual e nacional nas respectivas escolas. 

AL 

Criar momentos de valoriação, sensibilização da cultura popular nas mais variadas repre- 
sentações, resgatando o patrimônio cultural material e imaterial. 

AL 

Promover "passeios ecológicos" para os alunos das escolas públicas, estimulando a educa- 
ção ambiental (cursos d'água, fauna, flora etc). 

AL 

Produzir material didático referente à temática identidade/patrimônio cultural como 
vídeos, livros, CD, etc. 

AL 

Criar um núcleo de formação em educação patrimonial e cultural, capacitar educadores e 
implementar as ações nas escolas através da inclusão da educação patrimonial e cultural 
como tema transversal. 

AL 

Propor aos grupos culturais locais de teatro, música etc., a introdução de temáticas como 
saúde, meio ambiente, violência, etc. na  produção de suas manifestações artísticas (aulas 
práticas, cursos de capacitação nos bairros através de parcerias com instituições pública, 
privadas e ong's). 

AL 

Estimular as instituições com cursos de graduação e pós-graduação que divulguem e disponibi- 
lizem trabalhos e/ou projetos culturais, além daqueles voltados para o aproveitamento das 

AL 



Estado 
Propostas de Diretrizes das Conferências Estaduais 

potencialidades locais. (instituições acadêmicas da rede pública e privada; TFG - trabalho final 

de graduação, dissertação de mestrado e tese de doutoramento. 

Valorizar, no processo de educação formal e de comunicação sobre monumentos, sítios 
históricos e patrimônio cultural em geral, estimulando a transmissão desses conceitos jun- 

to aos meios de corrwnicaçãO. 

Que o Governo Federal estabeleça normas capazes de introduzir, nas Políticas Educacio-

nais, a temática EDUCAÇÃO PATRIMONIAL - mate
rial e imaterial - como ação multi-

disciplinar nos cursos fundamental e médio da Educação Básica, ficando as escolas com 
responsabilidade prática de pesquisa e preservação desses bens patrimoniais. 

Instituir processos de informação e educação patrimonial para a cidadania, inserindo a temáti-
ca de forma transversal, nas disciplinas do ensino médio e fundamental, bem como promover 

a articulação e compartilhamento de responsabilidades entre o poder público e a sociedade 

civil que possibilitem a proteção e a preservação do patrimônio histórico e da cultura. 

Implementar a educação patrimonial como disciplina obrigatória em todos os níveis e modali-

dades de ensino formal em uma perspectiva transdisciplinar. 

Promover A Difusão De Informações E Implementar Ações Fm Educação Patrimonial. 
	MG 

Promover a conscientização do cidadão de que ele tem um papel fundamental na preservação 
	MG 

do patrimônio cultural 

Incluir a Educação Patrimonial de forma a garantir sua implementação no currículo escolar, 	MG 

como tema transversal, para estimular a consciência de professores e alunos quanto à preserva- 

ção do patrimônio. 

Capacitar líderes comunitários para a reali7ação de trabalhos de conscienti.zação cultural, prin- 	MG 

cipalmente na área de preservação patrimonial. 

Criar grupos de monitores de cultura e turismo nos municípios. 
	 MG 

Promover a educação para o turismo e preparação da comunidade para educar o turista em 
	MG 

relação à preservação do patrimônio cultural e natural. 

Criar publicações esperílRcas e campanhas permanentes nos meios de comunicação para divul- 

gação, promoção e preservação do patrimônio Cultural. 

	 MG 

MG 
Regulamentar a profissão de conservador-restaurador de bens móveis e integrados. 

MG 
Promover a formação continuada de professores e agentes culturais em educação patrimonial. 
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Sub-eixo A Educação Patrimonial (conlinuação) 
Propostas de Diretrizes das Cdliférêãéiás Estaduais 

Promover a capacitação e o treinamento de produtores culturais para a elaboração de pro- 
jetos culturais. 

MG 

Oferecer cursos para multiplicadores, tendo a educação patrimonial como base. MG 

Oferecer cursos e viabilizar projetos e oficinas de restauração patrimonial, em parceria 
com os programas governamentais. 

MG 

Fomentar a produção de conhecimento e desenvolvimento técnico dos procedimentos de 
preservação do patrimônio. 

MG 

Promoção e financiamento de ações contínuas voltadas à educação patrimonial, inclusive 
a inclusão desta matéria obrigatória no currículo escolar em nível fundamental nas escolas 
públicas e privadas, incluindo o financiamento de matérias didáticas de apoio a esta ação. 

MS 

Promover a capacitação de gestores culturais com o compromisso de formação de agen- 
tes culturais locais e regionais. 

MS 

Promover discussão entre cultura e educação com base nos PCN's, para inserir todas as 
formas expressivas da arte na formação da cidadania, compromissada com os bens patri-
moniais da cultura. 

MT 

Desenvolver programa de educação patrimonial com vista a sensibili7açâo e conscientiza- 
ção da comunidade para à preservação do patrimônio cultural paraibano. 

PB 

Promoção e incentivo à cultura nas escolas , valorizando sempre as manifestações ligadas 
ao patrimônio cultural. 

PB 

Irnp1emenrr ações de educação patrimonial, na administração pública em todos os níveis, 
municipal, estadual e federal, visando a capacitação, proflssioni1i7ação, inclusão social e a 
preservação dos bens patrimoniais resultantes da cultura material e imaterial, que tenham 
vinculo com a identidade local. 

PE 

Recomendar e incentivar a articulação entre o Ministério da Cultura e o Ministério da Educação 
para criar e incluir a Educação Patrimonial na grade curricular do ensino fundamental e médio; 

P1 

Implementar a valoriiação da educação patrimonial nas escolas. RJ 

Fomentar o reconhecimento da importância do patrimônio e bens culturais nas escolas, 
considerando inclusive a produção de material didático. 

RO 

Consolidar o conceito de patrimônio cultural, de forma a garantir as ações afirmativas que 
a área possibilita. 

RO 



fltiflUW) 

Propostas de Diretrizes das Conferências Estaduais 
- 	 Estado 

Incentivar a preservação cultural através da educação. 	
RS 

O desenvolvimento e a sustentabilidade da diversidade da cultura brasileira se dará através 	
SC 

da sensibilização e conscienti.Zação da população para o valor de seu patrimônio cultural. 

Tal esforço começa pelo respeito às vocações locais e regionais, em suas peculiaridades 
econômicas, sociais e culturais e pelo amplo acesso, identificação e conhecimento sistemá-
tico dos bens e manifestações culturais materiais e imateriais da sociedade. 

O investimento na capacitação e formação dos professores, o repensar e a mudança do 
	SC 

papel da escola e dos conteúdos pedagógicos, os programas de educação patrimonial em 
todos os segmentos Sociais, a criação de espaços adequados para a guarda, difusão e 

fomento do patrimônio cultural, bem como o a
proveitamento econômico dos bens cultu-

rais preservados, constituem diretivas básicas para o desenvolvimento da cultura, ampara-
das na criação de oportunidades reais para a livre expressão e afirmação das identidades e 

etnias locais e regionais. 

A maior visibilidade dos grupos étnicos, as parcerias publicas e privadas para geração de 	SC 

trabalho e renda, a adequação física, temática e c
omunicacioflal dos museus e espaços cul-

turais aos grupos portadores de necessidades especiais, os projetos educativos, a valoriza-
ção do capital humano da terceira idade, os programas de inclusão social por meio das 
artes, constituem iniciativas emblemáticas, podendo haver um maior e melhor resultado 
em favor da identidade e diversidade cultural do País. 

Implantar cursos de Museologia nas faculdades de ciências humanas e incluir o ensino de 
	SP 

Educação Patrimonial nos currículos escolares dos cursos fundamental e médio, nas esco- 

las municipais e estaduais tanto públicas como privadas. 

122 	1.  Conferência Nacion1 de Cultura 



Sub-eixo B - Identificação e Preservaçâo do Patrimônio Cultural 

ropostas de Diretrizes das oiferências EstaduaÍs stado 

Respeitar a diversidade cultural, em qualquer modalidade, suas relações, onde ela acontece, 
simbolismo atribuído, ajudando na sua preservação (aspectos da oralidade, escrita, mate-
rial e imaterial). 

AC 

Inventariar, mapear e catalogar o patrimônio material e imaterial, inclusive o patrimônio 
natural do Estado de Alagoas, envolvendo secrerrias municipais, estadual de cultura e 
setores ligados à cultura, Superintendência Regional do Iphan e outros parceiros como 

fundações, ongs, universidades (para fins de tombamento e registro incluindo os elemen-
tos não eruditos, significativos para determinadas comunidades com ênfase na história 
indígena e afro-brasileira e/Ou diversas etnias e organizando mini-dicionário de dialetos 
dos municípios alagoanos). 

AL 

Revitalizar e conservar as ferrovias e edificações ferroviárias como patrimônio de paisa- 
gem e que seja integrador de pólos turístico-culturais intermrinicipais. 

AL 

Revitalizar e preservar as feiras livres, incentivando espaços para o artesanato e expressões 
culturais considerando como marco regional enquanto patrimônio de paisagem, que pro-
porciona o encontro cultural entre a zona urbana e rural. 

AL 

Registrar e/ou tombar as "casas de santo" de matrizes africanas com mais de 30 anos de 
existência com comprovação histórica - documental e oral, beneficiando-as através de 
políticas públicas municipal, estadual e federal. Delimitar nas áreas verdes do Município, 
espaços voltados à oferendas e cultos de mart-ies africanas (ex: o Parque Municipal de 
Maceió e Serra da Barriga de União dos Palmares/AL). 

AI 

Revitalizar as margens dos recursos hidt-icos de importância ambientai e em áreas de pro- 
teção ambiental (rios, lagoas), proibindo a construção de novas edificações e promovendo 
o remanejamento das edificações irregulares, criando políticas urbanas adequadas para o 
atendimento aos pescadores e marisqueiras em Maceió, às margens da lagoa Mundaú, con-
servando e fiscalizando locais específicos para embarcações e no entorno da rampa do 
hidroavião, com criação de um memorial. 

AI 

Crição de rede de segurança do patrimônio tangível e intangível sob risco. AM 

Manter e preservar os monumentos e sítios em bom estado de conservação para permitir- 
lhes cumprir o seu papel como elementos de educação cultural e elevação da auto-estima. 

AM 

Pesquisa e catalogação de manifestações culturais tradicionais. AM 

Criar programas de valorização, registro, preservação, recuperação e divulgação de patri- 
mônio cultural material (histórico, artístico, paisagístico, arqueológico, arquitetônico, natu-
ral) e imaterial (intelectual, de costumes, de modos de vida, de tradições, etc.). 

AM 



• áço ë Preser 

rópostas de Diretrizes das CpnferênciaS Estaduais 

Documentações dos patrimônios atuais. 

Estado 

AM 

ES 

Realização do censo cultural, para diagnosticar todos os agentes e produtores de cultura 
	AM 

em atividade. 

Recuperação da memória cultural em todas as manifestações e áreas de trabalho, com a con- 
seqüente formação e divulgação de acervo histórico, fotográfico, de imagens e fonográfico. 

	AM 

Atribuir aos conselhos municipais, estaduais e federais a criação de banco de dados acerca 
das manifestações culturais passíveis de proteção, através de um mapeamerito sócio-eco-

nômico-cultural, tornando a difusão e o intercâmbio das informações ágeis, acessíveis, e 
mais próximas da realidade para se dirigir uma política de atendimento mais operante. 

	

AM 

imaterial da Bahia e o SAVEIRO da travessia Nazaré das Farinhas/Feira de São Joaquim - 
Que o Governo Federal efetue o tombamento da CAPOEIRA, como bem patrimonial 

	
BA 

modalidade exclusivamente baiana. 

Que o Governo Federal acelere a revitalização da ferrovia, com a volta dos trens de passa-
geiros, como resgate de nossa cultura e instrumento de intercâmbio e dinamização da eco- 

nomia na vida das populações circundantes. 

	
BA 

Afro-Indígenas, que contribuíram e contribuem para a existência e para odesenvolvimen- 
Que o Governo Federal incentive e oriente a criação do Memorial das Personalidades 

	BA 

to dos municípios brasileiros. 

Fomentar e subsidiar a iniciativa e o interesse das organizações populares e de trabalhado-
res para o inventário dos bens materiais e imateriais, urbano e rural, ambiental, arqueológi-
co e paleontológico, no sentido de garantir a sua memória, preservação, conservação, pro-
teção e posterior divulgação e acesso amplo para todo o Ceará e outros estados, em espe- 

cial, aos espaços culturais, bibliotecas e escolas. 

	

CE 

Garantir recursos e re21i7ar programas de capacitação de pessoas nos municípios de forma a 
dotá-las de competências técnicas para identificar tradições, documentos e registros, restaurar 
e conservar o patrimônio cultural local, bem como formali7ar solicitações de tombamento. 

	
CE 

Criar um sistema nacional de prevenção de patrimônio, com a criação de institutos e uma 
	ES 

política de titulação do patrimônio material. 

Criar, desenvolver e difundir uma rede de informações referente à produção e prevenção 
	ES 

do patrimônio cultural material e imaterial. 

Prever, na implantação de projetos industriais a exigência da apresentação de relatórios e 

impacto cultural, patrimonial e arqueológico. 
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Sub-eixo B- Identificação ePresetvação do Patrimônio Cultural (rontinuaçãb) 
Propostas de Diretrizes das Conferências Estaduais Estado 

Criação, fortalecimento de institutos históricos e geográficos municipais para apoiar a pes- 
quisa e registro da história local. 

ES 

Priorizar, junto a institutos (IPHAN), a identificação e documentação da promoção do 
patrimônio e da memória social dos movimentos migratórios. 

ES 

Criar mecanismos efetivos para a identificação, a documentação e a preservação do patri- 
mônio cultural de natureza material e imaterial, e garantir o exercício dos direitos civis e 
culturais dos diversos segmentos da população. 

MG 

Promover a preservação do patrimônio cultural, de forma integrada com as políticas de 
planejamento urbano e territorial. 

MG 

Estabelecer planos e políticas para o reconhecimento e preservação do patrimônio imate- 
rial nos programas, projetos e ações educativas e culturais. 

MG 

Compartilhar a responsabilidade pela segurança e preservação do patrimônio entre o Con- 
selho do Patrimônio, a comunidade local e o poder público. 

MG 

Mapeamento dos bens patrimoniais para a implementação de instruções de processos de 
tombamento. 

MS 

Fomentar ações de identificação, proteção e salvaguarda dos sítios arqueológicos e dos 
valores classificados como patrimônio imaterial. 

MS 

Criar mecanismos para a valorl7ação dos bens patrimoniais (históricos/culturais) oriundos, princi- 
palmente das áreas de fronteiras com a Bolívia e Paraguai, contemplando os sítios arqueológicos e 
as paisagens culturais para destacar os registros dos acontecimentos históricos da Guerra do Para-
guai e retirada da Laguna, proporcionando assim uma reabertura da trilha da Retird  da Laguna. 

MS 

Criar nos municípios centros de memória com a finalidade de levantar, mapear, inventa- 
riar as diversas formas de expressão culturais, descentra1i2ndo as ações do IPHAN levan-
do a cabo a municipal iação da cultura. 

MT 

Desenvolver ações para a conservação, restauração, fiscalização e gestão do patrimônio 
cultural paraibano. 

PB 

Fomentar a conservação e revitalização de edificios públicos antigos, através da utiliação 
de usos compatíveis com vistas à preservação de sua integridade. 

PB 

Preservação dos sítios arqueológicos com desenvolvimento de pesquisas, criação de equi- 
pamentos culturais e tombamento dos patrimônios públicos e privados visando resgate da 
memória dos mrtnicípios. 

PB 



Sub-eix B - Identiflcaç0 e 
 

Pr 	mação do itriíTiÔ 	iii 	 íüaÇ 

iretrrzes das Conferências Estaduais 	
Estado 

	

Assegurar o registro e a preservação dos bens culturais, conscientizando a sociedade da 
	PB 

diversidade de cada região. 

	

Preservação dos sítios arqueológicos com desenvolvimento de pesquisas, criação de equi- 	
PB 

pamentos culturais e tombamento dos patrimônios publicos e privados visando resgate da 

memória dos mvinicípios. 

Preservação, revitaliZação e conservação 

	

do patrimônio histórico cultural material e imaterial. 	PB 

Reativar a FIJNDARPE enquanto órgão responsável pela proteção do patrimônio, dando 	
PE 

especial atenção ao patrimônio já tombado, priorizando a recuperação urgente dos monu-
mentos em situação de extremo risco, e ampliando suas atenções para aqueles cuja prote-
ção deve ser implementada, acompanhando e apoiando os mvinicípioS no cadastro e pre-
servação dos seus bens culturais criando os equipamentos necessários para tal. 

Assegurar, incentivar através de ações públicas, fortalecimento do patrimônio  vivo revela- 	PE 

dores da tradição local, regularizando o ensino e transmissão dos conhecimentos herdados 

e definidores da cultura de cada núcleo ou etnia. 

Redi7ar inventrios do patrimônio cultural, material e imaterial, inclusive das várias etnias e 
	P1 

correntes civilizatórias que compõem a sociedade brasileira. 

Recomendar e incentivar a rrição de museus municipais. 	
P1 

Recomendar e incentivar e apoiar os grupos de ação social na defesa do patrimônio cultural. 	
P1 

Recomendar e incentivar a criação de arquivos públicos municipais. 	
P1 

Elaborar e publicar o Calendário Estadual de manifestações culturais de natureza imaterial. 
	P1 

Recomendar ao IPHAN ampliar a re
presentação do Piauí no tocante ao acervo do Parti- 	P1 

mônio Cultural Brasileiro através de ações de salvaguarda e proteção. 

Considerando a rapidez e imediatisrno das atuais transformações da sociedade, com a perda 
	PR 

das referências culturais, propomos a obrigatoriedade da elaboração de relatórios de avaliação 

de impacto cultural - RIC, antecedendo as ações públicas e privadas no âmbito das interven-
ções urbanas e regionais, de modo a preservar o patrimônio cultural, material e imaterial. 

Garantir a intervenção imediata (restauração e revitalização) dos patrimônios históricos tom- 	
RO 

bados, inchiindo a mobilivação da sociedade civil. 

Incentivar a preservação do patrimônio cultural materia
l e imaterial dos estados e municípios. RO 

Prop9StaS de 
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- 	 vaau uu rarnmomo (.u1tura1 (coiztiizuaçãb) 
Propostas de Diretrizes das Conferências Estaduais 	

-- 	 Estado 

Complementar o processo de tombamento dos bens culturais da cidade. 

Aplicar a Lei do Tombo. 

Dentre os mecanismos legais de preservação e promoção do patrimônio cultural, como inven-
tários, mapeamentos, tombamentos, registros, leis de incentivo, desapropriações e ajustes de 

conduta, destacam-se os inventários dos bens e manifestações culturais materiais e imateriais, 
enquanto ação básica permanente dos entes públicos para a implantação de políticas e progra- 
mas específicos de salvaguarda e que deve ser merecedora da mais ampla disseminação entre 
os municípios brasileiros. 

O setor privado deve manter juntamente com o Estado, a co-responsabilidade na prote-
ção do patrimônio cultural, na adoção de bens culturais e espaços públicos, na inserção 
de obras de arte nas praças e espaços comerciais, nas parcerias com as organizações da 
sociedade civil, no investimento em programas de turismo cultural, na formação de 
recursos humanos e no trabalho dos artistas, nas iniciativas sociais em favor da comuni- 
dade do entorno onde estão instaladas as empresas, bem como dos trabalhadores e cola-
boradores vinculados a elas. 

Identificar e proteger, de forma abrangente e sistemática, os vários tipos de bens culturais, 
sejam eles de natureza material ou imaterial. 

Incentivar a implantação de museus nos municípios onde se identificar patrimônïo de grande 
relevância a ser preservado. 

Estimular a conservação, transmissão e garantir o acesso das atuais e futuras gerações aos 
recursos patrimoniais, através da garantia de recursos financeiros para: a capacitação da 
comunidade; a criação de um programa de educação patrimonial em parceria com órgãos 
do governo municipal e estadual nas áreas de educação e cultura; a realização de inventá-
rio das diversas manifestações culturais do Estado; incentivar a implantação do Sistema 
Estadual de Museus; incentivar a criação de núcleos multidisciplinares de pesquisa na área 
de preservação do patrimônio cultural; políticas de valorização da identidade cultural 
material e imaterial; incentivar a implantação de bibliotecas; a reestruturação, ampliação 
dos acervos bibliotecários e capacitação de auxiliares de biblioteca; o incentivo à criação 
de programas que garantam a sustentabilidade do patrimônio. 

SC 

SP 

Sub-eixo B Ti 

Caderno de  propostas  
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Sub-eixo C, Sistema de Financiamento e Gestão do PatrimônioCultural 

Criar mecanismo nacional que obrigue os municípios a estabelecerem seusplanos direto-
res em consonncja com o PNC. 

Criar sistema de informações  para intercâmbio entre as instituições. 

Dotar o IPHAN e instituições correlatas de condições que garantam a efetiva preservação 
e proteção do PHC do Brasil. 

Estabelecer políticas públicas que incentivem as manifestações culturais, orientando ela-
boração de planos de ação e planos diretores, a fim de que promovam a sua continuidade. 

Propor o reconhecimento de Penedo, Piranhas e a Serra da Barriga como patrimônio da 
humanidade pela Unesco. 

Incentivar o setor privado a adotar monumentos e acervos. 

Formular uma política de conscientização para a preservação do patrimônio material e ima-
terial através de diferentes  suportes de comunicação social (rádio, TV, etc.). publicar revista 
científica voltada para a divulgação do patrimônio cultural local (material e imaterial). 

Implantar um escritório técnico regional do Iphan nas cidades históricas alagoanas (tom- 
badas pela União) e criar órgãos municipais específicos de preservação nas cidades de 
Penedo, Piranhas, Mal. Deodoro. 

Criar programas de incentivo à preservação das cidades históricas-culturais nas três ins-
tâncias de governo, ampliar e prever continuidade do programa Monumenta ou equivalen-
te, criando mecanismos de sustentabi]idade do patrimônio restaurado e/ou tombado. 

Promover campanhas que divulguem as leis de proteção e respeito ao patrimônio material 
e imaterial, assim como reali,ar uma fiscalização mais efetiva e especiali'ada. 

Definir o papel do Estado no ambiente do direito autoral; implementação da tutela admi-
nistrativa que será regulamentada pela reinstalação do Conselho Nacional de Direito 
Autoral (CNDA), com representatividade dos diferentes setores da sociedade; o Ministé-
rio da Cultura deverá tratar o direito autoral com status de Secretaria, ouvindo o Conselho 
nas decisões estratégicas e mantendo corpo executivo/técnico próprio para estudo das 
questões relacionadas à matéria. 

Que o Governo Federal elabore uma Lei que obrigue os municípios, com qualquer núme-
ro de habitantes, a criar um órgão/setor administrativo encarregado de inventariar os bens 
culturais materiais e imateriais e organiar o Memorial das Manifestações Culturais - Mitos 
e Ritos, apresentando fontes de subsídios financeiros (como um sistema de microcrédito, 
por exemplo), para sua relh'ação; respeitando a vocação e permanência dessas comnnida- 

AC 

BA 

Caderno de propostas  
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Propostas •  de DiretrizéS das Conferêndas Estaduais 

des; e que igualmente se crie o Conselho Minicipal de Cultura, com participação da socie-
dade civil para exercer o papel fisc1i?adOr/c0r1tr0l2d0r das ações desses órgãos/setores 
que também devem apoiar, estimular, preservar e promover atividades artístico-culturais 

dessas comunidades. 

Criar um incentivo nacional de cultura popular, que ficaria responsável pela política de titula- 	
ES 

ção do patrimônio imaterial brasileiro, garantindo assessoria técnica e orçamento próprio. 

materiais titulados como patrimônio imaterial da cul- 	ES 
Prever políticas de incentivo aos bens i  
tura brasileira tais como: aposentadoria e acesso a recursos dos fins de incentivo e leis de 

incentivo cultural e fundo da cultura. 

Criar mecanismo de incentivo para que as prefeituras estabeleçam convênios com as asso- 	
ES 

ciacões e entidades representativas dos grupos de folclore (cultura popular tradicional) nos 

seus municípios. 

Garantir que o Fundo Nacional de Cultura destine recursos específicos para opattimônio. 	
ES 

Car e/ou fortalecer os fundos de cultura em todos os níveis de governo. 	
ES 

Definir percentuais específicos para grupos da cultura popnlar tradicional nas leis de incenti- 	
ES 

vo e fundos de cultura. 

Criar lei federal regulando a criação de conselhos municipais e estaduais de cultura prevendo 
	ES 

orçamento independente das secretarias de cultura de Estado e do Município. 

Criar ou fortalecer os conselhos municipais de patrimônio e cultura, com caráter deliberati- 	
ES 

vo, patitrio e fiscali7adOt através de fóruns, g
arantindo acessória técnica e suporte financei- 

ro aos mesmos. 

Estimniar e apoiar através de recursos dos fundos, nacional e estadual de cultura, a criação e a moder- 	
ES 

ni7ação de centros de memória documental e de arquivos históricos do âmbito dos municípios. 

Fomentar a criação e a modernização de museus arqueológicos, históricos, e de interesse cul- 
	ES 

tural, com recursos técnicos e equipamentos necessários à exposição e salvaguarda de acer-

vos reunidos em cada município. 

ES 
Uso público do património edificado.  

Regulação especifica de prevenção para o patrimônio edificado. 	
ES 

Criar condições de aparelhamento técnico e de capacitação de pessoal para a execução das 	
MG 

políticas de patrimônio. 
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MG 

MG 

Sijb..ejxo C - Sistema de Financiamento e Gestão do Patrimônio Cultural 
Propostas de bretrizes das Conferências Éstaciuis 	 Estado 

e destas com agentes culturais e deniis setores da sociedade civil. 
trativa no âmbito municipal, o compartilbarnento e articulação entre as instituições públicas 
Promover a descentrs1i7ação da gestão do patrimônio cultural, ansttucionalização adminis- 	MG 

Garantir o financiamento das políticas de patrimônio nas três esferas de governo. 	 MG 

Estimular a criação do Fundo de Preservação do Patrimônio Histórico, Natural e Cultural 
do Município. 

Aumentro repasse para a conservação de bens tombados e registrados. 

Criar Fundo Nacional de Apoio aos Municípios, dirigido à gestão, preservação, conservação 
e restauração do patrimônio cultural. 

               

      

Aproveitar a experiência de Minas Gerais com relação ao Anexo TTT  da Lei Estadual 13.803, 
de redistribuição do ICMS Cultural (Lei Robin Hood). 

MG 

       

      

Propor uma lei de incentivo que beneficie quem possui ou preserva imóvel tombado na zona rural. 	MG 

       

      

Garantir dotação orçamentada municipal de 2% para as ações culturais. 	
MG 

       

      

Patrimônio cultural sejam aplicadas na preservação dos bens e em ações culturais. 
Estimular a criação do Fundo Municipal de Cultura e propor que as verbas destinadas ao 	MG 

       

      

mônio imaterial na concessão de beneficios fiscais. 
Rever o Anexo 3 da Lei n° 13.803 - Robin Hood -, de forma a incluir a preservação do patri- 	MG 

       

      

do patrimônio. 
Tmplemenrr lei federal obrigando municípios a investir uma quota mínima na preservação 	MG 

       

      

preservação do patrimônio tombado. 
Criar o Fundo Federal para o Desenvolvimento da Cultura, que será aplicado somente na 	MG 

       

      

imóvel tombado. 
urbanísticos e renúncia fiscal em favor de quem preserva o patrimônio cultural ou tem seu 
Estimular políticas urbanísticas compensatórias de concessão de beneficios por parâmetros 	MG 

       

      

mentação de políticas locais. 

Descentralizar as ações governamentais de preservação do patrimônio cultural, acompanha- 
do-as de repasse de recursos federativos direcionados aos municípios, para a efetiva imple- 

	MG 

       

      

Alterar de 1% para 2% o percentual de distribuição do ICMS relativo ao patrimônio cultural. 	MG 
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- Sjsteína de Finandamt0 e Gestão dá PatriJ1iÔflh0 Cultural 

ProostaS de DiretrLzeS das Conferências Estãdia1S 	
Estado 

Integrar ações de valorização do pamôniO cultural e turismo, com vistas à geração de 
	MG 

emprego e renda. 

Definir a r
esponsabilidade do poder público e da sociedade civil na preservação do patrimô- 

	MG 

cio cultural brasileiro e articular os entes federados para c
ompartilhar essa responsabilidade 

ões classistas e prestadoras de serviço na área 	MG 
Sensibilizar, mobilizar e capacitar as associaç 
cultural para a revitalizaÇã0 e a restauração dos acervos históricos e patrimoniais- 

Garantir a 
 participação da sociedade civil na elaboração do orçamento e da legislação muni- 

	MG 

cipal referente ao patrimôniO. 

Criar consórcio intermllniciPal de cultura, visando ao desenvolvimento e à integração entre os 
	MG 

órgãos públicos ds 
 v1s esferas coma iniciativa privada e setores da sociedade civil organizada. 

Fortalecer a organização das entidades e associações de preservação do patrimônio e incen- 	
MG 

tivar as associações comunitárias a criar núcleos de patrimônio cultural em parceria com o 

Conselho Municipal de Pa trimônio. 

Estimnlf a criação dos Conselhos municipais do patrimôciO. 

Incentivar a criação de órgãos específicos de preservação do patrimônio Cultural no âmbito 
	MG 

do poder público municipal, com pessoal técnico qualificado. 

Criar pólo difusor digital para divulgar ações e 
normatízaÇões de políticas públicas para o 	MG 

patrimônio cultural. 

Criar programa de comu nicação social para divulgar  as ações do Conselho Municipal de 	MG 

Proteção ao Patrimônio Cultural 

Capacitar profissionais para a elaboração de inventários e dossiês dos bens culturais locais. 	
MG 

Criação e im
plementação de legislação de proteção em nível municipal e maior difusão das 

	MS 

legislações vigentes dos níveis estaduial e federal. 

	

Fomentar e promover linhas de créditos e financiamentos para a manutenção e apoio à pre- 
	MS 

patrimônio cultural servação do  

	

Aumentar e distribuir os recursos financeiros oriundos do Governo Federal para o Estado e 
	MS 

redistribuir aos municípios Proporcionalmente.  

	

Criar câmaras setoriais voltadas a discussões para a valorização do patrimônio cultural, nos 	
MS 

níveis estadual e municipal 

iSiib-eixo C 

MG 
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PB Promover a mais ampla difusão do patrimônio cultural paraibano, material e imaterial utili-
zando-se dos mais diversificados veículos de comunicação e difusão a exemplo de progra-
mos editoriais, e veículos de mídia eletrônica e imprensa, entre outros. 

PB Na formulação e fomento de políticas públicas culturais, constatada a importâriri  do patrimô-
nio, adotar como dlirel-ri7 o sentido da proporcion1idde  entre as várias regiões do Estado. 

PB Cumprimento das leis de proteção, preservação e conservação do patrimônio sócio-históri-
co-cultural-materialimjal através de mecanismos próximos da realidade do indivíduo. 

PB Estimular projetos que visem e garantam a transmissão das tradições da cultura local às 
outras gerações. 

PB Criação do conselho estadual e municipal de patrimônio cultural com poderes normativos e 
deliberativos. 

PB 
Criação de nm 	pública definida para o patrimônio cultural. 

PE O governo estadual deverá criar novos mecanismos e investimentos financeiros  para pro-
mover, consolidar e incrementar manifestações culturais, favorecendo intercâmbio, valori- 
zando e estimulando a história e o patrimônio material e imaterial do Estado, com o apoio 
do governo federal e municipal. 

PE Criar o sistema estadual de preservação para: mapear, registrai tombar e preservar o paul- 

Sub-eixo C - Sistema de Financiamento e Gestão do Patrimônio Cultura! 
de 

Garantir no quadro das secretnrinR  municipais de cultura através de concurso público, a capa- 
citação de recursos humanos nas diversas áreas dos saberes culturais ligados ao cuidado do 
patrimônio. 

Fomentar a formulação e implementação da rede paraibana de inventários dopatrimônio 
cultural, niateritd e im2teri21, através da parceria e da assistência técnica às instituições de pre-
servação. 

Implementnr programa de gestão patrimonial, em parceria com as prefeituras municipais, 
com objetivo de promover o desenvolvimento de centros históricos paraibanos, a partir do 
aproveitamento sustentável de seu potencial cultural. 

PB 

Ampliar a ação e os instrumentos da política estadual de proteção do patrimônio cultural 
paraibano, através da atualização e criação de instrumentos legais e da qualificação da estra-
tégia de tombamento. 

Desenvolver programa de capacitação técnica para formação de quadros técnicos estaduais 
visando à atuação na proteção e desenvolvimento do patrimônio cultural paraibano. 
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rnônio histórico arqueológico documental material e imaterial, incluindo os de matrizes 
africanas, indígenas e quilombolas sendo que o mesmo deverá ser composto por conselho 
e fundo estadual de preservação levando em consideração os inventários já reali7ados, atua-

lizando-os e divulgado-os e será ainda composto por 
representação em toda região do 

CJXO  

t 

	
S 	è Gest 

	Hnôni& 

Estado de Pernambuco. 

	

Alocar recursos estaduais e federais para incentivo e apoio de ações municipais que visem o 
	PE 

arrolamento, inventário e proteção de acervos documentais públicos ou privados de inte- 

resse da história e para o patrimônio cultural- 

	

ulturaL

Recomendar e incentivar a criação de leis municipais que garantam a preservação e difusão 
	P1 

Recomendar 
do patrimônio cultural. 

	

Recomendar e incentivar a criação de conselhos municipais de patrimônio cultural que 
	P1 

garantam a ampla representação e participação da sociedade. 

Recomendar e incentivar a criação de estrutura administrativa municipal e estadual compa- 
	P1 

tíveis com as demandas e e
specificidades técnicas do acervo patrimonial de cada município 

e do Estado. 

Promover a qualificação do pessoal de instituições públicas, privadas e pessoas interessadas 
	P1 

para a elaboração de projetos culturais e para a gestão do patrimônio cultural. 

Re1iar concursos públicos para a instituição de quadro de pessoal para a gestão patrimo- 
	P1 

nial na esfera administrativa municipal e estadual. 

Recomendar o fortalecimento e a estruturação da 
representação do IPHAN no Estado 	P1 

para cumprir sua missão institucional em parceria com o Estado, Municípios e Organiza- 

ções da Sociedade. 

Considerando que a maioria dos municípios não possui legislação de proteção do patrimô- 
	PR 

nio 
 cultural, propomos a implantação de legislação específica para que os conselhos fede-

ral, estaduais e municipais contemplem r
epresentantes da área de patrimônio cultural, mate-

rial e imaterial, e que sejam criadas câmaras setoriais do patrimônio cultural. 

Considerando que as leis municipais orientam a ocupação e uso do solo, p
ropomos que os 	PR 

planos diretores, urbanos e regionais, sejam também parâmetros de salvaguarda do patri-

mônio cultural, inclusive pelos municípioS não contemplados por essa 
obrigatoriedade. 

Considerando a escassez de recursos financeiros destinados à proteção e valorização do 
	PR 

patrimônio cultural pela maior parte dos municípios, propomos que as 
administrações 

públicas nos três níveis de governo mantenham ações contínuas para a preservação, recu-
peração e manutenção do patrimônio cultural, material e imaterial, visando a sua apropria- 
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Incentivar a constituição de fundos municipais para a preservação do patrimônio cultural, 
com a descentralização de verbas, valoriando as culturas locais. 

Estimular a inclusão da cultura e do patrimônio cultural na elaboração do Plano Diretor 
dos municípios. 

Construir programas e ações para a constituição de políticas de valorização e preservação 
da memória oral e do patrimônio imaterial das comunidades tradicionais e periféricas. 

Criar estratégias conjuntas entre os órgãos públicos, e com empresas privadas para promo-
ção e preservação do patrimônio cultural. 

Criar metodologias para aferir os resultado do investimento patrimonial. 

Inclusão da área do patrimônio cultural  material e imaterial dos municípios na pauta do pla-
nejamento urbano. 

Fomentar, através de programas, o papel do cidadão na preservação do patrimônio cultural 
brasileiro. Criar metodologias para aferir os resultados do investimento patrimonial. 

Criar quadro permanente de pessoal qualificado, formação e capacitação para arquivos e 
museus, evitando substituições que interrompam e/ou prejudiquem o investimento em 
valores. 

Cabe à administração pública, em todos os níveis da Federação, identificar e conhecer, prote-
ger e fiscalizar, promover e valoni'ar os bens e manifestações constitutivos do patrimônio cul- 
tural, a partir de políticas públicas eficientes, eficazes e efetivas, de estímulo à formaão de ç  
parcerias com a sociedade organizada e, pela garantia da continuidade das ações governamen-
taispositivas e reconhecidas pela comunidade, independentemente das sucessões de poder. 

O investimento na formação, capacitação e profissionaliaçâo dos recursos humanos para o 
setor do patrimônio, a criação e valoriação das carreiras multidisciplinares, o estabelecimento 
de legislações municipais, a criação de conselhos, a qualificação e formação de agentes cultu-
rais, afacilitação das normas, a desburocratização dos processos, os mecanismos de financia-
mento, a humanização dos espaços públicos e a consideração da cultura como um dos prota- 
gonistas na elaboração de planos diretores apontam para os critérios e formas de ação privile-
giados dentro da administração pública.. 

SC 

Sub-eixo C - Sistema de Financiamento e Gestão do Patrimônio Culttiral 
Propóstas de Diretrizes dás Cónferências Édüi 

ção e co-gestão por parte da comunidade 
stãdõ 

Fortalecer no interior dos conselhos municipais de cultura as questões da valorização e pre-
servação do patrimônio, garantindo assessoria técnica, legislativa e suporte financeiro. 

Garantir recursos para levantar e cadastrar  patrimônio material e imaterial de cada cidade. 	RJ 



Sub-eixo C * Sistema de Financiamento e Gestão do Patrimônio Cultural 

ài sfàóde Dite 

A conservação preventiva as iniciativas de org 11i7aÇã0 da memória, os mutirões comvnitá 	SC 

rios de reconhecimento e defesa do conteúdo patrimonial 
o aperfeiçoamento e rigorosa apli-

cação da legislação, a criação de fóruns, câmaras e 
conselhos consultivos e deliberativos do 

Patrimônio,  cultural, a implantação do regime da tr
ansversaiidade no planejamento das admi-

nistrações públicas, bem como a instalação de redes e bancos de informação, devem estai 

:necessariamente no centro das recomendações sugeridas em favor de unia maior pró-ativida- 

de na gestão do patrimônio cultural 

Articu1ção de políticas voltacias para os diversos segmentoS sociais e grupos com demandas 
	SC 

culturais especificas de gênero, idade, condição social, identidade, etnicidade e outros, deve 

contemplar a criação de políticas setoriais, transversais e de i
nclusão, bem como maior inte-

gração entre as diversas áreas da gestão pública, na forma do 
compartilhamento de estratégias 

e ações entre os conselhos e organismos de atuação setorial 

O desenvolvimento da cultura no Brasil e a valorização das identidades regionais e locais 
	SC 

são um esforço do Estado e de toda a sociedade, cabendo também à iniciativa privada o 
exercício da responsabilidade social, na forma de apoios e investimentos em todas as áreas 

da cultura e das artes. 

Estimular a inclusão de equipamentos de cultura, do patrimônio cultural, bem como de 
	TO 

estudos para tombment0 nos planos diretores dos municípios e no ordenamento territo-

rial, nas políticas e programas de desenvolvimento como estratégia de promoção social e 
humana e como elemento de preservação da identidade local, regional e nacional. 

Definição de uma política de gestão compartilhada do patrimônio cultural brasileiro, forta- 
	TO 

lecendo os elos que articulam as instituições públicas e/ou privadas entre si, nos seus dife- 
rentes níveis, e à sociedade civil bem como a definição de atribuições e responsabilidades 

de cada esfera. 

es 

ANOTAÇÕES 
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Sub-eixo D,,--  Sisi a Nacionil de Cultura (continuarão) 

Propostas de Diretrizes das Conferências Estaduais 

Criar núcleos de pesquisa da memória alagoana, aprofundndo o conhecimento através da 
geografia, história e antropologia (valorizando os registros de memória oral dos idosos e 
demais moradores com parceria entre núcleos de estudos acadêmicos e outros, retomando o 

papel do Misa - Museu da Imagem e do Som de Alagoas para o qual foi criado). 

AL 

Identificar e edificar um marco (esculturas públicas) da origem das cidades referenciando sua 
memória, e Outros elementos do patrimônio natural, material e imaterial 

AL 

Abrir os museus, Instituto Histórico e Geográfico e as igrejas para visitação pública aos 
domingos e feriados. 

AL 

Criar um núcleo de memória, documentação e informação nos municípios com cursos de 
formação para especialistas (técnico de arquivo, conservação e restauração), cursos para for-
inação de educadores (educação patrimonial mis escolas). 

AL 

Implantação de rede de museus. AM 

Promover política de criação, instalação, manutenção e otimização de equipamentos públicos 
de guarda e preservação dos registros e da memória da cidade (museu da cidade, arquivo his-
tórico, pinacoteca), de equipamentos de cultura, arte e lzer (teatro municipal, bibliotecas, 
centros culturais, etc), bem como a utili7ação dos espaços e equipamentos já existentes, requa-

lificando-os para a disseminação da cultura. 

CE 

Garantir recursos e re21i7ax programas de capacitação de pessoas nos municípios de forma a 
dotá-las de competência técnica para identificar tradições, documentos e registros, restaurar e 
conservar o patrimônio cultural local, bem como formalizar solicitações de tombamento. 

CE 

Identificar e reconhecer os valores culturais do homem do campo, principalmente os grupos 
de raiz e artesãos locais, bem como criar Centros de Referência do Homem do Campo. 

CE 

Criar um sistema nacional de prevenção de patrimônio, com a criação de institutos e uma 
política de titulação do patrimônio material 

ES 

Criação, fortalecimento de institutos históricos e geográficos municipais para apoiar a pesqui- 
sa e registro da história local. 

ES 

Fomentar a criação e a modernivação de museus arqueológicos, históricos, e de interesse cul- 
tural, com recursos técnicos e equipamentos necessários à exposição e salvaguarda de acervos 

reunidos em cada município. 

ES 

Regulamentar a profissão de conservador-restaurador de bens móveis e integrados. MG 

Incentivar a criação de centros de referência cultural regional MG 
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Estado Diretrizes das Conferências Estaduais 

Crir nos municípios centros de memória com a finalidade de levantar, mapear, nventarir as 	MT 

diversas formas de expressão cultural, descentralizando as ações do TPHAN levando a cabo a 

munidplivaçãO da cultura. 

A partir de projetos que garantam a multifuncionalidade construir e ampliar a rede fisica da 	MT 

cultura em todos os mnnicípios: museus, bibliotecas, anfiteatros, casas de cultura e outros. 

Criar espaços como museus, bibliotecas para identificação, preservação dos bens culturais 	P13 

materiais ou imateriais em cada região. 

Estimular a criação de institutos históricos, geográficos e culturais para a democratização e 	P13 

preservação dos valores culturais. 

Criar instrumentos de fomento à pesquisa e difusão dos bens patrimoniais e culturais. 	PB 

Proteger e administrar os bens do patrimônio histórico cultural. 	 PB 

Criação de núcleos, coordenações e/ou diretorias que tratem do patrimônio cultural no ámbi- 	P13 

tu das administrações municipais. 

Aproveitamento dos espaços fisicos dos prédios históricos suburi1iados para utili7ação dos 	P13 

movimentos culturais. 

Criação e revitalização de espaços culturais - bibliotecas, arquivos, memoriais, museus, casas 	PE 

de cultura - onde se possa resguardar e preservar a memória de cada município, enfatizando a 
identidade cultural e o patrimônio cultural, histórico e natural, com apoio das três esferas: 

municipal, estadual e federal. 

Recomendar e incentivar a criação de museus municipais. 	 P1 

Criar o Sistema Estadual de Museus. 	 P1 

Dentre os mecanismos legais de preservação e promoção do patrimônio cultural, como 	SC 

inventários, niapeamentos, tombamentos, registros, leis de incentivo, desapropriações e ajus-
tes de conduta, destacam-se os inventários dos bens e manifestações culturais materiais e ima-
terinis, enqi'onto ação básica permanente dos entes públicos para a implantação de políticas e 
programas específicos de salvaguarda e que deve ser merecedora da mais ampla disseminação 

entre os municípios brasileiros. 

Incentivar a implantação de museus nos municípios onde se identificar patrimônio de grande 	SP 

relevância a ser preservado. 
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Sudeste 

Sudeste 

Eixo V - Comunicação é Cultura 
0ntribuiÇõeS dos Seminários Setoriais 

incorporam-se  ao cotidiano das pessoas com novas 

práticas e rotinas culturais- 

0 debate sobre comunicação é cultura estutura-se, além 

do mais, a partir da compreensão de que ambos são 

Um bom começo para o debate proposto é o do 

reconhecimento da importância que os meios de 

com1nCaÇão assl1mitam na constituiÇ0 das socieda-

des modernas e a centralidade que eles ocupam na 
atualidade. O quadro cultural decorrente das trans-
formações comunicaCionais indica uma radical 

reconfiguração da dimensão simbólica do mundo 

contemporâneo. Um cenário em que as grandes cor-
porações de mídia redesenham a esfera pública, num 
processo de fabricação de desejos coletivos, que 

direitos humanos inalienhveis, e assim devem ser encara-

dos por qualquer governo ou governante. Para que esse 

debate seja re1i7.ado com a profundidade necessária, é 

preciso, portanto, trabalhar com um conceito abrangen-
te de cultura e uru conceito ampliado de comunicaÇo. 

Propostas de Diretrizes dos Seminários Setoriais 

Estabelecer mecanismos de regulamentação no PNC com gestão e 

controle social participativo garantindo a perenidade das políticas 

públicas favoráveis ao desenvolvimento e à
fliverSaliZaÇã0 dos meios 

com1nicaci0nais e de produção de conteúdos culturais. 

Criar e assegurar espaços obrigatórios na mídia para a divulgação gratuita 

e a veiculação de manifestações e programação cultural nos níveis locais 

e regional e nacional. (1) 

Garantir que os mecanismos de concessão de rádio e TV sejam 
democráticos, assegurando a participação da 

efetivamente públicos e  
sociedade civil no órgão competente pela concessão. (2) 

Incentivar políticas públicas que, por meio de mecanismos de incentivos 

fiscais e de um percentual da verba governamental destinada à 

publicidade garantam espaço na grande mídia para a divulgação, a 
distribuição e a circulação das informações e dos produtos culturais 

brasileiros. 

Garantir a democratização efetiva dos meios de comunicação de massa, 

incluindo o estabelecimento de um espaço obrigatório de divulgação e 

fomento cultural (mínimo de 10% da programação), incentivando as 

produções independentes. 

Mobilar a sociedade civil 'via debates e reflexões aumentando o poder 

de decisão sobre o conteúdô exibido nos meios de 
comu nicação. 



Norte 

Média 	Nordeste 

Média 
	

Sudeste 

Média 	Norte 

Sub-eixo A - DemOcra  tizaçãodosnielos de conunicaç 
Propostas de Diretrizes dos Serninários Setoriais 

Garantir a difusão da cultura popular em âmbito nacional criando uma 	Média rede de TV aberta mantida pelo Mmc. 
(Obs.- essa direfrifoipropo#a no 

seminário setorial como parte do eixo: economia da cultura) 

Região 

Sudeste 

Priõrjdade 

Criar um canal de intervenção onde as pautas culturais da mídia local 
sejam definidas com a participação de representantes dos diversos 
segmentos da comunidade artística  e cultural.  

Mobilizar a sociedade civil para discutir a lei de concessões dos veículos 
de comunicação, propondo sua revisão no Congresso Nacional. 

Que os Ministérios da Educação e da Cultura participem de forma 
efetiva do processo de implantação dos sistemas digitais de rádio e TV 
no país. 

Estabelecer discussões permanentes sobre comunicação e cultur 
ri 	

a, 
cando um calendário de conferências que seja permanente. 

Rádios comunitárias e TVs livres 

Aiupliar o acesso à concessão o acesso às rádios e TVs comunitárias, 
revendo a legislação vigente, desburocratizando  e avançando no 
processo de digitalização. 

Criar instrumento legal que atribua aos municípios o poder de legislar 

sobre rádios comunitárias sob deliberação dos conselhos municipais de 
radiodifusão (3) 

Sul 

Sudeste Média 

 

Ampliar as concessões e a potência das rádios comunirrias, garantindo 	Média 	Sudeste a transparência do processo. 

ANOTAÇÕES 
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Sub-eixO Á 
fl oCr  zação dos meios, de mufliCaÇã. ('con1rnuaía0 

prootaS 	
S deDeZes dos SeminanoS etofla1S 	

Pofld 	Re 

	

ã0 de mídias alternalivas 	Média 
Fosnentar a criação, regulamentação e a nutenç  
decomunicação, como: TV livres, rádios comunit5, etc (4) 

	

Promover a ampliação da capacidade de atuação das rádios comuflit5S, 
	Baixa 

desburocratizando e revendo as limitações impostas pela lei 

regulamentadora.  

Argumen
tações e Complementos registrados nos Seminários 

Argumentos Contrários 

Diretriz não factível, por não ter 
parâmetro para avahaçaO. Que a programaÇao 

cultural seja definida e/ 
ou prodraida pela 
sociedade civil organizada  
Reg1amentar a lei dos 
30% das emissoras para 
programação local e 
regionaL 

Incentivar a criação de mídias e 
meios de cornunicaÇão com 
Participação da sociedade. 

Deixar doto os critérios de 
concessão. Eliminar o 
excesso de burocracia para 
a abertura de rádios 
comunitárias 

Os participantes dos 
conselhos devem ser 
pessoas carentes, de 
comunidades. 

Por meio de mecanismos 
governamentais 
(Ministério da Cultura e 
Ministério da 
comunicação). 



Nordeste 

Regionalização e descentralização 
das emissoras de TV 

Propostas de Direfrizes dos Seminanos Setcriis 	 Prion 

Democratizar e universalizar o acesso ao sistema público de 
comunicação institucional ÇI'V rádios etc), garantindo a regionalização 
da produção. 

Criar redes regionais de Tv e rádio de cultura popular. 

Fortalecer a cultura local e region1 criando cotas nos meios de comunicação 
e cotas dos gastos governamentais  com a mídia para divulgação da cultura 
popular e de produtos e bens culturais em mídia aberta. 

Garantir espaços para as entidades culturais nos veículos de 
comunicação, criando cotas de exibição de conteúdos regionais, de 
produção independente. 

Nordeste 

Nordeste 

Integrar à grande mídia as produções de cultura local e regional que 
tenham foco na diversidade cultural. (1) 

Regionalizar a programação das TVs, veiculando produções realizadas à 
partir das peculiaridades locais. (2) 

Assegurar espaço para a Produção Cultural local nos meios de 
comunicação de massa e em Empresas de Telecomunicações. 

Regulamentar o texto da Constituição de 1988 que determina a 
regionalização e descentralização efetivas dos meios de comunicação, 
garantindo a produção local e o intercâmbio cultural regional. (3) 



oposta de Dixel±Fzes 

Produção (Informação, comunicaÇão e Diversidade) 
Cento 

Valorizar a diversidade cultural local 
estimulando a criação de salas e  

pólos de produção e exibição de conteúdo cultural e núcleos de 
	 Oeste 

produção cultural, nos municípios. (4) 

Promover o intercâmbio e a circulação das produções cultutalS regionais. 	
Baixa 	Sul 

	

Fomentar a Produção Cultural, garantido a diversidade e Baixa 	
Sul 

representatividade local e regional. 

nos meios de comunicação, sobre a 	Baixa 	Nordeste 

Criar uma rede de informações,  
produção cultural em todas as formas de expressão. 

Argumentações e Complementos registrados nos Semifláti0s: 

Argumentos Contrários 
Complementos 

Argumentos Favoráveis 

Pode ser um processo complicado 

de operaciOnalizar 

Deve ser urna piioridad; 
pois a TV é responsável pela 
"LÜVas2.o c0ltuiul" e a 
legislação vigente é andga. 

- Esta regulamentação 
deve ser aplicada já para 
as novas concessões de 
mídia digital. 

- A diretriz tem relação 
cora a Lei Jandira Fega.li 
e com a Proposta de Lei 
da ANCINAVE 

Dependemos da inclusão digital para 
facilitar o rnapeamellto e a criação de 
um sistema de informação. 

Por força de lei as grandes 
mídias á devem aumentas 
a veiculaÇão de programas 
locais 



Estado 

AC Regulamentar e democratizar a infra-estrutura e a propriedade dos meios de comunicação. 

AC 

Caderno de propostas 

Eixo V Comunicação é Cultura 
Contribuições das Conferências Estaduais 

ub-eixoA.. .D ocratizaçâo dos meios dê comunicação 
Propostas de Diretrizes das Conferências Estaduais 

Desburocra tizar  
acesso às concessões de veículos de comunicação (rádio e TV comunitá-

rias) de caráter sociocultural. 

Criar mecanismos que possibilitem o livre acesso à produção e pesquisa audiovisual fim 
ciada pelo poder público. 

Ci-ir e fortalecer as emissoras de rádio e TVs comunitárias. 

Dotar a rede pública de ensino de equipamento multimídia para aprodução e difusão da 
linguagem audiovisual. 

Criar programa de melhoramento da produção cinematográfica em todos os estados brasi-
leiros. 

AC 

Criação de conselhos públicos para área de comunicação a nível federal, estadual e 

Exigir o cumprimento da lei federal sobre a concessão de rádios e TVs comunitrias, para que 
sejam restritas às associações culturais e de moradores e que seja observada a lei nacional que 
rege o funcionamento de rádios e TVs comunitárias, no que di7 respeito à divulgação da cultu-
ra popular local. 

Incentivar, implantar, legalizar e fiscalizar a criação de rádios e TVs comunitárias nos municí-
pios (e que as rádios comunitárias atuem de forma articulada às tvs comunitárias) para a difu- 
são e divulgação das ações culturais de sua comunidade, dos grupos e produções de artistas 
locais. 

Instituir um prêmio anual "comunicação é cultura", para empresas de comunicação e mídia 
que produzem matérias sobre as ações culturais e artísticas e que pensam estratégias de comu-
nicação u7ando as diversas expressões culturais locais. 

Re21i7ar campanhas de valorização dos artistas locais nos meios de comunicação de massa e 
comunitários. 

Regulamentar a comunicação estatal, definindo critérios para a utilização de verba pública em 
ações de comunicação, garantindo espaço para a divulgação da produção cultural local, priori- 
zando as campanhas educativas e garantindo a contratação da mão-de-obra local (artistas e 
grupos locais). 

AC 

AC 



Estado 
-z? 

Propostas de Diretrizes das Conferências Estaduais 

Garantir e fiscalizar a existência de programas nas rádios privadas de cada município, um pro-
grama semanal, com no mínimo uma hora, para divulgação dos grupos, produções e bistó- 

ria/cultura local (redaç originada no eixo Economia t cultura) 

Mecanismos de criação de Rádios e TVs comunitárias nos municípios, em parceria com o 
	.CÏLVL 

Ministério das Com 	 inicações. 

Criar linhas de crédito junto aos bancos oficiais, financiamento para aquisição de equipamefl 
	AM 

tos para Rádios e TVs c
omunitriaS, assim como desburocratizar a concessão de canais de 

rádio e TVs comunits junto ao Ministério cks Comunicações. 

Incentivar pesquisa cultural, contemplando várias abordagens, tais como, econômica, social, 
	AM 

antropológica, étnica e histórica,  e  organização e divulgação das informações obtidas. 

Estabelecer controle social da programação de t, 	obstrui 

rádio e meios de difiasão como forma 	AM 

de se combater a censura exercida pelo mercado, que obstrui olie fluxo de informações, opi- 

niões e interpretações. 

Corrigir a distribuição desigual de recursos, a
umentando beneficios fiscais para os empresários 	AM 

que aplicam seus recursos em projetos das regiões menos favorecidS assim como aos municípios 
que destinam seus orçamentos acima do percentual do orçamento do Ministério d

a  Cultura, atri-

buindo-lhes unirepasse maior no fundo de panicipação dos municípios como incentivo. 

Utilizar o Fundo Nacional de Cultura para financiamento estratégico das  ações estruturantes, 	AM 

concebidas ou aprovadas no âmbito governamental afastada dos interesses pontuais de quem 

gerencia as verbas. 

Criar condições que possibilitem a diversificação da oferta de conteúdos culturais para 	
AM 

grn atendendo, além do gosto da maioria, às demandas das minorias e dos vários públicos seen- 
tados; valorizando a programação estadual com cotas de veiculação, ampliando a participação 

regional dos diversos municípios do Estado na grade das  emissoras estatais e sensibiH7ar as de 

caráter privado, inclusive em nível nacional 

	

Modificação da Lei 9612, que regulamenta a rádio comunitária, desnculando do processo de 
	BA 

autorização a aprovação pelo Congresso Nacional, transferindo esta autorização e responsabi- 

lidade para os municípios, respeitando as 
exigências técnicas  necessa& 

	

stalação e funcionamento de bibliotecas em todos os 	BA 
Regulamentar, normatizar e garantir a in  
municípios, equipadas com infocentros/mídias diversas. 

	

zborar mecanismos para garantir a descentrs17ação dos meios de comunicação possibilitan- 	CE 

do acesso democrático de públicos diversificados. 
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Sub-eixoC Sistema Nacional de Cultúra (continuaçâo) 
Diretrizes das Conferências Estaduais 

Criar leis e mecanismos que assegurem a veiculação de mídia cultural 
comunica 

	

	 em veículos de 
ção comercial aos projetos aprovados em fundos e leis de incentivo à cultura. 

Estes projetos devem ter fundos específicos para divulgação e acesso a descontos e a pre- 
ço de custo. Uma parte da verba destinada à divulgação deve ser reservada aos veículos de 
comunicação comunitájo5 

Auipliação dos pontos de acesso para transmissão de canais comunitários de TV a cabo. 

Concessão de maior número de rádios comunitárias, e disciplinar as concessões. De acor-
do com as demandas locais. 

Fomentar a criação de rádios comunitárias e garantir a capacitação técnica de radiodifusão 
Para indivíduos 

 ligados às comunidades para que as demandas das mesmas sejam priorizadas, 
criando e capacitando um conselho de moradores para a fiscalização periódica d  rádios. 

Fomento à montagem de cineclubes, preparados para a difusão de conteúdos audiovisuais, 
para a produção de conteúdos locais e regionais e para a capacitação de gestores e forma-
ção de realizadores nas mais diversas áreas do audiovisual. 

Fomento e/ou criação de mecanismo de distribuição de produções e conteúdos, seja por 
transmissão (satélite), seja por suportes fisicos, como o DVD ou discos rígidos. 

Promover reformulação de legislação de direitos autorais em difusão de obras artísticas e 
culturais, facilitando o acesso por parte das instituições culturais. 

Garantir um Percentual de participação do artista local em produções dos veículos de comu-
nicação de massa realizadas regionalmente. (redação oiiginada no eixo Economia da Cultura) 

Criação de telecentros com estruturas suficientes e eficazes para a produção e a difusão de 
conteúdos das mais diversas manifestações artísticas e culturais. 

Fortalecer os meios de comunicações populares já existentes como as rádios comunitárias, 
jornais alternativos, murais, entre Outros. 

Criar estratégias de visibilidade para os atores culturais, de modo- estes possam garan-
tir uma agenda cultural nos meios de comunicação. 

Estimular o acesso da sociedade civil à produção dos conteúdos (temas, assuntos) criados 
pelos meios de comunicação de massa, como parte do processo de apropriação destes 
conhecimentos 

Recomendar ao Poder Público Estadual que crie um Plano Estadual, que inclua a rádio, 
mídia eleimnica, mídia impressa, de forma a garantir a veiculação da cultura do Estado. 

Propostas de 

ES 

Caderno de propostas 



Estado 

Propostas de Diretrizes das Conferências Estaduais- 
- 

redes de cultura e 0UflicaÇã0  comunitária  
Fomentar a criação de 

 

* Criar e fomentar cultura de rede, de modo a afirmar e 
difundir  a diversidade cultural; dif  

estimular o 
desenvolvimento de cooperativas e associações 

culturais e de  omuflicaçã0; 

$ Incentivar a criação de canais populares de comunicação direta com o público, como 

sites, jornaiS e boletins, de abrangência regional; 
rádios e TVs comunitárias,  

a Criar mecanismos legais de inserção das  manifestações culturais pop1lates nos meios 

de comunicação;  

a Viabilizar acesso on-line às bibliotecas públicas e c
omunitárias, como forma de difusão e 

pesquisa para os cidadãos; 
open source, contendo documentos, livros ou con- 

• Criar um site com um banco de dados onde qualquer pessoa ou grupo possa expor seu 

teúdo audiovisual da cultura regional  

trabalho; 

• Viabilizar telecentros e n
úcleos de produção audiovisual comunitários, devidamente 

equipados com tecnologias a serem disseminadas para toda a população; 

a Preservar e estimular formas de expressão das 
culturas populares que se manifestem 

como possibilidade de comunicãÇãO CO 
 

gestão compartilhada, entre governo e sociedade civil, da outorga e 	MG 

Assegurar a  
do fu

ncionamento de canais de radiodifusão e dos novos mei 
s originados do pro- o 

cesso de convergência digital 

a Democratizar a concessão e renovação de outorga de canais de rádio e televisão; garan- 

tir, com a participação da s
ociedade civil, o controle social (com flsc1i7aÇão, através de 

to do interesse público dos meios de 
conselhos), sobre as concessões e o 

cumprimen  
statal e público de  

comi,nkação de massa; regulamentar OS sistemas e  

a 
Criar e/ou fortalecer comitês educativos de gestão pública e privada, democráticos e 

participativos para os veículos de radiodifusão 
comunitários, enfatizando a conbui- 

ção da sociedade civil na formatação dos temas e conteúdos; 

• 
Fortalecer o Conselho Nacional de Comunicação, com vistas a controlar a influência 
do poder econômico no setor; criar e implementar conselhos regionais de Comunica-

no e sociedade civil para fomentar a 
ção e Cultura com representação paritária do gover  

democratização  da informação e da cultura; 

a 
Criar rede nacional de rádios e TVs abertas, ligadas ao Ministério da Cultura, para 
desenvolver, divulgar e promover a cultura e as produções artísticas regionais de todo o 

País; investir na q
ualificação e atua li7açãO técnicas do sistema público; 	

caçoes 

a Exigir que o Ministério das Comunicações e a Agência Nacional de Telecomuni 

assegurem o cumprimento da legislação relativa à exploração dos c
anais de rádio e TV 

uas missões sociais e não calam  
educativos e comvnitátios, para que exe1tem s 

	na sim- 

ples exploração comercial; 

a Assegurar o compartilhamento do uso dos novos canais que serão implantados com a 

adoção dos sistema digital de rádio e televisão; 

a Garantir o uso, pela produção c
ultural independente, de, no mínimo, um canal por 

Estado, por operadora no sistema de telefonia celular, para a veiculaÇão de conteúdo 

audiovisual 

MG 
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Sub-ei*c, Ç Sistema Nacional de Cultura (onfimíaçj 

Propostas de Diretrizes das Conferências Estaduais 

Apoiar a concessão de rádios comunitárias e a formalização das já existentes. (Nova 
proposta/moção - apresentada na Plenária Final); 

Repudiar a penalização dos dirigentes de rádios comunitárias não formali7adas. 
proposta/moção - apresentada na Plenária Final. 

Instalação de rádio cultural comunitária regional e atuar nas liberações junto ao Ministério 
das Comunicações. 

Criação de uma gravadora pública em convênio com a TVE, produtora para outras áreas. 

Ampliar o núcleo de pesquisa em comunicação audiovisual, contemplando os produtores 
culturais e jovens interessados num aprendizado mais amplo sobre o universo e as impli- 
cações étnicas, sociais, econômicas, poéticas e culturais dessas mídis e o acervo de obras 
acumulado durante a sua história. 

Criar um conselho de comunicação pautado na transversalidade com a cultura, de caráter 
deliberativo com a participação equitativa do Poder Público e Sociedade Civil para regula- 
mentar a programação das rádios e T\Ts públicas gerida pelo Estado.( TV Assembléia, 
Canal 20, etc) 

Criar espaços nos centros culturais e dotá-los de equipamentos técnicos para a utilização 
da classe artística e sociedade civil, no intuito de fomentar a produção de conteúdos para 
os meios de comunicação. 

Criar uma rede pública de rádio e TV cultural, financiada pelos governos federal e esta-
dual, gerida pelo Conselho Estadual de Politica Cultural. 

Dar acesso aos bens culturais (impressos, audiovisual, teatro, música, etc) a portadores de 
necessidades especiais, através de sistemas de integração. 

Fazer cumprir a lei n° 9610/98 (Lei de Direitos Autorais) sobretudo nos eventos abertos 
ao público. 

Criar conselhos municipais, estaduais de apoio e divulgação da cultura local nos meios de 
comunicação. 

MS 

MS 

MT 

Implantar TVs comunitárias para 
região. 

egistrar e divulgar as manifestações artísticas de cada P1 

O MinC deverá participar diretamente da discussão sobre as concessões de rádios comu-
nitárias e de rádios e televisões educativas, bem como da liberação de YVs comunitárias de 
sinal aberto, e estabelecer instrumentos que garantam a existência de um projeto realmen-
te cultural para essas emissoras. 

cado de propostas 

PR 



SubeixøC-, 	
Ci1tú a ( nç4qï: iciona 

Propostas de Diretrizes das Conferênci 	
d as Estauais 	

Estado 

Criação, nos 
 três níveis de governo, de uma politica de formação para a produção, uso e 

	PR 

consumo dos meios de comunicação e para o  fortalecimento d  culturas regionais. 

O MinC deverá ter participação efetiva e direta no processo de digit1i7aÇão dos canais de 
	PR 

rádio e TV, garantindo a democratização no uso e di
stribuição desses canais. 

Facilitar o acesso aos veículos de comunicação de massa regionais conforme os princípios 	PR 

c
onstitucionais contidos no art. 221, como objetivo de fomentar a fruição de bens e pro- 

dutos culturais. Coibir práticas monopolistas, como por exemplo o'jabá
t  na música, atra- 

o deputado Fernando Ferro) em tramitação no Congres- 
vés de apoio à proposta de lei (d 

so Nacional. (redação originada no eixo economia da cultura) 

Promover a democratização do acesso à informação cultural e circulação dos bens, tendo 	RJ 

em vista os seguintes pontos: a) inclusão digital; b) fortalecer a 
comuni ão com1nitária: caç  

TVs, rádios e jornais. 

Criar grupos de avaliação que revejam todas as concessões e 

emissoras e redes de rádio e televisão do território nacional. 
	critérios de concessão de 

e rádio) de alcance nacional vinculados ao Ministério 
Criar órgãos de comunicação 

da Cultura. 

Promover ampla discussão sobre a democratização das leis de 
comunicação do Brasil: 	Rj 

ANCINAV, Lei Geral das 
COM11nicações, Lei  Jandi-ta (Regionali7ação) Rádios Comunitá-

rias e TVs Comunitárias. 

Retomar os debates sobre a criação e a regulamentação da ANCAV. 	
RJ 

Promover a produção de conteúdos nacionais que expressem a diversidade cultural, no 
	RJ 

sentido do investimento em um efetivo sistema público de 
comunicação, em centros 

públicos de produção, na construção de uma rede pública de comunicação. 

Criar um efetivo e abrangente sistema de rede pública de comunicação 	
RJ 

Incentivar e fomentar mídias alternativas de modo a legitimar e democratizar a informa- 
	RO 

ção, garantindo a produção e a circulação de uma cultura livre, auto-sustentável e que con- 

sidere as diferenças regionais. 

Promover o reconhecimento e a divulgaç 	
S 

ão, pelos meios de comunicação social, das ações 	R 

culturais, de forma ampla e criativa. 

Promover a discussão da importância da influência das mídias na sociedade e a reali7ação 
	RS 

de novos fóruns de discussão sobre comunicação e cultura, visando a encontrar novas for- 
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Sub-eixo C - Sistema Nacional dé Cultura (conIinuaça) 
Propostas de Diretrizes das Conferências Estaduais 

mas de pensar, planejar e divulgar as ações do setor. 

Promover, nas midias eletrônicas , a produção de programas culturais que divulguem a 
memória dos municípios. 

Questionar, com os governos, o estabelecimento depolíticas públicas junto às mídias para 
produção e divulgação da cultura em todos os segmentos, para garantir a todo o cidadão o 
acesso à informação cultural a que ele tem direito. 

Potencializar o papel estratégico da indústria cultural e seu reconhecimento  pelas mídias, 
tendo em vista a contribuição das ações culturais para o fortalecimento da identidade, 
Para a continuidade criativa e para a geração de empregos. 

Sistematizar a criação de projetos culturais em parceria com veículos de comunicação. 

As políticas públicas a serem adotadas para o desenvolvimento da cultura no Brasil devem 
	SC 

contemplar a criação e manutenção de fundos, editais e leis de incentivo adequadas tanto à 
produção quanto à divulgação. Estimular fóruns permanentes e garantir a exibição da pro-
dução nacional, com ênfase às manifestações  populares. Estas políticas devem ainda esti-
mular a critica e editorias especializadas de cultura nos meios de comunicação e promover 

a circulação da produção regional em cinema, rádio, TV, exibições públicas, mídia eletrôni-
ca e impressa. Fomentar a difusão e preparo para a captação de recursos para todos os seg- 
mentos da sociedade. Para isso, o setor de comunicação no país precisa de ser melhor 
regulamentado e fiscalizado e o seu monopólio combatido. 

Criar conselhos municipais de comunicação como órgãos consultores da otimização de 
	SC recursos públicos, destinados à comunicação no Município. Estes conselhos devem ser 

articuiadores dos meios de comunicação commijjo5  e públicos, junto às manifestações 
artísticas locais, garantindo o acesso destes através de escolas e entidades comunitárias, 

democratizando os bens culturais produzidos da região. Este Conselho deverá atuar em 
conjunto com o Conselho Municipal de Cultura, objetivando a difusão e orientação das 
Leis de Incentivo à Cultura entre investidores, apoiadores e produtores culturais. 

Municipalizar o processo de concessão para rádios comunitárias através do Conselho 
	SC Municipal de Comunicação, ressaltando a necessidade de critérios menos burocráticos, 

adequados para a concessão e a fiscalização do cumprim 
emissora. 	 ento do papel sócio-cultural da 

Estimular e divulgar iniciativas de fiscalização e denúncia social da mídia, comoa c pa- 
am 	SC 

nha: "Quem financia a baixaria é contra a Cidadania". Também criar mecanismos legais de 
combate ao "jabá nas rádios, como a uma lei que proíba as pessoas jurídicas autorizadas, 
concessjonas 

 ou permissionárias de serviços de radiodifusão e televisão, de receber 
dinheiro, ou qualquer outra vantagem, direta ou indireta, de gravadora, artista ou seu 
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Estado 

SC 

Subei0 C Siste NaC0' iu 

Propostas de Diretrizes das Conferências Estaduais 
ou privilegiar  a execução de 

empresário,promotor de concertos, ou a
fins, para executar  

determinada música. 
,,Comunicadores Comun nirios" para a articulação entre os 

Criar projetos de formação de ComU  
de 	miiniCaÇã0. Criar cursos de qualificação sobre 

produtores culturais locais e os meios  
cultura para os envolvidos na gerência dos 

meios locais deomuflicação. 

Garantir a inserção dos veículos de comunicação públicos, educativos e comi 
	iniriOS no prO- 	SC 

das emissoras  para preservar a equivalência c
ompetitiva entre as redes 

cesso de djgitalizaÇão 
públicas e privadas assim como ampliar o debate da TV digital para toda a sociedade brasileira. 

Investir  em um efetivo sistema público de 
comunicação, baseado no fortalecimento de emis- 	SP 

soras de rádio e TV c
omUflita5, em cennalS públicas de produção de conteúdo audiovisual, 

na co
nstrução de urna rede nacional pública de comunicação, que opere como indutora da 

produção in
dependente para rádio e TV, como única forma de garantir a 

sobrevivência e o for-

talecimento da diversidade cultural 

	

Criar agendas, Calen
dários, boletins e revistas culturais em todos os níveis da federação, enviando 

	SP 

tudo para 0  instrumento eletrônico centralizado, para digar a amplitude  da 
produção 

 cultural 
do país, possibilitando a todos os produtores culturais o acesso s mais diferentes expeiiênd 

	

róprios conteúdos nacionais de lin- 	
SP 

Criar as condições necessárias para a produção de nossos p  
guagem digital, levando em conta a diversidade e a variedade das demandas e das 

expressões 

culturais das po
pulações como única forma de enfrentar a hegemOflia simbólica, imposta 

pelos grandes conglomerados comunicaci0 5. 

institucional dos org anismos de comunicação 
Promover a interação

e de cultura do Estado, de 	TO 

forma a termos técnicos es eciali dos em 
comunicação na rea de cultura e vice-versa, buscando 

ffl a ar
ticulação para a formação de urna rede de comunicadotes voluntioS da 

cultura,  para 

rnídia esponnifl 
ocupação de um  maior espaço na  

a a capacitação dos agentes culturais para uma melhor aplicação das fe
rramentas de marke- 

ting cultut4 
* um melhor 

 controle técnico da aplicação das verbas de 
comunicação e cultura em eventos 

de cunho cultural (patrocíw05)- 

RediscutLt a legislação para a implantação de rádios e TVs comuflis, com a participação da 	TO 

sociedade civil através de fóruns, selflitiafloS, confe
rências e eventos afins- 

nacionais de encontros nacionaiS para discussão de políticas públicas de 
comunicação visan- 	TO 

do ao incentivo da cultura nacional, com a participação da 
sociedade civiL 
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c:' 
Ioi1'Ç° 
misotaS dc 

is- 
Propostas de DretriZeSd 	onferênciaEstl als 

Regulamentarcritérios  de Produção e de Exibição do que é veiculado na mídia em geraL

stência de programas na mídia 	AL 
Criar mecanismos legais para garantir e incentivar a exi  

local (rádio, TV, jornal e m
ídia eletrônica), para divulgar as atividades artístico-culturais  

CIOS  municípios. 

Abrir espaço e horário semanal nas TVs públicas, para a divulgação das 
manifestações e gru- 	AL 

pos culturais alagoanos. 

Preservar a memória da cultura e difundi-la democraticamente através dos veículos de comu- 
	AL 

nicação de forma sistemática e continuada- 

Regulamentar e garantir  em todos os meios de comunicação a cota mínima de 10% na grade 	BA 

de programação diária para toda e qualquer divulgação de qualquer segmento da cultura 

Concessão de espaços obrigatórios para veioçãO de bens 	
e outros 	ES 

culturais; serviços; produtos  

através da mídia de massa, como; televisão, rádios, jornal 
cinema,  mídia eletrônica e outros. 

	

Garantir a quebra do monopólio nos meios de 
comunicação e incentivar a regionalização da 	ES 

programação. 

das leis gerais de telecomunicações e a regionaliza- 	
ES 

Ampliar a discussão e agilizar a aprovação  
ção do audiovisual regulamentando o acesso de produtores independentes aos mecnism0S da 

produção e da difusão. 

Garantir programação cultural  local nos meios de comvnicação. 
(redação originada no eixo 	ES 

Economia da Giltura) 

Propor ao poder público estadual mecnismo5 de fisc1iação da lei que garante aveiculaÇão, 
	MA 

em sua grade de programação, da produção fonográfica dos artistas regionais e das manifesta-

ções artísticas e folclóricas. 

Promover e difundir atividades, 
espetáculos e eventos culturais regionais, locais e de 	MG 

pequeno porte. 
1 Divulgar e fortalecer a cultura nas emissoras de rádio e TV com'nr tárias; garantir um tem- 

po 
mínimo para manifestação e divulgação cultural na mídia local; 

1 Reconhecer e dar visibilidade à produção cultural o• •a da periferia e do interior do Esta- 

do nos meios de comunicação, com atenção particular para atividades sem fins lucrativos; 

$ Divulgar feiras, festivais, exposições e iniciativas de intercâmbio municipal e intermunidP 

para troca de informações e expertênciS sobre cultura; 

• 
Garantir o mínimo de 30% de veiculaçãO, no rádio e na TV; de produção local/tegiofl-l; 
respeitadas a pluralidade de expressões e a variedade de horários da programação. 

Estado. 

AL 
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Sub-eixo 13 Regiona1 ação  e descentrafl7aÇ O  da programação cultural 
das enhissoras. de TV (continuação) - 

Propostas  de Djretrize5 das Confréncias Estaduais 

Criar tarifa especial na Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECI) para a posta- 
gem de jornais Culturais produzidos sem fins lucrativos. (Nova proposta - apresentada 
na plenária Final) 

Garantir por Lei a veiculação de musicas regionais nos veículos de comunicaçã
o. 

Realização de um encontro reunindo rádios comuninijias  e comerciais que tenham como tema 
inclusão e difusão dos artistas regionais (estipular e fiscalizar o cumprimento da Lei Estadual 
que obriga a execução de 30% de musicas regionais). 

Criar lei que estabeleça uma cota diária mínima de 2 horas em horário comercial na prograrria-
ção das rádios, para divulgação de conteúdos culturais e livre expressão do setor. 

Criar Lei de Incentivo Fiscal para os meios de comunicação (radiodifusão e televisão) reserva- 	PE rem espaço cultural com ênfase nas culturas regionais. 

Criar uma lei (nas três esferas) que obrigue os poderes públicos a destinarem um espa
ço de 

tempo em horário comercial nos programas institucionais de rádio e televisão, para divulgar o 
Potencial artístico e cultural das regiões no horário comercial 

ar 

Cir programas que divulgar e incentivar as produções cinematográficas regionalizadas. 
	P1 

Rogulanientar  que 30% da programação das rádios comunitárias seja reservado para divulg 
as manifestações culturais e artísticas locais. 	 P1  

Os três níveis de governo deverão implementar 
 gestões que levem à aprovação do Projeto de 

Lei n.° 256, que regulamentao artigo 221 da Constituição Brasileira, visando a garantir a divul- 
PR 

gação de bens culturais  regionalizados em rádios e televisões, ao longo da programação das 
emissoras, inclusive em horário nobre. 

MS 

MS 

PE 

PE 

Assegurar o estabelecimento de espaços nos meios de comunicação para divulgação das ações 
	RS culturais municipais, regionais e nacionais, de todas as  áreas, tomando como exemplo a reser-

va de espaços para o cinema brasileiro na programação das salas de exibição. 

Instituir mecanismos de fiscalização das concessões para funcionamento de emissoras de rádio 
	RS e televisão visando à divulgação da cultura popular e da arte independente. 

Criar mecanismos legais de fomento à regionalização da produção de conteúdo e estimular a 
	SC 

criação dos meios de comunicação locais, independentes dos meios de comunicacão de mas a,s 
como emissoras de Rádio e TV comunitárias, mídia impressa, rádio-poste, cartazes, fanzines e 
rites. 

Estes mecanismos devem estimular a veiculação das TVs Comunitárias em lugares públi-
cos de ampla circulação como correios, rodoviária, bancos, universidades e demais segmentos 
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ëmissotas de TV (coniinuÇ). 

Propostas de iretrizes das Conferêfl1 Estaduais D  

educci0X12i5. A indústria de comunicação deve incentivar 
O 

desenvOlvi1It0 da educação e da 

cultura brasileira, valorizando a sua diversidade através da veiculaÇão da produção cultural 

regional em suas retranSmi5s0ras, Cabeças & R& e salas de exibição. Incentivar campanhas de 

informação para os incentivadores e apoiadores culturais. 

otimizar e 

	

ssoras de Rádios e TVs Públicas e Educativas 	
SC 

Fortalecer a infra-estrutura e abrangência das emi 
para que as mesmas possam atingir todos os municípios brasileiros, assim como  

estender espaços de suas grades para a comnidad 

	

Criar leis de contrapartida sodal, que assegurem espaços destinados à di
vulgação de produtos 	SC 

culturais nos meios de comuniCaÇão comerciais em espaços adequados e/ou horários nobres, espaç  

assim como leis que destinem cotas de tela nos cinemas comerciaispara a exibição de produ- 

ções locais. 

Criar leis  que asserem porcentagens de serviços de 	
por Assinatura e Internet para as 	SC 

c
omunidades carentes e estimular, via convênioS, parcerias e incentivos fiscais a entrada destas 

executoras nos municípios pequenos e afastados. 

	

emissoras de rádio e 	públicas 	e 	TO 

Criar mecanismo para que a sociedade cil interaa com as  
privadas visando ampliar o espaço de programas culturais e educativos com exibição em borá- 

nudanças nas formas de gestão e financiamento das emis- 

tios variados,  bem como sugerindo 

soras públicas tais como: 

a 
incentivo à criação de conselhos gestores com a participação dos segmentos representativos 

da sociedade; 

a 
incentivo à participação da iniciativa privada no financiamento das TV5 e rádios públicas; 

R maior investimento por parte de organismos públicos para as TVs e rádios públicas; 

R cobrança da
s emissoras na produção de programas culturais e de entretenimento de melhor 

qualidade no que se refere a conteúdos que combatam 
adiscriminação, preconceitos e a 

intolerância em todas as suas formas. 

para produção nacional e regional de programação infantil. 

stado - 
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0911 	'A cultura e as Políticas 
Culturais no México" 

"Mercosul Cultura], 
antecedentes, atualidade, 
perspectivas" 

SecretárjoExecutfro do 
Conselho Nacional de 

Cultura do México-

CONACUL'TA 

Secretária Técnica 
da RECAM 

Senhor sirne Nualart 

Senhora Eva Piworar 

Primeira Conferência 

N acional de Cultura 
PROGRAMAÇÃO 

Acadêmja de Tênis 
SCES Trecho 4, conj. 
%, lote 1 E, parte A 
Setor de Clubes Sul 
Cep.: 70200-000 
Brasília-DF 

Dia 13 de dezembro de 2005 

08h Credendento 

13h Almoço 

15h 	Oficina de Informações sobre a Metodologia da ia CNC 

i8h Jantar 

19h 	Apresentação do processo de construção e encontro 
das Conferências do MinC e MMA. 
Coordenador-Geral da ia CNC, Senhor Márcjo Meira e 
Coordenador-Geral da 2 CNMA, Senhor Pedro Ivo 

Abertura solene da ia CNC 

Composição de Mesa ANEXO 1 Assinatura do Termo de 
Cooperação MMA e 

21h 	Show de abertura da ia Conferência "Homenagem à 
Lni7  Gonzaga" com Hermeto Paschoal e Banda. 

Dia 14 de dezembro de 2005 
Mesas 

Rota 

     

   

krniedo Paiéfrán 

 

     

08h30 

     

"A Cultura na Iberoamérjca 
fator de desenvolvimento  
e de integração" 

    

Secretário-Geral da OEI Senhor Francisco Piflón 

      

      

1- Mediador: SecrelírioEzecutjvo, Senhor Juca Ferreira 

2- Mediador: Secretário de Programas e Projetos Culturais, Senhor Célio Turino 
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09h 	Convenção Internacional 
Diversidade Cultural" 

SecretO da Divisão de 
Assuntos MultiCultut2iS 
Laterais do Itamaraty 

Senhor Marcelo Dantas 

Dia 14 de dezembro de 2005 

 

Mesas 

    

    

oniedo pestiaDte 

  

cargo dó paI srànte 

  

     

10h "O Histórico da ImplantaçãO 
dos sistemas públicos de 
Saúde, Educação e Cultura" 

Secretário de Gestão 
Participativa do Ministério 
da Saúde 
Deuputado Federal 
Secretário de Articulação 
InstitucionaL  

Senhor Antonio Alves 
Senhor Carlos Abiclil 

 

Senhor Márcio Meira 

3- Mediador: Secretário de Fomento 
	 Senhor Sergio Xavier 

llh 	5cinco) oficinas simultâneas sobre os Eixos Temáticos da l CNC.  ANEXO II 

13b 	Almoço 

14h30 	G pos de Discussão 

20h 

21h 	P co aberto para Sarau Nacional (orgarti7ação UNE) 
J 

Di 15 de dezembro de 2005 

M sas 

Presidente da Comissão de 
Educação e Cultura da 
Câmara dos Deputados 

Deputado Paulo Delgado 

i- Mediador: Secretário de Identidade e Diversidade Cultural, Senhor Sérgio Mamberti 

10h 	"A Agenda XXI da Cultura" Diretor do CCCB 
de Barcelona Senhor Jordi Marti 

2- Mediador: Secretário do Audiovisual, Senhor Orlando Senna 

11h 	"Comunidade dos Países de 
Língua Portuguesa" 

12h 	O papel do Estado eda 
Sociedade na construção das 
Políticas Públicas de Cultura" 

Assessora Especial 
do Ministro 

Coordenador do Laboratório 
de Políticas Públicas da UFRJ 

Senhora Nazaré Pedroza 

Professor Emir Sader 

13h 	Almoço 

14h30 	Grupos de Discussão 

21h 	Palco aberto para Sarau Nacional (org n7açãO UNE) 
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Dia 16 de dezembro de 2005 

Apresentação e debate sobre as diretrizes 

Coordenadores: 
Secretário de Articulação Institucional, Senhor Márcio m-- 
Ç_ 4-A-: o de Politicas Culturais, Senhor Sérgio Sá Leitão 
Deputado Federal, Senhor Gilmar Machado 

Almoço 

14h30 Apresentação e debate sobre as propostas de diretrizes 

17h 	"Apresentação do processo de formulação do Plano Nacional de Cultura- 
- Secretário de Políticas Culturais, Senhor Sérgio Sá Leitão 

- Deputado Federal Gilmar Machado 

18h 	Apresentação do resultado final das propostas de diretrizes priorizadas 

20h 	Solenidade de encerramento com o 

- Secretário-Executivo Senhor Juca Ferreira e 
- Representantes da CEC, UNESCO, CNC, CNI e OEI 

21h 	Jantar de Encerramento 

Anexo 1- COMPOSIÇÃO DA MESA SOLENE DA ia CNC 

CARGO 	 NOME 
Ministro de Estado da Cultura 	 Gilberto Gil Moreira 
Ministra de Estado do Meio Ambiente 	 Marina da Silva 
Presidente da Comissão de Educação do Senado 	Senador Gerson Camata 
Presidente da Comissão de Educação 
e Cultura da Camara dos Deputados 	 Deputado Paulo Delgado 
Presidente do Forum Nacional dos Secretários  
e Dirigentes Estaduais de Cultura 	 Senhora Vera Mussi 
Representante dos Secretsrios 
e Diretores de Cultura dos Municípios 	 Senhor João Roberto Costa do Nascimento 
Presidente da Confederação 
Nacional da Industns-CNI 	 Senhor Armando Monteiro Neto 
Presidente da Confederação 
Nacional do Comércio-CNC 	 Senhor Antonio Oliveira  Santos 
Representante da UNESCO no Brasil 	 Senhora Rosamana Durand 
Secretsi-jo-Geral da OEI 	 Senhor Francisco Piilon 
Representante das Entidades e 
Movimentos Culturais Membro da COIAB 	 Senhor Fidelis Baniwa 
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A MACHADO 

Itura da UNESCO 
4 

Anexo II - E OS TEMÁTICOS (*nomes sujeitos a confirmação) 

1 Patrimôfli(i) Cultural 

Mediador: 
DEPUTADA FEDE CEI.,crrA PINHEIRO 

Debatedores: 
ANTONIO AUGUSTa ARANTES Nru 

Presidente do IP 

JosÉ DO NASCIM NTO JÚNIOR 
Diretor do departa ento de Museus do IPHAN 

Luis FERNANDO .E ALMEIDA 

Coordenador do Mor menta 

JUREMA  DE SOU 

Coordenadora de o 

4 - Economia da Cultura 

Mediador: 
DEPUTADA FEDERAL ALICE PORTUGAL 

Debatedores 
SERGIO Luis DE CARVALHO XAVIER 
Secretario de fomento e incentivo à cultura SFIC 

ANTÔNIO GRASSI 
Presidente da FVNARTE 

CLAUDIA MARTINS RAMALHO 
Gerente Nacional de Cultura do SESI 

MARTA PORTO 
jornalista  diretora da X Brasil  

5 - Gestão Cultural 

Mediador: 
DEPUTADO FEDERAL PAULO RUBEM SANTIAGO 

Debatedores: 
JOSÉ ALMINO DE ALENCAR SILVA NETO 

Presidente da Fundação Casa de Rui Barbosa 

VICENTE TREVAS 
Subchefe Adjunto de Assuntos Federativos da Presidënci(2 

da República 

ISAURA BOTELHO 
Pesquisadora e coordenadora de difusão do Centro de 

Estudos da Metrópole no Cebrap 

2 - ComuniC. ção é Cultura 

Mediador 
JOSÉ EDUARDO ENDONÇA 

Debatedores:  
ORLANDO SENN 
Secretário de A dio Visual 

MANUEL RANGE NETO 

Diretor da ANC 

EuGÊNIO BuccI 
Presidente da Ra brós 

JORGE DAC 	LIMA 

Presidente da 	PEC 

3 - Cultur é direito e cidadania 

Mediador. 
DEPUTADO FEDERAL CHICO ALENCAR 

Debatedores 
CÉLIO TUR1NO 

Secretário de p 
 e projetos culturais SPPC 

  

SERGIO DU 	IVMBERTI 
Secretário de idntidade e diversidade cultural SID 

UBIRATAN C RO ARAÚJO 
Presidente da ndação Palmares 

MUNIZ SOD 
Presidente da ndaçâo Biblioteca Nacional  

gramas 
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MINIS 	ijj0 DA CULTUp - 
ÓRGÃOS E ENTIDADES VINCULADAS  

Ministério da Cultura MinC 
Esplanada dos Ministérios, Bloco B, 30  andar 
CEP 70068-900 
Brasília - Distrito Federal 

Ministro de Estado da Cultura 
Gilberto Passos Gil Moreira 
Tels.:(61) 316-2171 / 2172 
Fax.: (61) 225.9162 
E-mail: cgm@rninc.gov.sr  

Secretaria de Políticas Culturais 
Secretário: Sérgio Sá Leitão 
Ministério da Cultura - MinC 
Esplanada dos Ministérios Bloco B, 30  andar 
CEP 70068-900 
Brasília. - Distrito Federal 
Tel.: (61) 3316-2280 
Fax: (61) 3223-3616 

CEP 70068-900 
Brasília - Distrito Federal 
TeIs.: (61) 3316-2149 
Fax: (61) 3321-7712 

Secretaria de Fomento e Incentivo à Cultura 
Secretário: Sérgio Luis de Carvalho Xavier 
Ministério da Cultura - MinC 
Esplanada dos Ministérios Bloco B, 10 andar 
CEP 70068-900 
Brasília - Distrito Federal 
Tels.: (61) 3316-2221 
Fax: (61) 3223-4210 

Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional 
Presidente: Antonio Augusto Arantes Neto 
Telefones: (061) 326-7111 
FAX: (061) 414-6275 
E-mail; gab@iphan.govbr 
Outros links IPHAN: 

Secretaria de Programas e Projetos Culturais 
Secretário: Céu0 Turino 
Setor Comercial Sul 
Quadra 4, Bloco A, 20 andar - Edificio Vera Cruz 
CEP 70304-000 
Brasília - Distrito Federal 
Tel.: (61) 3901-3819 
Fax: (61) 3901-3822 

Secretaria do Audiovisual 
Secretário: Orlando de Safles Sentia 
Setor Comercial Sul 
Quadra 4, Bloco A, 60 andar - Edificjo Wra Cruz 
CEP 70304-000 
Brasí1i  - Distrito Federal 
Teis.: (61) 3901-3807 / 3853 
Fax: (61) 3225-3293 / 3316-2229 

Secretaria da Identidade e Diversidade Cultural 
Secretário: Sérgio Duarte Marnbertj 
Ministério da Cultura - MinC 
Esplanada dos Ministérios, Bloco B, 2° andar  
CEP 70068-900 
Brasília - Distrito Federal 
TeIs.: (61) 3316-2100 
Fax: (61) 3321-7840 

Secretaria de Articulação Institucional 
Secretário; Márcio Augusto Freitas de Meira 
Ministério da Cultura - MinC 
Esplanada dos Ministérios, Bloco B, 3° andar 

Agência Nacional do Cinema 
Presidente: Gustavo Dahl 
Telefones: (021) 2126-1347 / 2126-1339 
FAX: (021) 2126-1235 

FUNDAÇÕES 

Fundação Casa de Rui Barbosa - FCRB 
Presidente: José Almjno de Alencar e Silva Neto 
1 elefones:  (021) 2537-8923 / 2537-0036 
FAX: (021) 2537-8924 
E-mail: fcrb@rb.gov.br  

Fundação Cultural Palmares - FCP 
Presidente:  Ubiratan Castro Araújo 
Telefones: (061) 424-0108 
FAX: (061) 326-0242 
E-mail: 

Fundação Nacional de Artes - FUNARj 
Presidente: Antonio Grassi 
Telefones: (021) 2279-8004 / 2279-8003 
FAX: (021) 2532-3431 
E-mail: gabinete@futegovr  

Fundação Biblioteca Nacional - BN 
Muniz Sodré de Araújo Cabral 

Telefones: (021) 2240-8079 / 2220-1994 
FAX: (21) 2220-4173 
E-mail: gabinetebn.b 
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nal de Cultura 
sável- Secretaria de Articulação Institu- 

a os, sociedade civil e aconstrução 
ública de cultura. 

de 

Câmaras Setri3.is de Cultura 
Órgão Respnsâve Secretaria de Política Cultural 

consultivos vinculados ao Conselho 
Política Cultural (CNPC), e terão como 
rnecer subsídios e formular recomenda 
Lefinição de diretrizes, estratégias e politi-

para o desenvolvimento dos diversos 

ais, em sintonia com os eixos centrais 
s do Ministério da Cultura: o incentivo à 

o amplo acesso à fruição simbólica; o for- 

da produção artístico-cult

as 
	na Econo- 

setores capazes de ger trabalho e renda; 
o 

São órgãos 
Nacional de 
atribuição fi 
ções para a 
cas pública 
setores cul 
das politic 
produção 
taleciment 
mia, como 

C a prom
oção da cidadania mediada pela Cultura e 

pela Arte. 

- 	de 	 e Para todos 

tantemente atualizado por i-'-'- -- - 	 - 

produzem Promovem,gerem e estudam a cultura em 

nosso país - esse é o projeto do sistema nacional de 

informações culturais. 

2. PROGRAMA MONUMENTA 
Órgão responsável: Programa Monumeilta/Bm 

O Monume1ta é um programa estratégico do Minis-
tério da Cultura com financiamento do Banco Intera 

- 	
Desenvolvimento - BID e apoio da 

cultura Brasil, todos 

LEI FEDERAL D 

Órgão Responsáv 
vo à cultura 

Concebida em 19 
culturais, a Lei a 

8.313/91), ou Lei 
da, poder ser usad 
desejam financiar ' 

Ela instituiu oPr 
ra (Pronac), que - 
Fundo Nacional 
Fundo deInves 

o 

* 

e 

INCENTIVO CULTURA 

Secretaria de Fomento e Incentl  

a 

o 

O Fundo NaciOn 
jetOS culturais a 
ou cessão a fund 
cão de fundos d 

O Mecenato vi 
dores que apoi 
doação ou pa 
aproveitam a 
Imposto de Re 
Além da isençã 
imagem institu 

PROGRAMA 

GESTAO 
LEIRA 

Sistema Naci e 

Órgão respo 
cional 
Entes federa 
uma política 1 

 - 	construído e cOliS- 

É um portal aberto ntera 	ce atores que 

à Cultura (Lei n  Incentivo .--- - 

ÇÕESDOC 

A POLÍTICA CULTURAL BRASI- 

físicas 

merlCano 
UNESCO. Seu conceito é inovador e procura con)u-

gar recuperação e preservação do patrimônio com 

econômico e social. desenvolvimento  
Fazem parte dos objetivos do programa preservar 
áreas prioritárias do patrimôniO histórico e artístico 

urbano, aumentar a consciência da população acerca 

do patrimônio aperfeiçoar sua gestão estabelecer cri-

térios de prioridades 
deconservação e estimular a uti-

lização econômica, cultural e social das áreas em recu- 

peração de âmbito do projeto. 
Atualmente são 26 cidades que participa

m do Progra- 

olhidas de acordo com sua repre- 
ma, todas elas esc 
sentatividade histórica e artística e a urgência das 

ecionadas 
obras de recuperação. Entre as obras sel  
estão centenas de monumentos como museus, igrejas, 
fortificações, casas de câmara e cadeias, palacetes 
conjuntos escultóricos, conventos, fortes, ruas, logra-
douros e edificações privadas em áreas tombadas. 

O Programa Monumenta tem apoiado a implantação  

e a modernização de museus nos sítios históricos, 

equipamentos que fortalecem a dinâmica das cidades 

ca estratégia de sustentabilidade dos projetos locais. 

3. BRASIL PATRIMÔNIO CULTURAL 

Órgão responsável: IPHAN 

Os recursos destinados à área de patrimônio repre-
sentam 26% do total dos recursos finalisticoS do 
Órgão, o que bem retrata sua importância dentre as 

políticas culturais do Governo Federal. 

A partir da revisão do Plano Plurianual  para 2005, 

alocação dos recursos destinados ao pro- 
houve a re 	 s: Memória Viva (patrimô- 
grama Cultura e Tradiçõe 	

Patrimônio Cul- n,0 
imater

ial) para o programa Brasil 
tural (patrimônio material), o que implicou a extinção 

justifica-se a partir do novo 
do primeiro. Tal ação  

1 .,incentivar nvestlme t0s 

 '-._.---- - 
avés de empréstimos reembol5ci5 

perdido e o Ficart possibilita a cria-
investiment0s culturais e artísticos 

ç; 
ouanet, como também é conhed 

por empresas e pessoas físicas que 

rojetos cultural5. 

grama Nacional de Apoio à Cultu-
formado por três mecanismos: o 

e Cultura (FNC), o Mecenato, e o 
ento Cultural e Artístico (Ficart). 

-i,. cultura destina recursos a pro- 
da 

(mecanismo está inativo). 

:i:., benefícios fiscais para uí'5ti 

rem 	srniturs sob forma de 

ocinlo. 	sas - 
rí-o/. .1,-. ro1nt no 
e pessoas 

enÇãO em ate iuviu 
culturais. da e investem em projetos 

fiscal, elas investem também em sua 
onal e em sua marca. 
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Requalificação de Sítios Históricos Urbanos, inter-
venção em patrimônio arquitetônico  com obras de 
estabilização e consolidação em imóveis em esta-
do de iminente desabamento;  

O- 	
Pesquisas e intervenções de consolidação de 

n- 	remanescentes arquitetônicos em sítios históricos; 
Rotas da alforria: identificação e tombamento de 
áreas remanescentes de quilombos conforme o 
art. 216 da Constituição Federal; 

r- 	Apoio financeiro  e técnico ao sitio arqueológico  

modo de entendimento da questão patrimonial, que 
trata os aspectos material e imaterial de forma com-
plementar e não mais separadamente, refletindo 
novos direcionamentos  para a política de patrimônio. 
Dessa forma, a partir de 2005, todas as ações relaci 
nadas ao patrimônio imaterial são tratadas em co 
junto com as ações de patrimônio material, no âmh 
to do programa Brasil Patrimônio Cultural. 

Na área de Patrimônio Imaterial, realizações impo 
tantes do ano de 2004 merecem destaque: 

1 

rormui.ação, estruturação e implantação de políti 
cas públicas de inventário, registro e salvaguard 
do patrimônio cultural imaterial, com a criação, 
organização e aparelhamento do Departamento 
do Patrimônio Imaterial; 

Lançamento do Programa Nacional do Patrimô-
nio Imaterial; 

Conclusão dos 4 primeiros registros de bens cul 
turais imateriais, Círio de Nazaré, Oficio das Baia 
nas de Acarajé e Viola de Cocho de Mato Grosso 
e Mato Grosso do Sul, com destaque para o Regis-
tro do Samba de Roda do Recôncavo Baiano, rea-
lizado com qualidade técnica e no tempo recorde 
de cinco meses, o que possibilitou o envio desta 
candidatura à III Proclamação das Obras-Primas 
do Patrimônio Oral e Imaterial da Humanidade, 
promovida pela UNESCO; 

Implantação de inventários de referências cultu-
rais nos estados do Amazonas Pará, Maranhão, 
Ceará, Pernambuco Sergipe, Bahia, Tocantins, 
Distrito Federal, Espírito Santo, Minas Gerais, São 
Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. 

Realizações importantes de 2004 devem ser ressalta~ 
das, como as ações emergenciais de recuperação de 22 
edifícios históricos desenvolvidas pelo Instituto do 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - IPI-IAN, 
que promoveu restauros em cidades tradicionais, 
como São Luís/MA, Recife/PE, Serro/MG João Pes-
soa/PB, Sabará/MG Goiás Velho/GO, dentre outras. 
Além dessas ações emergenciais, o IPHAN desenvol-
veu outros 144 projetos de preservação em diversas 
localidades do território nacional, destacando-se as 
seguintes iniciativas na área de patrimônio material- 

Inventário e aperfeiçoamento do banco de dados 
do cadastro dos Bens Culturais Procurados, dispo-
nível ao público na página do IPRAN na Internet; 
Inveni-t-io, formnlação e implementação de políti-
cas de gestão compartilhada de Sírios Históricos 
Urbanos, através da implantação de Planos de 
Preservação; 

de São Raimundo Nonato, na Serra da Capivara 
(P1), incluindo criação e instalação de escritório 

a 	técnico; 

Criação do novo portal do Iphan na Internet; 
Consolidação do Programa de Oficina-Escola em 
parceria com o Governo da Espanha; 
Ampliação do Projeto Educativo Tesouros do 
Brasil em parceria com o Ministério da Educação 
e Fundação La Fabbrica/Fiat do Brasil, com mais 
de 15 mil trabalhos inscritos; 
Realização da 17 edição do Prêmio Rodrigo Meio 
Franco de Andrade; 

Reedição dos livros Patrimônio em Processo, Car- 
tas Patrimoniais e Lucio Costa, Documentos de 
Trabalho; 

Realização dentro do Programa de Educação 
Patrimonial do Projeto Viver o Desterro na cida-
de de São Luis do Maranhão em parceria com a 
Companhia Vale do Rio Doce, envolvendo 4 mil 
pessoas na descoberta do valor da preservação do 
patrimônio cultural; 

Realização de oficinas de capacitação de multipli-
cadores de metodologia de educação patrimonial 
nos estados de Rio Grande do Sul, Santa Catarina, 
São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Sergipe, 
Goiás, Tocantins e Amazonas. 

Foram ainda tombados, entre Outros, os seguintes 
bens: Terreiros de Candomblé Jlê Iya Omim Axé Iya-
massé, Bate Folha e do Alaketo Ilê Maroíá Láji em 
Salvador, Bahia; acervo arquitetônico e urbanístico 
Art Déco de Goiânia, o acervo do Museu Imagens do 
Inconsciente, Rio deJaneiro/RJ, o sítio histórico de 
Piranhas em Alagoas, o Forte de Copacabana e seu 
acervo, 2123 partituras do acervo do Museu Villa-
Lobos no Rio de Janeiro, a Vila Ferroviária de Parana-
piacapa em São Paulo e o conjunto de edificações e 
bens móveis da Companhia Paulista de Estrada de 
Ferro emJundiaí, São Paulo. 

4. BRASIL SOM E IMAGEM 
Órgão responsável: Secretaria do Audiovisual 

cadno de propostas  



ampliação do acesso da população aos bens audiovi-

suais brasileiros. 

de discussão para interessados na 
Espaço Permanente  

Revelando 05 Brasis 
Projeto de formação audiovisual 

O-'-. 
_'-

0 

criação de jogos eletrônicos brasileiros. 

Na área de distribui ão e 
0ercj5liZaÇão de obras 

cinematográficas e 	ofonográfi5, no país e no 

terkr e de fomen o a projetos culturais na área do 
promoveu diretamente 10 proje- 
tas no exterior. Merecem desta-
tes de parcerias firmadas com a 

visão para a produção de docu- 
anto*juveuis. Tais parcerias pos-
de convênios, o apoio a 186 pro- 

artir de iniciativas como 0DOC-
rasis, editais para Jogos Eletrôni- 
ao públicó. As produções chega-

005. 

j
_' 	 0 

otrabaflio inovador da Secretaria 
promoção de conteúdos para tele-

0 
estratégico de políticas, passan-
ente em horas de programação 

ública nacional. Ações como o 
to ao documentário), o Curta 
Criança Animação (programação 

amente estreitar a parceria entre O 

o. 

5. ENGENHO DAS ARTES 
Órgão responsável: Funarte 

A acessibilidadeao bem cultural é premissa básica 

para todo e qualquer investimento público em cultu-
Desta forma, a atual gestão do 

rã.  
MinC tem ptioriza 

do a ampliação do público para as diversas expressões 
ntende-se que o crescimento do 

artísticas do País. E 
acesso popular só é possível por meio do barateamen

-

to dos custos de produção e da ampliação do alcance 
dos eventos artísticos a localidades dentro e fora do 
circuito comercial tradicional. Iniciativas nesse senti-
do têm efeito imediato na expansão do mercado de 
trabalho e na estabilidade profissional dos agentes da 

cultura. 

audiovisual, oMinC 
tos e produziu 80 o 
que as ações result 
rede pública de tel 
mentos e filmes 
sibilitaram, por mei 
jetos, prodll7idos a 
TV, Revelando OS 

cos e editais aberto 
tão ao público em 

ii 

1 

1 

Destaca-Se tarnbé 
do Audiovisual na 
visão enquanto fo 
doa investir direi 
para a televisão 
DOC-TV (fome 
Criança e o Curt 
infantil) vêm jus 
cinema e a televis 

DOC-TV 
OporturliZa a p 
videográflcos br 
da produção, e ct  
essa produção. 
Televisão, incentiva  
nacional de conteúdo inédito de audiovisual do gêne- 

o. Os projetos são aprovados por 
constituídas por especialistas em ad-

suais e por tepresentalltes de entida- 

Conteúdo Audiovisual e 

1 

etos, com o objetivo de increment
de obras audiovisuais no mercado. 

Conteúdo Audiovisual Brasileiro para 

meio de parti 
cados e dem 
são, comerci 

Apoio a Mos 
Promover o 
visual, bem 
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Os programas abaixo apresentam as iniciativas do sis-
tema MinC no sentido de fomentar a difusão e o aces- 

so às manifestações artísticas. 

Caravana Funarte, -  Circulação de Artes Cênicas 
nas 5 regiões Apoio à circulação regional de espetáculos  

do país, concorrendo companhias ou grupos, com ou 
sem fins lucrativos, de natureza cultural, com atividades 
voltadas para os segmentos de teatro e dança. 

Prêmio Funarte de Dramaturg 
Incentivo à literatura dramática, através da premiação 
de autores brasileiros de textos teatrais inéditos, nas 
categorias de teatro adulto e teatro para a infância e 

juventude. 

Prêmio Funarte de Estímulo ao Circo 
Estímulo a companhias e/ou grupos circenses atra- 
vés de prerniação, com o objetivo de estimular a pro-
dução de melhores espetáculos e gerar empregos. 

Projéteis de Arte Contemporânea  
Estímulo à produção de arte contemporânea em 

todas as linguagens de artes visuais. 

Rede Nacional de  Artes Visuais 
Programa de intercâmbio nacional para o fomento da 
produção regional de artes visuais. 

r1(O regional de documentários 
sileiros, através da scentr7açã0 
emocrat.Zao acesso da população a 
im parceria com a Rede Pública de 

-.rc111CO reaional e a exibição 

tu document 
comissões local 
vidades audio' 
des do setor. 

Produção e L 
Cinematográfi 
Apoiar a prod ção, difusão e o lançame 

teúdo audiov 	

nto de con- 

sual nacional, por meio da seleção 
a ar 

o 
çamento de 

pública de pro 
disponibffid 

Exportação d 
Televisão 
Disponibili74 no mercado internacional o conteúdo 
audiovisual bifasileiro de produção independente, por 

ipação em feiras, eventos, fóruns, met- : 
is oportunidades de exposição, discus-

zação e formalização de parcerias. 

as e Festivais de Cinema Brasileiro 
• perfeiçoamento técnico do setor audio-
orno  a formação de platéia visando a 



Projeto Orquestras 

Realizar concertos de duos, trios e quartetos nas 
várias regiões brasileiras, em parceria com instituições 
públicas e privadas nos estados e municípios interes- 
sados, bem como o reparo de instrumentos musicais 
de orquestras sinfônicas, de cordas ou câmara. Apro-
vação dos projetos por edital. 

Projeto PiXingxuin/,a 
Promoção  de intercâmbio de espetáculos de 
Popular entre as diversas regiões do país, gr  
mente ou a preços populares. 

Projeto Bandas 

Preservação da tradição brasileira de bandas de músi- 
ca, através da reciclagem e do aperfeiçoamento  de músicos. 

Programa Arte Sem Barreiras 
música Promove a Arte, a Educação e a expressão de jovens 
atujta.. e adultos, fortalecendo dessa forma o espírito huma-

no e melhorando a qualidade de vida de todos. Con-
sidera que a experimentação com a Arte incrementa 
o crescimento pessoal, educativo e profissional, o 
uso das linguagens da arte por pessoas com necessi-
dades especiais promove sua aceitação e inclusão em 
todos os aspectos da vida. Aprovação de projetos 
pela avaliação de qualidade, eficiência, performance 
em suas diferentes linguagens e nos diversos seg-
mentos das áreas de deficiência mental, física, audi- 
tiva e visual. 

6. MUSEU MEMÓRIA  CIDADANIA  
Órgão Responsável: IPHAN 

O MinC lançou a Política Nacional de Museus em 
maio de 2003, resultado de uma ação democrática cuja 
criação teve a participação de diversas entidades vincu-
ladas à museologia, profissionais da área, meio univer-
sitário e secretarias estaduais e municipais de cultura. 

Como desdobramento da Política Nacional de Museus, 
houve o lançamento  do Programa Nacional de Forma-
ção e Capacitação de Recursos Humanos em Museolo-
gia , resultando na capacitação de aproximadamente 
600 profissions de museus e entidades afins. 

Apoio a Festivais 
Apoiar Festivais de Música, Artes Cênicas, de abran-
gência nacional ou regional, que estejam consolidados 
no calendário cultural. Estes eventos proporcionam a 
divulgação de artistas e obras, bem como permitem a 
revelação de novos talentos e a troca de experiências 
valorizando a produção cultural em diversa áreas, tor-
nando-as competitivas  em outros mercados. Aprova-
ção de projetos através de seleção dos principais even-
tos obedecendo o calendário cultural 

Canal Virtual Funarte - Som e Imagem 
Alternativa de comunicação e difusão, onde a popula-
ção terá acesso - num mesmo local - a produtos cul-
turais de qualidade, que dificilmente encontram espa-
ço nos veículos tradicionais Através da Internet, 
poderá ser conhecida a produção da Funarte, acervos 
sonoros, bibliográficos, banco de imagens artes cêni-
cas, artes visuais, entre outros. Serão produzidos pro-
gramas em formato de rádio virtual, promovendo a 
divulgação de eventos e projetos culturais, abrindo 
espaço para novos talentos e artistas veteranos. 
Rádios comunitárias poderão se credenciar para dis-
por desta programação mediante autorização. 

A evolução dos investimentos feitos pelo Ministério 
da Cultura na área museológica demonstra um 
expressivo aumento em relação aos anos anteriores: 
em 2003, foram investidos R$ 21.828.327,00, repre-
sentando um acréscimo de 49,57% em relação a 2001 
e de 25,64% em relação a 2002. Os investimentos via 
Mecenato em museus, demonstram também um 
aumento significativo e progressivo dos recursos cap-
tados, chegando a R$ 12.226.432,08 em 2003, apon-
tando um acréscimo de 273% em relação a 2001 e de 
167% em relação a 2002. 

A Arte do Trabalho e o Trabalho da Arte 
O programa atua no sentido de ampliar e formalizar 
a qualificação profissional de artistas envolvidos na 
produção cultural brasileira e, simultaneamente, criar 
uma rede de parceiros que venham trocar experiên-
cias socioculturais e fortalecer a geração de trabalho e 
renda em suas comunidades. Aprovação de projetos 
através de seleção que avalie as metas de geração de 
renda e de aumento do nível educacional utilizando o 
instrumental de suas próprias manifestações culturais. 

Sistema Brasileiro de Museus 
Propõe melhorar a organização, gestão e desenvolvi-
mento dos museus e dos processos museológicos  no 
país e valorizar saberes e fazeres específicos do cam-
po museal. 

Política Nacional de Museus 
Elaborada com a participação de diversas entidades 
vinculadas à museologia, profissionais da área, meio 
universitário e secretarias estaduais e municipais de 
cultura. 

Caderno de propostas 



Apoio às Paradas do Orgulho GLBT 
Infcrme sobre a ação conjunta do Ministério da Cul- 

tura e Ministério da Saúde 

- - 	Diversidade Cultural Brasileira 
Mapealfleflhu 	de instrumentos de reconheci Estudos e construÇao 
mento da diversidade cultural brasileira, incluindo ins- 

- 1- reconhecimento e municaçã0 de pro- triirnentO uc 

dutores ligados às expressões das culturas populare5. 

Debates sobre Diversidade Cultural 
Promoção de seminários e palestras sobre DiverSida- 

1 1 	participação nos debates interna 

 como o da 	

- 
de LuitU.r, 	-- 	 • de dos 

Convenção da ijiversl a 
clonais 	 UNESCO. Conteúdos e Expressões Culturais da  

Rede Cultural da Terra 
Desenvolvido em parceria com Mi

nistério do Desen- 

Edital Museu Brasileiro 
Apoiar projetos de museus em suas diversas áreas de 
atuação, via Fundo Nacional da Cultura e Mecenato. 
Tem como diretrizes o apoio a projetos de institui

- 

ções useológicas privadas ou públicas

das 

	integrantes 

t 	esferas de governo. 

O Instituto do Património 	

fortalecimentode - 	 Rede Cultural dos Estudantes 
Modernização de Museus 

T T 	 e 
Artístico O  projeto consiste na criaçaO e 

Nacional e o Ministério da Cultura, por meio do rede cultural nas 
1n1vets1u 	brasileiras e demais 

Departamento de Museus e Centros Culturais do espaços abertos ao desenVO1ento de projetos de 

lançar Edital. 
 de Modernização de diversas linguagens artísticas. Tem como objetivo a 

,-s.rn1aCão da produção  artística  

. 

Ipban, acabam d ians.a 	-- 
Museus 2005/2006. o objetivo é montar um banco difusão, a tui--' 	 - 

de seleção com os projetos enviados, que serão apro- brasileira, 
 em Particular a que se relaciona ao universo 

- " '' 	1--rflefltO receberá estudantil. 

voivitflCllt0 Agrário, Ministério do Meio Ambiente e o 
Movimento dos Trabalhad0i Sem Terra, o programa 

compreende a nst1X11Çã0 de uma rede de atividades 

culturais, tomando como referencial a produção  artísti-

ca dos entes e agentes culturais de áreas relacionadas ao 

tema Reforma Agrária e Agricultura  Familiar. 

vados entre vu-' 

OS  projetoS até o dia 03 de novembro de 2005, visan- 

do ao apoio à aquisição de 
acervos, equipamentos e 

material permanente para museus. 

7. IDENTIDADE E DIVERSIDADE CULTURAL 
Órgão responsável:Secretaria da DiversidadeIdenti

- 

dade Visual 

Nos s
egmentos da identidade e diversidade cultural, o 

MinC tem atuado de forma permanente no intuito de 
estimular as expressões das raízes culturais brasileiras 
e de divulgá-las em âmbito nacional. Muitas parcerias 
com órgãos públicos e privados surgiram na intenção 

de fortalecer essas iniciativas, particularmente as vol-

tadas para a ampliação do conhecimento da nação a 

respeito das muitas facetas da nossa cultura. 

Assim foi possível implementar diversos projetos de 
promoção do intercâmbio entre regiões e grupos cul-

turais diversos, conforme abaixo. 

 CULTURA AFRO-BRASILEIRA 
Órgão responsável. 

 Fundação Cultural Palmares 

PatrimÔflO oBrasileir0 
Promoção de ações que visem preservação , conser-

vação e 
manutenção  dos bens materiais e imateriais 

da cultura a
frobra5i1eira, a exemplo das casas religio-. 

sas de matti7 africana; escolas de samba; Parque His-
tórico Cultura Serra da Barriga(1Jiao dos palmares-

alagoas) e outros. 
Incentivo realização de pesquisas estudos e publi-
cações nas áreas de reconhecimento do patrimônio 
cultural afrobrasi.l0, práticas e saberes educacio-
nais, artísticos, religiosos e sociais das culturas africa-

nas e seus descendentes. 

Etnodeseflv0mtO das Comunidades 
nescentes de QuilofllbOS 
Registro e emissão da certidão deauto- 

comunicações 

das 

Remanescentes de Quilombo; 

Assistência jui:ídica para defesa da posse das terras 

tituladas; 
Estabelecimento de parcerias com órgãos públicos e 
privados visando garantir a sustentabfflda< destas 

comunidades. 
Rede Palmares de Comunicação 
Biblioteca especializada; 
Produção e difusão de vfdeodocumos 
Produção e difusão de rádio-documentários; 
Edição da Revista Palmares. Cultura Afro-brasileira  

Portal da Fundação Cultural Palmares - com temas e 
notícias de interesse da corru,ndade negra; 

Cultura MroBrasileim e Cidadania 
Rea

lização de seminários estaduais com o objetivo de 

subsidiar a  sociedade acerca dos aspectos jurídicos e 
históricos das religiões de matriz africana na defesa de 

sua livre expressão; 

- . 
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Apoio às diversas ações de combate à intolerância 
religiosa. 

Incentivo à produção de Suporte pedagógico na área 
cultural visando  a implementação da Lei 
10.639/2003; 

Participação e apoio a fóruns de debate, reflexão e 
avaliação dos mecanismos de aplicação da Lei 
10.639/2003. 
Celebração de convênios intermiisteriais comobje-
tivo de assegurar a implementação de políticas de 
ação afirmativa para a população afro-brasileira. 
Fomento e participação em ações de intercâmbio 
nacionais e internacionais com o objetivo de contri- 
buir nas discussões acerca da temática cultural afro-
brasileira. 

Difusão de signos significativos da cultura afro-bra-
sileira, tais como: Dia Nacional da Consciência 
Negra; Dia Nacional do samba; Dia Internacional das 
Mulheres negras e caribenhas; Dia internacional de 
luta contra o racismo; Acarajé; Capoeira; Irmanda-
des religiosas; congadas; samba-de-roda e Outras 
manifestaçe5 artísticascuiais 

LIVRO ABERTO 
Órgão Responsável:  Fundação Biblioteca Nacional 

Na área do livro e da leitura, a aprovação da lei de isen-
ção fiscal para obras literárias trará benefícios para 
todos os brasileiros, em decorrência da redução dos 
custos relacionados à sua produção e, conseqüente 
barateamento da venda de livros. O apoio à realização 
de feiras regionais do livro tem sido marcante nos 
investimentos do MinC, por se tratar de um poderoso 
veículo de divulgação e de estímulo ao hábito da leitura. 

Fome de Livro 

Implantar bibliotecas públicas em municípios brasilei-
ros que não dispõem dessas instalações, possibilitando 
o acesso da população à informação e ao conhecimen-
to e o seu enriquecimento intelectual, zerando o núme-
ro de municípios sem biblioteca pública, apoiando e 
dinamizando as já existentes, fazendo com que funcio-
nem como centros geradores de cultura; prestar asses-
soria técnica às bibliotecas públicas já implantadas, 
bem como às que vierem a ser criadas, voltadas para 
organização e implantação de técnicas, ações e políti-
cas de fortalecimento dos serviços ofertados; capacitar 
e requalificar recursos humanos e profissionais volta-
dos para o desenvolvimento  de atividades culturais na 
área do Livro e Leitura, além de educadores, bibliote-
cários e mediadores de leitura como estratégia de 
fomento à leitura, fortalecendo o valor da leitura e da 
escrita para o desenvolvimento pessoal e social. 

Debate sobre a política para o livro em Belém. 
Editores, livreiros, escritores e especialistas em leitura 
e bibliotecas da região Norte discutem a Lei do Livro 
e o PJno Nacional de Leitura. 

9. PROGRAMA CULTURA VIVA 
Órgão Responsável. Secretaria  de Programas e Projetos 

O Programa Cultura Viva é concebido como uma 
rede orgânica de criação e gestão cultural, mediado 
Pelos Pontos de Cultura, sua principal ação. A 
implantação do programa prevê um processo contí- 
nuo e dinâmico e seu desenvolvimento é semefl-ja nte 
ao de um organismo vivo, que se articula com atores 
Pré-existentes. Em lugar de determinar (Ou impor) 
ações e condutas locais, o programa estimula a criati- 
vidade, potencializando desejos e criando situações 
de encantamento social. 

Encantamento social pressupõe envolvimento inte-
lectual e afetivo, criando uma mágica motivadora em 
que as pessoas cada vez mais são estimuladas a criar e 
participar. No entanto, "...se o povo sabe o quequer, 
ele também quer o que não sabe". Para saber é preci-
so conhecer, formar gosto, ganhar competência para 
interpretar signos e códigos. O papel da coordenação 
do programa será o de fomentar o processo de rein-
texpretação cultural, estimulando a aproximação entre 
diferentes formas de representação artística e visões 
de mundo. 

O que é  Programa Cultura Viva 

O Programa Cultura Viva em apenas um ano de semea-
dura já tem 222 Pontos em todo o território nacional O 
Ministério da Cultura aplicou no Programa R$ 
29.274.728 entre repasse direto aos conveniados, equi-
pamentos e ações de capacitação e avaliação. Em breve 
estaremos realizando a primeira feira nacional dos Pon-
tos aonde um Brasil oculto vai se revelar pelo esplendor 
da resistência cultural que sabe reagir pela arte. 

O Programa Cultura Viva faz, pela primeira vez na 
história das políticas públicas para a cultura brasileira, 
um reconhecimento plural e democrático de quem já 
é, já faz, já diz, já mostra. É o maior investimento 
direto de uma política pública em cultura desenvolvi-
da e produzida pelas próprias comunidades: favelas, 
jovens, periferias, parques, municípios, indígenas, qui-
lornbolas, assentamentos rurais e espaços de expres-
sões que ganham visibilidade. 

Entre os Princípios que fundamentam o Programa 
destacam-se: 
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- a gestão comparh2x14 
- o aumento da autonomia de expressão e produção 

das unidades e indivíduos; 
- a cultura digital além do mero suporte tecnológico; 
- a mudança de paradigmas das políticas públicas cul-

turais ao adotar a cultura como um processo de 
educação e cidadania, muito além dos eventos e 

suas estratégias de divulgação; 

- a capacidade transfo
rmadora de indivíduos e comu- 

nidades; 
- articulação para o trabalho em redes.  

pesquisas e desenvolvimento de softwares com 
vocação multimídia. 

3) 
O uso de licenças alternativas de propriedade 
intelectual, como Creative Commolls. 

4) O processo de Metarec1dem de computadores, 
 

que permite novos USOS de componentes e compu-

tadores descartados, além de incluir uma dimen-

são artística, onde vislumbrase um maior relacio-

namento e aproximação entre técnica e cultura. 
Trata-se, sobretudo, de considerar o modo de pro-
dução, inteligente e veloz, assim chamado colabo-
rativo, associando-o à generosidade intelectual 

como fundamento para ampliação dos acessos e 

impulso às indústrias criativas emergentes. 

Ponto de Cultura 

O Ponto de Cultura é a ação prioritária do Programa 
Cultura Viva e articula todas as suas demais ações. Ele 
é a referência de uma rede horizontal de articulação, 

recepção e disseminação de iniciativas e vontades  cria-

doras. Uma pequena marca, um sinal, um ponto sem 
gradação hierárquica, um ponto de apoio, uma alavan-
ca para um novo processo social e cultural. Como um 
mediador na relação entre Estado e sociedade, e den-
tro da rede, o Ponto de Cultura agrega agentes cultu-
rais que articulam e impulsionam um conjunto de 
ações em suas comunidades, e destas entre si. 

- u'-' .-. impõe, 	
O Estado reconhece 

consciência  e oferece novas er 
ampliação  u 	------ 

Escola Viva 

A ação Escola Viva tem como objetivo integrar os 
Pontos à escola de modo a colaborar para a constru-
ção de um conhecimento reflexivo e sensível por 
meio da cultura. Desta forma, o programa estará con-
tribuindo para a expansão do capital social brasileiro - 

primordial no processo de sustentabilida do desen-

volvimento econômico, no qual o "saber-fazer" e o 

saber-ser" de cada canto do País possa ser alargado e 

aprofundado mantendo-Se aberto à chegada de novas 

linguagens, gerando capacidades de criação, tolerân-

cia, a
utonomia e criatividade - imprescindíveis à cons-

trução da cidadania. Com 
 esta ação poderemos resga-

tar a interação entre cultura e educação, sem que haja 

distinção -1 valor" rl atitude entre emoções, senti- 

o Estado «• 
quem já é, já mostra, á diz, já faz e acontece.

do  

	

	O Esta- 

..Çrstr a organização. O Estado colabora na 

tas; O Estado entende a cultura como processo mentos, 
PC1J 

amplo de educação e cidadania; O Estado potenciali a cultura seja praticada como uma forma de intelibi- 

za: crescemos juntos. 	
lidade da identidade nacional, da emoção. 

- - .. 
	 to e 

 
conhecimento, de modo que, 

Agente de Cultura 

O Agente Cultura Viva é uma parceria com o progra-
ma Primeiro Emprego, do Ministério do Trabalho e 
Emprego e beneficiará aproximadamente 40 mil 

jovens até 2006. Além das bolsas e dos CUrSOS, eles 

terão acesso aos mecanismos que facilitem a emissão 
de carteira de trabalho e previdência social e a. outros 
programas e ações promovidos pelo Governo Federal. 

Cultura Digital 

Destacam-se nas ações de Cultura Digital os seguin-

tes conceitos:  
1) o entendimento e pleno Uso da Internet, onde se 

permite a interatividade e a colaboração de todos 

com todos. 
O USO de softwa.res livres 
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Griôs 

Griôs - do abrasileitam
ent0" da palavra francesa 

griot - são pessoas que por diversas razões, circuns-

tâncias e habilidades, acumularam 
conhecimentos que 

pertencem às suas comunidades e que podemos 
entender como "patrimônio cultural imaterial". São 
as práticas, representações, expressões e técnicas - 
junto com os instrumentos, objetos, artefatos e luga-
res que lhes são associados - que as comunidades, os 

grupos e, em alguns casos, os indivíduos reconhecem 
como parte integrante de seu patrimônio cultural.  

Este patrimônio cultural imaterial é 
transmitido de 

geração a geração. 

Aproximando-se do Programa "Living fiuman Trea-
sures", literalmente: Tesouros Humanos Vivos, da 
UNESCO, a ação Griô - Mestres dos Saberes, visa pre- 

ansmissão desses 
servar esses bens, incentivando a tr  

2)  
nde avançamos em 



conhecimentos acumulados, das habilidades do "saber 
fazer". A ação terá implementação direta e descentrali-
zada, por meio da concessão de bolsas apessoas quali-
ficadas como griôs, vinculadas às entidades convenia-
das como Pontos de Cultura até dezembro/2005, 
alcançando  cerca de 560 pessoas em 350 municípios 
localizados em todos os estados da federação. 

Prêmio Cultura Viva 

1 

1' 

O Prêmio Cultura Viva, lançado dia  2 de dezembro pelo 
ministro Gilberto Gil, foi idealizado pelo MinC e pela 
Unesco, com coordenação técnica do CENPEC (Centro 
de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e Ação 
Comunitária) é um Prêmio que consagra as iniciativas cul-
turais da sociedade e particularmente  permite a ampliação 
da visibilidade e contato com a sociedade para todos os 
222 pontos conveniados e os novos 393 aprovados nos 
últimos Editais. Em seu processo de implantação o Prê-
mio tem um conteúdo educativo que vai deixar frutos 
bem mais profundos na organização e conscientização 
dos Pontos 'e permite o mapeamento de uma rede ativa de 
organizações, ligadas ao Estado ou não, contribuintes da 
cidadania brasileira pela arte e a cultura. Trata-se de um 
Prêmio vai além da distinção de uma vitória particular. 

Sabemos que cada Ponto de Cultura está no Programa 
exatamente pela força ativa do seu trabalho em sua 

comunidade  E isto, para todos, já é um prêmio em si. O 
que o Prêmio Cultura Viva pretende estimular é a troca 
das riquezas culturais e valores humanos de cada Ponto 
e abrir o dialogo com as demais organizações culturais 
do país. O Programa Cultura Viva só se legitima quando 
atua em rede. É a meta maior. A rede só cresce quando 
organizada, refletida, solidária, fraterna. A premiação é 
apenas uma etapa de um processo mais amplo que 
envolve também a identificação, a sistematização e a 
divulgação dos diferentes projetos. O Prêmio incentiva 
a formação e, pelo acompanhamento da evolução dos 
indicadores de cada projeto cultural, criaremos  história, aprenderemos  métodos e o Estado vai se capacitar para 
corresponder melhor á sociedade hoje e no futuro. 

As 100 iniciativas semifinalistas serão apresentadas no 
Encontro Nacional de Cultura, Educação e Cidada-
nia, previsto para os dias 6 a 9 de abril do próximo 
ano. Estão programadas visitas técnicas de avaliação 
direta, no local, das 30 iniciativas finalistas. Todo o 
material documentado resultará em um banco de 
dados com detalhes e meios de acesso e presença des-
es Pontos além da sua comunidade de influência 
mediata. A rede formal de convenjados ao Estado 
'elo Mmc e iniciativas sem vínculos com governos 
erá um formato perceptível habilitado capaz de con-

tribuir na articulação entre Pontos, sociedade e orga-
nizações não convenjadas  ao MinC: 
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PRESIDENTE 
Gilberto Gil Moreira Ministro da Cultura 

vICE-PRESIDENTE  
Juca Ferreira Secretário  Executivo - MinC 

COORDENADOR GERAL 

Márcio,  Meira 
Secretário de ArticulaÇão 1scional * MinC 

COORDENADOR EXECUTIVO 
Roberto Gonçalves de Lima 1 

Gerente de Participação Social - SAi/MinC 

CoORDENAD0 DE ÁREA 
- 	--' - Gustavo Gazzin, _t_1oys1u - 

Salete Miranda e SilvariaMeireles - SAI/MinC 

COMISSÃO ORGANIZADORA NACIONAL  

MiniSté0 da Cultura 
Miacio Augusto Freitas de Meira Secretaria de 
Articulação Institucional Coordenação Geral 

Roberto Gonçalves de Lima 1 

Secretaria de Articulação Institucional 
José Eduardo de Mendonça i Gabinete do Ministro  

Ranulfo Alfredo Manev3T de Pereira MendeS 

Secretaria Executiva 
Ana Elizabete Freitas Jaguaribe 

Secretaria do Audiovisual 
Alvaro Pontes de Magalhães Junot 1 

Secretaria da Identidade e da Diversidade 
Antônia Maria do Carmo Rangel 
Secretaria de Políticas Culturais 
Virgílio de Alencar Santana 

Secretaria de Programas e Projetos Culturais 

Claudinei Pirelli 1 Fundação Nacional de Artes - Funarte 

Lia Calabre i Fundação  Casa de Rui Barbosa 

Ubiratan Castro de Araújo 1 Fundação Cultural Palmares 

José do Nascimento Junior Instituto do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional - Iphan 
Tarciana Gomes Porteila 
Representação Regional do Nordeste 

Ana Elizabeth Bittencourt de Almeida 
Representação Regional do Norte 
Ana  Lúcia Ribeiro Pardo 1 Representação Regional do 

Espírito Santo e Rio de Janeiro 
Cesâria Alice Macedo  1 
Representação Regional de Minas Gerais 

Rozane Maria Dalsasso 
Representação Regional do Rio Grande do Sul 

Day Paria Campos 1 
Representação Regional de São Paulo 

Primeira Conferência Nacional de Cultura - FICHA TtCNICA 

Cultura 
João Carlos viceruc 
Mato Grosso) e Silvio Aparecido Di Nucd (Secreto de 

Cultura do Mato Grosso do Sul) 
Comissão de Educação e Cultura da Câmara dos 

Deputados 
Anamélia Lima Rocha Fernandes 

ção do Senado Federal Comissão de Educa 
 

Júlio Ricardo Borges Linhares 

Sistema CNI 1 Sesi 1 Serial 
Cláudia Martins Rarnalho 
Sistema CNC i Sesc  i Senac 
Alvaro de Meio Salrnito 
Unesco 
jurema de Sousa Machado 
Organização dos Estados Ibero* meticanos OEI 

Daniel Crorizález 
ta 

- 	Ferreir2  (SecretáriO de Cultura do 

Instituições Convidadas 
Fórum Nacional de Secretaflos e Dirigentes Estaduais de 

ria de Relações 
,ública 

Ministério cio Turismo 
Associação Brasileira de Emissoras Públicas de Ed

ucação 

e Cultura - Abepec 
Andifes 
Critas 
Central de Movimentos Populares 
Fórum Cultural Mundial 
Fórum de Pró*ReitOtes das Universidades Públicas 

Radiobrás 
Sebrae 
UNE 

Grupo Executivo 
Roberto Gonçalves de Lima Coordenação 
Aloysio Guapindaia, Antônia Maria do Carmo Rangel, 
Eira Braga, Jiilia Scheibel, Lia Calabre, Pau 

 
OpERACIONALIZAÇÃO  

lo Rogério dos 

Santos e Silva 

LOGÍSTICA E 
Célia Jeane dos Santos, Elza Braga e Lea Jaqueline Malins 
do Carmo i Coordenação 

Anarneia Mi]hotnem,  Angélica Carolina Souza, Angelina 
Colacci, Carlos Augusto Carvalho, leda Cardoso da Silva, 
Irinéia Aguiar, Juliana Barbosa, Keilah Diniz, Micheile 
Daniane, Sérgio Pinto, Tania Moraes, Vanessa Teixeira  1 

Apoio 
Carlos Eduardo 
Informática 
Jorge Oliveira Linhares Arruda - Coordenador de 
administração dos recursos de informática e suporte 

ASSESSORIA r1  COMUNICAÇÃO - MINC - - 	i d C mun  
José Eduardo endonça 1 Assessor e o 	cação 

Arnanda Guedes, Julia Scheibel, Sara Schuabb Couto  1 

Produção 
SÍTIO ELETRÔNICO drade, Ana Paula Leoncy Bezerra, 

An Adriana Carvalho de 

Casa Civil, Secretaria Geral e Secre
Institucia riais da Presidência da Rei 

de Souza Pereira - Coordenador Geral de 

Ít— 
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Johann Bischof Sara Schuabb Conto 
Coordenação  
Grace Teixeira, Irene Ter6sinh1  Nunes de Sonar Inicio, 
Ketilin Marques Mesquita, Maria Ângela Inicio, Silvaria 
Mata Frarikjin dos Santos 
Daniel Pádua, José Munio 

rfa  Vieira nte 
 Carvalho Jimnior, Marcelo 

Fred Brasiliense  1 Fotos  

SISIrIzç DAS PROPOSTADOS 
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ESTADUAIS 	 CONFERÊNCIAS 
Antônia Rangel - Secretaria de Programas e Projetos 
Culturais - mi c 
Chica Picanço Comissão de Educaç0 e Cultura da 
Câmara dos Deputados 
Elder Vieira - Secretaria  de Políticas Culturais - MinC 
Lia Caiabre - Fundação Casa de Rui Barbosa - MinC 
Silvaria Meireles - Gerente de Articulação Institucional - MinC 

LOGOMARCA, PROJETO GRÁFICO E 
IDENTIDADE VISUAL 
Aurélio  Velho Barreto 

VINHETA INSTITUCIONAL 
José Araripe Jr. - CTAv 1 Criação e Produção 
Abepec 1 Veiculação  

REDAÇÃO DOS TEXTOS EIXOS TEMÁTICOS 
Lia Calabre 1Coordenação  e Redação 
Antônio Augusto Arames, Bete Jaguaribe Marcelo Brito, 
Rodrigo Savazoni 1 Reclaç o  

CADERNO DE PROPOSTAS E MANUAL DO PARTICpp 	 
Gustavo Gazzjneffi e Mim-cio Mera 
Texto Sistema NaÇiQZia.j de Cultura  
Sérgio Sã Leitão e Élder Vieira 
It.P1ano Nacional de Cuior 
Patricia DiasJievisân 
Rony Ribeiro (Farol Comunicação) cão  Di  

1 

METODOLOGLÁ E SISTEMATIZAÇÃO 
Grupo Apar de Apoio à Participação Interativa  
Eduardo Ronabauer  van den Bosch 
Coordena4QZ Geral e de Metodologia 
Sumaya Cristina Dounis 
Coordenadora Logística e de ReJatpt-i 
Alexandre Ciconeilo 

e. Conteúdo 
Antonio José Roilas de Brito, Clóvis Henrique  Leite de 
Souza, Maria Thereza Teixeira 

a 
Fabio Deboni, Soraia Silva de Meio tores 
Alice Viliela Pinto, Ana Roberta de Alcântara, Antonio 
Cássio Casteian, Carlos van den Bosch, Carolina 
Rodrigues Bio Poietto, Elisa Machado Camarote, Fabiana 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA (CEÇ) - 
CÂMARA DOS DEPUTADOS 

Paulo Delgado - MG Presidente 
Maria do Rosário - RS l°Vice-presidente 
Celcita Pinheiro MI' 1 2°  Vice-Presidente  
João Correia - AC 13-  Vice-Presidente  

Ferrar, Fernanda Helena Basso Alves, Heloisa Mafalda de 
Meio, Isabel Mattos Porto Pato, José Vicente Vieira,Julio 
César Magalhães de Almeida, Luzia Mete Góis Bento, 
Marcela Oliveira Scotti de Moraes, Maria Elizabeth Jote, 
Maria Luiza Nogueira Rangel, MAca Izabel Bonano, 
Neide Aparecida da Silva, Neuza Helena Rocha Barbos

;  
Nicali Bleyer Ferreira dos Santos, Osvaldo Tagliavini 
Filho, Regina Céli Barreiros Nunes, Regina Flora Egger 
Pazzanese Rober Caetano Luís, Roberto Vasques de 
Campos Araújo, Ru± Meio Lima, Shiriene Reoflo 
Joaquim, Silvaria Solange Rossi, Simone Cardoso, Valéria 
M. Freixêdas Facilitadores e Apoiadores Convidados 

APLAUSO EVENTOS 
Cybele Modesto Coordenadora  Geral 
Cynara Modesto Coordenadora  de Secretaria 
Rafael Deusdará Coordenador  GTS 
Cristjne Guedes Coordenadora  de Hospedagem 
Renata Cury 1 Coordenadora de Logística 

OBJETO SIM - ASSESSORIA DE IMPRENSA 
Carmen Moretasoim 
Gioconda  Caputo 

Titulares 

Alice Portugal - BA, Alvaro Dias - RN, Anterior 
Naspolini - CE, Antônio Carlos Biffi - MS, Bonifácio  de 
Andrada - MG, César Bandeira - MÁ, Clóvis Pecary - 
MÁ, Gastão Vieira - MA, Gemido Reseride - MS, lata 
Bernardi - SF Ivan Paixão - SE, Ivan Valente - SI Lobbe 
Neto - Sl Marcos Abramo - S1 Muno Zauith 
Neyde Aparecida - GO, Neuton Lima - SP, Nice Lobão - 
MÁ, Nilson Pinto - PA, Onyx Lorenzonj - RS, Osvaldo 
Biolchj - RS, Pastor Pedro Ribeiro - CE, Paulo Rubem 
Santiago - PE, Professor  Itapu2n Teixeira - SP, Ricardo 
Izar - SP, Rogério Teófilo - AL. 

Suplentes 

Alexandre Maia - MG, Carlos Abicalil - ML Carlos Nadem 
- RJ, Cinco Alencar - RJ, Colombo - PR, Dr. Heleno - RJ, 
Elaine Costa - RJ, Fátima Bezerra - RN, Gilmar Machado 
- MG, Humberto Michiles - .AM, Itamar Serpa - RJ, 
Jefferson Campos - SP, Jonival Lucas Júnior - BA, José 
Linhares - CE, José Roberto Arruda - DF Kelly Moraes - 
RS, Luciano Leitoa - MÁ, Luiz Bittencourt - GO, MIm-cio 
Reinaldo Moreira - MG, Medeiros - sp, Milton Monti - SP, Osmar Serraglio - PR, Osvaldo Coelho - PE, Paulo Lima - 
SL Paulo Magalhães - BA, Rafael Guerra - MG, Roberto 



- 
PE, Sevetian° Alves - 

BA, Thelma de 
Magalhães 

 

Oliveira - 
MT, alter PinheiroBA, Zé Lima - PA 

Secreta da CEC 
Aname1 Lima Rocha Moreir a 

Cossao 
Zuleide Araú1O Teixeira Coordenaçã

o Técnica 

Chica Picanço e Maria do RoSáriO Almeid 	ná AsseSS0 

Técnica 
Sara Teixeita Santos Coordeno de Eventos 
Fred Brasiliense 1 Fotógrafo 

Femnandes 

CNC/SESC/SENAC  
Antônio de Oliveira ~ presidente 

Gil Siuffo 1 Diretor 
Roberto Velioso 1 Assessor Parlamentar 
Edith Aforiseca 

coordenação  e Rel2toria dos s
eminários Setoriais de 

Cultura 
Deputados Celcita pinheiro e Carlos Abicalil 1 Centro 

Oeste Severlaflo Alves e Alice Portugal 1 Nordeste 
Deputados  
Deputado Colombo 1 Sul 
Deputados Paulo Delgado e Gilmar Machado 1 Sudeste 

CNI/SE51/ presidente  
Armando Monteiro Neto- MRama0, Maria LuriT$ide Pinheiro 
Cláudia aris 
Nogueira, Saridra Mari

Departamentoez ~ Departamento 

Nacional - Gerência de Cultura 
AIim Kardec Benitz - MT, Ana Rosa Fonseca 

- BA, 

Carlos Théo Florimno Laorg - 
RS, Célio Jorge Deffen& - 

sp, Cristina Pereira Nunes - MG, Rogério Carnad - RJ, 

Maria Aparecida Oliveira - DF, Fernando Matos - PA, 

Wagner Seixas Meio - AM 1 Representante do 
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