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A 

 

 
 
 
APRESENTAÇÃO GERAL 

 

 

 

Durante os meses de julho e agosto o Ministério da Cultura 

realizou um amplo processo participativo a fim de obter  

subsídios para a proposição de um novo modelo de 

financiamento público da cultura, capaz de incorporar outros 

mecanismos de apoio financeiro e renovar os já existentes.   

 

Foram realizados vinte seminários nos quais produtores 

culturais, artistas, gestores de instituições, investidores privados, 

fundações, investidores estatais e pessoas físicas tiveram 

oportunidade de dialogar abertamente com os dirigentes do 

Ministério da Cultura. Os participantes expressaram  suas idéias, 

críticas, reflexões e proposições acerca da política cultural do 

país e o financiamento da cultura. 

 

O propósito de toda essa iniciativa  é  obter um modelo 

construído de forma participativa que atenda aos requisitos 

desejados de transparência, descentralização, desconcentração e 

democracia e que aponte caminhos de auto-sustentabilidade de 

parte significativa da produção cultural brasileira.  

 

Este documento reúne os relatórios de todos os eventos em que 

os/as moderadores da  Métodos Assessoria e Capacitação 

tiveram a satisfação de conduzir os trabalhos. 

 

Nossos agradecimentos ao Banco do Brasil e à BBTur 

financiadores e organizadores da logística dos seminários e à 

equipe da Secretaria Executiva e Gabinete do Ministério da 

Cultura.  

 

 

Andrea Zimmermann 

Fabio Zimmermann 

 Neusa Zimmermann 

Métodos Assessoria e Capacitação 
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A 
 

  
 
 
APRESENTAÇÃO  

 

 

 

Como início da ausculta a diferentes atores sociais sobre a forma 

de promover o desenvolvimento da cultura no país de maneira 

democrática, descentralizada e transparente foi realizado, nos 

dias 16 e 17 de junho de 2003, o primeiro seminário (oficina de 

trabalho), de uma série de 12 promovidos pelo Ministério da 

Cultura. O evento teve lugar no Centro Cultural do Banco do 

Brasil, entidade que garante o apoio financeiro e logístico aos 

seminários previstos para realização em Brasília e em diferentes 

capitais brasileiras durante o mês de julho. Contou com a 

participação de quarenta e oito pessoas, coordenadoras  gerais e 

de área do MinC, além de representantes de entidades 

vinculadas, que com grande interesse e compromisso, discutiram  

os aspectos relevantes da Lei Rouanet e a do Audiovisual, bem 

como seus aspectos de operacionalização. A lista com os nomes 

dos participantes encontra-se em anexo a este documento. 

 

O presente relatório reúne os resultados obtidos na oficina, tal 

qual foram elaborados, a saber: 

 

 Elementos norteadores da política de cultura discutidos;  

 Fragilidades da Lei Rouanet e Audiovisual levantadas;  

 Proposições de alteração às leis consensuadas; 

 Alteração e incorporação de procedimentos consensuados.  

 

 

Fabio Zimmermann e Neusa Zimmermann 

Métodos Assessoria e Capacitação 

Cond. Vivendas Colorado 1 – H – 8A 

Tel: (61) 595 1718 

metodos@metodosnet.com.br 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:metodos@metodosnet.com.br
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS 
 

 

 

2.1 OBJETIVO DA 
OFICINA 

 
O seminário interno do MinC teve como objetivo:  

 

Levantar subsídios para a revisão de mecanismos de fomento à 

cultura e da legislação em vigor (Lei Rouanet e a do Audiovisual) 

visando a proposição de um novo modelo de atuação. 

 

  

Para isso, foi fundamental: 

 

 Contar com a participação efetiva de coordenadores/as gerais  

e de área do MinC, bem como de representantes das 

entidades vinculadas; 

 Haver um conjunto de questões organizadas de modo a 

propiciar uma reflexão com maior objetividade. 

 Ter obtido o apoio do Banco do Brasil. 

 

 

 

2.2 PRODUTOS DA 
OFICINA 

 

Conforme o planejado, os resultados alcançados ao final do 

encontro foram: 

 

 Elementos norteadores da Política Nacional de 

Cultura levantados; 

 Aspectos frágeis dos mecanismos da Lei Rouanet e 

do Audiovisual discutidos; 

 Proposições de alteração das leis consensuadas; 

 Proposições de alteração e incorporação de 

procedimentos elaboradas de forma consensual. 
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2.3 PROGRAMAÇÃO 
CUMPRIDA 

 

SEGUNDA-FEIRA (16/06) 

 

HORÁRIO ATIVIDADE 

9h30 

Abertura e instalação da oficina. 
  Apresentação dos objetivos da oficina. 

  Apresentação da metodologia proposta para a oficina. 

  Informações e regras sobre a técnica de visualização. 

 

10h 

Rediscussão da Metodologia e formação dos grupos de 

trabalho 
  Divisão dos participantes em três grupos e orientação dos 

trabalhos. 

11h40 Intervalo 

12h30 Almoço 

13h30 

Trabalho em grupos 
  Divisão dos participantes em 3 grupos para discutir o MECENATO, 

o FNC e o Audiovisual; a reflexão sobre o FICART foi, também, a 

atribuição de todos os grupos. 

16h15 Intervalo 

16h30 Continuação dos trabalhos em grupos. 

19h Encerramento dos trabalhos do dia. 

 
 
 

TERÇA-FEIRA (17/06) 

 

HORÁRIO ATIVIDADE 

8h30 
Plenária 

  Apresentação dos trabalhos dos grupos e refinamento das 

conclusões. 

10h30 Intervalo 

10h45 Continuação dos trabalhos em plenária 

12h30 Almoço 

13h30 
Trabalho em grupos para discussão de procedimentos do 

MECENATO e CNIC, FNC e AUDIOVISUAL 

16h15 Intervalo 

16h30 
Continuação dos trabalhos do grupo MECENATO 

Plenária dos grupos FNC e AUDIOVISUAL 

19h15 Avaliação e encerramento dos trabalhos. 
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2.4 DINÂMICA DOS 
TRABALHOS 

 

O desenvolvimento dos trabalhos na oficina ocorreu de acordo 

com as etapas a seguir apresentadas. 

 

 

PRIMEIRO DIA 
16/06/03 

Como ferramenta básica para a construção participativa dos 

resultados, foi utilizada a técnica de visualização por tarjetas 

(METAPLAN). A consulta às Lei Rouanet e  do Audiovisual, bem 

como a diferentes decretos deram suporte às reflexões dos 

grupos que demonstraram possuir conhecimento sólido das 

questões tratadas. Na seqüência, será apresentado um passo a 

passo com as diversas etapas que constituíram o evento. 

 

1ª ETAPA – Instalação da oficina 

  Palavras do Dr. Juca Ferreira, Secretário Executivo do MinC, 

e do Dr. Paulo Miguez, Assessor Especial do Ministro 

explicando o objetivo e a importância do evento; 

  Apresentação dos objetivos da oficina; 

  Apresentação da metodologia proposta para a oficina; 

  Informações e regras sobre a técnica de visualização; 

  Rediscussão da metodologia de trabalho pelos participantes; 

  Considerações e observações importantes. 

 

 

2ª ETAPA – Trabalho em 3 grupos 

  Dinâmica de apresentação dos participantes nos grupos 

formados; 

  Explicação das técnicas de discussão a serem utilizadas nos 

grupos com responsabilidade de analisar as fragilidades do 

Mecenato, do Fundo Nacional de Cultura e da Lei do 

Audiovisual. Cada grupo, no primeiro dia, refletiu sobre as 

seguintes questões: Quais são as fragilidades observadas no 

mecanismo analisado? Quais devem ser as proposições de 

alteração da lei? 

  Abertura para perguntas e comentários dos participantes. 

 

 

 

SEGUNDO DIA 
17/06/03 

 

3ª ETAPA – Discussão em Plenária 

  As conclusões de cada grupo foram levadas à apreciação dos 

demais participantes, tendo havido consenso para a maioria 

das proposições.  
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4ª ETAPA – Análise de procedimentos e do FICART 

  Ainda em três grupos os participantes refletiram sobre quais 

procedimentos deveriam ser incorporados ou alterados em 

cada mecanismo. O FICART foi o tema de menor reflexão  

dos grupos, em virtude de sua não implantação.    

 
5ª ETAPA – Plenária final 

  A plenária final teve como participantes os membros dos 

grupos FNC e Audiovisual, já que o do MECENATO  alongou-

se nas discussões em virtude da extensão e complexidade 

dos temas tratados. Por esta razão não foi aplicada a técnica 

Mercado de Informações prevista. 

 
 

6ª ETAPA – Avaliação e encerramento da oficina 

O encerramento e a avaliação foram realizados de maneira 

breve, devido ao ritmo diferenciado de finalização dos trabalhos 

pelos diferentes grupos. 
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RESULTADOS 

 

3.1 ELEMENTOS NORTEADORES DA POLÍTICA 
DE CULTURA DESEJADA 

 
Os participantes de dois grupos sentiram necessidade de refletir 

sobre os elementos que deveriam nortear uma política cultural, 

tendo como base os princípios da transparência, descentralização 

e democratização. Foram estas as contribuições feitas: 

 

GRUPO AUDIOVISUAL 
ELEMENTOS NORTEADORES DA POLÍTICA DE CULTURA 

Transparência Descentralização Democratização 

Divulgação  Promover a cultura 

local regional  

Garantia ao acesso à 

informação cultural 

Controle maior dos 

resultados dos 

projetos 

Cultura 

local/preservação e 

auto-sustentabilidade 

Estímulo à 

participação da 

sociedade  

-Cultural 

-Estado 

-Empresários 

-Consumidores,etc... 

Critérios claros para 

projetos 

Estimular a 

participação dos 

municípios e estados 

Democratização do 

acesso 

Promover a difusão  Acesso ao produto do 

projeto 

Estimular a criação Política de programa 

de ação continuada 

Construir infra-

estrutura 

Estimular a demanda 

cultural 

Outros: Cultura como desenvolvimento e definição clara da política 

cultural. 

 
Outras considerações importantes: 

Regulamentar a remuneração do proponente do projeto; 

Ter critérios na autorização dos recursos de incentivo verificando os 

itens do plano de trabalho (orçamento); 

Leitura clara mais acessível e simples; 

Eqüidade de recursos entre os mecanismos da lei; 

Manutenção de Programas de Ação Continuada; 

Orientação de como formular e implementar o projeto cultural; 

A lei não define produto; 

Regulamentação dos outros mecanismos. Definição clara da política 

cultural. 
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GRUPO FUNDO NACIONAL 
DE CULTURA 

ELEMENTOS NORTEADORES DA POLÍTICA CULTURAL 

Transparência Descentralização Democratização 

Estabelecer linhas de 

ação e prioridades 

Parcerias com as 

outras instâncias 

governamentais e 

sociedade organizada 

Restaurar o colegiado 

de modo a 

compartilhar a decisão 

com a sociedade 

Políticas de 

acompanhamento e 

avaliação/projetos 

Um maior apoio às 

regiões do Norte e 

Nordeste 

Participação da 

sociedade organizada 

na definição de 

prioridades e critérios 

para o financiamento 

da cultura  

Definição conceitual 

(critérios) 

Incentivo ao 

desenvolvimento 

regional na produção 

e consumo cultural 

Montar sistema de 

informação cultural 

(base de dados) 

Maior divulgação das 

ações do ministério e 

de seus resultados à 

sociedade 

Potencialização dos 

recursos públicos com 

a integração das 

diversas ações 

públicas, em âmbitos 

federal, estadual e 

municipal 

Democratizar o acesso 

da população aos 

bens culturais 

O MINC deverá definir 

as macropolíticas  que 

darão suporte 

conceitual à pratica 

dos mecanismos 

Estimular a criação 

dos conselhos 

estaduais e municipais 

de cultura 

Investir na formação e 

qualificação dos 

trabalhadores da 

cultura 

Outro: Cultura como geração de emprego e renda 

 
 

 

 
 

 

3.2 PONTOS FRÁGEIS DA LEI E 
 PROPOSIÇÕES DE ALTERAÇÃO 

 

 

 

Os resultados apresentados a seguir constituem-se nas reflexões 

consensuadas referentes aos aspectos de fragilidade dos 

mecanismos da Lei Rouanet e do Audiovisual e as proposições de 

alteração para cada uma. Há proposições que atendem a mais de 

uma fragilidade estando assinaladas com a numeração 

correspondente. 

 



Página 16 

 

 

AUDIOVISUAL 

FRAGILIDADES DA LEI DO AUDIOVISUAL 

NÚMERO PROBLEMAS DETECTADOS 

Quais são as fragilidades observadas no mecanismo Audiovisual? 

1 Não prevê controle e acompanhamento 

2 Ineficiência na distribuição 

3 Não democratiza o acesso aos bens 

4 Fragilidades dos critérios 

5 Falta de infra-estrutura 

6 Não diferencia o produto de natureza cultural do comercial 

7 Não contempla a difusão via internet 

8 
Delega a gerência de recursos públicos a empresas 

transnacionais  

9 
Financiamento 100% sem retorno (contrapartida) do 

empresário 

 
 

PROPOSIÇOES PARA ALTERAÇÃO DA LEI 

N° 

FRAGILIDADE 
ASPECTOS CONSENSUADOS 

  Quais são as proposições de alterações do mecanismo Audiovisual 

F1  Criação de mecanismos de controle eficientes 

F1 Criar ouvidoria e estrutura de fiscalização 

F1 Criar mecanismo de controle ou estímulo para evitar o 

fechamento de espaços culturais existentes 

F2 Reserva de mercado (TV e Cinema) 

F2 Promover a distribuição e a circulação 

F2 Ampliar os espaços de exibição do cinema nacional 

F3 Criar redes de difusão alternativas. Ex: circo 

F3 Aprofundar relação com a televisão: co-produção, 

divulgação  e exibição 

F4 Criar mecanismo de priorização em gestão  

F4 Estabelecer critérios de seleção (cinema comercial x 

arte) 

F5 Construir infra-estrutura  

F5 Criar mecanismos para ser obter a sustentabilidade  da 

produção, distribuição  e exibição 

F6 Estabelecer prioridades e níveis de renúncia 

F6 Rever a instituição de100% financiamento (sem 

retorno da iniciativa privada) 

F6 Taxar produto final (% de bilheteria) 

F7 A lei deve contemplar as novas mídias 

F8  Alterar o artigo terceiro e criar um fundo 

Outras considerações: criação de linha de crédito; parceria do 

Estado/iniciativa privada; projetos de longa duração conforme 

prioridades. 

Obs.: F=Fragilidade apontada no quadro anterior 



Página 17 

 

 
FUNDO NACIONAL DE 

CULTURA 
FRAGILIDADES - FNC 

NÚMERO PROBLEMAS DETECTADOS 

 Quais são as fragilidades observadas no mecanismo FNC? 

1 Desequilíbrio na distribuição dos recursos (nas regiões) 

2 
Desequilíbrio entre as áreas finalísticas na alocação de 

recursos 

3 Pulverização na aplicação dos recursos 

4 Critérios clientelistas na distribuição de recursos 

5 
Ausência de programas públicos para seleção de projetos 

e aplicação de recursos (“varejão”) 

6 
Falta de acompanhamento de resultados e de avaliação 

do impacto das ações 

7 
Alocação de recursos inferior às demandas e 

necessidades 

8 
Pouca divulgação da lei e seus benefícios junto à 

sociedade em geral 

9 
Incompatibilidade entre a disponibilização do financeiro 

pelo  Tesouro em relação ao encerramento do exercício 

10 Ausência de autonomia orçamentária do FNC 

11 
Ausência de transparência da composição dos recursos  

que constituem o FNC  

12 Fraca política de obtenção de recursos   

13 
Conceituação difusa do que vem a ser natureza cultural 

de projetos e proponentes 

 

 

PROPOSIÇOES DE ALTERAÇÃO DA LEI - FNC 

N° 

FRAGILIDADE 
ASPECTOS CONSENSUADOS 

Quais são as proposições de alterações do mecanismo FNC? 

F1 Estabelecer parâmetros para a aplicação dos recursos   

F1 Delimitar cotas de participação por região para 

aplicação dos recursos a cada ano 

F1 Incrementar parcerias com instituições públicas e 

privadas, objetivando a composição de recursos para 

apoio a projetos prioritários  

F2 Estabelecer cotas por área finalística  

F2 Estabelecer critérios amplamente discutidos para 

distribuição de recursos entre as áreas finalísticas  

F3 Definir uma política para o FNC 

F3 Padronizar procedimentos para avaliação,  seleção e 

concessão de recursos a projetos  

F4 Instalar um colegiado com ampla representação para 

definição de critérios, prioridades e distribuição de 

recursos 
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N° 

FRAGILIDADE 
ASPECTOS CONSENSUADOS 

F1/2/3/4 Promover políticas de editais para apresentação de 

projetos  

F6 Implantar sistemas de acompanhamento e avaliação  

F6 Criar setor específico para estudos e pesquisas  

F6 Criar mecanismos de acompanhamento e controle da 

aplicação de recursos 

 F7 Ampliar recursos (aumento de verba para o FNC) 

F7 Aumentar, gradativamente, o volume de recursos 

destinados ao FNC 

F8 Instituir programas de divulgação da lei e  de seus 

benefícios  

F8 Elaborar cartilhas, realizar palestras e seminários 

para divulgação da Lei 

F8 Realizar campanhas de divulgação da Lei junto a 

outros investimentos  

F9/10/11 Considerar os recursos do FNC como extra-

orçamentários para que possa adquirir autonomia  

F11/12 Criar a loteria federal da cultura para ampliação de 

recursos visando adensar o FNC 

F12 Simplificar a possibilidade de atrair investimentos da 

renúncia fiscal para adensar o FNC: Pessoas físicas, 

pequena e média empresa, estatais, além é claro, de 

doações 

F12 Criar uma rubrica no FNC, para receber depósitos 

oriundos de um percentual dos recursos captados 

pelo mecenato 

F12 Implementar linha de crédito para financiamento  a 

pessoas físicas 

F12 Articular a política de financiamento da cultura à 

política de micro crédito 

F12 Promover estudos para excluir do orçamento os 

recursos destinados ao FNC 

F13 Discriminar os atributos que explicitam a natureza 

cultural de projetos e proponentes 

Obs.: F=Fragilidade apontada no quadro correspondente 
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 MECENATO 

 
FRAGILIDADES - MECENATO 

NÚMERO PROBLEMAS DETECTADOS 

Quais são as fragilidades observadas no mecanismo Mecenato? 

1 O acesso, na prática, não é democrático. 

2 
Desconhecimento dos projetos aprovados por parte 

dos investidores. 

3 
Dificuldade de competição para os produtores fora 

do eixo Rio –São Paulo. 

4 
Desconhecimento da Lei por empresários e 

produtores. 

5 
Aprovação de projetos sem estar à luz de uma 

política cultural. 

6 
Não há diferença de preços entre produtos 

incentivados  e os não incentivados.  

7 O Estado não inibe a descontração/regionalização.  

8 
Subordinação aos interesses corporativos das 

empresas. 

9 
Projetos incentivados não facilitam o acesso da 

população aos bens culturais. 

10  
A Lei favorece o excesso de intermediação o que 

onera o projeto. 

11 

Projetos de grande inserção comercial são 

beneficiados em detrimento de outros que 

apresentam outro perfil (não comercial). 

12 
Não há como reduzir as desigualdades somente por 

via das leis de incentivo. 

13 
Definição de natureza cultural  do proponente  é 

abrangente . 

14 
Os mecanismos municipais, estaduais e o federal 

não têm interação.  

15 
Os mecanismos do mecenato inflacionam os custos 

do projeto. 

16 
Projetos internacionais concorrem em igualdade 

com os nacionais. 

17 “ Qualquer um” pode apresentar projeto. 

18 Inadequação do projeto ao tipo de mecanismo. 

19 
Ministério não possui os critérios para 

enquadramento do projeto no mecenato. 

20 
Incentivos usados em causa própria  por grandes 

investidores. 

21 
Omissão do Estado colocando  nas mãos do 

mercado a definição da política cultural. 
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FRAGILIDADES - MECENATO 

NÚMERO PROBLEMAS DETECTADOS 

22 
Dificuldade para pessoa física, micros, pequenas e 

medias empresas investirem. 

23 
Comunicação falha entre o ministério e a Receita 

Federal 

24 A intermediação  atua desordenadamente. 

25 Concentração dos incentivos nas mãos de alguns. 

26 Ministério da Cultura não cobra contrapartidas. 

27 
O mecenato é único instrumento utilizado pelos 

artistas/produtores por falta de opções. 

28 
Escassez/ausência de mecanismos em alternativa 

ao mecenato. 

29 
Ausência de mecanismo para eliminar as 

desigualdades raciais na cultura . 

30 
Falta de “capilaridade” do  Ministério da Cultura 

para fazer política cultural 

31  
Não há penalidades para incorreções da prestação 

de contas e da exibição da logomarca. 

32  Ausência de  acompanhamento dos projetos . 

33 
Fragilidade da prestação de contas além de 

ausência de controle social. 

34 
O decreto 4397/02 não espelha a idéia do 

endowment como pretendido pelo legislador. 

35 A Lei permite o incentivo para TVs comerciais.  

 

 
 

PROPOSIÇOES DE ALTERAÇÃO DA LEI - MECENATO 

NO. 

FRAGILIDADE 
ASPECTOS CONSENSUADOS 

Quais são as proposições de alterações do mecanismo Mecenato? 

F1 Criar/fortalecer conselhos estaduais e municipais de 

cultura. 

F1 Elaborar editais para o mecenato. 

F1 Capacitar pessoas (agentes culturais) para fazer 

projetos e prestação de contas. 

F1 Aprovar projetos por qualidade e valor. 

F1 Diferenciar projetos por selo de qualidade. 

F1 Simplificar os procedimentos para apresentação de 

projetos. Definir investimento    

F1 e F2 

  

Estabelecer faixas de prioridades por área. 

 

F1 e F2 Definir investimento para faixas de prioridade para 

área/segmento  

F1 e F2 

 

Definir as prioridades de cada área. 

F2 e F4 Disponibilizar banco de projetos na internet.  
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PROPOSIÇOES DE ALTERAÇÃO DA LEI - MECENATO 

NO. 

FRAGILIDADE 
ASPECTOS CONSENSUADOS 

Quais são as proposições de alterações do mecanismo Mecenato? 

F2 e F4 Aumentar conhecimento/divulgação da Lei.  

F3 e F16 Diferenciar incentivos para estimular o financiamento 

fora do Eixo Rio/São Paulo. 

F3  Viabilizar a participação das pessoas físicas, micros, 

pequenas e medias empresas. 

F22 e F23  Promover a maior interação entre MINC e RECEITA 

FEDERAL . 

F23 e F32 Criar Câmara Técnica de compensação para o controle 

da renúncia . 

F1 e F4 Promover a inclusão digital de artistas/produtores. 

F5,F19,F11, 

F21 e F29 

Criar critérios de aprovação de acordo com uma 

política cultural. 

F5 Que o Minc assuma a responsabilidade do efeito dos 

projetos apoiados. 

F7 e F30 Estabelecer cadeia de contrapartida entre as esferas 

governamentais 

F7 Priorizar os projetos que tenham o referendum prévio 

dos conselhos estaduais/ municipais. 

F7 e F31 Promover o acompanhamento de projetos pelos 

conselhos estaduais/municipais . 

F1 Elaboração, agenciamento a auditoria precisam ser 

revistos –revogar instrução normativa. 

F13 e F17 Definir melhor a natureza cultural do proponente do 

projeto e estabelecer prazo de existência da empresa.  

F18 Definir as características do projeto de acordo com o 

tipo de mecanismo (ex.: Projetos “ comerciais”- 

FICART) . 

 Estabelecer mecanismos de triagem de projetos mais 

“na base” (região município/estado). 

F19 Estabelecer critérios qualitativos para aprovação de 

projetos. 

F29 Ter uma política cultural, como suas ações critérios e 

valores. 

F20  Reverter parcela do patrocínio para o Fundo acional de 

Cultura 

F20 Aprovar apenas as despesas relativas às atividades 

culturais.  

F20 e F21 Destinar um percentual da renúncia fiscal para o FNC 

na origem. 

F21 Revogar o parágrafo 1o do artigo 18  e promover 

estudos para verificar diferenciação de percentuais. 

F22 Permitir a utilização dos incentivos pelas empresas que 

declaram com base no lucro presumindo arbitrado. 

F35 Alterar artigo 25 da Lei 9874/99. 
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PROPOSIÇOES DE ALTERAÇÃO DA LEI - MECENATO 

NO. 

FRAGILIDADE 
ASPECTOS CONSENSUADOS 

 Alterar o parágrafo 3o do artigo 33 do decreto 1494/95 

retirando a manutenção dos institutos vinculados ao 

patrocinador. 

F22 Permitir à pessoa física destinar o incentivo no 

momento da declaração  

F9, F26 e F29 Instituir obrigatoriedade de contrapartida. 

F30 Ter dados estatísticos para aumentar o volume de 

recursos do orçamento .  

 

 

Aperfeiçoar o conceito de natureza cultural definida no 

inciso 10 do artigo 3o do decreto 1494/95. 

F34 Revogar o decreto 4397/2002 e portaria 744/2002. 

F10 e F24 Eliminar/restringir intermediação. 

F14  Integrar ações com estados e municípios para baratear 

produtos culturais.  

 Eliminar o pagamento do item “ Elaboração de Projeto”  

 Rever o artigo 28 da Lei 9874/99 eliminando o item 

elaboração. 

 Revogar a portaria 219 e unificar a logomarca da lei de 

incentivo à cultura e determinar que o seu tamanho 

não seja inferior ao do patrocinador. 

 Revogar a Portaria 46 e elaborar normas específicas de 

aprovação e acompanhamento do mecenato. 

 

 

 

Obs.: a) F=Fragilidade apontada no quadro   

  correspondente; 

       b)  As proposições destacadas em vermelho não  

  obtiveram consenso. 
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3.3 ANÁLISE DOS PROCEDIMENTOS 

PROPOSIÇÕES PARA ALTERAÇÃO E INCORPORAÇÃO 

 
A contribuição dos grupos foi eles organizada de forma 

diferenciada, como abaixo: 

 

 

AUDIOVISUAL 
 

ALTERAÇÃO E INCORPORAÇÃO DE PROCEDIMENTOS 
Quais procedimentos devem ser alterados ou incorporados? 

Informação Apresentação 
Análise/ 

Aprovação 

Captação/ 

Controle 

Prestação de 

Contas 

Informações 

do processo 

como um todo 

Simplificar o 

projeto com 

base na 

“abolição” do 

orçamento 

analítico 

Simplificar a 

avaliação 

Controle sobre 

o processo 

Análise de 

resultado 

Ênfase na 

descrição do 

objeto e 

estratégia de 

ação 

Constituir uma 

comissão de 

análise e 

seleção 

(Sociedade 

Civil e MINC) 

Conta corrente 

bloqueada em 

banco estatal 

Observada 

através do 

alcance do 

resultado do 

projeto; valor 

captado 

compatível 

com o produto 

final 

Criação de 

cadastro único 

do proponente 

Ênfase nos 

objetivos 

propostos; 

capacidade de 

execução 

limitada por 

parâmetro de 

valores 

referenciais 

Liberação de 

recursos de 

acordo com o 

cronograma de 

execução 

Acompanha-

mento e 

fiscalização “in 

loco” 
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FUNDO NACIONAL DE 
CULTURA 

 

ALTERAÇÃO E INCORPORAÇÃO DE PROCEDIMENTOS - FNC 
Quais procedimentos devem ser alterados ou incorporados? 

APRESENTAÇÃO 

Cumprir os prazos para apresentação, análise e celebração de convênios 

previstos na  

LEI 8313; 

Formulário padronizado (simplificado) e obrigatório para apresentação de 

projetos 

Instrumento didático orientando sobre o formulário, documentos e Lei 

(cartilha) 

Fazer trabalho educativo com os proponentes; 

Definir critérios e prioridades para apresentação de projetos e torná-los 

públicos por edital; 

Implantar o cadastro único de proponentes (qualificado); 

Garantir estrutura (inicial) para permitir a apresentação via eletrônica; 

Implantar serviço de atendimento e orientação ao proponente. 

ANÁLISE 

Permitir que os pareceres sejam elaborados no âmbito do MINC (não 

apenas vinculados); 

Qualificação técnica de servidores do MinC e  das vinculadas. 

SELEÇÃO 

Conselho Deliberativo deverá selecionar os projetos que serão ou a quem 

ele delegar; 

Verificar a adequação político-cultural; 

O Conselho Deliberativo deverá ser integrado, também, por 

representantes das áreas culturais da sociedade e de outras esferas de 

poder; 

Em caso de edital, os projetos serão selecionados por uma comissão de 

especialistas. 

REPASSE DE RECURSOS 

Transformar os recursos do FNC  em extra orçamentários; 

Garantir os prazos necessários para o proponente executar o projeto após 

a celebração do convênio; 

Isentar as entidades vinculadas do cumprimento da contrapartida em 

convênios celebrados pelo FNC; 

Garantir valor de aprovação suficiente para a realização do projeto. 

ACOMPANHAMENTO 

Criar mecanismos de avaliação dos resultados dos projetos executados; 

Criar instrumentos padronizados de acompanhamento; 

Diligências técnicas, “in loco” , durante a realização do projeto. 

ASPECTOS GERAIS 

Criar um setor de ouvidoria 

Criar um banco de dados de projetos, com informações gerencias e 

culturais; 

O sistema ou acompanhamento deve ser alimentado para permitir 

circulação de informações. 
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MECENATO 

INCORPORAÇÃO DE PROCEDIMENTOS - MECENATO 

Quais procedimentos devem ser incorporados? 

Criar cadastro de proponentes para reduzir burocracia. 

Simplificar formulário de projetos, disponibilizando-o na internet. 

Capacitar corpo técnico especializado para fazer triagem de projetos. 

Elaborar manual para os proponentes e disponibilizá-lo na internet e 

editá-lo. 

Estabelecer parcerias com secretaria municipais e estaduais de cultura, 

para capacitar agentes culturais, por meio de seminários, cursos, etc. 

Capacitar técnicos do MinC (delegacias regionais e vinculadas) para 

orientar a apresentação e prestação de contas dos projetos. 

Fortalecer e ampliar a discussão em curso sobre critérios junto com a 

Comissão Nacional. 

Criar um grupo para discutir a viabilidade de se priorizar áreas utilizando-

se da renúncia fiscal. 

Realizar campanhas para divulgação do mecenato dirigida ao 

empresariado em geral. 

Promover reuniões com a Secretaria da Receita Federal para propor a 

inclusão da pessoa jurídica com lucro arbitrado e presumido e o aumento 

do limite de abatimento para essas empresas. 

Sugerir à Secretaria da Receita Federal a possibilidade da pessoa física 

fazer o investimento no momento da declaração. 

Promover negociação com a SRF com vistas à criação de uma Câmara 

Técnica e uma sistemática de troca de informações.   

Incluir nos critérios formas de priorizar projetos que tenham referendum 

dos conselhos estaduais e/ou  municipais. 

Formar um fundo com recurso do 1% de auditoria para acompanhar  

projetos em todo o país 

Promover estudos para normatizar o percentual do agenciamento e definir 

os projetos que serão beneficiados. 

Criar políticas compensatórias via fundos. 

Realizar reunião com a SRF para verificar a possibilidade de destinar parte 

da renúncia fiscal ao FNC. 

Criar mecanismo de retorno de recursos ao FNC dos projetos com grande 

viabilidade comercial. 

Criar uma controladoria e  uma ouvidoria do MINC para atuar no controle 

do uso dos mecanismos de financiamento da cultura, em parceria com 

Receita Federal, Ministério Público, etc. 

Criar grupo de estudo para estabelecimento de parâmetros de custos para 

aprovação de projetos. 

Destinar ao FNC um %  do valor dos projetos apresentados por 

instituições vinculadas ao patrocinador. 

Criar mecanismos que mensurem os impactos sócio-econômicos e os 

produtos gerados. 

Criar estrutura de controle dentro do ministério . 

Regulamentar aquisição de  imóveis tombados via incentivos ficais. 

Fazer levantamento dos projetos aprovados e captados (por áreas, valor, 

patrocinador) 

Criar normas específicas de prestação de contas para projetos 

incentivados. 

Proceder a um estudo por área visando diferenciar o preço do produto 

incentivado do não incentivado. 
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OUTRAS SUGESTÕES 

Abrir linhas de financiamento para aquisição de equipamento de 

informática por artistas e produtores culturais. 

Proceder à complicação e análise das Leis estaduais e municipais. 

 Estabelecer parcerias interministeriais 

Criar um setor no Minc que promova estudos e pesquisas sobre a 

economia da cultura. 

Estabelecer parcerias com o IPEA, IBGE, etc, para a obtenção de 

dados sobre a cultura. 
 

 

 

 

 

3.4 COMISSÃO NACIONAL DE INCENTIVO 
 À CULTURA CNIC 

 
 

A avaliação do funcionamento da CNIC e a reflexão sobre uma 

nova formatação e funcionamento ficaram sob a 

responsabilidade do grupo que analisou o MECENATO. Devido à 

extensão dos temas abordados não houve possibilidade de 

cumprimento do planejado. Foram levantados somente alguns 

aspectos da CNIC que são a seguir descritos: 

 
 

FRAGILIDADES SUGESTÕES 
Ser de caráter consultivo e não 

deliberativo 

Incluir o presidente do Fórum 

Nacional de Secretarias 

Municipais na CNIC 

Análise superficial dos projetos 

em função do volume 

Alterar no artigo que define a 

CNIC:  

....Presidente do Fórum 

Nacional que congrega os 

secretários de cultura das 

unidades federadas 
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C 
 

 
 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 

 

Foi solicitado aos participantes que, de forma opcional, tecessem 

algumas considerações e/ou expressassem seu sentimento sobre 

o seminário realizado. As respostas obtidas foram as seguintes: 

 

  Este seminário dá início à construção e implementação de um 

projeto de cultura democrático para o nosso país; 

  Esperança de melhora! 

  Fé; 

  Desejo que a discussão frutifique e que nossas leis sejam 

aplicadas de forma justa e democrática; 

  Saio deste seminário com a convicção de que estamos 

retomando o rumo, a direção para de fato construirmos uma 

política cultural para o Brasil, considerando os aspectos 

representativos de toda a expectativa da sociedade; 

  Continuidade; 

  Aprender é bom... Estar preparado para, é melhor; 

  Avançar é preciso. Refletir é indispensável; 

  Mudemos os paradigmas; 

  Tenho certeza e acredito na mudança da lei para melhor; 

  Mais expectativa para a efetivação de uma verdadeira política 

cultural; 

  Participação, inclusão, cidadania e realização; 

  Saio deste seminário com a perspectiva de que é possível 

mudar e também com a esperança de haver continuidade e 

produto concreto; 

  O seminário foi fundamental para um começo no processo de 

democratização da reflexão e ação de uma política pública de 

cultura de transformação da nação brasileira. Parabéns; 

  O seminário foi de grande valia, visto que englobou todos os 

aspectos que gostaria de emitir minha sugestão/consideração 

sobre a lei e seus aspectos. Deveria estender-se por mais 

tempo; 

  Achei a dinâmica excelente, porém faltou tempo para discutir 

assunto tão complexo como o Mecenato. 

 

Em razão do ritmo diferenciado de finalização dos trabalhos 

pelos participantes o encerramento do seminário foi realizado de 

grupo em grupo. Nessa oportunidade, o Dr. Paulo Miguez 

agradeceu o empenho de todos/as, ressaltando a importância do 

trabalho que realizaram para todo o país. Explicou ter sido este 

um momento inicial de debate, apontando para outras 

oportunidades de diálogo e de apresentação de contribuições. Os 

trabalhos foram encerrados às 19.30 horas.  
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SSEEMMIINNÁÁRRIIOO    

  SSEECCRREETTÁÁRRIIOOSS  EESSTTAADDUUAAIISS  ee  MMUUNNIICCIIPPAAIISS  DDEE  

CCUULLTTUURRAA  

 

Brasília, 03 de julho de 2003. 
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A 
 

 
APRESENTAÇÃO 

 

Realizado no dia 03 de julho, no Centro Cultural Banco do Brasil 

– Brasília/DF, o Seminário de discussão do modelo de 

financiamento público da cultura contou com a presença de 91 

Secretários Estaduais e Municipais de Cultura representando 

todas as regiões brasileiras, além de colaboradores do Ministério 

da Cultura (a relação de participantes encontra-se anexa a este 

documento). O evento produziu subsídios para a formulação de 

mecanismos que possam integrar os Sistemas Nacional, Estadual 

e Municipal de Incentivo à Cultura. Os participantes  discutiram, 

ainda, um dos focos nacionais de atenção do novo governo: a 

reforma tributária. Um dos temas dos debates foi, em síntese, o 

seguinte: reforma tributária, ICMS e financiamento da cultura. 

  

Este relatório irá tratar dos resultados obtidos na oficina, tal qual 

foram elaborados. Cabe ressaltar que, segundo os participantes, 

a oficina foi um passo importante para o diálogo entre governo 

federal, estado e município e para o início da integração dos 

agentes culturais brasileiros. Neste documento serão 

apresentados, além de outras informações, o que segue: 

 

 Sistematização dos principais problemas dos estados e 

municípios, relativos à cultura, enviados por e-mail por 

algumas secretarias; 

 Síntese dos debates ocorridos durante a manhã; 

 Considerações à cerca da reforma tributária, ICMS e 

financiamento da cultura; 

 Mecanismos e formas de integração dos sistemas nacional, o 

estadual e municipal de incentivo à cultura. 

 

É importante destacar, que os resultados obtidos refletem o 

compromisso e a expectativa dos participantes no bom 

encaminhamento da temática  que foram determinantes para o 

êxito do evento. 

 

Fabio Zimmermann e Neusa Zimmermann 

Métodos Assessoria e Capacitação 

Tel: (61) 595 1718 

metodos@aip.com.br 

mailto:metodos@aip.com.br
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C 
 

 
 
 

CONSIDERAÇÕES INICIAIS 
 

 

 

 

2.1 OBJETIVO DO 
SEMINÁRIO 

 

 
O seminário teve como objetivo: 

 

Levantar subsídios para a revisão de mecanismos de fomento à 

cultura tendo como foco a reforma tributária e a questão do 

ICMS, bem como a integração dos sistemas de incentivo à 

cultura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 PRODUTOS DO 
SEMINÁRIO 

 
 

Entendem-se como produtos do seminário as contribuições 

obtidas das reflexões em grupo sobre: 

 

 A reforma tributária e o ICMS; 

 

 Criação de um sistema nacional de incentivo à 

cultura que integre as instâncias federal, estadual e 

municipal. 
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2.3 PROGRAMAÇÃO 
CUMPRIDA 

 

QUINTA-FEIRA (03/06) 

 

HORÁRIO ATIVIDADE 

9h40 

Abertura do Seminário 

  Considerações do Ministro da Cultura Interino, 

Juca Ferreira; 

  Apresentação dos objetivos do seminário por 

Paulo Miguez, Assessor Especial do Ministro; 

  Apresentação da metodologia pelos 

moderadores. 

10h15 
Exposição do Secretário Executivo Adjunto do 

Ministério da Fazenda, Arnon Augustin 

10h35 Debates 

13h30 Almoço 

15h Trabalho em grupos 

16h40 Intervalo  

17h 
Plenária 

  Apresentação das reflexões obtidas em grupos. 

18h20 Avaliação e Encerramento do seminário 

 
 

 
 
 

2.4 DINÂMICA DOS 
TRABALHOS 

 

O desenvolvimento dos trabalhos na oficina ocorreu de acordo 

com as etapas a seguir apresentadas. 

 

 

 

1ª ETAPA – Abertura do seminário 

  Considerações iniciais do Dr. Juca Ferreira, Ministro de 

Cultura Interino e do Dr. Paulo Miguez, Assessor Especial do 

Ministro explicando o objetivo e a importância do evento; 

  Apresentação dos objetivos do trabalho em grupos; 

  Apresentação da metodologia proposta; 

  Informações e regras sobre a técnica de visualização; 

  Considerações e observações importantes complementares. 

 

 

2ª ETAPA – Palestra de Arnon Augustin 

 O conteúdo da palestra proferida pelo Secretário Executivo 

Adjunto do Ministério da Fazenda pode ser encontrada no 

material resultante da degravação em anexo. 
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3ª ETAPA – Debates 

Os participantes, durante aproximadamente 1h e 40min,  

encaminharam perguntas e considerações gerais para a mesa, 

seguindo a seguinte orientação: 

  Inscrição para fala através dos crachás; 

  As perguntas feitas oralmente, através de microfone, na 

ordem dos crachás, sem ultrapassar 3 minutos; 

  A mesa responde a blocos de, aproximadamente, 3  a 5 

intervenções dos participantes; 

  Não foi dado  tempo para réplicas dos participantes. 

  Constituição da mesa: Além do Ministro de Cultura Interino, 

do Assessor Especial do Ministro e do Secretário Executivo 

Adjunto do Ministério da Fazenda já mencionados, fizeram 

também parte da mesa Sergio Mamberti, Secretário de 

Música e Artes Cênicas; Sergio Xavier, Chefe do Gabinete do 

MinC; Marcio Meira, Secretário do Patrimônio, Museus e Artes 

Plásticas; Orlando Senna, Secretário do Audiovisual e Antônio 

Grasse, Presidente da FUNART. 

 

 

 

4ª ETAPA – Trabalho em grupos 

Os grupos foram divididos conforme de indicação do MinC. 

Durante os trabalhos, os participantes foram orientados a refletir 

sobre as seguintes questões: 

 

a) Quais as alternativas que deveriam ser adotadas nos estados 

e municípios diante da reforma tributária que impede a 

renúncia fiscal para o ICMS? 

b) Quais mecanismos devem ser adotados para viabilizar a 

integração entre os sistemas estaduais e municipais de 

incentivo à cultura com o Sistema Nacional de Cultura? 

 

 

5ª ETAPA – Apresentação em plenária 

Um relator de cada equipe expôs o trabalho desenvolvido 

durante aproximadamente 15 minutos. Entretanto, devido à 

necessidades de alguns participantes deixarem o seminário, não 

houve tempo suficiente para um aprofundamento dos pontos 

levantados. 

 

 

6ª ETAPA –Avaliação e encerramento do seminário 

A avaliação do evento foi realizada de maneira informal na qual 

os participantes destacaram, somente, com que impressão  

deixavam o seminário. 

Durante o encerramento a mesa foi novamente composta e 

dadas informações gerais   acerca dos próximos eventos em 

municípios chaves. 
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R 
 

 
 

 
  RESULTADOS 

 

3.1 REFORMA TRIBUTÁRIA, ICMS 
E CULTURA 

Os participantes dos dois grupos formados foram divididos em 

subgrupos para discutir a seguinte questão: Quais as alternativas 

que deveriam ser adotadas nos estados e municípios diante da 

reforma tributária que impede a renúncia fiscal para o ICMS? 

 

Os resultados dos trabalhos dos subgrupos podem ser 

observados abaixo: 

 

 

SUBGRUPO 1 

  Reforçar e criar fundos de cultura vinculando, através de 

emenda constitucional de caráter obrigatório, seus 

recursos no montante mínimo de 0,5% da arrecadação de 

ICMS de cada Estado. 

 

 

SUBGRUPO 2 

  Definir para a cultura na Reforma Tributária, em 

substituição à renuncia fiscal, dotação orçamentária 

vinculada de, no mínimo, 0,5%. 

  No que tange à proposta apresentada pelo Secretário 

Executivo Adjunto do Ministério da Fazenda, os 

participantes deste subgrupo consideraram-na positiva. 

Porém é de fundamental importância que os mecanismos 

de renúncia fiscal da União passem por um processo de 

reformulação. É importante ressaltar que parte 

significativa do subgrupo achou necessário que os 

mecanismos passem pelo mesmo processo proposto para 

os estados. 

 

 

 

SUBGRUPO 3 

  Aprovação de Emenda Constitucional que obrigue a 

aplicação de, no mínimo, 1% do orçamento do Estado 

para Cultura. 

  Criação de Fundos Estatais utilizando um percentual do 

ICMS. 
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3.2 INTEGRAÇÃO DOS SISTEMAS DE 
INCENTIVO DA CULTURA 

Os participantes divididos em dois grupos geraram informações 

que forma, de forma didática, organizadas em linhas ou grupos 

temáticos. O produto deste trabalho é apresentado na  

seqüência. 

 

 

ORGANIZAÇÃO E MOBILIZAÇÃO 

  Criação de Fórum permanente. 

  Seminários regionais. 

  Criação de Conselhos Estaduais e Municipais. 

  Conselhos Estaduais com a participação dos conselhos 

municipais por região. 

  Conselho Federal com a participação dos Conselhos Estaduais 

por região. 

  Estabelecer parâmetros de organização (conselhos estaduais 

e municipais com a participação dos agentes organizados?). 

  Que todos os estados e municípios tenham suas Secretarias 

de Cultura independentes. 

  Definir papéis e funções de cada instância (legislação). 

  Todas as comissões de avaliação de projetos culturais sejam 

indicadas pelos Conselhos de Cultura nas três instâncias. 

  Criação de instituições, órgãos culturais específicos 

autônomos. 

  Criação de Conselhos de Cultura paritários estaduais e 

municipais. 

 

 

 

ASPECTOS GOVERNAMENTAIS 

  Definir plano nacional de cultura, planos estaduais e planos 

municipais. 

 

 

 

INFORMAÇÃO/ COMUNICAÇÃO 

  Fórum eletrônico nacional com a gerencias regionais/ 

estaduais. 

  Modelo padrão de informações (municipal, estadual e 

federal). 

  Estabelecer rede de comunicação. 

  Criação de sistemas de informações culturais (mapeamento, 

etc). 

  Intercâmbio de informações sobre experiências municipais e 

estaduais. 

  Criação de um Sistema de Informações Culturais. 
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RECURSOS FINANCEIROS 

 

  Definir a participação de cada instância em relação aos 

mecanismos de financiamento (orçamento público). 

  Definição de fontes de recursos municipais, estaduais e 

federais com repasse direto para estados e municípios. 

  Criação do sistema nacional de fundos de incentivo à cultura 

(município, estado e federação). 

  Criação de fundos municipais, estaduais e federais de cultura 

cuja aplicação e fiscalização cabe aos Conselhos de Cultura. 

  Definição de percentuais de compensação das disparidades 

regionais no âmbito do sistema federal de incentivo à cultura. 

  Estabelecer a descentralização e a nacionalização dos 

recursos federais e das Leis de Incentivo como meta 

prioritária e criar a Loteria Federal Cultural vinculando-a as 

FNC, de modo que nenhuma região fique com menos de 10% 

e mais de 40% desses recursos. 

  Criação de leis que regulamentem a utilização dos fundos ou 

outros mecanismos de incentivos à cultura. 

  Criação de três fundos de financiamento independentes 

(M.E.F) e respectivos conselhos, todos com no mínimo 1% do 

orçamento, conforme modelo proposto na tabela abaixo. 

 

 

 
MODELO PROPOSTO 

No Orçamento União Estado Município Comunidade 

1% 0,40% 0,20% 0,20% 0,20% 

1%  0,50% 0,25% 0,25% 

1%   0,50% 0,50% 
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3.3 SISTEMATIZAÇÃO DOS PROBLEMAS 
VIVIDOS NOS MUNICÍPIOS 

 
Atendendo a uma solicitação do MinC os secretários estaduais e municipais de cultura responderam, via e-mail, ao 

seguinte questionamento: quais os principais problemas e fragilidades relacionados aos mecanismos de 

financiamento da cultura ?. Sistematizadas as informações recebidas, o resultado  pode ser observado a seguir: 
 

 ASPECTOS GERAIS / 
GERENCIAIS 

ARTISTAS SECRETARIAS DE CULTURA MinC PATROCINADORES 

A
S

P
E

C
T

O
S

 

P
O

L
ÍT

IC
O

S
   Desinteresse político (todos os 

níveis de governo) ao 

desenvolvimento cultural. 

  Desconhecimento dos 

dirigentes sobre a importância 

da cultura. 
 

    

C
O

M
U

N
I

C
A

Ç
Ã

O
     Distanciamento (comunicação) entre o MinC e suas Secretarias 

locais. 
 

 

IN
F

O
R

M
A

Ç
Ã

O
 

  Dados no sistema de consulta 

interna (Mecenato) atualizados 

de forma insatisfatória. 
 

  Lei do Audiovisual 

desconhecida e pouco 

utilizada. 

  Artistas despreparados para 

captar recursos junto aos 

patrocinadores. 
 

  Dificuldades de informações sobre a 

disponibilidade do relatório e verbas de 

interesse particular  das emendas 

parlamentar do Estado e Municípios. 

  Desinformação da comunidade em geral 

sobre os mecanismos de financiamento à 

cultura (vantagens e benefícios). 

  Não se tem clareza do montante a ser 

investido pelo FNC e leis que que prevêem 

renuncia fiscal. 
 

   Baixo nível de informação dos 

patrocinadores. 
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 ASPECTOS GERAIS / 
GERENCIAIS 

ARTISTAS 
SECRETARIAS DE 

CULTURA 
MinC PATROCINADORES 

P
R

O
C

E
D

IM
E

N
T

O
S

 /
 

O
P

E
R

A
C

IO
N

A
L

IZ
A

Ç
Ã

O
 

  Procedimentos 

(operacionalização) internos 

ao Mecenato não otimizados. 

  Baixo nível de informação dos 

patrocinadores. 

  Dificuldades de acessar 

(download) os formulários via 

internet. 

  Inadequação dos campos de 

preenchimento referente ao 

orçamento físico-financeiro do 

formulário. 

   

    

A
C

E
S

S
O

 A
O

S
 

R
E

C
U

R
S

O
S

 

  Desequilíbrio na distribuição 

de recursos entre as regiões 

brasileiras (região Norte mais 

prejudicada). 

  Os critérios para julgamento 

de projetos não são claros 

nem transparentes.  
 

  Artistas sem prática no 

manuseio de projetos, 

principalmente, com a 

formatação proposta pela lei. 
 

  Não existe uma dotação 

orçamentária compatível com 

as necessidades locais de 

cultura. 
 

  Direcionamento do MinC com 

relação aos projeto que devem 

receber patrocínio. 

  Contingenciamento do 

orçamento do Ministério da 

Cultura. 
 

  Dificuldade de captação de 

recursos junto aos 

patrocinadores. 

  A maioria dos projetos não 

têm impacto quanto aos 

interesses particulares dos 

patrocinadores (não 

interessam comercialmente). 
 

Desconhecimento sobre informações gerais sobre como encaminhar 

projetos (modelos, prazos, etc). 
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C 
 
 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 

 

Foi solicitado aos participantes que informassem com que 

impressão deixavam o seminário realizado. As respostas obtidas 

foram as seguintes: 

 

 

 

  “Que temos um longo, longo, longo caminho a percorrer só 

para o nivelamento de saberes e conceitos. Caminhemos”.  

Fátima Maia 

  Um debate rico, histórico, ainda meio superficial, mas , no 

aprofundamento, será fundamental para construção de uma 

política pública de cultura integrada nacionalmente.  

Fabio Brasileiro – Secretário Municipal 

  O seminário foi uma feliz iniciativa do MinC, em buscar o 

debate entre estados e municípios, com a intenção de 

renovar e aprimorar as leis de financiamento à cultura. Que o 

processo continue e que caminhos importantes sejam 

descobertos. Cheios de esperança.“É sempre bom lembrar 

que um copo vazio está cheio de ar”. 

Civuca Cesta – Patos de Minas – MG 

  Este momento inicial representa o quanto o governo através 

do Ministério da Cultura quer avançar na elaboração de um 

programa de Cultura para o Brasil. 

Tynôko Costa – Presidente da Funbel – 

Belém – PA 

  Transformação da política cultural do país. Aumento dos 

recursos financeiros. Melhor comunicação do MinC com os 

estados e municípios. O método DO-IN tem que funcionar. 

Viva o Brasil Cultural. 

Isilene Farias – FGB – Municipal – Rio 

Branco – AC 

  Nossa avaliação é que foi extremamente positivo o seminário 

como inicio do processo. 

Secretaria Cultural Recife 

  Muito produtivo e democrático. Acredito que a partir da 

proposta da agenda de encontros teremos uma “nova cara” 

da cultura no Governo Lula. 

  Levo para Sergipe a melhor impressão de organização, 

democratização das idéias, debates, sugestões concretas e 

objetividade para os novos recursos do MinC e estados. 

Parabéns! 

Secretário da Cultura de Sergipe 

  Esperança. Espero que os nossos representantes no Governo 

consigam sensibilizar os outros ministros e o nosso 

Presidente consolidar essas coisas que anunciamos. 

  É importante dar continuidade. 
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  De verdade, os municípios não foram muito valorizados. O 

grande problema ainda continua sendo a metodologia de 

captação de recursos. A divulgação e a localização destes 

recursos também são precárias. 

  O diálogo constante e democrático é fundamental para que 

se crie uma política cultural ampla e apoiada na diversidade 

cultural brasileira. Nesse sentido, esse primeiro terá sem 

dúvida grande importância para integração cada vez maior 

entre os administradores e gestores culturais do país. 

Ners Mendes 

  Clareza nas intenções do governo. Plano Nacional de Cultura 

tendo como ponto de partida o documento e compromisso do 

Governo Lula. A participação dos três entes federativos de 

forma igualitária e democrática. A discussão da política 

cultural entendendo o financiamento como fator 

fundamental. Democracia e participação.Parabéns! 

  Importante passo na busca em alavancar a cultura no país. 

Cláudio Henrique – Secretaria - RO 

  Mostrando-se preocupado com as questões culturais e sua 

diversidade, o Ministério da Cultura está de parabéns pelo 

evento realizado. 

  Um caminho a ser trilhado... com participação e 

responsabilidade. 

  Muito positivo, mas o debate deve ser aprofundado. 

Simone Botelho – Prefeitura Municipal de 

Guaíba - RS 

  Apreensiva com relação às decisões a serem tomadas, mas 

certa de que será a maneira mais correta possível. 

  Possibilitou um inicio de diálogo com os secretários. 

Possibilitou também a contribuição dos secretários no debate 

da Lei. 

  O Ministério da Cultura esta de parabéns. Estamos no 

caminho certo. A cultura é tudo isso e muito mais (por isso 

merece este tratamento). 

André Pamponet – Cruz das Almas – BA – 

cafeboi@hotmail.com 

  O Seminário marca o compromisso do Governo Federal em 

fazer as mudanças através de um processo participativo e 

democrático. Parabéns! Iniciaremos a construção. Avalio que 

teria sido importante ter um documento do MinC para 

nortear a discussão e também um espaço maior para ouvir / 

discutir com os Secretários (as) Estaduais. É preciso maior 

aproximação do MinC com os Estados. 

  Isto é só o começo. 

  Reunião muito importante que deve ser mantida. 

  Como disse o Ministro em uma de suas canções: “nossos 

planos são muito bons”.Também serão, com certeza, nossas 

realizações. 

Eduardo  Maringá - PR 

  Sai satisfeita, pois entendo que aconteceu aqui neste dia 

03/07 seja o processo para que a cultura hoje se torne 

prioridade. 

 

mailto:cafeboi@hotmail.com
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  Debate democrático e plural de construção de uma nova 

nação. 

André Galvão – Londrina - PR 

  Entendo esse seminário como um exercício necessário e 

obrigatório para um futuro em que as três instâncias possam 

trabalhar de maneira articulada para que o Brasil possa vir a 

ter efetivamente um Sistema Nacional de Cultura e uma 

política pública de cultura com afinidades e equilíbrio de 

gestão a nível municipal, estadual e federal. 

Sandoval Nóbrega de Lima – João Pessoa - 

PB 

  Com a impressão de que o Ministério está preocupado com a 

discussões pertinentes à cultura nacional, de forma que 

elevemos a cultura do nosso país ao patamar que merece. 

  Importante. Pela primeira vez um governo abre o debate 

com os gestores de cultura. Parabéns!  
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SSEEMMIINNÁÁRRIIOO  --    RRIIOO  DDEE  JJAANNEEIIRROO  

 

Rio de Janeiro,  11 de julho de 2003. 
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A 
 

  
 
APRESENTAÇÃO 

 

 

O Seminário Cultura para Todos –  Financiamento Público da 

Cultura e as Leis de Incentivo do Rio de Janeiro e Espírito Santo 

foi realizado no dia 11 de julho de 2003 no Teatro da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro – UERJ.  O evento faz 

parte de um amplo processo participativo promovido pelo 

Ministério da Cultura com o  intuito de debater com  artistas, 

produtores e gestores culturais a fim de obter subsídios para a 

proposição de um novo modelo de financiamento público da 

cultura.  

  

Os participantes,  em número aproximado de 400 provenientes 

de mais de 40 municípios do Rio de Janeiro e Espírito Santo, 

tiveram oportunidade de expor suas reflexões e proposições em 

torno da temática,  além de ouvir considerações  das autoridades 

que constituíram a mesa a saber: Juca Ferreira , Ministro de 

Cultura Interino; Nilceia Freire, Reitora da Universidade do 

Estado do Rio de Janeiro;  André Lázaro, Sub-Reitor de Extensão 

e Cultura; Neusa Mendes, Secretária Estadual de Cultura do 

Espírito Santo;  Ricardo Melo, Representante da Secretária 

Estadual de Cultura do Rio de Janeiro; Paulo Miguez, Assessor 

Especial do Ministro;  Sergio Mamberti, Secretário de  Música e 

Artes Cênicas;  Sergio Xavier, Chefe de Gabinete do Ministro da 

Cultura;  Leopoldo Nunes, Chefe de Gabinete do Secretário de 

Áudiovisual; Ricardo Melo, representante da Secretaria Estadual 

da Cultura do RJ; Luciana Vellozo, Secretária Municipal de 

Cultura de Vitória; Teresa Cristina, Coordenadora de Música; 

Jaime Zetter, Representante do IPHAN;  Antônio Grassi, 

Presidente da Funarte; José Alencar, Presidente da Casa Rui 

Barbosa; Ubiratan Araújo, Presidente da Fundação Cultural 

Palmares e Sergio Sá Leitão, Delegado Regional do MinC/RJ. 

 

 

 

Este relatório descreve o desenvolvimento dos trabalhos no 

seminário e registra as contribuições dos participantes enviadas 

em meio digital, bem como sistematiza as respostas dos 

participantes aos questionários. 

 

 

 

Andrea Zimmermann e Neusa Zimmermann 

Métodos Assessoria e Capacitação 

Tel: (61) 595 1718 

metodos@aip.com.br 

mailto:metodos@aip.com.br
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS 
 

 

 

 

2.1 OBJETIVO DO 
SEMINÁRIO 

 

 
O seminário teve como objetivo: 

 

Promover um amplo debate com  artistas, produtores e 

gestores culturais a fim de obter  subsídios para a 

proposição de um novo modelo de financiamento público 

da cultura, capaz de incorporar outros mecanismos de 

apoio financeiro e renovar os já existentes.   

O propósito é  obter um modelo construído de forma 

participativa que atenda aos requisitos desejados de 

transparência, descentralização e democracia e que 

aponte caminhos de auto sustentabilidade de parte 

significativa da produção cultural brasileira.  

 

 

 

 

 

 

 

2.2 PRODUTOS DO SEMINÁRIO 

 
 

São considerados produtos do Seminário: 

 

 Levantamento dos principais entraves para o acesso 

ao financiamento público federal da cultura (Leis 

Rouanet e Audiovisual); 

 

 Proposições de mecanismos que devem ser adotados 

para garantir a transparência, a democratização, a 

desconcentração e a descentralização do 

financiamento público federal da cultura realizadas 

pelos expositores e participantes. 
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2.3 PROGRAMAÇÃO 

 

SEXTA-FEIRA (11/07) 

 

HORÁRIO ATIVIDADE 

09.00h  

Abertura do Seminário 

  Boas vindas por Sérgio Sá Leitão – Representante Regional 
do MINC no RJ  

  Considerações do Ministro da Cultura, interino, Juca 
Ferreira  

Considerações: 

  Secretária Estadual de Cultura do ES - Neusa Maria Mendes  

  Secretária Municipal de Cultura de Vitória/ES - Luciana 

Vellozo Santos  

  Presidente da FUNARTE/RJ – Antônio Grassi  

  Reitora da UERJ – Nilcéia Freire  

09.45h 

Objetivos do Seminário  

  Coordenador do Programa de Seminários Cultura para 
Todos - Paulo Miguez  

09.55h 
Informações sobre o desenvolvimento dos trabalhos 
(programação e metodologia)  

   Esclarecimento das moderadoras -  Métodos  

10.45h 
Exposição das contribuições das entidades participantes 

e considerações da mesa 

13.00h Almoço  

14.00h 
Exposição das contribuições das entidades participantes 
e considerações da mesa 

19.00h  Encerramento do evento 
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2.4 DINÂMICA DOS TRABALHOS 

 

O desenvolvimento dos trabalhos no seminário ocorreu de 

acordo com as etapas a seguir apresentadas. 

 

 
Abertura do seminário 
O Seminário iniciou-se com as considerações de abertura e boas 

vindas dos: 

  Ministro Interino da Cultura, Juca Ferreira  

  Secretária Estadual de Cultura do ES - Neusa Maria Mendes  

  Secretária Municipal de Cultura de Vitória/ES - Luciana Vellozo 

Santos  

  Presidente da FUNARTE/RJ – Antônio Grassi  

  Reitora da UERJ – Nilcéia Freire  

  Representante Regional do MINC no Rio de Janeiro, Sérgio Sá 

Leitão. 

Após a cerimônia de abertura, manteve-se a composição da 

mesa e foram iniciados os trabalhos. 

 

Exposições de entidades representantes de 
produtores e artistas 
Representantes de entidades de produtores e artistas bem como 

fóruns organizados tiveram oportunidade de expor suas 

propostas e reflexões a respeito da temática.  As pessoas que se 

inscreveram antecipadamente como expositoras tiveram cinco 

minutos para falarem.  Ao final do período da manhã e da tarde, 

os participantes da mesa fizeram considerações a respeito dos 

diferentes aspectos destacados por cada expositor.   

Outras pessoas interessadas em expressarem suas opiniões o 

fizeram após a fala dos expositores.  

 

Encerramento do seminário 
O seminário encerrou-se às 19 horas  com  as considerações dos  

componentes da  mesa.  Ao final do evento, os participantes 

entregaram o questionário recebido  com as respostas às duas 

perguntas chaves feitas pelo MinC.  
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R 
 

 
 

 
  RESULTADOS 

 

3.1 RESULTADOS DOS QUESTIONÁRIOS 

A fim de obter diferentes tipos de contribuição dos participantes, 

foi aplicado um questionário individual no qual tiveram 

oportunidade de registrar seu posicionamento quanto aos 

entraves para o acesso ao financiamento público da cultura e 

quanto aos mecanismos que devem ser adotados para 

democratização, descentralização, desconcentração e a 

transparência no processo. O questionário pode ser encontrado 

em anexo.  

 

 

Obteve-se uma amostra significativa de respostas dos 

participantes uma vez que 30% dos questionários foram 

entregues preenchidos. As informações estão sistematizadas em 

linhas temáticas, definidas por critério de afinidade a fim de 

facilitar a análise do resultado, conforme apresentado a seguir. 

Os itens marcados com * correspondem  àqueles recorrentes. 

 

PRINCIPAIS ENTRAVES PARA O ACESSO AO 
FINANCIAMENTO PÚBLICO DA CULTURA 

 

RECEPÇÃO E TRIAGEM 

 Burocracia na entrega dos projetos. * 

 Burocracia para legalização das pequenas produtoras. 

 Não aceitação do SICAF no lugar das 6 certidões exigidas.* 

 

 

ANÁLISE  

 Burocracia na análise dos projetos. * 

 Visão mercadológica e “ marketeira”  dos departamentos de 

análise das empresas. * 

 Não há critérios e prioridades definidas. * 

 Não idoneidade da comissão julgadora. 

 Falta de pesquisadores para análise dos projetos. 

 Lentidão na análise e aprovação dos projetos.* 

 

 

CAPTAÇÃO 

 Estrangulamento na captação. 

 Captadores sem responsabilidade com a realização do 

produto cultural. 

 Necessidade de grande peregrinação pelas empresas 

privadas para captação.* 
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OUTROS PROCEDIMENTOS 

 Programas e planilhas físico-financeiras muito precárias.* 

 Formulários confusos: dificuldade de preenchimento.* 

 Formulário do MINC privilegia eventos e produtos culturais e 

não processos mais longos de formação, desenvolvimento e 

pesquisa cultural. 

 Ausência de editais e programas. 

 

 

FNC 

 Pouca atividade do FNC. 

 Pouca transparência na utilização dos recursos do FNC. 

 

 

LEGISLAÇÃO e POLÍTICA 

 Difícil compreensão da lei – má formulação. * 

 Falta de interesse político e compromisso social público e 

privado. 

 Ambigüidade da lei. 

 Política imediatista. 

 As leis contribuem para a concentração da renda.* 

 Baixo percentual de benefício da lei. 

 

 

FINANCIAMENTO 

 Não há transparência na utilização dos recursos.* 

 Distribuição desequilibrada dos recursos privilegiando-se as 

propostas privadas e mercadológicas. * 

 Privatização dos recursos públicos por grupos e empresas 

privadas (concentração da renúncia fiscal em poucas 

empresas).* 

 Dificuldade de pessoas físicas utilizarem financiamento 

público. 

 Paternalismo e corporativismo (lobby). * 

 Fundações culturais privadas financiadas por seus 

mantenedores com incentivo fiscal.* 

 A definição dos incentivos está concentrada na direção das 

empresas. 

 Os municípios do interior não têm acesso aos recursos. * 

 Deficiência do programa em contemplar diferentes formas de 

apoio.* 

 Exclusão das médias empresas do processo. São as que 

possuem pouca ou nenhuma verba de marketing. 

 Centralização dos recursos em mega eventos oriundos de 

cidades e regiões economicamente mais favorecidas. * 

 “Ciranda Financeira”. 

 Dados incoerentes e encobertos sobre a origem, o uso e o 

destino dos recursos do financiamento da cultura. 

 

COMUNICAÇÃO 

 Não há debate entre os envolvidos.* 

 Dificuldade de comunicação dos profissionais com o MINC.* 

 Pouca interatividade no Portal do MINC (dificuldade de 

obtenção de informações via Internet). * 

 Não existência de um manual de utilização das diversas 

possibilidades. 
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 Pouca divulgação dos mecanismos para as empresas e 

possíveis investidores 

 Impossibilidade de inscrição dos projetos via internet.* 

 A divulgação das informações referentes a  inscrição de 

projetos não é feita com antecedência. 

 Não há mecanismos que garantam a exposição dos produtos 

nas salas, rádios e TVs e meio onde o público tenha 

possibilidade de consumir sua própria cultura. 

 

PRODUÇAO 

 A circulação da produção não é suficiente. 

 As produções comprometem o mercado por falta de 

profissionalismo. 

 Não há recursos específicos para ações ligadas à preservação 

de acervos cinematográficos. 

 

 

INVESTIMENTO 

 Os percentuais da pessoa jurídica são limitantes. 

 Porcentagem extremamente reduzida (0,3%) do orçamento 

da União destinada a projetos artísticos. 

 Desinteresse em incentivar bibliotecas públicas. 

 Utilização, por parte  das empresas, de ações de marketing 

dos seus produtos, através das leis de incentivo.* 

 Pequenas produções não são beneficiadas por tais leis pelo 

seu porte.* 

 Lucro acima de 100% dos investidores sem nenhuma 

contrapartida (Leis do Audiovisual). 

 

 

MECANISMOS A SEREM ADOTADOS  
 

RECEPÇÃO E TRIAGEM 

 

 Admissão de envio de projetos via Internet. 

 

 

ANÁLISE 

 Criar equipes em nível estadual que, em conjunto com 

representantes federais, avaliem os projetos. 

 Divulgação dos critérios de avaliação dos projetos. 

 Possibilitar a participação de representantes dos projetos 

enviados junto à Comissão Avaliadora para defender e 

legitimar o projeto. 

 As empresas devem se unir a um fundo, um pool de pessoas 

provenientes do governo, das empresas e de todas as 

regiões do país no processo seletivo de projetos. 

 Incorporar o critério de exceção cultural para a Cultura como 

na França. 

 Tornar as decisões e critérios conhecidos como uma espécie 

de pontuação ponderada como em qualquer licitação pública 

regida pela lei 8666.  

 Criação de banca para análise de projetos. 

 Total isenção de políticos no processo de seleção e aprovação 

dos projetos. 
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FNC 

 Criação  de uma parcela dos valores captados para financiar 

o FNC. 

 Definição de objetivos claros para o FNC. 

 Divulgação dos recursos aplicados. 

 Cobrança de um percentual mínimo sobre toda a 

movimentação financeira da Indústria Cultural que se dirija 

ao Fundo ou a fundos específicos. 

 Dedução parcial única para todos os segmentos da arte e 

cultura. 

 

 

LEGISLAÇÃO e  POLÍTICA 

 A contrapartida social deve ser substituída por contrapartida 

pública. 

 A contrapartida deve ser social. 

 Criação de políticas de intercâmbio artístico cultural tipo 

residências. 

 Mudar a CLT. Os artistas não podem ser tratados como 

grandes empresários, ou seja, com as mesmas obrigações 

trabalhistas. 

 

FINANCIAMENTO 

 O dinheiro público deve apoiar o público e não o produtor. 

 Descentralização não só geográfica, mas de grupos e 

pessoas,  dando oportunidade a novas produções e para a 

cultura popular. 

 Proibição do favorecimento, pelos financiamentos públicos, 

de artistas, técnicos e demais colaboradores da cultura que 

estiverem empregados em televisão. 

 Estimular e financiar projetos que gerem novas percepções, 

valores e comportamentos sociais desvinculando a 

necessidade e retorno de mercado. 

 Proibição de auto-financiamento. 

 Financiamento direto da produção cultural dos municípios do 

interior já que não possuem grandes empresas para o 

financiamento de projetos. 

 Destinar verbas por estados de acordo com a demanda e por 

setores no caso de financiamento pelo governo e não o 

Mecenato. 

 Obrigatoriedade  de licitação  ou de um concurso público 

amplamente divulgados para os financiamentos.  

 Limitação a incentivos em um único evento com teto máximo 

por atividade. 

 Destinação de recursos para fundos específicos geridos por 

órgão do poder executivo. 

 Os recursos devem ser distribuídos de forma rotativa e 

considerando etnicidades e distintas regiões do país. 

 Criação de linhas de crédito subsidiadas. 

 Definir cotas para os estados. 

 Capitalização dos fundos municipais de cultura com 

benefícios fiscais do imposto de renda. 

 Criação de Fundo de Fomento gerido diretamente pelo MINC. 
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COMUNICAÇÃO 

 Incremento nas políticas de difusão da cultura brasileira no 

exterior visando a promoção e valorização cultural. 

 Geração de mídia educativa e informativa 

 Estimular a publicação  de estudos, monografias, teses, livros 

através do MINC. 

 Tornar público os nomes dos responsáveis pela gestão dos 

recursos e suas funções específicas bem como os 

mecanismos de acesso a elas de maneira ampla. 

 Ampliar a divulgação da produção da arte contemporânea. 

 Divulgar a diferenciação da arte do espetáculo, da mídia e da 

indústria recuperando sua dimensão de pesquisa e 

experimentação poética. 

 Divulgar os mecanismos de incentivo à cultura para 

empresários de pequeno e médio portes. 

 Ampliação de campanhas de valorização do papel do 

financiador cultural gerando valor agregado a exemplo do 

financiador social. 

 Informação sobre os instrumentos de financiamento e sobre 

os critérios de aprovação. 

 Melhor esclarecer e divulgar o que patrimônio imaterial e 

como se dá sua proteção/preservação. 

 Divulgação permanente e contínua dos recursos para 

projetos e legislação à sociedade. 

 Criação de mediatecas. 

 Criar um banco de dados mais informativo sobre os projetos 

aceitos. 

 Divulgar as empresas que realmente têm compromisso social 

com a cultura. 

 Produção de cartilhas sobre as leis de incentivo deixando 

claro seu funcionamento, como elaborar os projetos, 

prestação de contas, etc. 

 Divulgar pequenos projetos e seus financiadores. 

 

 

INVESTIMENTO 

 Incentivo ao investimento em pessoas físicas com 

percentuais escalonados de acordo com a contribuição. 

 Obrigatoriedade de todas as empresas disponibilizarem 2% 

do IR ao FNC e cabe ao MINC distribuir essa verba. 

 Maior investimento em curta metragem. 

 Tabela progressiva (inversamente proporcional ao lucro) para 

abatimento dos recursos aplicados em projetos culturais. 

 Definir limite de valor por projeto por empresa para utilização 

dos benefícios fiscais. 

 Criação de Clubes de Arte Públicos (vide Câmara de Arte e 

Starpalco) como meio dos cidadãos comuns poderem 

contribuir para o financiamento da cultura. 

 Instituir o percentual de desconto do IR pela Lei proporcional 

ao seu faturamento a fim de favorecer a entrada de 

empresas menores em faturamento no mercado cultural. 
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PARTICIPAÇÃO e DESCENTRALIZAÇÃO 

 Fortalecer Conselhos Federais, Estaduais e Municipais com a 

criação de Agências reguladoras nas mesmas instâncias. 

 Criar comissões formadas por representantes de associações 

de classe indicadas pelos fóruns permanentes de diferentes 

localidades no Brasil. 

 Criação de uma Agência Nacional de Cultura com escritórios 

regionais fiscalizando e captando recursos para o FNC. 

 Criação de programas que incentivem diversos segmentos da 

cultura nacional. 

 Realizar outros seminários participativos. 

 Criar um sistema de cultura que beneficie fundos de 

programas de ação para o desenvolvimento artístico e social 

dos estados e municípios através de pareceres dados por 

conselhos representativos da sociedade civil e com 

imunidade governamental. 

 

 

OUTROS 

 

 Editais públicos com critérios transparentes e definidos com a 

participação da sociedade civil. 

 Encarar a cultura como meio para educação, melhoria do 

índice de desenvolvimento humano e alternativa para 

problemas urbanos. 

 Revitalização de projetos de âmbito nacional como o Projeto 

Pixinguinha e lançamento de artistas novos. 

 Cada município deve ter uma estrutura mais aparelhada para 

implementar políticas públicas – suporte para a 

democratização da cultura. 

 Inserção da cultura no contexto educacional.  

 Realização de cursos de capacitação para produtores 

culturais em gestão e produção cultural. 

 Criar um convênio para capacitar a demanda cultural do 

interior e que os produtores possam elaborar e gerenciar 

seus projetos. 
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3.2 PROPOSIÇÕES DAS ENTIDADES EXPOSITORAS 

As entidades que se inscreveram como expositoras no evento 

registraram suas propostas em textos os quais são apresentados 

na íntegra nesta seção do relatório. Deve-se ressaltar que 

somente estão disponibilizadas as exposições entregues em meio 

digital (disquete ou e-mail) para a equipe de coordenação do 

Seminário. 

 

1º FÓRUM CARIOCA DA MÚSICA 
 

Uma Nova Política Pública para a Música no Brasil 

1% para a Cultura no Brasil. 

 Colaborando com a construção coletiva de um novo modelo de Políticas 

Públicas para a Cultura no Brasil, o Fórum Carioca da Música, reúne entidades e 

trabalhadores de todos os setores da Cadeia Produtiva da Música no Rio de Janeiro 

para, através de discussões setoriais, contemplando todos os elos da cadeia 

produtiva, levar ao Ministério da Cultura um elenco inicial de sugestões que 

representam o consenso dos trabalhadores em música no Rio de Janeiro. 

 Entre as entidades representadas se encontram o Sindicato dos Músicos do 

Estado do Rio de Janeiro; a A.M.A.R.-Sombrás –  Associação de Músicos, 

Arranjadores e Regentes; a Academia Brasileira de Música; o Instituto Jacob do 

Bandolim; a Escola de Música Villa-Lobos; a ABMI – Associação Brasileira de Música 

Independente; o Núcleo de Produtores de Espetáculos Musicais; o Grupo Cultural 

Jongo da Serrinha; a Associação de Músicos de Teresópolis; Programa de Pós 

Graduação em Música da UNIRIO; a Cooperativa de Músicos e Produtores 

Independentes do RJ – Veia Musical e o Centro Musical CIGAM alcançando mais de 

10.000 profissionais da área. 

 Manifestamos total apoio à imediata alocação de, no mínimo, 1% do 

orçamento federal para o MinC.  

 Através de discussões que se iniciaram no dia 13 de junho de 2003, chegou-

se a um Relatório de 8 itens que representam as propostas iniciais e consensuais 

tiradas no 1º Fórum Carioca da Música. 

  

1. Modelos de Gestão e Relações com o Governo Federal. 

 Definição de programas de relevância nacional que integrem recursos das 

esferas de governo federal, estadual e municipal; 

 Maior transparência na gestão dos incentivos culturais cujas diretrizes 

devem ser mediadas pelos Conselhos de Cultura que devem estar ligados a 

Fóruns permanentes de Cultura representativos da sociedade civil. 

 

2. Política de Recuperação e Preservação da Memória Musical do 

Brasil. 

 Estímulo à criação de sistemas de informações relativas à música visando 

difundir nacional e internacionalmente os acervos de partituras, fonogramas 

e demais suportes utilizados na criação e registro musical. 

 Estímulo a Produção de Monografias e Estudos sobre a Música no Brasil. 

 Fomento à produção e registro das manifestações musicais produzidas por 

comunidades e associações culturais permanentes.  
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3. Políticas de Formação Musical. 

 Presença obrigatória da música no processo educacional brasileiro. 

 Incentivo a oficinas nacionais de música em todos os níveis. 

 Incentivo a grupos musicais estáveis como  bandas de músicas, orquestras, 

corais e conjuntos diversos, contemplando a música popular, instrumental e 

a música  de concerto bem como destinação de recursos para a aquisição de 

instrumentos. 

 Incentivo ao intercâmbio nacional e internacional, através de programas de 

artistas residentes, concursos, bolsas e outros. 

 Apoio a programas para formação e reciclagem de profissionais na área de 

música, incentivando a criação de novas escolas e apoiando as já existentes, 

coordenando-se com outros setores do governo para obtenção dos recursos 

necessários. 

 

4. Política de Divulgação da Música Brasileira no Exterior. 

 Colocar a música do Brasil na pauta dos trabalhos da Agência de promoção 

do Comércio Exterior (Apex). 

 Realizar um amplo estudo da cadeia produtiva da música no Brasil por 

organismos como o BNDES. 

 Realizar um projeto de valorização da imagem brasileira através da música 

pelo Ministério das Relações Exteriores e pelo Ministério do 

Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. 

 

5. Política de Valorização do Músico 

 Cumprimento da lei que regulariza a profissão do músico pelas instituições 

federais, estaduais e municipais. 

 

6. Política de Revisão, Aprimoramento e Valorização da Questão 

Autoral 

 O Fórum Carioca da Música se propõe a referendar o Documento intitulado 

“Uma Política para a Música Brasileira” da AMAR-SOMBRÁS - Sociedade 

Musical Brasileira. 

 

7. Democratização dos Meios de Comunicação. 

 Adoção de políticas que garantam o caráter público do espaço da 

comunicação, com vistas a um maior incentivo à difusão da música 

produzida no Brasil. 

 Criminalização do jabá definitivamente de todas as maneiras possíveis. 

 Cumprimento da lei de radiodifusão e definição de políticas públicas para o 

funcionamento e utilização dos canais governamentais de comunicação 

(Radiobrás e Rede Brasil de Televisão). 
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8. Política de Ocupação e Manutenção dos Espaços Culturais. 

 Recuperação e aparelhamento da rede nacional de espaços de difusão 

cultural.  

 Criação de programas de fomento aos espaços utilizados pelos grupos 

musicais permanentes reconhecidos pelas suas comunidades. 

 Apoio a realização de espetáculos paradidáticos, subsidiados ou gratuitos, 

atendendo escolas e em especial às comunidades de baixa renda. 

 Criação de programa de fomento a grupos estáveis para montagem e 

circulação de espetáculos musicais. 

 Socializar os bens culturais, democratizando o acesso ao público, através da 

criação de circuitos expressivos para música popular, instrumental, de 

concerto e novas expressões musicais.  

 Fomento de espetáculos musicais em espaços públicos ao ar livre (praças, 

praias, logradouros) promovendo o lazer cultural e criativo. 

 Fomento e apoios aos grupos musicais relacionados as Festas Populares. 

 Mapeamento, catalogação e incentivo à formação de promotores e gestores 

culturais na área da música. 

 

 

LEI FEDERAL DE INCENTIVO À CULTURA - PRONAC 

 

  

Considerações 

As reflexões do 1º Fórum Carioca da Música foram iniciadas com a questão da 

distinção, que deve ser prioritária, entre as políticas de fomento ao mercado que se 

beneficiam da Lei e do apoio da Lei na viabilização das políticas públicas de cultura 

para o País na área da música.  

Foi unânime o pensamento de que as iniciativas de mercado devem ser corrigidas 

em suas distorções, e que a urgência do encaminhamento das questões culturais e 

a escassez de recursos apontam para a utilização do FNC como instrumento de 

fortalecimento das políticas públicas.  

 

  

Estrutura Geral 

1. Informatização do MinC e conseqüente integração do sistema de Brasília com os 

escritórios regionais;  

2. Reformulação do programa que contém os formulários de elaboração de projetos 

com a participação democrática dos grupos representativos usuários do programa;  

3. Elaboração de um sistema de inscrição de projetos pela Internet e respectivo 

acompanhamento eletrônico desde a inscrição até a publicação no D.O. (Diário 

Oficial);  

4. Divulgação das datas das reuniões da CNIC;  

5. Divulgação do PRONAC em todo o país, com a publicação e distribuição de um 

manual de utilização, assim como a realização de cursos e seminários a fim de 

democratizar o acesso;  

6. Elaboração de um conjunto de ações com o objetivo da divulgação da Lei e seus 

benefícios junto ao empresariado brasileiro. 
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LEI FEDERAL DE INCENTIVO À CULTURA -  PRONAC 

 

  

I.  MECENATO  

 

 1.  Proponente/Documentação  

 

1.1. Reconsiderar a consulta do SICAF, como alternativa ao envio das certidões, 

normatizando a entrega das certidões negativas ou SICAF dos proponentes 

somente antes da publicação no Diário Oficial, evitando transtornos como o 

vencimento de prazos e gastos desnecessários para o proponente.  

 

 2.  Prazos de avaliação e aprovação  

 

2.1. Definição e divulgação dos prazos de avaliação dos projetos;  

2.2. Idem com relação a publicação no Diário Oficial dos projetos aprovados, sendo 

que a mesma publicação pode ser feita no site do MinC.  

 

3. Critérios de análise  

 

3.1. Esclarecimento e divulgação dos critérios de avaliação técnica dos projetos, 

principalmente nas planilhas orçamentárias, visto que cada área deve ter a 

produção entendida em sua totalidade, respeitando as fases de produção;  

3.2. Publicação dos critérios de avaliação técnica dos projetos, anexo ao Manual 

citado no item 5 da Estrutura Geral.  

 

4. Análise Técnica: propostas de revisão  

 

4.1. Estabelecimento de teto percentual de Custos Administrativos. Aumento do 

percentual de até 15% estipulados como teto para os Custos Administrativos para 

até 20%, adequando a análise destes custos à realidade atual das produções; 

revisão da não indexação dos custos administrativos, presente no Decreto 494, 

art.28, parágrafo 3º, que diz: (...) “exceto quando se tratar de entidades criadas 

pelo patrocinador”.  

4.2. Normatização de um item na planilha orçamentária, para a Elaboração, 

destinando um percentual exclusivamente para isso, separando-o do 

agenciamento. Sugestão de teto até 10% para agenciamento e até 3% para 

elaboração;  

4.3. Normatização de um item na planilha orçamentária para a remuneração do 

Proponente/Realizador do projeto, destinando um percentual ou uma remuneração 

fixa exclusivamente para isso;  

4.4. Normatizar a especificação na planilha orçamentária dos encargos sociais e 

seguros gerados pela contratação de profissionais, já que estamos trabalhando pela 

formalização do mercado cultural; divulgar os critérios estabelecidos sobre 

impostos/encargos/seguros no Manual citado no item 5 da Estrutura Geral;  

4.5.  Corte do item Auditoria, permitindo, a exemplo da Lei Estadual, que o próprio 

contador do proponente faça a revisão das contas do projeto e assine o relatório;  

4.6. Aumento do teto percentual de aplicação de recursos para até 10% do IR 

devido no caso de empresas de médio e pequeno porte.  
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II.                  FNC - Fundo Nacional de Cultura  

 

 Como foi dito anteriormente, acreditamos que no momento o FNC pode ser 

importante instrumento de apoio as políticas públicas culturais para os diversos 

segmentos: música, literatura, artes cênicas, artes visuais, cultura popular e 

patrimônio.  

É unânime a necessidade de transparência e lisura na gerência desses recursos. 

Pensamos que os recursos do FNC deveriam financiar, ao invés de projetos,  

programas específicos que contemplem os segmentos culturais, respeitando suas 

diversidades e ampliando o acesso de grupos e público. Neste caso, os Programas 

seriam abertos também para a participação de empresas com fins lucrativos.  

Avaliando a Cadeia Produtiva da Música, reiteramos as sugestões apresentadas no 

Documento geral “Uma Nova Política para a Música no Brasil”  reforçando algumas 

diretrizes a serem desenvolvidas:  

  

NA FORMAÇÃO  

 

•  escolas e grupos. O programa deve atuar também na transversalidade com o 

Ministério da Educação,  fomentar as escolas de música e a formação de novas 

platéias, democratizando o acesso aos bens culturais.  

 

NA CRIAÇÃO  

 

•  subsídios a grupos em programas para a pesquisa de linguagem, montagem de 

shows e espetáculos, realização de oficinas e workshops, abrangendo os diversos 

segmentos da música;  

•  Bolsas de pesquisa;  

•  Programa editorial - partituras, monografias, livros, etc;  

•  Incentivo aos Espaços Multimeios;  

 

NA PRODUÇÃO  

 

•  circulação expressiva de shows e concertos;  

 

NA DIFUSÃO 

  

•  Registro -  CDs, DVDs e vídeos ;  

•  Memória - recuperação e acesso aos acervos;  

•  Juventude - programas desenvolvidos com a juventude;  

 

ALGUMAS REIVINDICAÇÕES E SUGESTÕES 

 

1. Definição dos critérios de patrocínios das estatais, a fim da normatização e 

transparência dos processos de financiamento. Parte das verbas das estatais 

poderia responder a segmentos específicos culturais;  

2. Participação do segmento da música nas diretrizes políticas da Radiobrás. 

Solicitamos um encontro com a diretoria da empresa;  

3. Criação de uma secretaria ou programa para elaboração de um conjunto de 

ações para ampliação da difusão, divulgação e circulação dos produtos e bens 

culturais;  

4. Elaboração de uma campanha para estimular o investimento das pessoas físicas 

no FNC, com a participação de artistas (nos moldes da campanha presidencial e 

festa do Canecão), apoio das redes de televisão públicas e privadas e das 

instituições coligadas ao MInC;  
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5.  Abertura de uma linha de crédito (em parceria com os Bancos CEF, BB, BNDES) 

com taxas reduzidas, para o financiamento e aquisição de instrumentos e 

equipamentos - contemplando os espaços para show e concertos, músicos 

profissionais e escolas de música;  

6.  Correção das distorções da Lei de Audiovisual;  

7. Apresentação para o segmento da música da reforma ministerial e proposta 

orçamentária;  

8. Definição das ações a curto, médio e longo prazo, aliadas a otimização dos 

espaços e equipamentos, assim como a questão das transversalidades das Políticas 

de Cultura, apresentadas no Programa do Governo, documento “A imaginação a 

serviço do Brasil - Programa de Políticas Públicas de Cultura”;  

 

 Não podemos deixar de concluir que esse não é um documento final e sim, 

consensual entre os participantes do 1º Fórum Carioca da Música.  

 

 Muitas questões ficaram para ser avançadas, avaliadas, debatidas.  

 

 Esperamos que o segmento da música no Rio de Janeiro, através do Fórum 

e seus principais representantes tenha apresentado contribuições significativas para 

o estabelecimento do diálogo permanente com o MinC.  

 

     Rio de Janeiro, 11 de julho de 2003 

     1º Fórum Carioca da Música 

 

FORUM DAS ARTES DO RIO – SEGMENTO DANÇA 
  

 

Sobre sua operacionalização. 

  

Nós, segmento Dança do Fórum das Artes Rio, vimos por meio desta demonstrar 

nosso apoio à criação de uma política nacional para a Dança. Política essa, que, em 

sintonia com  todos os segmentos representados pelo Fórum, constitui-se 

fundamental para a continuidade dos projetos de  fomentação,  produção e 

circulação dos espetáculos. Trazemos então, uma sugestão de programa de 

circulação para exemplificar uma das inúmeras formas que debatemos e 

analisamos procurando a descentralização da fomentação de dança  para o 

exercício de 2004. Acreditamos que  trazemos um exemplo de uma idéia exeqüível 

porque, embora aconteça em um nível nacional, há menos deslocamentos, e 

também  prevê o lançamento gradual das pequenas cias no mercado cultural. 

Conscientes de nosso papel dentro da classe artística e de  todas as conquistas já 

alcançadas por nosso segmento,  acreditamos  que, com este programa, estaremos  

tornando possível não só  um trabalho continuado  para nossas produções - que 

muitas vezes não sobrevivem mais de duas semanas em cartaz -  mas estaremos 

também contribuindo para uma política ampla consistente de descentralização e 

democratização dos espaços e equipamentos estatais, pois estamos mais que 

nunca contaminados pela real esperança de mudança  da política cultural  em 

nosso país.  

 

OBJETIVOS 

 

O DANÇA EM TRILHAS é um projeto que busca desenvolver um processo 

de circulação de espetáculos de Dança promovendo o intercâmbio  entre Cias dos 

grandes centros urbanos com Cias do interior do país, onde aconteça:  
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a) Troca de informações 

b) Intercâmbio de produções 

c) Promoção do debate cultural  entre as regiões 

 

Nesse sentido, o tipo de  circulação  que esse projeto almeja  promove as 

condições para a realização de palestras, oficinas e debates  constituindo-se uma 

forma de fomento. 

 

A  ESTRUTURA  FUNCIONAL 

 

PLANO DE CIRCULAÇÃO 

 

Pretende-se que o  DANÇA EM TRILHAS   aconteça em dois níveis . Um 

nível intraregional e outro Intermunicipal.  

O nível intraregional  acontecerá no âmbito dos estados de cada região do 

País, quais sejam : Região Norte , Nordeste, Sudeste, Sul e Centro -Oeste. Dentro 

de cada estado se identificará uma Cidade – Pólo. O projeto prevê que sejam 

selecionadas através de comissão julgadora, 2 (duas) Cias provenientes desta 

Cidade-Pólo, estas Cias circularão pelas demais Cidades -Pólos da  sua região. 

O nível intermunicipal pretende que sejam identificadas  3 ( três ) Cias. de 

cidades periféricas à Cidade – Pólo. Estas 3 ( três ) Cias se apresentarão  na Cidade 

- Pólo quando da exibição das Cias provenientes de cada Cidade-Pólo. 

 

PLANO DE ORGANIZAÇÃO DE OFICINAS  

 

 É  previsto que sejam ministradas gratuitamente oficinas dirigidas ao grande 

público pelos profissionais escolhidos dentre os participantes da Mostra. A proposta 

de cada oficina deverá ser incluída no corpo do projeto apresentado por cada Cia. 

 A duração das oficinas dependerá da infra – estrutura  local e ocorrerá 

dentro do período de estadia das Cias convidadas nas cidades-polos hospedeiras. 

 

DA FORMATAÇÃO 

 

 1. Almeja-se que estas apresentações sejam feitas em um formato de 

Mostra e que prevejam acesso gratuito, sendo realizadas em palcos montados em 

lugares públicos. 

 A realização destas apresentações poderá ser programada ao longo do ano, tendo 

em vista que cada região geográfica brasileira possui quantidades diferenciadas de 

estados, o que implica em um planejamento específico . 

No caso da região nordeste, a maior região brasileira, sugerimos a divisão em duas 

sub-regiões para viabilizar a realização deste projeto. 

 As apresentações de cada conjunto formado por Cias da Cidade – 

Pólo e Cias de cidades adjacentes se darão no espaço de uma semana, 

procurando que se utilize uma semana a cada mês, a fim de permitir uma melhor 

distribuição dos eventos pelo calendário cultural anual de cada estado. Serão 

observadas as peculiaridades do Mercado Cultural de cada região.  

 Caso seja firmada uma parceria entre o Ministério da Cultura ( Minc ) e as 

prefeituras das cidades adjacentes estas apresentações poderão ser estendidas à 

estas cidades periféricas, contanto que ocorram no espaço previsto de uma 

semana. 

 

2. Apresentamos a seguir um pequeno caso esquemático a título de exemplificar o 

modelo proposto, aplicando-o à região Sudeste. 
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Modelo : REGIÃO SUDESTE  

 

Período de duração do evento em cada cidade-pólo: 1 semana entre translados, 

apresentações e oficinas. 

Períodos das apresentações: de quarta a domingo 

Periodicidade do evento: a cada mês em uma cidade-pólo da região (*) 

Total de grupos participantes a cada evento (**) : 11 (2 de cada cidade-pólo e 3 do 

interior de estado hospedeiro)  

Total de coreografias/espetáculos apresentados a cada cidade-pólo: 11  

Total de grupos envolvidos no projeto: 20 grupos (8 grupos de cidades-pólos e 12 

grupos de cidades do interior)  

Total de apresentações no projeto inteiro: 44  (11 a cada cidade pólo) 

 

(*) De acordo com o número de estados de uma região, a extensão do projeto será 

em número inferior ou superior a um semestre. No caso da Região Sul, o projeto 

duraria três meses, por exemplo. 

(**) O número de companhias participantes das cidades-pólos consta aqui a título 

de sugestão. Ele poderá ser superior no caso de cada companhia apresentar uma 

coreografia ao invés de espetáculo inteiro. O mesmo diz respeito às companhias do 

interior de cada estado.  

 

CASO HIPOTÉTICO  

 

Deslocamento das 4 Cias oriundas das Cidades – Pólos de cada estado 

Em cada Cidade – Pólo agregam – se as 3 Cias das Cidades adjacentes locais 

REGIÃO SUDESTE 

Cidades - Pólo Apresentações 
março 

Apresentações abril Apresentações maio Apresentações junho 

Belo Horizonte 2 Cias do Rio, 2 de Belo 
Horizonte, 2 de Vitória, 

2 
de São Paulo e 3 cias 

de cidades do interior do 
estado 

 
X 

 
X 

 
X 

Rio de Janeiro  
X 

2 Cias do Rio, 2 de Belo 
Horizonte, 2 de Vitória, 

2 
de São Paulo e 3 cias 

de cidades do interior do 
estado 

 
X 

 
X 

São Paulo  
X 

 
X 

2 Cias do Rio, 2 de Belo 
Horizonte, 2 de Vitória, 

2 
de São Paulo e 3 cias 

de cidades do interior do 
estado 

 
X 

Espírito Santo  
X 

 
X 

 
X 

2 Cias do Rio, 2 de 
Belo Horizonte, 2 de 

Vitória, 2 
de São Paulo e 3 cias 
de cidades do interior 

do estado 
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DA SELEÇÃO  

 

 O processo seletivo ocorrerá através de ampla divulgação pública amparada 

legalmente (diário oficial), convocando Cias a participarem do  DANÇA EM TRILHAS 

mediante a remessa de seus projetos de espetáculo ou coreografia  e  oficina, 

devendo enviar um registro videográfico da obra a ser apresentada.  

 A seleção das Cias será feita por uma Comissão Mista , composta por 

integrantes da  FUNARTE e por nomes indicados pelos setores organizados da 

Dança compondo um diálogo com esta Classe e consolidando a representatividade 

dos estados. Pleiteamos que a Comissão selecionadora eleita por um estado 

escolhesse os trabalhos oriundos de outro estado da mesma região, a fim de 

estimular um olhar renovador sobre a produção cultural de Dança. 

Para que haja tempo hábil na preparação e realização deste projeto no exercício de 

2004, sugerimos que o projeto seja lançado  até  1º de setembro de 2003 com  a 

previsão de que o prazo máximo de entrega dos projetos  seja  até 30 de outubro  

e que o  resultado seja divulgado até o dia 15 de dezembro de 2003. 

 

 

DAS RESPONSABILIDADES 

 

 Ao MinC e à FUNARTE compete prover os recursos financeiros  necessários à 

realização do projeto DANÇA EM TRILHAS, seja através de dotação orçamentária  

própria, seja através de outras rubricas do orçamento federal ou mesmo através de  

recursos advindos de Fundos Específicos de Cultura  do Ministério da Cultura, que 

porventura sejam criados. 

 Às  Cias de Dança compete buscar realizar os objetivos mestres do projeto, 

divulgando, pesquisando, ensinando e procurando estimular a organização e o 

incremento das atividades relacionadas à Dança, constituindo-se em veículos de 

um intercâmbio dinâmico e solidário entre as Cias das Cidades- Pólos e as Cias das 

Cidades Periféricas, privilegiando ao mesmo tempo o acesso de espetáculos de 

Dança às camadas da população mais ressentidas da oferta deste tipo de evento. 

Autores:  Antonio Costa  

Antonio Rodrigues 

 Esther Weitzman 

  Gustavo Ciríaco 

  Helena A  Vieira  

 

Expositor:  Helena A Vieira  

lelevieira@alternex.com.br 

21-2540-9259   
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SEGMENTO DE MÚSICA ERUDITA  EXPERIMENTAL & MULTIMEIOS  

FÓRUM DAS ARTES - RIO / FÓRUM CARIOCA DA MÚSICA 

 

 

(NÚCLEO DE MÚSICA EXPERIMENTAL & INTERMIDIA - RJ (CHICO MELLO, GUILHERME 

BAUER, JOCY DE OLIVEIRA, L. C. CSEKÖ, MARISA REZENDE, TATO TABORDA, TIM 

RESCALA, RODOLFO CAESAR, VANIA DANTAS LEITE, VERA TERRA)  / ELAINE 

THOMAZI/ ENSEMBLE JOCY DE OLIVEIRA/ ACADEMIA BRASILEIRA DE MÚSICA/ 

SEMINÁRIOS DE MÚSICA PRO-ARTE/ CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO DA MÚSICA 

CONTEMPORÂNEA / SOCIEDADE BRASILEIRA DE MÚSICA CONTEMPORÂNEA ) 

 

Em consonância com as propostas do Governo Federal / Presidente Lula, com o 

Fórum das Artes - Rio e o Fórum Carioca da Música, apresentamos o seguinte 

documento, trabalho em andamento nos citados Fórums permanentes: 

  

Entendemos que: 

 Os gargalos que restringem o escoamento e incremento de produção da Pesquisa e 

Experimentalismo no Brasil  são implantados pelo mercantilismo cultural que atua 

básicamente em duas frentes:  

1) (de)formação de público gerando preconceitos;  

2) dificultando intencionalmente a divulgação. 

formação de público se refere a um nível mais profundo de intervenção cultural, 

propiciando ao público a oportunidade e a informação necessárias à sua educação; 

formação de platéia se refere à renovação e aumento de fluxo de espectadores. 

Educação como toda e qualquer atividade artística ou não de formação de público 

Educação como um dos únicos  instrumentos básicos para a criação de uma sociedade 

justa e culturalmente ativa.  

. Políticas de Ocupação. 

-  Incentivo à realização de Espetáculos, Concertos, Eventos e Projetos de Pesquisa & 

Experimentalismo, com ingresso  gratuito, no  circuito de escolas, circuito dos 

equipamentos culturais, espaços ociosos existentes;  

- Ocupação dos espaços ociosos existentes (revitalização e equipamento);  

- Criação e manutenção de novos espaços equipados para eventos de Multimeios, 

Pesquisa & Experimentalismo.  

. Políticas de Divulgação & Formação de  Público. 

- Incentivo a Projetos, Programas que realizem  Espetáculos, Concertos, Eventos  de 

Pesquisa & Experimentalismo, com ingresso  gratuito, no  circuito de escolas, circuito 

dos equipamentos culturais, espaços ociosos existentes; 

- Incentivo a Projetos, Programas que viabilizem as escolas da rede de ensino a visitar e 

assistir concertos, espetáculos, eventos de Pesquisa & Experimentalismo no circuito dos 

equipamentos culturais;  

- Estabelecimento de Cotas para a execução da  música brasileira, com especial ênfase 

na área de Pesquisa & Experimentalismo nos programas dos concertos e eventos de 

todo e qualquer grupo ou solista  que se apresente no Brasil ou grupo ou solista 

brasileiro que vá se apresentar no exterior. 

. Políticas de Intercâmbio Artístico e Cultural  

- Criação, Incentivo e Readequação de Programas de abrangência nacional e 

internacional para  Artistas Residentes, Concursos, Bolsas na área de Pesquisa & 

Experimentalismo  

- Criação de Programas de Intercâmbio de abrangência nacional e internacional de 

grupos e solistas brasileiros na área de Pesquisa & Experimentalismo  

. Políticas de formação e atualização de recursos humanos  

> Recomendamos a revisão e atualização sob a ótica da Pesquisa & Experimentalismo 

dos currículos em vigor 
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> Recomendamos a imediata re-implantação e obrigatoriedade da disciplina Educação 

Musical, com currículo revisado e atualizado, nas redes nacionais de ensino 

 

- Reciclagem de professores de ensino médio e fundamental sob a ótica da Pesquisa & 

Experimentalismo 

- Formação e atualização de animadores e gestores culturais na área da 

musica sob a ótica da Pesquisa & Experimentalismo 

- Formação e atualização de professores de música sob a ótica da Pesquisa & 

Experimentalismo 

. Política de formação e desenvolvimento de escolas de musica profissionalizantes  

> Recomendamos a revisão e atualização sob a ótica da Pesquisa & Experimentalismo 

dos currículos em vigor 

- Estímulo à criação de novas escolas de música e apoio às existentes  

a )Espaço Físico  

b )Aquisição de equipamentos (instrumentos, mobiliário e tecnologia associada à criação 

musical)  

c )Pessoal qualificado  

. Memória Nacional:  

- Mapeamento das atividades musicais do pais  

- Mapeamento das atividades musicais de Pesquisa & Experimentalismo do pais  

- Cadastramento dos acervos musicais existentes,  

- Criação de Banco de dados nacional de partituras e livros, edições etc.,  

- Banco Nacional de Fonogramas com deposito obrigatório,  

- Estimulo a produção de estudos,monografias e teses e livros didáticos sobre a música 

no Brasil, em particular sobre a produção da Pesqusia & Experimentalismo  

- Estimulo ao registro de manifestações musicais  

. Políticas de Apoio e Incentivo a Grupos estáveis  

- Formação e estímulo a Bandas, Orquestras, Corais e Conjuntos Diversos com um 

repertório abrangente que inclua uma determinada cota da produção de pesquisa e 

experimental.  

- Formação com currículos em vigor revistos e atualizados sob a ótica da Pesquisa & 

Experimentalismo  de maestros, mestres de bandas e regentes corais e arranjadores 

- Aquisição de instrumentos 

 

 
SEGMENTO DOS ATORES - FÓRUM DAS ARTES-RIO 

 

 

Aos representantes do Ministério da Cultura 

Seminário Cultura para Todos 

 

Prezados Senhores, 

 

O Segmento dos Atores, criado no Fórum das Artes-Rio, vem discutindo 

há seis meses o mercado de trabalho para as Artes Cênicas, levantando questões 

geradas pela impossibilidade do cumprimento das leis trabalhistas vigentes no país. 

A especificidade de nosso ofício exige um olhar e tratamento diferenciados 

e leis que garantam o exercício legal desta atividade, ou seja, leis que de fato 

possam ser cumpridas e que protejam o artista, que se vê obrigado a trabalhar na 

informalidade. 

A natureza artesanal do teatro, a eventualidade de sua realização, assim 

como, o  seu modo de produção, são diferenciais que precisam ser observados na 

lei, diante da dificuldade do artista produtor cumprir com o pagamento de 

encargos e tributos, inviabilizando uma grande parcela das produções teatrais. 

A informalidade gera graves conseqüências, como a impossibilidade de 

comprovação do tempo de serviço do artista e da arrecadação da Previdência, 
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impedindo o seu direito aos benefícios de cidadão contribuinte e, 

fundamentalmente, de sua aposentadoria. 

Outro fator importante que implica diretamente nesta atividade informal, é a 

falta de dados indicadores que comprovem a sua existência e a geração de 

rendas, serviços e negócios que são movimentados por este setor, colocando o 

artista das Artes Cênicas na condição de camelô da cultura. 

Diante dos motivos apontados, apresentaremos alternativas à lei trabalhista 

que sejam específicas para a atividade teatral, a fim de tornar viável a formalização 

do trabalho exercido pelos artistas e técnicos das Artes Cênicas. Nesse sentido, 

pleiteamos a participação de representantes do nosso setor nas discussões sobre a 

reforma trabalhista dentro do Ministério do Trabalho. 

            O Fórum das Artes-Rio reúne semanalmente as segundas-feiras, às 21 

horas, no Espaço Cultural Sérgio Porto do Rio de Janeiro.. 

Cordialmente 

 

 

Segmento dos Atores 

Fórum das Artes-Rio 

 

Contatos: Ana Lúcia Pardo 

                 2252-8526/9808-5989  

 

 

FÓRUM DO RIO DE JANEIRO DE PATRIMÔNIO IMATERIAL 

 

Propostas para o Seminário Cultura Para Todos 

Tema: Políticas Públicas de Cultura para o Patrimônio Imaterial, com ênfase nas 

Culturas Populares e Indígenas 

 

Considerações Iniciais 

 

Em concordância com os temas em debate no Seminário Cultura para Todos 

promovido pelo MinC, e a exemplo de alguns segmentos da atividade cultural que 

os tem discutido, vimos sinalizar a importância de incluir o Patrimônio Imaterial 

brasileiro nesta discussão, com ênfase nas Culturas Populares e Indígenas. Estes 

segmentos precisam do apoio permanente do Estado já que não se configuram 

primordialmente como bens e atividades de caráter mercadológico, precisando ser 

reconhecidos em seu valor cultural como ”portadores de referência à identidade, à 

ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira”, 

conforme expresso no artigo 216 da Constituição Federal. 

Propomos, em âmbito geral, a criação de Programas específicos e a garantia de 

verbas distintas e paritárias para a área do Patrimônio Imaterial, com ênfase nas 

Culturas Populares e Indígenas, em todas as instâncias do Ministério da Cultura. 

Para a elaboração e desenvolvimento destes Programas, tomamos como base as 

seguintes diretrizes divididas em 4 pontos: 

- GRUPOS e INDIVÍDUOS PORTADORES DE NOTÁVEL SABER: Apoio à aquisição de 

materiais, instrumentos, equipamentos técnicos, entre outros, de forma a estimular 

suas continuidades e seus desenvolvimentos; incentivo à formação de associações 

e cooperativas; aquisição, reforma e aquisição de Infra-estrutura básica para seu 

funcionamento. 

- MEMÓRIA: Apoio à formação, manutenção e ampliação de acervos, tanto em 

instituições de pesquisa e preservação patrimonial, quanto em ações fomentadas 

pelos próprios grupos; apoio à edição de impressos e produtos audiovisuais. 

- INTERCÂMBIO E CIRCULAÇÃO: Apoio a apresentações públicas, encontros, 

festivais,  seminários, etc. 
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- INVENTÁRIO: Apoio à implementação e  ao desenvolvimento do Programa 

Nacional de Patrimônio Imaterial. 

 

Diante disto, encaminhamos as seguintes sugestões: 

 

I. PROPOSTAS GERAIS PARA A CULTURA E O PATRIMÔNIO IMATERIAL 

 

1.  Aumento do percentual do orçamento da União destinado à Cultura. 

2.  Definição dos critérios de patrocínio das estatais, objetivando a normatização e 

a transparência dos processos de financiamento. Parte das verbas das estatais 

poderia responder ao Patrimônio Imaterial, com ênfase nas Culturas Populares e 

Culturas Indígenas. 

3. Criação de uma Secretaria ou Programa para elaboração de um conjunto de 

ações para ampliação da difusão, divulgação e circulação dos produtos e bens 

culturais, indispensável à sobrevivência das Culturas Populares e Culturas 

Indígenas.  

4. Definição das ações do Ministério da Cultura a curto, médio e longo prazo com o 

objetivo de otimização dos espaços e equipamentos, assim como da questão das 

transversalidades das Políticas de Cultura, apresentadas no Programa do Governo, 

documento “A imaginação a serviço do Brasil – Programa de Políticas Públicas de 

Cultura”. 

5. Regulamentação, no âmbito do Ministério da Cultura, do Programa Nacional do 

Patrimônio Imaterial – conforme previsto no Artigo 8º do Decreto nº 3551 de 4 de 

agosto de 2000 – prevendo a ampla divulgação de metas e prioridades, a definição 

orçamentária e a participação da sociedade civil.  

6. Considerando os grupos de trabalho existentes no Brasil, estabelecer as bases 

para a formação de uma Educação Patrimonial nos currículos escolares e de 

formação de docentes, conforme previsto na proposta 4.9 do Programa de Políticas 

Públicas de Cultura do Governo. 

 

II. PROPOSTAS RELATIVAS À LEI FEDERAL DE INCENTIVO À CULTURA E AO PROGRAMA 

NACIONAL DE APOIO À CULTURA 

 

1. Estrutura Geral 

1. Reformulação dos formulários de elaboração de projetos com a participação 

democrática dos grupos representativos usuários do programa e, conseqüente 

adequação destes destinados ao Patrimônio Imaterial, com ênfase nas Culturas 

Populares e Indígenas. 

2. Informatização do PRONAC e conseqüente integração do sistema de Brasília com 

os escritórios regionais. 

3. Elaboração de um sistema de inscrição de projetos pela Internet e respectivo 

acompanhamento eletrônico desde a inscrição até a publicação no Diário Oficial. 

4. Ampla divulgação das datas das reuniões da CNIC. 

5. Divulgação do PRONAC em todo o país, com a publicação e distribuição de um 

Manual de utilização, assim como a realização de cursos e seminários a fim de 

democratizar o acesso principalmente aos grupos e mediadores relacionadas ao 

Patrimônio Imaterial, com ênfase nas Culturas Populares e Indígenas. 

6. Elaboração de um conjunto de ações com o objetivo da divulgação da Lei e seus 

benefícios junto ao empresariado brasileiro. 

7. Correção das distorções da Lei de Áudiovisual e do Mecenato. 

8. Efetivação do FICART, consideradas as especificidades de cada segmento 

cultural. 
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9.   Elaboração de uma campanha para estimular o investimento das pessoas 

físicas no FNC, com a participação de artistas, apoio das redes de televisão públicas 

e privadas e das instituições coligadas ao MinC. 

 

2. Aspectos técnicos sobre Enquadramento, Encaminhamento e 

Avaliação dos Projetos enviados ao PRONAC 

 

1. Formulários e Planilhas Orçamentárias 

 

a. Revisão das “Áreas Culturais”, “Modalidades” e “Segmentos” previstos no item 

Identificação do Projeto, de modo a garantir a inclusão do Patrimônio Imaterial, 

com ênfase nas Culturas Populares e Indígenas de acordo com suas 

especificidades. 

b. Revisão das opções de “Planilhas Orçamentárias” e inclusão de itens que 

contemplem as especificidades do Patrimônio Imaterial, com ênfase nas Culturas 

Populares e Indígenas. 

d. Revisão da não indexação dos custos administrativos, presente no Decreto 494, 

art.28, parágrafo 3º: ”(...) exceto quando se tratar de entidades criadas pelo 

patrocinador”. 

e. Revisão do “teto” percentual de Custos Administrativos considerando as 

especificidades fiscais e  contábeis das instituições proponentes.  

f. Normatizar a especificação na planilha orçamentária dos encargos sociais e 

seguros gerados pela contratação de profissionais, já que estamos trabalhando pela 

formalização e ampliação do mercado cultural;  

g. Discutir previamente os critérios propostos no Manual - citado no item 5 da 

“Estrutura Geral” - sobre impostos/encargos/seguros. 

h. Corte do item Auditoria, permitindo, a exemplo da Lei Estadual, que o próprio 

contador do proponente faça a revisão das contas do projeto e que o MinC se 

responsabilize integralmente pela prestação de contas. 

 

2. Proponente/Documentação 

 

a. Reconsiderar a consulta do SICAF como alternativa ao envio das certidões, 

normatizando a entrega das certidões negativas ou SICAF dos proponentes 

somente antes da publicação no Diário Oficial, evitando transtornos como o 

vencimento de prazos e gastos desnecessários para o proponente. 

 

3. Prazos de avaliação e aprovação 

 

a. Definição e divulgação dos prazos de avaliação dos projetos. 

b. Idem com relação à publicação no Diário Oficial dos projetos aprovados, sendo 

que a mesma publicação pode ser feita no sítio do MinC. 

c. Projetos não contemplados pelo FNC, que entretanto apresentem parecer técnico 

correto, caso seja do interesse do proponente, devem receber chancela para o 

Mecenato, sem a necessidade de abertura de um novo processo. 

 

4. Comissão e critérios de análise 

 

a. Garantia de pareceristas capacitados para a análise de projetos relativos ao 

Patrimônio Imaterial, com ênfase nas Culturas Populares e Indígenas, de acordo 

com suas necessidades e especificidades. 

b. Esclarecimento e divulgação dos critérios de avaliação técnica dos projetos, 

principalmente nas planilhas orçamentárias, visto que cada área deve ser entendida 

em sua especificidade. 

c. Publicação dos critérios de avaliação técnica dos projetos no Manual citado no 

item 5 da Estrutura Geral. 
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3. Aspectos relativos ao Mecenato 

 

1. Garantia de 100% de isenção fiscal para projetos relacionados ao Patrimônio 

Imaterial, com ênfase nas Culturas Populares e Indígenas. 

2. Aumento do “teto” percentual de aplicação de recursos para até 10% do IR 

devido no caso de empresas de médio e pequeno porte, de modo a proporcionar a 

aplicação de montantes relevantes por estas empresas. 

3. Discussão do limite de abatimento por projeto, de acordo com a especificidade 

de cada área, e discussão dos limites do abatimento das instituições criadas pelo 

próprio patrocinador de modo a estimular melhor distribuição dos recursos 

destinados ao financiamento à Cultura (uma vez tratar-se de dinheiro público) e a 

incentivar as empresas a desembolsarem maior contribuição financeira sem o uso 

do benefício fiscal. 

4. Os valores previstos como arrecadação, discriminados no Plano de Distribuição, 

devem constar como verba para a execução dos projetos. Caso o proponente faça a 

previsão de pagamento integral da produção através do financiamento, os 

ingressos ou produtos devem ser distribuídos gratuitamente, de forma a evitar 

lucros abusivos. A partir desta proposta, os proponentes dos projetos teriam 

alternativas tais como: 

(a) Prever pagamentos necessários para cobertura total do projeto com o 

valor arrecadado pela venda.  

(b) Prever todos os pagamentos necessários para a realização dos projetos 

através do financiamento e realizar espetáculos gratuitos ou produtos 

para distribuição. 

 

4. Aspectos relativos ao Fundo Nacional de Cultura 

 

O FNC deve ser importante instrumento de apoio às Políticas Públicas de Cultura 

para os diversos segmentos da atividade cultural. Para tanto, é necessária a 

transparência na gerência desses recursos. Os recursos do FNC devem ser 

destinados não só para projetos, mas para Programas específicos que contemplem 

todos os segmentos culturais, respeitando suas diversidades e ampliando o acesso 

de grupos e público. Neste ponto, sugerimos: 

 

- Definição de critérios para seleção de projetos e criação de mecanismos que 

impeçam o apoio do FNC a projetos de caráter estritamente mercadológico.    

- Considerar a contrapartida financeira aos projetos aprovados (ou seja, o FNC 

financiaria 100% do orçamento dos projetos aprovados), em termos de uma 

contrapartida social. 

- Paridade de verbas para o Patrimônio Imaterial, com ênfase nas Culturas 

Populares e Culturas Indígenas, em relação aos demais segmentos da atividade 

cultural. 

 

III. Considerações finais:  

 

O conjunto de sugestões ora apresentadas, referentes à revisão da Lei Federal de 

Incentivo a Cultura, deve ser considerado como o início de uma discussão mais 

ampla, envolvendo o Governo e a Sociedade Civil, de modo a promover mudanças 

nas Políticas Públicas de Cultura. Sabemos que muito ainda há para ser feito, tendo 

em vista as distorções históricas nestas Políticas e Ações Públicas. No caso, 

procuramos enfatizar as especificidades que envolvem o Patrimônio Imaterial, com 

ênfase nas Culturas Populares e Indígenas, segmentos que historicamente não tem 

sido considerados em sua relevância e singularidade. 
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Neste quadro, pontuamos outras diretrizes para uma reflexão mais ampla:  

 

1. Compreensão, Respeito e Valorização da Diversidade Cultural 

 

É importante garantir a revisão de classificações errôneas, pejorativas e 

discriminatórias em relação às Culturas Populares e Indígenas que ainda fazem 

parte do senso comum, e que acabam influindo nos caminhos tomados pelas 

Políticas Públicas dedicadas a estes segmentos.  

 

2. Informação/Educação e Difusão de conhecimento 

 

A Pluralidade Cultural em todas as suas formas de manifestação deve fazer parte 

das propostas curriculares das escolas e instituições formadoras de quadros 

docentes.    

 

3. Direito Autoral 

 

Garantir formas de salvaguarda jurídica que permitam o reconhecimento da 

propriedade intelectual comunitária e coletiva dos conhecimentos dos quais os 

grupos e comunidades são portadores.  

 

Por fim, enfatizamos que é fundamental ouvir os próprios atores sociais, suas 

opiniões e sugestões, fomentando uma maior inclusão e participação dos mesmos 

nas decisões de ordem pública. 

 

Rio de Janeiro, 10 de julho de 2003  

 

Fórum do Rio de Janeiro de Patrimônio Imaterial 

Contato: cabure_brasil@hotmail.com 

Grupo de discussão: patrimonio_imaterial@yahoogroups.com.br 

 

 

 

 

INSTITUTO JACOB DO BANDOLIM - um projeto sonoroso 

 

 

Políticas Públicas para a Música no Brasil 

 

  Mais do que uma instituição cultural o Instituto Jacob do Bandolim 

quer ter a cara de um grande quintal brasileiro, onde a música brasileira seja 

oficiada com a liturgia da amabilidade e, à sombra das muitas árvores que nele 

serão plantadas, surja uma nova maneira de  se olhar, de se comprender, de se 

ensinar e de se cultivar a música brasileira: tocando-a, em todos os sentidos. 

 O Programa do Instituto Jacob do Bandolim baseia-se em 4 linhas de ação – 

a que chamamos quintais: 

 

  1. O Quintal da Preservação – com o Mapeamento e Recuperação 

dos acervos da música popular brasileira. 

 

  2. O Quintal da Educação – com Projetos voltados para a formação 

musical através de oficinas volantes como a Escola Portátil de Música. 

 

mailto:cabure_brasil@hotmail.com
mailto:patrimonio_imaterial@yahoogroups.com.br
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  3. O Quintal da Editoração –  com Lançamentos de Produtos 

Culturais (Cds, Livros, Dvds, álbuns de partituras) que se encontram fora do raio 

de interesse da Indústria do entretenimento.  

 

  4. O Quintal da Comunicação – com a produção e divulgação da 

música popular instrumental brasileira através de meios digitais ou convencionais. 

  O Instituto Jacob do Bandolim referenda integralmente as Propostas 

apresentadas pelo 1º Fórum Carioca da Música, bem  como as propostas da AMAR-

Sombrás para a produção musical brasileira. 

 Além disso, gostaria de apresentar duas outras propostas objetivas que 

partem de sua própria experiência de trabalho atual: 

 

  O Instituto entende que a política de incentivo à produção cultural  

através de mecanismos oficiais tais como renúncia fiscal e financiamentos a fundo 

perdido deva ser direcionada prioritariamente a projetos que tenham real 

compromisso com a cultura musical brasileira, abandonando o caminho trilhado nos 

últimos anos, onde vultosos recursos foram utilizados por grandes empresas para 

fortalecimento de sua política de marketing.  

 

  Nesse sentido propõe: 

 

1º. – Levantamento e Cadastramento Nacional dos acervos de música 

brasileira. 

  Ultimamente, tem sido amplamente noticiado através de grande 

imprensa a criação de institutos culturais e fundações, vinculados a grandes 

empresas e que, via de regra, se utilizam de verbas públicas (renúncia fiscal) para 

materialização de seus objetivos.  

 No entanto, existe no país um gigantesco e importantíssimo acervo de 

áudio, vídeo e documentos espalhados pelos Museu da Imagem e  do Som (MIS) 

em  níveis municipais e estaduais, bem como instituições culturais semelhantes, na 

área pública,. que pela sua especificidade,  não podem ficar a mercê de decisões de 

interesses de marketing de empresas privadas.  

  Como exemplo citamos os acervos Jacob do Bandolim, Almirante e 

Rádio Nacional, Elizeth Cardoso, Augusto Malta (fotografia), esses no Museu da 

Imagem e do Som do Rio de Janeiro, além do Acervo Luperce Miranda, no Instituto 

Joaquim Nabuco em Recife, alguns deles em condições precárias de conservação. 

  Em virtude das dificuldades que estas Instituições, à nível municipal e 

estadual enfrentam para se beneficiar dos mecanismos de incentivo cultural 

propomos que o Ministério da Cultura estabeleça políticas que permitam: 

 

  • o mapeamento do acervo dos MIS’s pelo Brasil afora ;  

 

  • a identificação de sua real situação de preservação;  

 

  • aplicação de diretrizes para imediata recuperação em casos de 

ameaça de perecibilidade. 

  

  A exemplo do que o Programa Documenta (e seu projeto Resgate) 

está realizando com referência a recuperação da documentação histórica nacional, 

sugerimos a criação de um Programa semelhante voltado para a preservação 

desses acervos municipais e estaduais de música brasileira.  

  Tal programa deve ter como um dos seus principais objetivos, o 

estabelecimento de mecanismos que normatizem o relacionamento do MinC, com 

as administrações culturais nas esferas estadual e municipal.  
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   Entendemos que a efetivação dessa proposta significará um passo 

concreto na preservação e disponibilização ao público de uma parcela fundamental 

da produção sonora e visual da cultura nacional. 

    

 

  2.º – O desenvolvimento de um Programa Nacional de Oficinas 

de Música descentralizando o conhecimento musical e integrando 

comunidades. 

 

  A exemplo do que o Instituto verificou na cidade de Cordeiro interior 

do estado do Rio, as cidades brasileiras longe das capitais estão carentes de 

formação e informação musical que não seja a da música de entretenimento.  

  Mesmo assim, núcleos musicais comunitários por intermédio de 

bandas e orquestras de jovens se mantêm pelo interior do país em precárias 

condições, à custa da abnegação de alguns, com instrumentos amarrados com 

barbante, preservando um pouco da música popular instrumental brasileira. 

  Uma música popular que não é tocada nas rádios e nem editada em 

discos mas que merece ser levada a essa meninada que está querendo sair do 

buraco que a confinaram.  

  Porque, à margem da sociedade, existem focos de animação cultural 

que, à míngua de recursos, tendem a se extingüir – como se extingüiram tantas 

Folias de Reis pelo Brasil afora. 

  Essa é a exclusão social que nos interessa eliminar. Esse é o tipo de 

contrapartida social que defendemos.  

 

  Rio de Janeiro, 11 de julho de 2003 

Instituto Jacob do Bandolim 

 

 

 

   APTR – ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES TEATRAIS DO RIO DE JANEIRO 

 

 

Ao  

Ministério da Cultura 

 

    É com satisfação que nos dirigimos ao MINC, no sentido de iniciarmos um 

diálogo sobre as formas de financiamento público para a cultura. Vale a pena 

ressaltar que é a primeira vez que temos notícia de um chamado do Ministério da 

Cultura à classe artística.  Pretendemos participar ativamente deste debate, 

trazendo nossas propostas e colaborações  para a transformação do Ministério da 

Cultura do Brasil num agente importante e ativo de fomento e regulamentação da 

atividade artística em nosso país. 

    Neste sentido, a APTR, Assossiação dos Produtores de Teatro do Rio de 

Janeiro, entidade recem fundada e que pretende representar os interesses 

dos realizadores de teatro profissional no Rio de Janeiro, vem a público, 

juntamente com o Forum das Artes Rio e a Mirabilis Associação Cultural, entregar 

documento com uma análise a cerca da Lei de Incentivo Federal.   

Antes, porém, gostaríamos de prestar nossa solidariedade, e mais, assumirmos 

como nossa a bandeira de luta, a batalha deflagrada no Congresso Nacional por 

V.Exa. o Sr. Ministro Gilberto Gil,  por 1% do orçamento da União para o MINC.  

Um  ministério sério e fundamental para o futuro do nosso país, deve ser tratado 

de forma igualmente séria, o que, concretamente, se traduz em verba para sua 

atuação.  Somente desta forma poderemos ter a certeza de que o Governo Federal 

sinaliza para a importância deste Ministério. 
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    Chamamos ainda a atenção para o fato de que são raríssimos os Estados e 

Municípios da federação que praticam hoje a renúncia fiscal em nome da cultura.  

As leis municipais e estaduais de apoio a cultura em vigência no Brasil, tornaram-

se a principal fonte de recursos da produção cultural de pequeno e médio portes. 

Portanto, sugerimos ao Minc, com o seu poder de reverberação por todo o país, 

capitanear uma campanha nacional para que todos os governos, sejam eles 

estaduais ou municipais, abracem a bandeira da cultura, da cultura para todos.  

Com o comprometimento de todas as esferas governamentais, estaríamos 

amplificando imensamente as possibilidades de descentralização da produção e 

reestabelecendo a circulação de espetáculos, exposições, e obras artísticas em 

geral  pelo nosso vasto país.  

    Aproveitamos, ainda, para chamar a atenção para um aspecto da  

Reforma Tributária em tramitação no Congresso Nacional: caso aprovada da 

maneira como foi formulada, ficarão suprimidas as condições para que os Estados 

da federação mantenham suas leis de incentivo à cultura através da renúncia fiscal 

do ICMS. Como dissemos antes, as leis de incentivo estaduais tem desempenhado 

um importante papel de impulsionador da atividade artística e, seu fim, teria 

consequências nefastas para as artes.  Este quadro torna-se ainda mais grave no 

Rio de Janeiro, onde a Lei Municipal de apoio a cultura foi recentemente acometida 

de um decreto do atual prefeito Cesar Maia, no qual ficou determinado que todos 

os recursos deste mecanismo de financiamento a cultura ficam dedicados, pelo 

prazo de dois anos, exclusivamente a uma única atividade: o audiovisual. 

Reinvindicamos do MINC e do governo que o sr. Ministro Gilberto Gil representa, 

uma atitude firme no sentido de reverter esta situaçào de risco para as artes em 

geral.  Acreditamos que criar a excepcionalidade 

dos incentivos a culura através do ICMS, em nada prejudicará a Reforma 

Tributária pretendida pelo governo. 

    No mais, esperamos que este seja apenas o primeiro de uma série de 

encontros promovidos pelo MINC, pois acreditamos que reuniões 

setoriais, com maiores oportunidades para a exposição de idéias, sejam 

fundamentais para que, o díalogo que agora se inicia, possa se configurar  

democrático e eficaz. 

    Nossa Associação tem hoje cinco grupos de trabalho discutindo e 

elaborando propostas em vários níveis da nossa plural e complexa realidade 

do mundo do teatro. Portanto, a pluralidade dos mecanismos de apoio a 

produção, fomento e distribuição do fazer artístico estarão sempre em 

nossas mentes e objetivos.  A seguir, documento elaborado pelo grupo de trabalho 

em torno da lei federal de incentivo a cultura, Lei Rouanet. 

Atenciosamente, 

 

APTR – Associação dos Produtores Teatrais do Rio de Janeiro 

Colegiado:  

Andréa Alves, Bianca de Felippes, Demétrio Nicolau, Eduardo Sandroni, Eduardo 

Barata, Ferenando Libonati, Henrique Diaz, Luis Fernando Lobo, Marcelo Serrado, 

Marco Nanine, Maria Padilha, Marieta Severo, Monique Gardenberg, Norma Thiré, 

Renata Sorrah.  

 

 

SEMINÁRIO CULTURA PARA TODOS 

Sugestões para a Reformulação da Lei Rouanet 

 

1. DA APRESENTAÇÃO DO PROJETO 

 

1.1 Formulários do MINC 
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Levar em consideração a realidade de produção de cada segmento 

artístico, formatando de maneira mais lógica as planilhas a serem 

preenchidas pelos produtores. 

1.2 Informações Básicas 

Para a elaboração dessas novas planilhas/formulários, sugerimos que 

cada setor encaminhe ao MINC sugestão de modelo de orçamento, que 

respeitará as especificidades de cada atividade. 

      

1.3 Modelo Guia 

Entregamos nesta ocasião um modelo guia de planilha financeira para o 

segmento teatral. 

 

2. DA INFORMATIZAÇÃO  

 

2.1 Desenvolvimento de programa que possibilite o preenchimento dos 

formulários e planilhas via internet. 

2.2 Inscrição dos projetos no MINC através da internet. 

2.3 Integração do sistema de informática entre todos os setores do MINC, 

inclusive suas representações regionais. 

2.4 Criação de banco de dados das empresas produtoras de cultura, com o 

objetivo de promover, progressivamente, a desburocratização do 

processo de inscrição de projetos. 

Exemplo desta prática: CCBB. 

2.5 Geração de um número de registro para cada produtora,  

visando a atualização permanente de dados, indepentendemente de 

tramitação de projeto no MINC. 

2.6 Divulgação dos projetos aprovados pela internet. 

Exemplo desta prática: BNDES, Petrobrás. 

 

 

3. DA DOCUMENTAÇÃO 

 

Normatizar a entrega das certidões negativas do proponente somente após 

aprovação do projeto pela CNIC e antes da publicação no Diário Oficial daqueles 

projetos aprovados.   

 

4. DA ANÁLISE DOS PROJETOS 

 

4.1 Esclarecer e divulgar os critérios de avaliação dos projetos, 

especialmente das planilhas orçamentárias, visto que cada área deve ser 

entendida em sua totalidade, respeitando  e observando todas as fases 

daquela produção. 

4.2 Promover o entendimento do processo da produção junto aos 

parecereistas mediante a realização de seminários com representantes 

de cada segmento. 

4.3 Entregamos nesta ocasião, descritivo do processo  de produção teatral. 

 

5. DO PRAZO DE AVALIAÇÃO E APROVAÇÃO 

 

5.1 Definição e divulgação dos prazos de avaliação. 

5.2 Observância do prazo máximo de 60 dias para o processo de exame, 

desde a entrada do projeto até a sua aprovação. 

 

6. DO USO DOS RECURSOS  

 

6.1 Das Fundações Privadas de Cultura 
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Distribuição do benefício fiscal das empresas que mantêm suas próprias 

fundações e institutos culturais.  O valor total investido por essas empresas 

através da Lei Rouanet, seria dividido em três partes iguais: 

 

1/3 para a manutenção de suas fundações/institutos 

1/3 para a Agência Nacional de Cultura 

1/3 para a produção da atividade cultural independente 

 

 

 

6.2 Da Contrapartida Cultura Para Todos pelo uso da Lei 

 

Como uma forma de contribuir para uma maior democratização e 

descentralização na distribuição dos recursos oriundos da Lei Rouanet, 

propomos que cada empresa investidora que se utilize da lei de incentivo 

federal para promover um bem cultural e a sua própria imagem, destine 

valor suplementar ao valor do patrocínio incentivado através do 

Mecenato para a Agência Nacional de Cultura.  Propomos um percentual 

progressivo desta doação, para que se observe uma transição sem 

maiores traumas ou danos. 

 

 

 

CENTRO BRASILEIRO DE TEATRO PARA A INFÂNCIA E JUVENTUDE - CBTIJ 

 

PROPOSTA DE CRIAÇÃO DE UMA AGÊNCIA NACIONAL DE CULTURA 

COM FOCO NA IMPLEMENTAÇÃO DE UM PROGRAMA NACIONAL DE 

FOMENTO À PRODUÇÃO EM ARTES CÊNICAS 

 

1. Introdução 

É importante salientar que as propostas aqui apresentadas são resultado de 

reflexão e avaliação da atual realidade de produção no país, mais especificamente 

da produção em Artes Cênicas. No entanto, pensamos que toda e qualquer 

mudança nesta realidade deve ser gradual, respeitando o tempo de adaptação e de 

adequação de todos os setores envolvidos nesta equação: os órgãos e 

administradores públicos, os produtores nas suas diversas categorias, as empresas 

patrocinadoras, e o consumidor final. 

 

2. Sobre a Proposta de Criação de uma  

Agência Nacional de Cultura – ANC 

A proposta de criação de uma Agência Nacional de Cultura é aqui apresentada 

como uma alternativa ao Fundo Nacional de Cultura – FNC, que por sua natureza e 

princípios, não tem contemplado à produção de bens culturais nas suas mais 

variadas manifestações.  

A criação de uma Agência Nacional de Cultura auxiliaria aos atuais departamentos, 

órgãos administrativos e secretarias culturais da federação na arrecadação, 

regulamentação, fiscalização e utilização de recursos públicos destinados à 

produção, manutenção e distribuição de bens culturais.  

A ANC poderia absorver e contemplar tanto os projetos  de Associações e Entidades 

sem fins lucrativos, atualmente contemplados pelo FNC, quanto os projetos 

propostos pelas categorias de produção que aqui apresentaremos. 



Página 73 

 

 Além disso serviria como ferramenta fundamental no preenchimento de uma 

lacuna existente no diálogo entre os produtores de bens culturais, os 

administradores dos recursos públicos destinados à projetos culturais, as empresas 

patrocinadoras e o consumidor final desses bens. 

 

 

 

3. Sobre as Atribuições e Princípios Gerais da  

Agência Nacional de Cultura - ANC 

A Agência Nacional de Cultura – ANC, dentro das suas atribuições, deverá gerir, 

administrar e distribuir os recursos provenientes das diversas políticas adotadas 

para arrecadação de fundos destinados à cultura. 

Caberá também à Agência Nacional de Cultura – ANC a promoção e difusão de 

princípios de valorização, produção, manutenção e distribuição dos bens culturais, 

promovendo a democratização dos acessos e a descentralização. 

Abaixo seguem alguns princípios gerais que poderão servir de base para reflexão 

sobre esses princípios: 

a. Captar recursos e promover políticas novas de arrecadação de fundos a 

serem aplicados na produção de bens culturais, a nível nacional; 

b. Gerenciar e distribuir esses recursos de acordo com políticas culturais pré-

estabelecidas e dentro de critérios transparentes e democráticos; 

c. Promover e convocar a participação de setores organizados da sociedade 

civil, artistas e entidades culturais representativas na formulação de suas 

políticas e critérios; 

d. Promover e garantir o livre acesso às fontes da cultura e o pleno exercício 

dos direitos culturais;  

e. Promover e estimular a regionalização da produção cultural e artística 

brasileira, com valorização de recursos humanos e conteúdos locais;  

f. Apoiar, valorizar e difundir o conjunto das manifestações culturais e seus 

respectivos criadores;  

g. Proteger as expressões culturais dos grupos formadores da sociedade 

brasileira responsáveis pelo pluralismo da cultura nacional;  

h. Salvaguardar a sobrevivência e o florescimento dos modos de criar, fazer e 

viver da sociedade;  

i. Preservar os bens materiais e imateriais do patrimônio cultural e histórico;  

j. Estimular a produção e difusão de bens culturais de valor universal, 

formadores de conhecimento, cultura e memória;  

k. Priorizar o produto cultural originário do país; 

l. Regulamentar e fiscalizar os princípios, critérios e mecanismos que venham 

a ser criados para seu pleno funcionamento. 

 

4. Sobre as Fontes de Arrecadação da  

Agência Nacional de Cultura - ANC 

A Agência Nacional de Cultura – ANC poderá promover inúmeras ações e políticas 

no sentido de captar recursos que seriam destinados à produção, distribuição e 

manutenção de bens culturais. Sendo assim, sugerimos algumas ações abaixo que 

podem servir de material para reflexão para os atuais técnicos e administradores 

culturais da federação: 

Recursos Provenientes da Renúncia Fiscal (Lei Rouanet)  - A Agência Nacional de 

Cultura – ANC poderá implantar uma política que incentive às atuais empresas 



Página 74 

 

patrocinadoras atuantes no mercado, e outras em potencial, a aplicarem parte dos 

recursos provenientes da renúncia fiscal – através da Lei Rouanet – diretamente na 

Agência Nacional de Cultura - ANC.  

Criação de um Simples Cultural – Pequenos e Médios investidores  (com recursos 

provenientes da renúncia fiscal de até R$ 400.000,00 anuais) poderiam aplicar 

diretamente na Agência Nacional de Cultura – ANC (assim como pessoa física). Os 

incentivos a esses investidores poderão ir desde preferência em licitações, selos 

(Empresa Amiga da Cultura), até a preferência em concursos públicos para pessoas 

físicas. 

Título Cultura – Título do Tesouro em que parte dos juros fosse destinada à Agência 

Nacional de Cultura – ANC, para pessoas físicas e/ou jurídicas. 

Investimento Direto – As instituições financeiras e pessoas jurídicas estrangeiras 

aplicariam seus recursos diretamente na Agência Nacional de Cultura – ANC, com 

as benesses do programa. 

Programas Culturais voltados para a Educação – O Estatuto da Criança e do 

Adolescente, em seu Artigo 4, diz que é dever do poder público assegurar com 

absoluta priopridade ã criança, a efetivação dos direitos referentes  ã cultura,  

dando a garantia de prioridade na precedência de atendimento nos seviços públicos 

e preferencia na formulação e na execução das políticas culturais e sociais públicas. 

Portanto, a Agência Nacional de Cultura, em parceria com o Ministério da Educação, 

poderia estabelecer no início de cada ano, por portaria, o percentual da receita 

deste Ministério utilizado em ações culturais voltadas para a proteção dos valores 

educacionais, priorizando a criança. Esta ação pode se expandir para os Ministérios 

que cuidam das questões regionais, de promoção de valores locais, sociais, entre 

outros. 

Agências Regionais de Cultura – Poderiam agir como captadoras de novas fontes de 

recursos, fomentadoras de produções regionais, balizadoras e avaliadoras dos 

resultados e impactos nas comunidades dos programas e bens fomentados pela 

Agência Nacional de Cultura – ANC. 

Campanha Nacional de Estímulo a Novos Investidores em Cultura – Uma campanha 

que estimulasse novas empresas a investirem seus recursos e verbas na produção, 

distribuição e manutenção dos bens culturais do país. 

 

Sobre o Programa Nacional de Fomento à Produção em Artes Cênicas 

A Agência Nacional de Cultura – ANC poderia implementar diversos programas 

capazes de atender especificamente às demandas setorizadas do mercado, e que 

estariam diretamente vinculados à Agência, não apenas economicamente, mas 

também nos princípios gerais que embasariam seus critérios e políticas. Propomos 

que sejam estudados Programas de Fomento à Pesquisa, Distribuição, Circulação, 

Manutenção de bens culturais, dentre outros, no sentido de atender à diversidade, 

transparência e descentralização. 

Com base no parágrafo acima, apresentamos a seguir a proposta de criação de um 

Programa Nacional de Fomento à Produção em Artes Cênicas que busque atender, 

em linhas gerais, à uma demanda setorizada, isto é, a dos produtores em Artes 

Cênicas, que envolvem as áreas de teatro, dança, circo e ópera, nas suas variadas 

formas, manifestações e especificidades. 

Os recursos provenientes da Agência Nacional de Cultura – ANC, a serem aplicados 

no Programa de Fomento à Produção em Artes Cênicas - assim como em outros 

programas a serem implantados - poderiam ser direcionados para quatro 

categorias de produção, a seguir:  
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1) Categoria Estímulo - Com limite máximo para seu orçamento global de 100 

mil Reais; 

2) Produções de Pequeno Porte – Com limites mínimo e máximo para seu 

orçamento global de 100 a 200 mil Reais; 

3) Produções de Médio Porte -  Com limites mínimo e máximo para seu 

orçamento global de 200 a 400 mil Reais; 

4) Produções de Grande Porte - Com limites mínimo e máximo para seu 

orçamento global de 400 a 600 mil Reais; 

 

Considerações gerais: 

. Os projetos a serem avaliados terão que apresentar justificativas claras e 

coerentes para sua inclusão numa determinada categoria. 

. Os critérios de avaliação dos projetos seriam estabelecidos pela equipe 

responsável pelo Programa de Fomento à Produção em Artes Cênicas, critérios 

esses que deverão estar de acordo com os princípios gerais da Agência Nacional 

de Cultura – ANC, anteriormente apresentados como sugestão. 

. Uma Comissão formada por administradores culturais da Federação e 

membros proeminentes do setor das artes cênicas e de entidades 

representativas, prévia e democraticamente eleita, selecionaria os Projetos a 

serem contemplados em cada uma das categorias. 

. Os projetos das diversas categorias expostas - Estímulo, Pequeno, Médio e 

Grande Portes - não contemplados integralmente pelas verbas provenientes da 

ANC, seriam estudados individualmente e, no caso de ajuste de recursos, 

poderiam ser incentivados a adequar suas produções aos recursos disponíveis 

ou buscar parcerias alternativas na iniciativa privada ou através de outras leis 

de incentivo estaduais e/ou municipais. 

 

6. Sobre as Categorias de Produção e a Aprovação de Projetos 

As categorias apresentadas anteriormente, que repetimos abaixo, teriam que 

apresentar uma certa mobilidade e flexibilidade, principalmente no sentido de 

estimular e contemplar o maior número de novos produtores a cada ano. 

Sugerimos então que as: 

 

1) Produções da Categoria Estímulo – Os proponentes só poderão ter até 03 

projetos aprovados por ano; 

 

2) Produções de Pequeno Porte - Só poderão ter até 02 projetos aprovados por 

ano; 

 

3) Produções de Médio e Grande Portes -  Só poderão ter até 01 projeto 

aprovado por ano; 

 

Obs1): Deverá ser observado que um mesmo proponente não poderá enviar mais 

que três projetos por ano, não importando as categorias. 

 

Obs2) No caso das limitações acima propostas, não serão considerados como 

proponentes as Associações e Cooperativas, mas os Núcleos Artíticos que as 

compõem e que efetivamente apresentam os projetos. Deve-se nesse caso 

considerar o número máximo de projetos aprovados por cada núcleo artístico.  
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7. Considerações Finais 

 

A proposta apresentada poderá servir como base para a reformulação das atuais 

políticas culturais da federação. Essas sugestões, mesmo que em linhas gerais, 

poderiam ser cuidadosamente estudadas e avaliadas pela atual equipe que, nos 

últimos anos, vêm sendo testemunha das demandas dos diversos setores 

envolvidos no que diz respeito à produção e distribuição de bens culturais, sendo 

que neste caso específico, a dos produtores em Artes Cênicas. 

 

8. Assinam esta Proposta: 

 

Segmento dos Produtores do Fórum das Artes - Rio; 

Segmento das Companhias de Teatro e Circo do Fórum das Artes -  Rio; 

Mirabilis Associação Cultural; 

Associação dos Produtores do Rio de Janeiro – APTR 

Centro Brasileiro de Teatro para a Infância e Juventude - CBTIJ 

 

 

ARTES VISUAIS - POLÍTICAS 

 

Aos Ilustríssimos participantes 

 A esta grande e difícil jornada rumo 

 à políticas culturais mais justas para o Brasil, 

 

Este documento pretende ser uma contribuição para essas transformações, sem 

inundá-los com mais um dossiê interminável de diagnósticos conclusivos. São 

recortes transcritos, aqui de modo informal. dos últimos três meses de 

debates do Grupo ArtesVisuais_políticas, iniciado no espaço Agora, na 

Lapa - RJ em 2002, continuado na Escola de Artes Visuais do Parque Lage -RJ, 

existindo hoje no espaço virtual da Internet 

(artesvisuais_políticas@yahoogrupos.com.br), com 80 membros, dentre 

artistas, curadores, produtores, críticos e nas reuniões e derivados que 

surgiram destes.  

Gostaria de abordar alguns assuntos que pontuam estas questões coletivas, 

citadas ao final deste texto e esclarecer que o texto do próximo parágrafo é 

uma abordagem pessoal após estes meses dentro do grupo. 

Para começar quero atentar para a enorme confusão que se faz primeiramente 

entre Arte e Entretenimento - tema muito bem abordado pelo artista Francisco 

Milanni, no encontro na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, pelo 1% para 

Cultura em Julho do ano corrente. Não cabe a mim esta explanacão, mas é 

claro que há uma tendência muito clara e questionável por grande parte da 

população e de quem financia e gerencia a cultura do país, da priorização do 

entretenimento em detrimento da arte. Basta atentar para fatos como os 

níveis de audiência das novelas, a construção de shoppings em moldes 

americanos, os temas atuais e a Globalização (de organizações Globo) do 

carnaval carioca, e o número crescente de exposições que primam pelo 

espetáculo e bilheteria. Sem falar no espaço da imprensa escrita para 

erudição, experimentação e pesquisa em relação ao espaço reservado para 

assuntos rasos como a vida íntima de artistas televisivos e socialites. O 

mundo contemporâneo prima pela superficialidade, conduzindo a cultura a 

guetos de resistência quase nula. Não há censura neste comentário e o 

fomento da boa cultura não exclui a diversidade, mas questiono sim, o 
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percentual doado a um, em substituição pelo outro. 

A seguir, podemos falar da extrema necessidade de entender-se as fronteiras 

ainda que por vezes tênues, entre arte, artesanato, arte popular, 

multimídia, intermídia, arte virtual, patrimônio, museologia e outras 

expressões da cultura.. A necessidade desse esclarecimento não visa 

divisões, classificações ou medidas de importância, mas permite organizar 

melhor as reais necessidades de cada segmento. 

Leva-nos a questionamentos como o de nos perguntarmos se há sentido em 

juntarmos numa só Secretaria: Museus, Patrimônio e Artes Plásticas. Onde 

fica por exemplo o Folclore (o vivo e não o que deve ser preservado)? E como 

se cumpre a atuação do governo nestas três instâncias diversas, coexistindo 

dentro de uma só secretaria, onde no primeiro caso - o dos museus, já há uma 

diferenciação entre Museus públicos/privados/com acervo histórico/com acervo 

artístico/com acervo e exposições dentro do circuito de arte atual? Sem 

falar da demanda gigantesca de preservação arquitetônica e cultural em todo 

território nacional para o setor de Patrimônio. E vamos para as artes 

Plásticas, onde há a necessidade de maior interação com a Educação, verbas 

para preservação e para o incentivo da arte ativa, viva. 

A arte de um país têm um papel político/social muito maior do que se prega 

neste país. Das primeiras coisas que faz um ministro britânico ao empossar, 

é mudar o acervo a mostra exposto em todas as instituições governamentais, 

para mostrar ilustrar o novo perfil do governo que se inicia. Os EUA 

exportam sua cultura de massa de modo massacrante, através de seu cinema, 

língua, moda, design e outros, numa espécie de nova colonização. Nossa arte 

não deixa nada a dever à de muitos países desenvolvidos, e vários destes já 

descobriram isto. Está na hora de tomarmos as rédeas desta situação. 

Para terminar, percebe-se a contradição criada pela atual situação, onde um 

projeto cultural deve suprir a demanda capitalista e marketeira de sua 

empresa patrocinadora e ainda cumprir o papel da contrapartida social. 

Citando Simone Michelin, ...²a contrapartida da Arte é sua própria 

existência, suas manifestações, em todos os seus aspectos e por todos os 

tempos, regeneram o tecido coletivo humano, porque constituem o nível do 

simbólico, em torno do que as pessoas se agregam..... Nos lembrando o sábio 

ditado de que mais importante que distribuir peixes é ensinar a pescar. O 

que a cultura pode realizar muito bem, como mostrou o MINC em recente 

matéria sobre o número maior de empregos e excelente retorno de capital para 

o país. 

Este seminário está abordando brilhante e detalhadamente a questão das Leis 

de incentivo a arrecadação de fundos para a Cultura. Acerta, escutando 

várias partes e se adequando às novas diretrizes tributárias de seu Governo, 

mas há questões de aspecto mais delicado e restrito que poderá compor este 

futuro.  

A seguir cito algumas dessas pequenas peças, que tiveram como autores e 

debatedores, entre muitos outros, Ricardo Basbaum, Evandro Salles, Daniela 

Mattos, Fabiana Santos, Patrícia Canetti, Ernesto Neto, Julia e Joana Czéco, Angela 

Freiberger, Mauro Espíndola, P Humberto Cobas, Rita Barroso, Ana 

Gastelois, Aimberê César, Luís Andrade, Cecília Cotrim. 

- Trazer a coordenação das galerias brasileiras no exterior, hoje a cargo 

das embaixadas, para a FUNARTE. Na verdade, passar o atual controle da 

programação do Itamarati para a Funarte/MinC. 

- Garantir o pagamento do pró-labore do artista: Não há previsão de 

pagamento para o artista nem na Lei Rouanet. Paga-se o produtor, o curador, 

o divulgador, o montador, o iluminador, mas não há previsão para pagamento 

do artista plástico, nem em termos de custo de produção, numa prática 

subjetiva e antiquada de que o institucional estaria cedendo um espaço 

precioso para que o artista mostre seu trabalho e possa vender. 
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- Regulamentação da profissão, incentivando galerias a praticarem contratos 

escritos com seus artistas, principalmente os de exclusividade. 

-Porcentagens do orçamento total destinado para a cultura e sua respectiva 

administração (1% é um mínimo). 

- Diretrizes e critérios para as novas leis, considerando que estarão 

ligadas à diferentes esferas de financiamento, quais sejam, Investimento 

Social Privado, Mercado Consumidor, Patrocínio Empresarial e Estado. Sendo 

este último, o agente regulador que deve garantir a existência de recursos 

para a experimentação e Pesquisa. 

- Quebra do monopólio da Bienal de São Paulo na escolha dos curadores e 

representantes brasileiros que participam das bienais internacionais numa 

"desprivatização" das representações brasileiras no exterior. Um segundo 

ponto em relação a isso seria, depois de um resgate, verbas dignas para 

viabilizar essas representações. que devem ser mutáveis de tempos em tempos. 

Demonstrando o reconhecimento de importância estratégica, para qualquer país, 

de sua presença cultural no cenário internacional. Uma comissão vinculada ao 

MINC (formada por curadores, críticos e artistas, por exemplo), e não 

centralizada em um único estado do país, sob controle de uma Fundação 

privada, como é atualmente. 

- A manutenção das agendas das Instituições Culturais do Governo, nas três 

esferas, por um ano após troca de governo ou troca de cargos públicos. O 

artista e profissionais envolvidos num projeto cultural não devem ficar 

reféns das políticas e partidos políticos nesse caso. Eventos culturais 

demandam meses de preparo e envolvimento e este ano de cumprimento da 

agenda 

do governo anterior ³casa¹ com o tempo necessário para que haja a real 

adaptação de um agente novo em uma instituição 

- Pensar no papel das monitorias dos museus e instituições culturais, como 

agente importantíssimo na interface Arte/Educação, conferindo-lhes melhores 

condições de trabalho e especial status desse condutor de conhecimento. Quem 

sabe estas empresas que por anos financiaram através de leis de incentivo, 

não comecem uma programação de levar seus próprios funcionários a estas 

visitas guiadas, tornando-os consumidores culturais. 

- Criar meios de melhorar o mapa da exclusão cultural dentro da cidade, onde 

quase não se leva arte para as periferias e daí para o interior. Lembremos 

das caravanas culturais e dos artistas circenses e mambembes. Apenas no 

campo do folclore pode-se cruzar eventos da arte de rua entre os estados, 

demonstrando e transmitindo nossa riquíssima diversidade cultural. Como um 

espetáculo de Bumba Meu Boi em pleno Largo da Carioca, ou um repente na Boca 

Maldita no Centro de Curitiba. 

E por fim, apenas deste documento, estabelecer as responsabilidades dos 

Governos Municipal, Estadual e Federal na Cultura. 

Sem mais para o momento, esperando que contribuamos para que passos sejam 

adiantados,  

 

Atenciosamente 

 

Clarisse Tarran, 

Julho de 2003. 

Clarisse Tarran é artista plástica e gráfica. Foi assistente de direção da Escola de 

Artes Visuais do Parque Lage, de 1990 a 1994, vive e trabalha no Rio de Janeiro, 

onde têm um grupode arte com outros artistas, o MIOLO. 

Contato: 21-2508-6098 – ateliê 

Res: 21-2554-6904 

Celular: 21-9924-2002                             ctarran@terra.com.br 
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CENTRO BRASILEIRO DE TEATRO PARA A INFÂNCIA E JUVENTUDE 

 

Rio de Janeiro, 09 de JuLho de 2003 

Ofício nº 826/2003 

 

Aos Organizadores do  

Seminário Cultura para Todos 

 

 Prezados Senhores  

  

 O Centro Brasileiro de Teatro para a Infância e Juventude - CBTIJ é uma 

organização não governamental  que, entre outros objetivos, visa o 

desenvolvimento da criança e do adolescente através do teatro. O CBTIJ é afiliado 

desde 96 à ASSITEJ - Associação Internacional de Teatro para a Infância e 

Juventude, existente em 75 países, e ocupa hoje o cargo de vice-presidente desta 

entidade internacional. 

 Fundado há sete anos, o CBTIJ é um dos resultados da mobilização de artistas, 

técnicos e arte-educadores do país, que há mais de 30 anos discutem e agem em 

prol do respeito ao teatro realizado para cidadãos desta faixa etária.  

 Por ser o CBTIJ uma entidade que congrega em seus quadros, atores, diretores, 

produtores independentes, grupos e companhias de teatro, são muitos os 

interesses em questão de acordo com os projetos de montagem que desenvolvem 

nossos associados. Portanto, estivemos trabalhando com os diferentes segmentos 

de profissionais que desenvolveram os documentos que aqui serão lidos. No 

entanto, nosso objetivo maior é um só: a criança e o jovem. 

 Esperando estabelecer parcerias com este Ministério no sentido da valorização do 

teatro para crianças e adolescentes no Brasil, gostaríamos de sugerir  que na 

elaboração das novas políticas culturais que estão sendo desenvolvidas por este 

Ministério, fosse levado em conta o respeito ao Estatuto da Criança e do 

Adolescente, que dentre seus inúmeros artigos destacamos: 

  

Art.4 - É dever da sociedade… e do poder público assegurar com 

absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes..., à cultura, à 

liberdade e à convivência... comunitária  

Parágrafo único. A garantia de prioridade compreende: 

b) precedência de atendimento nos serviços públicos ou de 

relevância pública; 

c) preferência na formulação e na execução das políticas sociais 

públicas; 

  

Desta forma sugerimos a V. Sª. que na política que venha a ser adotada, sejam 

observados os seguintes princípios, que de antemão acreditamos haver 

concordância de V. Sª por estarem apoiados na Constituição:  

1.  Prioridade para crianças e adolescentes na aplicação de recursos e na 

utilização de espaços públicos no que diz respeito à implementação de uma 

política ampla de acesso desses cidadãos aos espetáculos e de 

conhecimento da arte teatral;  

 2.  Fomento a produções e companhias teatrais para a construção da 

ampliação qualitativa          dos espetáculos dirigidos a crianças e 

adolescentes. 

-  campanhas educativas a nível nacional para que em todos os teatros 

haja nos horários     tradicionais e em outros, o atendimento ao público 

escolar e instituições; 

-  igualdade na distribuição de recursos públicos; 
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-  estímulo a circulação de espetáculos para crianças, em diversas 

cidades, revertendo a     situação de montagens durarem um período 

curto de apresentações. 

3.  Divulgação de critérios públicos e transparentes de destinação de 

verbas.  

  

Certos de que compartilhamos com V. Sª. objetivos comuns quanto ao Teatro como 

fator de inclusão social e de ampliação cultural de nossos jovens cidadãos, 

colocamo-nos ao seu inteiro dispor, inclusive para colaborar com sugestões de 

ações e de projetos, bem como de parcerias com entidades nacionais e 

internacionais.  

  

Atenciosamente, 

  

Ludoval Campos  

Conselho de Administração do CBTIJ  

Presidente 

 

PROPOSTAS A UMA POSSÍVEL AGÊNCIA NACIONAL DE FOMENTO À 

PESQUISA E À CIRCULAÇÃO DAS ARTES CÊNICAS DO MINISTÉRIO DA 

CULTURA 

  

Sabendo da intenção do Ministério de criar uma Agência Nacional de Fomento à 

Cultura, gostaríamos de expressar o nosso apoio à criação desta Agência, que 

poderá contar com recursos provenientes de parte do montante destinado ao 

Mecenato da Lei Rouanet, da Loteria Cultural, entre outras fontes sugeridas pelo 

Ministério. Sob essa perspectiva formulamos algumas propostas para aplicação dos 

recursos dessa Agência. 

A política de fomento à cultura, mais do que necessitar de mais recursos, carece de 

direcionamento. Não queremos dizer, com isto, que os recursos hoje destinados à 

cultura são suficientes; ao contrário, queremos dizer que, além de mais recursos, é 

preciso criar políticas de investimento com precisas intenções de fomentar 

determinados segmentos da cultura e, em particular, das artes. 

Seguem as propostas de investimento elaboradas pelo Segmento dos Grupos e            

Companhias de Teatro e Circo, do Fórum das Artes Rio. 

 

1. APOIO AOS FESTIVAIS NACIONAIS 

Os Festivais sempre contaram com o tímido, mas sempre presente, apoio da 

Funarte até cerca de 5 anos atrás. Com o recuo desta Instituição, muitos festivais 

encolheram, outros desapareceram do panorama nacional e outros se direcionaram 

para o mercado. 

Esta atividade, considerando as dimensões continentais do país, significa o 

intercâmbio efetivo entre as produções das diferentes regiões do Brasil. A 

promoção deste diálogo contribui para a fértil troca de informações e debates sobre 

os temas mais importantes para a área teatral, diminuindo as distâncias do 

pensamento e promovendo um maior conhecimento da diversidade da produção 

teatral brasileira.  

Este apoio deve respeitar as especificidades de cada festival e contemplar diversas 

categorias, como Amador, Universitário, Mostras, Formativo, Internacional e 

Encontros. Entendemos que a verba destinada não deve ser utilizada 

prioritariamente para os setores de divulgação e promoção dos Festivais. 
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2. FOMENTO AOS NÚCLEOS DE TRABALHO CONTINUADO 

Os grupos e companhias de teatro e circo - assim como os grupos permanentes de 

trabalho de diferentes áreas artísticas, como a dança e a música – em sua maioria, 

desenvolvem seus trabalhos dependendo do investimento do Estado. O trabalho 

continuado, muitas vezes, se coloca do lado oposto ao do mercado, pois as fichas 

técnicas são compostas por interlocutores de longa data e não necessariamente por 

profissionais conhecidos do grande público. Por sua particularidade de 

investimento, este segmento desenvolve um modo de produção bastante diferente 

daquele que visa, exclusivamente o lucro e, por isto, necessita de vias de 

investimento específicas.  

Por outro lado, o perfil de trabalho dos grupos e companhias de teatro e circo, se 

dispõe, diretamente, à realização das contrapartidas que, ora chamamos de 

responsabilidade pública. A grande maioria destes núcleos desenvolve atividades 

paralelas que se voltam para a comunidade, necessitando de investimento para 

atingir um público maior do que aquele que já se beneficia do seu trabalho. 

Seguem, portanto, algumas das áreas de investimento que tanto beneficiariam os 

grupos e companhias de teatro e circo como intensificariam um diálogo com a 

comunidade onde se inserem. 

1. Infraestrutura: sede, equipamentos, despesas operacionais; 

2. Pesquisa e experimentação: bolsas, publicações e investimentos em 

pesquisas práticas desenvolvidas por um grupo de pessoas visando a 

construção de espetáculos; 

3. Realização de atividades: apresentação de espetáculos, apoio a 

pequenas produções, circuitos de oficinas; 

4. Intercâmbio internacional: apresentação de espetáculos, bolsas, 

cursos e estágios;  

5. Preservação da memória: produção e manutenção de acervos. 

 

 

 

SEGMENTO DOS GRUPOS E CIAS DE TEATRO E CIRCO 

 

PROPOSTAS AO MINISTÉRIO DA CULTURA VOLTADAS PARA A PRODUÇÃO 

TEATRAL 

 

Ao falarmos de fomento, não podemos nos furtar às propostas de políticas públicas 

que já deveriam estar implementadas. Algumas destas que listaremos abaixo já 

foram aplicadas e, ao invés de terem sido aprimoradas, foram extintas. Segue, 

portanto, uma relação de propostas que poderão ser amadurecidas a partir de um 

diálogo entre o Fórum das Artes – Rio, o Segmento das Companhias de Teatro e 

Circo e o Ministério da Cultura. 

 

1. BOLSAS DE PESQUISA  

A Fundação Vitae acaba de divulgar o fim das bolsas. Esta modalidade de 

investimento é de enorme urgência. De preferência se criadas a partir do modelo 

acadêmico que estabelece várias categorias como juniores, seniores e masters, 

porém utilizando um critério de avaliação que passa pela experiência profissional e 

pela fundamentação do proponente em relação à proposta de pesquisa.  
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2. CIRCULAÇÃO I  

Criação de um circuito de apresentação de espetáculos pelo Brasil. A diminuição 

das distâncias entre as cidades é fundamental para um efetivo respeito ao diálogo 

que ajuda a fundamentar a construção de uma identidade nacional. A circulação 

nacional promove tanto a abertura quanto o aumento de mercado. Sabemos que 

quanto menor é o mercado, maior a uniformidade da produção. A criação de um 

projeto de circulação funcionará, portanto, como um multiplicador de mercados e 

um gerador de rendas.  

Sugerimos a co-produção do Governo Federal com as instâncias estaduais e 

municipais, num real comprometimento, criando uma grande teia de circulação de 

espetáculos entre as cidades de um mesmo Estado e entre os Estados da 

Federação. Um projeto de circulação visando a integração de todas as unidades 

políticas do país se torna, por si só, um fortíssimo instrumento de fomento à 

produção, pois viabiliza um mercado de contratação de trabalhos possibilitando que 

um espetáculo, ao estrear, já tenha um circuito a percorrer e, além disso, significa 

uma parte do caminho para a auto-sustentabilidade dos grupos e            

companhias a partir da comercialização de seus produtos artísticos. 

 

3. CIRCULAÇÃO II 

Criação de um circuito de apresentação de espetáculos voltado para estudantes do 

ensino fundamental, médio e superior. Neste caso, seria imprescindível a realização 

de debates com arte-educadores e professores que intermediariam um diálogo 

entre o público e a obra apresentada. Este debate teria o objetivo de fornecer 

elementos críticos proporcionando, desta forma, um efetivo trabalho de formação 

de platéia no sentido estrito do termo, além da democratização dos espaços 

públicos ao incluir, neste projeto, a comunidade onde se situa a escola. 

 

4. LINHA DE CRÉDITO 

Visando beneficiar o artista empreendedor, a criação de uma linha de crédito com 

planos de pagamento facilitado, levando em consideração carências e juros sociais 

poderá funcionar como uma verdadeira injeção de ânimo em todos os níveis da 

produção teatral. Esta linha de crédito deve abranger: montagem de espetáculos 

nos diversos níveis de produção, bastando o estabelecimento de um teto para o 

empréstimo, mas deixando o piso em aberto; construção e aquisição de bens 

imóveis que sejam abertos ao público, como teatros, casas de cultura ou salas de 

cursos; compra de equipamentos permanentes, desde que justificado o uso na 

atividade artística. Uma linha de crédito abrangente poderá atender às produções 

artísticas de diversos calibres, desde as comerciais até as pequenas produções que 

visam um público menos numeroso. 

 

5. DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA 

Incentivar através de financiamentos, pequenos e médios empresários do setor 

industrial e manufaturados, para que tanto as pesquisas quanto a produção de 

equipamentos e soluções para o fazer artístico, (equipamentos de segurança, 

tecidos inteligentes, material para treinamentos etc) sejam desenvolvidos e possam 

atender a demanda existente. 

Promover a redução de custos na importação de equipamentos como refletores, 

mesas de luz, som, linóleo, entre outros. 
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6. CRIAÇÃO DE SETORES CULTURAIS EM TODOS OS MINISTÉRIOS 

Esta é uma proposta para o Governo como um todo. Considerando que a Cultura é 

um bem social, devendo estar na concepção estratégica da Política de Governo, não 

há como pensar qualquer atividade na qual ela não esteja inserida. Não nos 

referimos aqui à atividade artística utilizada como mero instrumento de aplicação 

de políticas de saúde ou educacional ou mesmo de RP. Falamos de um setor da 

Economia da Cultura, por exemplo. Falamos da criação de circuitos de contadores 

de histórias nos hospitais, por exemplo; ou, como propusemos no item 2, do 

circuito de espetáculos nos diversos níveis educacionais; ou ainda do trabalho junto 

à Secretaria do Meio Ambiente.  

 

7. REVISÃO TRIBUTÁRIA DA ÁREA CULTURAL 

A tributação sobre os serviços na área artística é extremamente pesada. Seria 

importantíssimo avaliar a possibilidade de isenção de impostos ou possibilitar a 

inserção da produção artística na categoria SIMPLES.  

 

Este documento do SEGMENTO DOS GRUPOS E CIAS DE TEATRO E CIRCO, do 

Fórum das Artes Rio é assinado também por: 

FÓRUM DAS ARTES RIO –  Segmento dos Atores 

Segmento dos Produtores 

Segmento da Dança 

CBTIJ – Centro Brasileiro de Teatro para a Infância e Juventude 

Contato do Segmento dos Grupos e Cias de Teatro e Circo – segcias@ig.com.br 

 

  

“ARTES VISUAIS – POLÍTICAS CULTURAIS” 

 

 

Propostas para uma política cultural em artes visuais 

 

 Entendemos que a Lei Rouanet deveria ser pensada desde sua base 

filosófica  ou seja, que existem decisões políticas (que tem suas raízes num 

pensamento filosófico-econômico) que estão embutidas na própria forma como a lei 

será disposta.  Parece mais importante que seja discutido ao mesmo tempo qual é 

o projeto de política cultural que será implementado e do qual a lei Rouanet deverá 

ser um  braço, porque desse centro de sentido emanará a forma desta nova lei 

Rouanet e sua utilidade para a sociedade 

 O ponto de vista por nós defendido é o de que a cultura além de ser um 

instrumento de cidadania é um elemento de agregação e estabilidade do Estado. E 

o estado deverá se encarregar de gerir o capital disponível de modo a atender os 

diversos  segmentos sociais e mesmo tentar atingir alguns grupos que nem acesso 

teriam a qualquer política de incentivo cultural enfocando a cultura com fins de 

torná-la um instrumento dos cidadãos para constituição de si mesmos e de uma 

sociedade livre. Para nós  esta premissa é que imprimirá o quanto esta nova lei 

Rouanet poderá servir estruturalmente à sociedade brasileira gerando crescimento 

e bem-estar. 

 A cultura é um capital simbólico:  nós devemos investir nela e saber que 

devemos fazer isto porque a constituição e o fortalecimento da atividade cultural gera 

dividendos mentais, psicológico e sociais que atingem a economia sendo, portanto, o 

potencial econômico e político da cultura o argumento mais importante para a 

mailto:segcias@ig.com.br
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modificação de uma posição de apêndice na economia nacional .  Tal enfoque da 

questão cultural, como um peso na economia, nos prejudicou porque impediu-nos de 

ser plenamente no sentido simbólico: conseguimos matar a fome de uns, controlar a 

inflação, mas simbolicamente somos futebol e carnaval ...  simbolicamente estamos 

reduzidos ao elementar. Isso significa que embora tenhamos pessoas produzindo 

cultura de alto nível no Brasil, sua produção não  é consumida como cultura, 

queremos  dizer, o grosso da sociedade não frui dos bens culturais produzidos por 

essas pessoas: vive na indigência simbólica. No nosso  entender a cultura deveria 

estar no centro das preocupações econômicas do  nosso Estado e não tendo que lutar 

por 1%. 

 Temos agora a oportunidade de construir uma sociedade levando em conta o 

peso da cultura visual sobre a nossa subjetividade.  A cultura   visual é exatamente a 

nossa liberdade e isso  em vários sentidos. A cultura visual é economicamente viável , 

pode dar lucros através do marketing das empresas e gerar empregos em diversas 

áreas, no entanto maior lucro a cultura nos dá quando nos faz refletir sobre a vida. 

Maior lucro a cultura visual nos dá quando se une à ciência e produz curiosos híbridos 

produzindo uma campo de inspiração e pesquisa que abrem a portas do futuro.   

Maior lucro nos dá cultura visual quando estabelece um meio de nos comunicarmos, 

mundos e valores e nos tornar auto-confiantes por sermos tantos e tão diferentes, 

mantendo a nossa sociedade longe da anomia e da sociedade de castas.   A cultura 

visual nos acompanha em nossa inserção no mundo e nas dimensões originárias das 

nossas percepções, ela propõe uma pedagogia muda de leitura da realidade e busca 

de novas soluções,  por isso a cultura visual deverá ser  vista com a devida atenção e 

não somente como peça de mercado.  No seu centro está a construção das 

subjetividades ou seja , das identidades. 

 Nesse sentido as artes visuais tem um peso que parece estar sendo relevado.  

A questão da visualidade, do pensamento visual e sua imediata comunicação, assim 

como o relativo baixo custo de sua realização encobrem a realidade do alto 

investimento feito pelo artista em pesquisa, em elaboração e projetos, o que  leva as 

instituições e o estado a abandonarem as artes plásticas dentro do jogo do mercado. 

No Brasil isto representa manter um pequeno grupo de artistas tendo possibilidade de 

ser absorvido pelo  exíguo mercado e o restante não. Isto do ponto de vista cultural é 

uma catástrofe: gerações de artistas, não conseguem cumprir sua função de elaborar 

e estabelecer novos  parâmetros visuais, logo,  novos pensamentos e atitudes para a 

sociedade e, por outro lado, a sociedade torna-se impossibilitada de consumir arte de 

qualidade ficando entregue a uma distorção perversa que confunde arte com 

entretenimento e distorce o potencial de transformação da atuação artística.  

 Para que se entenda  a situação específica do artista visual deve-se perceber o  

tipo de esforço que  esta prática artística demanda.  Investimento pessoal, tempo, 

manutenção, estudos, materiais  para que algo surja. Quando a obra é feita ela é o 

resultado de todo um investimento que deverá ser remunerado.  Atualmente a 

apresentação de um trabalho faz com que todos os outros profissionais envolvidos 

recebam por sua atuação e o autor do trabalho não. O produto das artes visuais 

mobiliza diversos segmentos profissionais e  tem-se a impressão de que o artista 

plástico  tem um outro meio de sobrevivência que não sua arte; faz arte por hobby 

pois ele não recebe nada pelo seu trabalho.   Na realidade estão obrigados a ter outro 

meio de vida e bancar literalmente o seu trabalho. Isso não é profissionalismo, mas 

todos sabemos, e admiramos, a qualidade do artista plástico brasileiro, mesmo 

movendo-se entre essas contradições. 

 Deve-se, portanto, abrir mais espaços públicos para exposições. Esses espaços 

deveriam ter linhas e objetivos diferenciados e remunerar o artista por sua atuação. 

 O arsenal gráfico brasileiro é riquíssimo. Desde os desenhos pré-históricos do 

sertão do Piauí, passando por toda arte gráfica produzida pelos diversos grupos 

indígenas extintos ou não, entrando pelos grafismos do diversos grupos africanos 

juntamente com a nossa herança portuguesa/européia da qual herdamos todo um 

desenho mais cerebral e conceitual. São várias vozes, algumas delas jamais 
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reivindicariam para si a condição de “arte”, que no entanto lhes seria de pleno direito.  

Por isso, ações diferenciadas  precisam ser desenvolvidas para dar conta de tamanha 

diversidade e tanta especificidade.  A identificação das várias produções  e uma 

prática de ações afirmativas para informar e dar incentivo a todos os produtivos, 

assim como um banco de dados em que possam ter arquivados todos os projetos e 

propostas desenvolvidos.  As diversas vertentes de arte experimental, novas 

linguagens, arte interativa, pesquisas tecnológicas e poéticas, memória, inserção no 

imaginário coletivo devem receber incentivo, não necessariamente entrar nas 

disputas por patrocínio pois não tem o apelo comercial. 

 A questão de como serão ajuizados esses incentivos pode ser resolvida pela 

formação de conselhos  renováveis  de mestres e pós-graduados em arte, justificando 

assim o alto investimento na formação destes profissionais. 

 Para o artista plástico, seria interessante que o MINC estabelecesse postos 

de informação onde técnicos poderiam prestar informações sobre como tornar 

exeqüível um projeto dentro dos trâmites da lei e dêem suporte e atendimento ao 

artista sobre mecanismos e caminhos a serem percorridos. 

 Não sabemos como seria o Brasil se fôssemos uma democracia cultural. 

Precisamos experimentar. Experimentar e fazer surgir as expressões artísticas de 

nossos diversos grupos culturais. E cultura é vivência:  grupos inteiros tem sua 

produção ignorada pelos outros e vice-versa. Tentar integrar essas diversas 

produções, tentar fazer circular essas diversas informações culturais entre os diversos 

grupos e  buscar também um intercâmbio internacional é o desafio.   Para mais tarde 

as gerações posteriores conseguirem integrar todo esse acervo. Não como 

autômatos, mas como legítimos sujeitos de sua cultura possam se deliciar em 

participar de uma democracia cultural. 

 

Escreveram em colaboração os integrantes do grupo “Artes visuais – Políticas 

culturais” 

                                                            Rita Barroso 

                                                            Lia do Rio 

                                                            Leíla Franco 

                                                            Viviane Cavalheiro 

 

 

POSSE REAGIR 

 

 

        

Exmo. Sr. Ministro da Cultura, Ilmo. Sr. Representante regional e Prezados 

Senhores: 

          

Servimo-nos da presente para encaminhar o documento em referência, emitido em 

cinco vias originais, através do apoio e coordenação desta Representação no Rio 

de Janeiro deste prestigioso órgão federal, objetivando contribuir para o 

aperfeiçoamento das práticas e metodologias que regulam o Financiamento 

Público da Cultura, enfatizando uma postura que deve estar presente para 

promover e estabelecer um canal direto com vosso ministério com os ELEMENTOS, 

em especial, do HIP HOP e da FOTOGRAFIA e outros segmentos 

interessados que são legítimos representantes dos que RESIDEM E MORAM 

EM ÁREAS PERIFÉRICAS E DE BAIXA RENDA do ESTADO DO RIO DE 

JANEIRO.  

 

Nesta primeira edição do evento, estamos apresentando uma proposta conjunta 

a ser defendida pelo presidente desta entidade que ora lidera o grupo que vêm se 

inserindo em todas as oportunidades que estão sendo criadas por V.sas., a qual 
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sintetiza o resultado das reuniões e debates realizados pelos porta-vozes dessas 

organizações ora elencadas NO TÓPICO TERCEIRO DESTE DOCUMENTO: 

Para essa contribuição oferecemos nosso apoio para finalização do documento ora 

entregue, através da utilização dos meios e da sede Posse Reagir e da  olhares 

do Morro, que são representativas e legítimas, enquanto organizações 

constituídas, fundada por elementos, em sua maioria ligados ao público alvo desse 

evento, além de estender a esse feito nossa assessoria empresarial obtida com 

nossos parceiros da iniciativa privada e de outras instituições que tem fins sociais.    

Concebemos nossa contribuição objetivando indicar aquilo que vemos como mais 

emergencial, estando todos os envolvidos a vossa disposição para aprofundar essa 

idéia central que serviu de sustentação de nossa manifestação, para o 

desenvolvimento de nossa cultura não só em nosso estado mais no Brasil como um 

todo, uma vez que a nossa visão abrange uma legislação federal, devolvendo aos 

que resistem culturalmente e tentam gerar renda digna com seu esforço artístico e 

profissional. 

Agradecemos, e JÁ É !!!! colocamo-nos à disposição para quaisquer 

esclarecimentos adicionais julgados necessários, atenciosamente, 

 

P O S S E   R E A G I R  

A R T E ,  C U L T  U R A   &   C I D A D A N I A    

JOVEM CEREBRAL  

PRESIDENTE 

 

 

1. APRESENTAÇÃO DE MOTIVOS DA CONTRIBUIÇÃO 

 

A Cultura, como todos sabem, representa um dos alicerces da Cidadania e hoje 

os mecanismos existentes mantém ilhado esse segmento da sociedade civil, que 

não têm acesso aos produtos culturais, profissionais e educacionais, financiados 

com esses recursos públicos,  que deveriam reverter na proporção e necessidade 

de cada indivíduo, principalmente, daqueles que são excluídos pela sociedade que 

usufrui os benefícios culturais, sem o devido compromisso de minimizar a 

invisibilidade social e a organização precária, que ainda caracteriza essa população, 

que está resistindo a imposição desse modelo elitista, acentuada pela situação 

econômica e política ao longo de vários anos no Brasil e no Mundo. 

 

1.1. Objetivo 

 

A nossa Contribuição, inicialmente, está direcionada para o âmbito da legislação 

infralegal, como portarias, instruções ou orientações normativas, que estão ao 

alcance do poder decisório deste Ministério, cuja implementação seria, 

razoavelmente, rápida e fácil, atenuando o estado de coisas e a exclusão ora 

predominantes, que impedem profissionalização e dificultam o desenvolvimento 

dessa camada de moradores das Cidades e Estado do Rio de Janeiro, cuja capital, 

ainda, é um centro que abriga, incentiva e apóia através de locais e eventos 

alternativos, onde tem lugar a manifestação cultural que não é incentivada com 

esses recursos e ainda assim, resiste, a um custo social elevado e com esforços 

quase individuais, onde a qualidade é resultante da carga cultural segregada e 

marginalizada desses excluídos e espoliados. 
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2. CONTRIBUIÇÃO CONJUNTA 

 

2.1. Síntese 

Convocados para consolidar uma iniciativa da Representação Regional de vosso 

Ministério, nosso grupo vem formalizar essa contribuição conjunta, que se 

compõe, basicamente, de dois pressupostos que deveriam estar norteando os 

investimentos em projetos incentivados, tanto do lado dos aplicadores, ou seja, os 

agentes do meio cultural, quanto dos incentivadores, isto é, os que gozam das 

remissões fiscais, visando reduzir a distância entre esta cultura excluída e as 

Convencionais do restante da Sociedade.  

Entendemos que o primeiro passo seria a legislação, retromencionada, atrelar a 

escolha dos projetos ao resgate concreto desse acesso e dessa população, 

orientada para ações crescentes e renovadas, priorizando as voltadas para 

atividades artísticas e culturais, que tenham desde de sua elaboração, passando 

pela execução e destinação final, mecanismos que proporcionem à inclusão cidadã 

desse público alvo. 

O segundo aspecto leva em conta o conceito de Democracia que pressupõe o 

respeito às minorias sejam elas quais forem, nesse contexto, não se deseja nesse 

momento propor um sistema de cotas culturais, como alguns já devem estar 

imaginando, mas sim, normatizar formas de alavancar por meio dessas 

ferramentas culturais, o desenvolvimento e suporte de iniciativas que hoje contam 

tão somente com o  empenho e esforço de grupos formais, a exemplo do nosso, e 

de muitos outros, isolados e informais, mas que têm como propósito,  integrar, 

fortalecer e difundir nossa cultura sem barreiras. 

Nossa contribuição vislumbra a aplicação participativa desses recursos, através de 

organismos criados a partir do intercâmbio de seus agentes, isto é não sendo 

apenas temas para documentários, filmes, músicas ou danças, sejam 

protagonistas! Sejam parte integrante desse processo de escolha! 

Como? Não é muito complexo basta colocar como pré-requisito para toda liberação 

de recursos dessa natureza, a obrigatoriedade de implementar uma ação ou 

atividade, ligada a uma Organização Não Governamental ou Projeto Social, que não 

tenham “Dono” e não sejam sectários, os quais deverão ter sua capacidade e 

utilidade aferida pelos legítimos representantes das comunidades, grupos ou 

segmentos culturais abordados em sua temática. 

Desta forma, poderão ser capacitados, aproveitados e incorporados, pouco a pouco, 

os indivíduos que formam esta grande parcela da sociedade, que irão participar de 

projeto que levam em conta a minimização desse abismo sócio-econômico, em 

detrimento de outros que tenham também importância, mas que enchem os 

museus, as salas de exibição, os espaços culturais, públicos e privados, 

beneficiando grupos enraizados nesse sistema que executam, empregam e 

produzem resultados culturais, onde,  proporcionalmente, os que menos pagam os 

impostos que financiam essas atividades, via de regra, continuam numa pena 

perpétua de exclusão sócio-cultural, como no caso do Hip Hop e da Fotografia como 

forma de captar o que há de bom nessa população que clama por inclusão. 

Temos essa visão sobre essa questão que foi discutida e, posteriormente, 

formatada por nossa assessoria que ao contrário de outras nos enriquece e nos 

“ensina a pescar”, incluindo-nos tecnicamente, falando, pois o conteúdo e 

estética são exigidas pelo profissionalismo com que encaramos nossa participação 

neste e em quaisquer outros que venhamos a estar presentes, não como 

“papagaios de pirata” mas como cidadãos que se afirmam diante das 

oportunidades e parcerias lícitas, que se apresentam para consolidar a nossa 
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postura diante do trabalho árduo para mudar as situações que nos afetam como 

sociedade e nos angustiam como cariocas e brasileiros.  

Gostaríamos que a transparência e descentralização fossem alcançadas e 

entendemos que as idéias simples aqui esboçadas permitam, caso aproveitadas,  

as pessoas e os organismos que as representam, se organizem cada vez mais, para 

que tenham voz ativa e poder de veto, buscando quebrar a cápsula hermética que 

envolve e, portanto, separa esses dois mundos.  

Todavia, é com grande satisfação que dizemos e apoiamos a prática de vosso 

Ministério, que sem protecionismo ou paternalismo, nos proporcionou, mais essa 

oportunidade para colaborar com suas iniciativas, como foi em 23 de junho 

passado, no evento promovido pela Fundação Cultural Palmares onde podemos 

perceber sua preocupação com o aperfeiçoamento da legislação de sua 

competência, graças à proximidade e sensibilidade com está orientada toda a sua 

equipe, tanto em nosso estado, como em outras unidades da federação,   aguçando 

a percepção dos nossos anseios imediatos, os quais acabamos de detalhar. 

Acreditamos que essas normas poderão ser implantadas, simultaneamente, pois 

independem umas das outras, porém abrangem iniciativas nos diversos níveis do 

Ministério da Cultura, podendo, ainda, engajar os da Educação e da Comunicação, 

onde a população deixaria de ser contemplada pequenas concessões dos que 

dominam e escravizam os meios de cultura desse estado e de nosso país, 

garantindo o desenvolvimento dessas atividades de forma transparente, 

democrática e descentralizada matéria desse evento. 

Estamos ao dispor desse Ministério e dos demais órgão da administração 

pública direta e indireta, bem como suas autarquias para colaborar, para o 

engrandecimento dessa proposta que deverá ser a substância resultante 

desse importante trabalho em prol da cultura e do povo dos guetos, 

favelas e comunidades de baixa renda, hoje muito pouco representadas 

como se pode ver aqui. Obrigado. 

 

3. PARTICIPANTES DA PROPOSTA 

Neste tópico identificamos no sentido restrito os participantes da reunião de 

formalização da presente proposta para o “Seminário Cultura para Todos” que 

foi realizada no dia 10 de Julho de 2003, na sede da Posse Reagir, com as 

pessoas que nos apóiam e participam de nossas iniciativas. 

 

3.1. Relação Geral  

 
POSSE REAGIR, Arte, Cultura e Cidadania 
Histórico: Associação fundada por elementos e ativistas sociais ligados à Cultura Hip 
Hop, estando fase de estruturação de seus projetos sócio-culturais.  

Jovem Cerebral 
(Alexandre Santos) 
Presidente / Expositor 

OLHARES DO MORRO, Fotografia & cidadania 
Histórico: Associação fundada por profissionais e amadores formados pelo projeto 
social homônimo, juntamente com simpatizantes da Fotografia, hoje participando do 
Evento Foto Rio 2003, no centro cultural Light, dentre outros desse gênero, contando, 
ainda, com a participação de diversos representantes de movimentos sociais. 

Jaziel Menezes 
Vice-Presidente 
Inscrito como Expositor 

MAXIMUM SERVICES Consultores Associados S/C Ltda. 
Histórico: Sociedade empresarial que atende e assessora, em regime de parceria, a 
diversas ONG, com cunho social, dentro conceito de empresa Cidadã.  

Vitor Cunha 
Consultor / Diretor  
Inscrito como Expositor 

Créditos:   Encaminhamento  e  discussão da contribuição realizada em parceira 

entre os REPRESENTANTES DAS  ORGANIZAÇÕES ACIMA LISTADAS. 

• Redação final, pesquisa técnica e adaptação do contexto original ao enfoque 

gerencial por Vitor José Fernandes Cunha, contador, consultor, sócio-gerente da 

MAXIMUM SERVICES Consultores & Empreendedores Associados S/C Ltda. 
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CIA. DE TEATRO MANIFESTO 

O teatro como parceiro da transformação 

Este documento surge da percepção de que além das rupturas ou reformas  

nas formas de financiamento,fomento e outros mecanismos da produção e 

circulação de toda atividade  teatral no país ,passando do teatro experimental e 

amador até o teatro comercial ,além deste processo de discussão que já estava 

presente de maneira inquietante  em todos os resistentes  fazedores de teatro que  

perceberam a crueldade da supremacia das leis de mercado sobre uma atividade 

artística que tem seus fundamentos em nossa estrutura sociológica,além disto tudo 

que foi proficuamente capitaneado por esse novo Ministério da Cultura quando 

iniciou  nos primeiros momentos deste governo um contato direto com a 

diversidade dos segmentos do universo teatral,além de todas essas coisas que 

estão sendo materializadas inicialmente com a realização deste 

Seminário,queremos contribuir com este documento dizendo que é preciso 

radicalizar o processo de transformação, não só mudando o conteúdo e as formas 

,mas também criando mecanismos que façam com que essas mudanças sejam 

capazes de criar um novo paradigma ético e uma sólida economia do 

teatro,colocando o nosso ofício junto ao eixo das transformações que nossa 

sociedade precisa para criar uma nova economia.Cabendo salientar que economia é 

completamente diferente de mercado .Uma economia pode ser baseada em 

princípios do bem estar social,da solidariedade e do desenvolvimento humanístico 

,paradigmas que passam longe do mercado.A economia pode estar voltada para a 

vida  e fazer teatro é uma forma de se estar na vida.Por isso o teatro pode ter a 

vocação de contribuir nesta tão sonhada transformação.Para tanto será  preciso dar 

um duro golpe nas práticas de mercado ,que no nosso caso,como pretendemos 

demonstrar, vão além das leis de incentivo.De nada vai adiantar acabar com as leis 

de incentivos fiscais se todos os vícios acumulados pela prática desta forma se 

transferirem para essas possíveis novas  formas que estamos debatendo.Como 

exemplo ,podemos dizer que nada vai mudar se comissões formadas para gerenciar  

fundos públicos tiverem práticas e critérios parecidos com os gerentes de 

marketing , imperando o critério midiático da visibilidade,do artista 

famoso,atendendo no lugar de empresas ,escusas articulações políticas .Sobre 

esses perigos é que estamos querendo alertar e acreditamos que eles só  serão 

barrados se a política feita por esse Ministério for clara ,sem ficar no meio do 

caminho,sem claudicar e sobretudo se for aberta para participação da classe teatral 

e da sociedade civil nas formulações , direcionamentos e principalmente nas 

decisões do uso do dinheiro público.Ficamos muito a vontade em fazer esta 

proposta pois o Partido dos Trabalhadores sempre teve essa cumplicidade como 

prática através de sua política de orçamento participativo,experiência 

revolucionária e de êxito que não deve ser esquecida. Aqueles que estão 

coordenando as discussões de uma nova política para o teatro devem ouvir e levar 

em consideração  as experiências dos que fazem esta arte sobreviver. Grupos, 

Companhias, Produtores, Atores, Donos de Teatro e Técnicos devem ser ouvidos e 

ter direito a deliberarem  junto com o Ministério da Cultura sobre os caminhos de 

sua nova política. 

 As leis de incentivo e as práticas do mercado  nos últimos anos 

contribuíram de maneira decisiva na desarticulação dos artistas de teatro e essa 

ação pode contribuir para reverter este quadro. Isso pode ajudar com que a classe 

teatral se articule e assuma uma posição relevante e não apenas seja apenas 

aproveitada na TV pra vender sabonete e telefone celular,como presenciamos nos 

últimos tempos.Sugerimos que o Ministério deva  pensar ações que ajudem neste 

articulação,desta maneira a transformação social vai ganhar um forte 

aliado.Enquanto estivermos desorganizados,sem conhecermos e respeitarmos as 
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diferentes formas de se fazer teatro em todo o território de nosso país ,estaremos 

fracos,seremos vistos por parte da sociedade como privilegiados que usam dinheiro 

público para sobreviver ,não seremos nunca um bem cultural necessário e útil .Mas 

é bom lembrar que isto não é matéria apenas para nossos sindicatos e associações 

classistas .Se estivermos organizados, a luta pelo 1% pra cultura encabeçada de 

maneira corajosa por nosso Ministro Gilberto Gil, ganhará mais força.Neste sentido 

organizar a classe torna-se uma tarefa histórica para este Ministério,que tem na 

FUNARTE um instrumento que pode se fortalecer estando a frente desta articulação 

podendo ajudar até mesmo, a criar uma grande rede nacional de fazedores de 

teatro que,curiosamente,  resolveria um problema de mercado,com a criação de 

um calendário de turnês e parceiros que viabilizem esta prática hoje restrita a um 

pequeno grupo de produtores corajosos . 

 A nossa história pode ser marcada pelo antes e depois desta gestão, 

apenas nos resta agarrar no ar a delicadeza deste momento.A clareza de que  

ações pontuais são efêmeras e as mudanças nas leis podem acabar virando apenas 

uma mudança pontual se não radicalizarmos o processo deve estar presente em 

todas as considerações sobre o assunto ou então teremos criado uma mobilização 

que pode gerar refluxo e não movimento contínuo.  Na ordem do dia ,no sentido de 

radicalizar este processo ,ainda ofuscada pela polêmica das leis de incentivo 

aparece a reforma trabalhista que pode ser decisiva para nós .Este Ministério e 

suas Fundações ,como órgãos que podem ter  uma visão global desta 

reforma,poderiam articular nossa   intervenção junto aos parlamentares para que 

ela não seja um desastre para a  classe artística e talvez favoreça aos grandes 

grupos econômicos da comunicação de massas inviabilizando até mesmo o nosso 

ofício,o que já vem acontecendo com a maioria dos trabalhadores de teatro que são 

obrigados a ficarem na informalidade .Algumas ações pragmáticas poderiam ajudar 

na compreensão de nossa atual situação ,como a realização de um senso nacional 

que possa mapear a atividade teatral no país.Por outro lado,porque não pensar em  

uma bienal do teatro brasileiro,onde além de uma mostra de trabalhos, se realize 

uma agenda de discussões concretas acerca de nossa atividade.De nenhuma 

maneira  estas contribuições seriam dirigismo e outros desvios já superados pela 

história,pois a independência da classe e da produção artística é um paradigma 

consolidado e que acreditamos interessar a um governo democrático,que 

historicamente já participou de projetos semelhantes a estes como o Fórum Social 

Mundial.  

Por fim ,queremos fazer uma  consideração para justificar de maneira 

conceitual nossa intervenção ,mas que terá rima pobre e ingênua  se propondo ser 

sincera e radical: ARTICULAR O SETOR CULTURAL É  CONTRIBUIR NA 

TRANSFORMAÇÃO SOCIAL,É UMA FORMA CLARA DE POLÍTICA CULTURAL. 

 

Marcus Vinicius Faustini  

e Cia. de Teatro Manifesto 
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CENTRO DE REFERÊNCIA DO TEATRO INFANTIL 

 

Células Culturais para crianças. 

 

Antes de mais nada , gostaria de agradecer e elogiar o governo LULA/ MINC pelos 

avanços já realizados desde o primeiro encontro com os produtores do Rio de 

Janeiro. Nunca em minha vida havia visto ou participado –com tamanha 

proximidade- da elaboração de uma nova política cultural...mas vamos ao assunto 

de minha especialidade: a criança 

  

Justificativa: 

Muito se fala sobre crianças, sobre cultura, sobre políticas culturais...mas, 

efetivamente , onde se encontra a criança na prática da política cultural?  

-Qual é a importância da criança na hora das decisões orçamentárias, ou o que se 

espera de um futuro cidadão que não existe nem em teoria, nem na prática na 

política cultural? 

Não estamos falando de inclusão, pois inclusão pressupõe que algo tenha sido  

excluído, que este mesmo algo, exista . No caso da importância da criança na 

política cultural brasileira, a questão é ainda pior: pois a criança na política cultural 

brasileira, até os dias de hoje, inexiste. 

Logo, o nosso principal trabalho –neste primeiro momento- é que a criança possa 

existir na política cultural brasileira, não só como adorno para o discurso político, 

mas como peça fundamental para o combate à violência, ‘a  fome e a introdução 

dos valores humanitários para a perspectiva da possibilidade de um mundo melhor. 

A atenção e criação de uma sistematização de ações culturais continuadas para 

este público tão especial, poderá ser feita inicialmente com a inclusão do conceito 

de extremo valor que a infância bem alimentada de “cultura” poderá oferecer aos 

nossos filhos, netos, bisnetos... 

Para um segundo passo, é importante fortalecer o surgimento de 

células culturais  (para crianças) em todo o país voltadas para a política de criação 

do acesso, às mais diversas linguagens da cultura. 

Desta forma permanente, poderemos viabilizar e desenvolver uma inicial noção de  

identidade,  intercâmbio de idéias, pensamentos, que –através do acesso á cultura- 

estimulam o pensamento crítico, o convívio com as diferenças, a solidariedade , o 

intercâmbio e crescimento humanitário, tão fundamentais para o futuro cidadão. 

Se criarmos e fortalecermos nesta política cultural uma rede brasileira que atenda –

nos mais diversos cantos do país- a criança, 

estaremos pela primeira vez, pensando cultura para crianças de forma integrada 

dentro deste imenso e diverso país. 

Se em toda a cidade –por mais pequena e escondida que seja- pudermos valorizar 

suas crianças, apurarmos através da sensibilização  o ver, ouvir, o sentir,  

promovendo encontros, permanentes do ler, do escrever, do fazer teatro, música, 

dança, artes plásticas, estaremos integrando a infância á cultura, estaremos –com 

certeza- formando homens e mulheres melhores. 

Se em cada célula cultural para crianças, pudermos promover o intercâmbio 

cultural, com as outras células existentes no país, estaremos –através da cultura- 

entendendo o outro e sua grandeza, fazendo finalmente o tão esperado contato 

cultural , independente de outras manifestações –que possivelmente existirão- 

como festivais e re-edição do Projeto “Mambembinho”. 

Estas células culturais para crianças, otimizadas e dinamizadas pela diversidade de 

gêneros , servirão ainda como pólos irradiadores 

Da cultura brasileira, legitimando a sensibilização e formação de platéias , por todo 

o nosso Brasil. 
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Este sonho é possível, e estamos praticando aqui no Rio de Janeiro, uma célula 

desta inicial, colhendo já em três meses, num pequeno teatro, 15 mil espectadores.  

Muitos deles estão indo pela primeira vez a um concerto de música, a uma 

exposição, a um teatro. Mas, com certeza, se a experiência tiver sido de qualidade 

boa, voltarão para repetí-la. 

Por tanto, as células culturais para crianças são possíveis, podem fazer parte , 

devem estar inseridas no conceito inicial de nossa política cultural em convívio 

permanente com as reivindicações da cultura como um todo. 

Tais células culturais servirão como “equipamentos” organizacionais e se tornarão 

dia-a-dia tão importantes para a criação de uma memória cultural, quanto para o 

futuro de  uma nação que permanentemente compreende as necessidades de 

expressão e comunicação de seu povo. 

  

*Objetivo das Células culturais para crianças: 

Criação de espaço permanente construído para crianças, inclusive com arquitetura 

específica e mobiliário projetado para elas. 

 

*Estratégia: 

Tratando-se de ações a se desenvolverem em curto e em longo prazos, as C.C.C 

poderão  ocupar os espaços já existentes de suas cidades . 

 

Do Funcionamento: 

Caberá as C. C.Cs. organizar e centralizar as ações culturais  voltadas para a 

criança, coordenando e promovendo o calendário de suas cidades, viabilizando e 

administrando recursos vindos de um mesmo fundo de cultura. 

Apresentando projetos de fomento a cultura, com relatórios de seus resultados  

integrando assim –através da arte – as diversas camadas sociais. 

A consolidação das atividades se efetivará através de um PLANO DE TRABALHO,  

elaborado em correspondência com tal visão inovadora, e contemplará na sua 

amplitude as vertentes Patrimonial (memória histórica) e de Ação Cultural 

(eventos multi-variados). 

 

Desenvolvimento: 

 

Estruturado de forma modulada, sempre considerando os objetivos do Plano, o 

conjunto de ações contemplará: 

 

Módulo I-  Manutenção dos Projetos culturais já realizados por suas cidades 

Articulação de novos projetos que possam criar o acesso a dança, circo, música, 

ópera, teatro e artes plásticas, que possam formar , recuperar nossa memória 

histórica e verter em patrimônio cultural os registros fonográficos, publicações , 

criação de banco-de-dados que possam disponibilizar e circular informações e 

demais registros possíveis, voltados para a área de atuação infanto-juvenil.  

E se, tais células se comunicarem, estaremos com certeza- fazendo circular a 

cultura, formando homens e mulheres melhores, atendendo nossas necessidades 

vitais de cultura , entendendo o imaginário e a sensibilidade de nosso povo, 

possibilitando formando uma multiplicação cultural  que –com o tempo- poderá 

gerar sua auto-sustentabilidade, mas, que para tal, precisa primeiro, começar a 

existir. 

Por último, apenas lembrar que a infância é o lugar onde ninguém morre, fonte 

vital que bebemos ao longo de toda a nossa existência. 

Obrigada. 

Karen Acioly 

Autora e diretora teatral.(Atual diretora do Teatro do Jockey , onde funciona o 

Centro de Referência do Teatro Infantil.) 

Tels: 2286-02-48, 9915-83-80 
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CENTRO DE PESQUISADORES DO CINEMA BRASILEIRO 

 

PRESERVAÇÃO, RESTAURAÇÃO E GUARDA 

 

Hoje há um reconhecimento universal de que o Cinema é uma arte estratégica. 

Os filmes são espelhos onde cada povo pode se ver na tela e refazer os caminhos 

de sua cultura e sua história.  Por isso , a preservação fílmica  e os órgãos de 

guarda são fundamentais para a nossa história, a nossa memória e a nossa 

identidade cultural. 

Um povo que perde a memória de sua cultura está condenado a assumir os valores 

das culturas dominantes e será inexoravelmente submetido à colonização cultural ,  

a pior das colonizações, pois retira a capacidade desse povo de pensar a si próprio 

e assim definir o seu próprio destino, segundo suas identidades e suas 

características econômicas, sociais e culturais . Em última análise, o seu Projeto de 

Nação. 

Daí ficar claro que a Preservação Cultural é uma questão de Soberania, onde a 

presença do Estado é um dever  político , estratégico e insubstituível. Neste 

momento estamos assistindo a uma das fases mais críticas ligadas à  preservação 

da nossa memória cinematográfica.  Entre outras questões, enumeramos as 

seguintes: 

1 - Ausência de uma política institucional e de uma legislação específica para a 

área: as ações  são isoladas, assumidas por órgãos com pouco ou quase nenhum 

recurso e até por parentes ciosos de preservar o trabalho de familiares. 

2 - Perda substancial do nosso acervo de filmes : inúmeras obras importantes já se 

perderam e outras estão ameaçados de desaparecer para sempre e com eles parte 

da nossa memória cultural. Calcula-se que cerca de 80% dos longa metragens 

brasileiros produzidos antes de 1960 estejam perdidos.  

3 - Reduzido número de laboratórios e equipamentos de restauro: os arquivos e 

órgãos de guarda não contam com recursos para a restauração de obras 

degradadas e, em muitos casos, para a duplicação de matrizes e/ou cópias 

depositados em seus acervos, ocasionando conseqüentemente um alto risco de 

perda de  filmografias.  

4 - Reduzidíssimo número de mão-de-obra especializada : no Brasil, temos hoje 

menos de meia dúzia de técnicos efetivamente trabalhando em restauração fílmica 

ótica. 

5 - Inexistência de recursos para a preservação e guarda da documentação fílmica: 

a preservação fílmica não envolve apenas o filme; envolve também  roteiros, fotos, 

críticas, notícias que tenham sido publicadas na época do lançamento, cartazes, 

anotações do diretor, convites e inúmeros outros documentos relacionados com o 

filme. Essa documentação também está sendo perdida ou guardada por 

particulares, sem que os pesquisadores a ela tenham acesso. 

6 - Poucos órgãos de guarda: no Brasil somente existiam duas grandes 

Cinematecas, a Brasileira (SP) e a do Mam (RJ), a última desativada há pouco 

tempo.  Algum alento surgiu com a ativação de um setor de guarda fílmica no 

Arquivo Nacional, que está criando, com grandes dificuldades, condições para 

receber parte do material despejado pelo Mam. O Centro Técnico Audiovisual da 

Funarte (RJ) possui um arquivo climatizado com parte do importante Acervo do 

INCE, INC, Embrafilme, FCB e IBAC.  Outros acervos menores encontram-se 

dispersos em instituições particulares, distribuidoras, coleções pessoais e/ou com 

familiares. 
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7 - Riscos de perda: várias filmografias estão guardadas em locais sem condições 

técnicas adequadas, com inúmeros problemas e riscos de incêndios, enchentes etc, 

com possibilidade de perda de coleções e filmografias inteiras. 

 

Face a isso se torna imprescindível (como já recomendado nos III e IV Congressos 

do Cinema Brasileiro). 

 

a). O reconhecimento de que a preservação fílmica tem um valor estratégico na 

afirmação da identidade da Nação , da sua Cultura e de sua Soberania. 

b). O estabelecimento de uma política institucional para a área. 

c). A criação de legislação específica para a área envolvendo as questões relativas 

a  incentivos, financiamentos, dotações orçamentárias, relacionamentos com 

herdeiros e outros itens relacionados com os aspectos da memória cultural. 

d). A criação de um Fundo de Preservação do Patrimônio Audiovisual Brasileiro, a 

ser administrado por órgão do Governo Federal. 

e). Incentivos e financiamentos para laboratórios de restauro. 

f). Ações que possibilitem e incentivem a criação e o financiamento de órgãos de 

guarda regionais que se encarreguem da preservação de filmografias locais e de 

difusão do acervo existente. 

g). Legislação que regulamente a criação e o funcionamento integrado de órgãos de 

guarda de obras audiovisuais, assim como os mecanismos de obtenção e 

gerenciamento dos recursos necessários e sua fiscalização. 

h). Obrigatoriedade da inclusão no orçamento de todos os filmes nacionais do custo 

de um interpositivo e de um internegativo, e do correspondente elemento de som , 

para depósito nas cinematecas e órgãos de guarda. 

i). Inclusão na estrutura dos cursos de cinema da área de preservação e  

restauração.  

j).Incentivo à exibição, nos canais abertos de televisão e nos circuitos comerciais, 

de filmes brasileiros restaurados. 

 

PESQUISA 

 

A atividade de pesquisa é fundamental para o desenvolvimento  e estudo da 

história do cinema brasileiro e do audiovisual de um modo geral. 

Assim como não temos uma política institucional para a preservação e a guarda 

fílmicas, não há igualmente apoio e estímulo à pesquisa cinematográfica brasileira, 

existindo apenas ações isoladas decorrentes de prêmios e/ou bolsas concedidas, na 

maior parte das vezes, por entidades empresariais. 

Face a isso, podemos dizer que a história do cinema brasileiro ainda não foi escrita. 

É muito pouco o que existe publicado em termos da biografia e da obra de 

diretores, produtores e técnicos da área cinematográfica nacional, bem como 

pesquisas e publicações  que retratem os ciclos, movimentos e a história do cinema 

brasileiro de um modo geral.  

 

Assim, torna-se imprescindível:  

1. reconhecer a figura e a atividade do Pesquisador e a importância da pesquisa de 

cinema e do audiovisual em geral 

2. apoiar a atividade da Pesquisa através de bolsas de estudos e outros 

mecanismos de fomento  

3. apoiar a divulgação do resultado das pesquisas através do financiamento de 

publicações. 
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TEATRO ANÔNIMO 

 

 

À Comissão responsável pelo seminário  

Cultura Para Todos (Ministério da Cultura) 

 

Antes de entrar especificamente no foco principal desse seminário, gostaria de 

garantir o lugar de onde falamos e prestamos nossa colaboração, justo nesse 

momento de intensas transformações que há muito desejamos.  

Somos do Grupo Teatro de Anônimo, um coletivo que vem trabalhando ativamente 

no campo do Circo e do Teatro Popular há dezesseis anos. Nosso trabalho tem sido 

reconhecido pelas premiações, críticas, publicações, tanto pela qualidade de seus 

espetáculos cênicos, quanto pelo nível de participação e inserção que tem 

estabelecido no campo das políticas públicas de cultura voltada para o 

desenvolvimento social e humano. 

Embora estejamos nos apresentando como grupo (Associação Cultural sem Fins 

Lucrativos), estamos certos de que representamos o coletivo de trabalhadores de 

Teatro de Rua e Circo. Tal credencial se justifica pelo fato de ser o Grupo 

responsável pela realização bienal do evento “Anjos do Picadeiro – Encontro 

Internacional de Palhaços” que está com sua quarta edição confirmada para 

dezembro deste ano. 

Por outro lado, nosso diretor artístico, ator e um dos fundadores do grupo, Márcio 

Libar, cumpre nesse momento, o papel de gestor público, que desenvolve no cargo 

de Coordenador de Teatro de Rua e Circo pelo RioArte /Secretaria das Culturas - 

Prefeitura do Rio de Janeiro. Além disso, trabalhamos na consolidação do 

“Condomínio Geração Fundição”, coletivo que reúne grupos e artistas de Circo, 

Dança e Teatro na Fundição Progresso.  

Nesse sentido, gostaríamos que essa comissão considerasse relevante essa 

colaboração, pois, além de legítima, representa os anseios de um coletivo de 

cidadãos trabalhadores bastante preocupados com as questões que dizem respeito 

ao Direito ao Trabalho e a distribuição dos bens e ativos culturais aos 170 milhões 

de brasileiros. 

 

 

DEMOCRACIA, CULTURA E TRABALHO. 

 

Por: Márcio Libar 

 

Partiremos do princípio de que estamos de acordo em vários aspectos, afinal de 

contas, políticas públicas para cultura nunca foram tão amplamente discutidas, 

saindo inclusive dos segundos cadernos para a pauta nacional através dos 

primeiros cadernos dos jornais de todo o País. 

Por questão de foco, não pretendemos teorizar muito sobre o tema. A reflexão já 

está dada e vem sendo trabalhada na prática ao longo de muitos anos de 

experiência profissional por parte de vários artistas, além de diversos estudiosos e 

intelectuais bastante bem preparados que têm contribuído fortemente para a 

construção de toda a massa crítica referente ao atual momento da cultura no 

Brasil. 

Antes de entrar nas sugestões e propostas, cabe colocar uma questão conceitual. 

Nosso foco são as macro-políticas, diz respeito ao trinômio: “Democracia, Cultura e 

Trabalho”. Questões estas que estão no âmbito dos Direitos Humanos e 

Constitucionais adquiridos, e portanto, obrigação do Estado. Além de tratarmos a 

questão da Cultura como segmento estratégico, tanto do ponto de vista de sua 

viabilidade econômica, quanto na perspectiva do desenvolvimento social e humano. 
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É nesse sentido, que nossa contribuição diz respeito diretamente aos interesses dos 

“Trabalhadores de Cultura”, destacando a importância do empreendedorismo neste 

setor, como perspectiva de desenvolvimento auto–sustentável, assumindo 

responsabilidades enquanto sociedade civil organizada e exigindo que o Estado 

cumpra suas obrigações, sem privar, no entanto, as empresas de assumirem a sua 

responsabilidade social.   

O que está em jogo é o crescimento e o desenvolvimento do País, isso significa 

algo para além do crescimento econômico, da geração de trabalho e renda, da 

redução de altos índices de desigualdades sociais e redução dos índices de 

analfabetismo adulto e infantil, prioridade deste Governo. A questão que o 

Ministério deve colocar na “ordem do dia” é: Qual a importância da cultura no 

desenho de um novo modelo de desenvolvimento baseado em nossas 

próprias potências e riquezas enquanto nação? 

Esse é o princípio. A cultura precisa ser considerada estratégica num projeto de 

desenvolvimento nacional e o “Trabalhador de Cultura” como mão de obra 

fundamental nesse processo que é quase civilizatório (peço desculpas pelo abuso 

do termo). Para isso, é necessário primeiramente que o Ministério e toda sua 

equipe assumam esse paradigma como ponto central de suas preocupações e a 

incorpore em sua Missão.  

A prova mais contundente de que as coisas não estão sendo vistas dessa forma 

pelo Ministério, é a própria ficha de inscrição do seminário, na parte que se refere à 

atividade profissional do participante, a idéia de Produtor, Artista, Dirigente, está 

dissociada da idéia de Trabalhador Cultural, porque essa dicotomia ainda persiste, 

as categorias acima não integram um conjunto de trabalhadores da cultura? 

É necessário que se verifique profundamente esse conceito de “Trabalhador da 

Cultura”, pois uma compreensão equivocada de seus valores, pode comprometer 

toda a clareza de uma Política de cultura que pretenda exercer impacto social 

verdadeiro, pois diz respeito aos direitos do trabalhador, a geração de trabalho e 

renda e em última instância produção e distribuição de riqueza e poder. 

Nesse sentido, nossas propostas são pertinentes a esse foco, portanto, 

apresentaremos ponto a ponto seguidas de breves comentários. 

 

 

1. OBRIGAÇÕES DO MINISTÉRIO DA CULTURA. 

 

▪ Primeiramente se convencer da importância do Trabalhador da Cultura no 

crescimento econômico, social e humano do país. A partir daí, empreender 

uma grande “Cruzada Nacional” através de uma forte política 

interministerial, diálogos permanentes com a sociedade através dos fóruns 

representativos, campanhas publicitárias oficiais, inserção na mídia, etc. 

numa tentativa de convencimento do próprio Governo e da Sociedade como 

um todo da necessidade de se pensar a cultura como uma alternativa viável 

de desenvolvimento auto-sustentável. 

▪ Firmar parcerias concretas com os Ministérios de Educação, Meio Ambiente, 

Trabalho, Fazenda, Saúde, Ciência e Tecnologia, Secretaria de 

Desenvolvimento Social, só pra citar alguns.   

 

 

2. REFORMA FISCAL   

 

Se a Reforma Fiscal prevê o fim do mecanismo de Isenção Fiscal, o que o 

Ministério pensa sobre isso? Não saímos na defesa incondicional da manutenção 

dos mesmos, porém, gostaríamos de entender que mecanismos estão sendo 

pensados para substituir uma eventual ausência desses recursos. 
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3. REFORMA TRABALHISTA 

 

Mais uma vez, o que o Ministério pensa sobre isso? Aí será necessário enfrentar 

frontalmente, conceitos como, “Direitos Autorais”, “Economia da Cultura”, 

“Capital e Ativo Cultural”, “Patrimônio Intelectual”, “Produtor de 

Subjetividades”, “Capital Social”, “Capital Humano”, ou seja, qual o valor de 

uma idéia, de uma função, de uma criação, de uma obra ou da concepção de 

um projeto.  

 

Quase não existem indicadores, estudos jurídicos e intelectuais nesse campo. É 

obrigação do Estado promover e empreender esforços no sentido de ampliar a 

compreensão de toda essa complexidade, para que se criem subsídios concretos 

para elaboração de políticas trabalhistas para o setor. 

 

 

4. AUTO-SUSTENTABILIDADE E EMPREENDEDORISMO 

 

Apesar desses anos de legado das leis de incentivo, que ajudaram a distorcer 

vários conceitos de democracia e justiça, seja na concentração de recursos no 

Rio e São Paulo, ou mesmo beneficiando diretamente as empresas através de 

suas fundações, nunca deixaram de existir iniciativas autônomas e 

independentes. 

A margem dessa lógica perversa e tentando entender os novos procedimentos 

da produção, grupos, artistas, espaços culturais e iniciativas empreendedoras 

sobrevivem totalmente fundadas na sua capacidade de auto-gestão.  

Entendemos que deveríamos trabalhar com a seguinte lógica: “Sociedade Civil 

+ Estado + Iniciativa Privada = Políticas de Desenvolvimento”. Ou seja, 

cada um, teoricamente, teria 1/3 de responsabilidade. Enquanto Produtores 

Culturais, nós fazemos a nossa parte trabalhando e atraindo nosso público 

continuamente, o público sempre foi a principal forma de sustento do teatro 

(até os anos 70, pelo menos). O Estado financiaria o público, pagaria o valor do 

ingresso, que por sua vez, paga o espetáculo. As Empresas entram com seu 

apoio em dinheiro, também para financiar o ingresso do público, ou a compra 

do espetáculo fechado (cachê). O dinheiro público direto ou via leis de 

incentivo, devem financiar o público e não o produtor, o ingresso ou o cachê 

pagos é que financiam a produção. 

É a Sociedade Civil Organizada ou não, que tem dado as maiores contribuições 

e soluções para o desenvolvimento, apesar da ausência do Estado. Isso só para 

reiterar que nossa parte está sendo feita, nossa responsabilidade assumida e 

precisamos ombrear com parceiros reais e ideais que estejam em consenso 

sobre a necessidade de se pensar programas e projetos perenes que ajudem a 

solucionar as questões do “Trabalhador da Cultura”. 

 

 

5. SUGESTÕES DE SAÍDAS (baseado em fatos reais) 

 

▪ FINANCIAMENTO DE PÚBLICO – Compra de ingressos ou espetáculos 

fechados como forma de inclusão, seja, levando público ao teatro ou o 

teatro ao público. 

▪ PROGRAMA DE CIRCULAÇÃO – Criação de circuitos, municipais, 

estaduais, regionais e nacionais de espetáculos de Artes Cênicas. Esse 

sistema se dá através de uma política de compra de espetáculos 

(Cachê), pagamento de passagem, hospedagem e alimentação, basta 

pedir uma consultoria oficial ao SESC/ Nacional e SESC/ São Paulo, o 

modelo está testado e aprovado. 
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▪ PROGRAMA DE OFICINAS – A maioria dos grupos, companhias, artistas 

de Artes Cênicas, trabalham com a transmissão técnica do seu fazer, 

através de cursos e oficinas. O sistema pode ser o da compra da oficina 

fechada para um público específico ou do pagamento de bolsas que a 

companhia possa oferecer gratuitamente. 

▪ INTERCÂMBIOS PROFISSIONAIS – Nossa experiência com o evento 

bienal “Anjos do Picadeiro – Encontro Internacional de Palhaços”, tem 

nos demonstrado que o intercâmbio é a forma mais econômica de 

promover reciclagem e a qualificação profissional de alto nível para 

várias pessoas ao mesmo tempo. 

▪ FINANCIAMENTO A JUROS SOCIAIS – Cultura gera receita, gasto em 

cultura é investimento. Existem muitos empreendedores (sempre houve) 

com ativos, criatividade, disposição e profissionalismo suficiente na área 

da cultura para assumirem um empréstimo, mas não a juros de 

mercado. É papel do Ministério da Cultura, estabelecer um diálogo com o 

BNDES no sentido de criar uma Linha de Crédito pra empreendimentos 

de cunho e importância social. Ex: Empréstimos com 1 (um) ano de 

carência e 5 (cinco) anos para pagar, a juros de Poupança. O que 

significa exatamente o FICART? Para que serve o FNC? 

 

Enfim, para encerrar nossa contribuição, é importante registrar que esta se baseia 

em fatos concretos, experimentados ao logo de mais de 15 anos no campo da 

cultura popular e do circo, realizando espetáculos de rua, para um público que 

nunca foi ou irá ao teatro, caso não haja políticas de distribuição dos “ativos 

culturais” do país. Inclusão cultural por si só já é transformador, já é social. 

Entendemos que projeto social é todo aquele comprometido com a consolidação de 

um Estado de Direito. Não é a obra, o tema ou a linguagem que está em questão, 

pois para quem nunca viu cinema, não faz diferença se a sessão de hoje é “Cidade 

de Deus” ou “A Vida de Cristo”. Acrescentamos algumas sugestões de critérios para 

considerar o valor social de um projeto. 

▪ Descentralização das Verbas – Estas devem circular em projetos e 

artistas que sempre foram tradicionalmente excluídos. O Estado ou uma 

Empresa, quando descentraliza verbas, já está promovendo uma grande 

ação social. 

▪ Criação de acesso aos bens culturais – Isso é básico 

▪ Descentralização dos espaços de Apresentação – Criar outras vias de 

acesso, portanto, projetos que atuem em áreas tradicionalmente 

desprovidas de atividades artísticas e culturais, devem ser considerado de 

cunho social (não importa se o autor é um Alemão) 

▪ Inclusão de Público – É diferente da idéia de formação de platéia, não 

estamos falando de um público que nunca foi ou irá ao teatro, cinema ou 

show, caso não haja uma política de preços e distribuição de ingressos. 

▪ Garantir o direito ao desenvolvimento e à expressão cultural e 

artística – Está ligado à criação e manutenção de espaços de formação, 

iniciação e reciclagem em técnicas artísticas. 

▪ Geração de Trabalho e Renda – Projetos com boa capacidade de 

sustentação financeira, que gerem trabalho e renda de maneira equânime e 

justa, também devem ser compreendidos pelo seu cunho social, pelo 

simples fato de que todo o trabalhador tem Direito ao trabalho. 

Na certeza de que nossa contribuição apreciada com atenção e carinho, desde já 

gostaríamos de afirmar toda a consideração e confiança que temos no trabalho que 

vem sendo desenvolvido por essa equipe e aproveitamos para reiterar a nossa 

esperança de avançarmos em todo esse processo de mudança que há tanto tempo 

ansiamos.    

Atenciosamente, 

    Teatro de Anônimo 



Página 99 

 

 

 

EESSCCOOLLAA  CCAANNDDIIDDOO  MMEENNDDEESS  DDEE  GGEESSTTÃÃOO  CCUULLTTUURRAALL  

  

CCoommuunniiccaaççããoo  AApprreesseennttaaddaa  nnoo  SSeemmiinnáárriioo  CCuullttuurraa  PPaarraa  TTooddooss  ––  

OO  FFiinnaanncciiaammeennttoo  PPúúbblliiccoo  ddaa  CCuullttuurraa  ee  aass  LLeeiiss  ddee  IInncceennttiivvoo  

  

PPrrooff..  KKááttiiaa  ddee  MMaarrccoo    

CCoooorrddeennaaddoorraa  ddaa  EEssccoollaa  CCaannddiiddoo  MMeennddeess  ddee  GGeessttããoo  CCuullttuurraall  

  

AA  AArrttee  ee  aa  CCuullttuurraa,,  ccoommoo  pprroodduuççããoo  ddee  ccoonnhheecciimmeennttoo  ee,,  pprriinncciippaallmmeennttee,,  ccoommoo  

eennttrreetteenniimmeennttoo,,  ttêêmm  mmoovviimmeennttaaddoo  ddee  mmaanneeiirraa  ccrreesscceennttee  nnoo  ddeeccoorrrreerr  ddaa  úúllttiimmaa  

ddééccaaddaa,,  iimmppoorrttaanntteess  íínnddiicceess  mmeerrccaaddoollóóggiiccooss  qquuee  iimmppuullssiioonnaamm  aa  eexxppaannssããoo  ddaa  

iinnddúússttrriiaa  ccuullttuurraall  nnaacciioonnaall  ee  iinntteerrnnaacciioonnaall,,  mmeeddiiaannttee  mmuuddaannççaass  aannttrrooppoollóóggiiccaass  nnooss  

ppaaddrrõõeess  ddee  ccoonnssuummoo  ee  llaazzeerr  ddaass  ssoocciieeddaaddeess  ccoonntteemmppoorrâânneeaass  oocciiddeennttaaiiss..    

As tentativas de implantar um sistema público de cultura, gerador de políticas 

para o setor, são uma experiência relativamente recente; tão recente quanto a 

compreensão da cultura num sentido holístico entrelaçando arte, pensamento, 

imaginário, comportamento, permeando-se pelos campos das ciências sociais, da 

economia, da política e da indústria do entretenimento. Esta percepção ampla foi, 

em grande parte, preconizada inicialmente pela UNESCO acerca do papel central 

da cultura no processo de desenvolvimento, como busca da inclusão cultural 

enquanto ação transformadora. Abordando, ainda, a cultura como protagonista do 

desenvolvimento humano, promotora da redução de desigualdades, do 

pensamento popular e  intelectual e dos direitos humanos. 

A organização do Ministério da Cultura e das secretarias estaduais e municipais de 

cultura, datam de meados dos anos de 1980, marcando o início do processo de 

redemocratização nacional. Os incentivos fiscais à cultura foram criados no Brasil 

com a Lei Sarney em 1986. Quatro anos depois, o governo Collor extinguiu os 

poucos mecanismos de fomento a cultura implementados pelo estado. São Paulo 

se lança com um projeto de lei formulado pelo então vereador Marcos Mendonça, 

cuja experiência tornou-se fonte, como mecanismo de funcionamento e dinâmica, 

das leis que vieram a partir de então. Mais adiante foram criadas as leis Rouanet 

em 91, a do Audiovisual em 93, entre outras. Enfim, estamos falando de uma 

experiência efetiva de um pouco mais de 10 anos, e de experimentações políticas 

neófitas, cujas vivências demandam ajustes e reestruturações. 
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Acreditamos que algumas mudanças devam ser realizadas. O estado atuando 

mais como maestro e menos como interventor, como estimulador atento às 

diversidades e nuances regionais sócio-políticas e econômicas, atendo-se não 

somente na produção de cultura e circulação de bens culturais, mas também na 

formação profissionalizante dos agentes culturais, na formação de público, e no 

incentivo da participação empresarial no processo e no resgate e difusão de 

manifestações de cunho cultural regional.   

Fundamentando este processo, o desenho das estratégias políticas, deverá estar  

sustentado estruturalmente por pesquisas profissionais e, principalmente, por 

deliberações formuladas por conselhos representativos de todos os segmentos 

culturais. A cautela e a sensibilidade em tratar diferencialmente, dando os 

mesmos espaços, o produtor de arte, que busca financiamento, e os artifícios 

potentes do poder econômico utilizados pela indústria cultural, é uma das grandes 

expectativas. Há um aumento da demanda por informações confiáveis, por 

suportes de indicadores culturais efetivos, mapeamentos e diagnósticos 

atualizados.A atuação pública não mais deverá ser pautada por iniciativas 

isoladas com resultados de sucessos casuais recortados de uma estratégia maior.  

A arte e a cultura são geradoras de empregos, diretos e indiretos, movimentando 

recursos e investimentos como outra atividade econômica qualquer. A 

profissionalização da cultura, o conhecimento acadêmico e organizado no setor 

nos parece uma tônica. A formação autodidata na área cultural sempre 

predominou, a gestão cultural é uma profissão que se desenvolveu a partir da 

prática real. A partir dos anos 1990 o cenário cultural apontava mudanças 

profundas no que se refere à produção, administração e consumo culturais. Toda 

esta ambiência apontou para a necessidade de profissionalização de todo o setor 

cultural, público e privado. O desafio é ainda maior para a administração pública, 

que se vê diante da necessidade de formar seus quadros de forma a capacitar 

para a gestão profissional, esta nova estrutura que  potencializa-se em 

crescimento. 

AA  nneecceessssiiddaaddee  pprreemmeennttee  eemm  pprrooffiissssiioonnaalliizzaarr  ee  aapprriimmoorraarr  oo  sseettoorr,,  aaddvvéémm  ddee  uummaa  

ddeemmaannddaa  ddee  pprriioorriizzaaççããoo  ddaa  ggeessttããoo  aaddmmiinniissttrraattiivvaa  ddee  eexxcceellêênncciiaa,,  qquuee  vviiaabbiilliizzee  

oottiimmiizzaarr  aa  rreellaaççããoo  ccuussttoo--bbeenneeffíícciioo  eennttrree  ccuullttuurraa  ee  mmeerrccaaddoo    ccoommpprreeeennddeennddoo  aa  

ddiinnââmmiiccaa  ddoo  cciicclloo  pprroodduuttiivvoo  ddaa  ccuullttuurraa,,  eemm  pprrooll  ddaa  aauuttoo  ssuusstteennttaabbiilliiddaaddee  ddee  aaççõõeess  

ccuullttuurraaiiss  ppúúbblliiccaass  ee  pprriivvaaddaass,,  ccoommoo  aalliicceerrccee  ddoo  ddeesseennvvoollvviimmeennttoo  ssoocciiaall  rreeggiioonnaall  ee  

nnaacciioonnaall..  

Esta nova categoria profissional necessita aprimorar-se quanto às especificidades 

do gerenciamento de atividades culturais, principalmente no que se refere à 
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capacidade organizacional e à ampliação de conhecimentos anteriormente restrita 

às outras áreas como a economia, a administração, direito e etc. O gestor cultural 

profissional deverá conhecer as especificidades dos diversos espaços de atuação, 

como museus, centros culturais, teatros, casas de espetáculos, bibliotecas, sets 

de filmagem, produtoras privadas,  setores da indústria cultural, departamentos 

de marketing de empresas, secretarias de cultura, órgãos públicos e etc. Deverá, 

ainda, ter um conhecimento amplo e atualizado dos diversos meios de expressão, 

focando-se com mais profundidade na área escolhida para atuar, estando atento 

ao direcionamento conceitual e empírico das diretrizes das políticas culturais, das 

orientações e mecanismos de financiamento,e  das estruturas de captação de 

recursos.  

AA  UUnniivveerrssiiddaaddee  CCaannddiiddoo  MMeennddeess,,  aaffiinnaaddaa  ccoomm  aass  nnoovvaass  ddeemmaannddaass  ddaa  ffoorrmmaaççããoo  

aaccaaddêêmmiiccaa  aalliiaaddaa  ààss  nnoovvaass  rreeqquuiissiiççõõeess  ddoo  mmeerrccaaddoo  ddee  ttrraabbaallhhoo,,  ccoonnffiirrmmaa  ssuuaa  

aattuuaaççããoo  ppiioonneeiirraa,,  ccoonnssoolliiddaaddaa  eemm  110000  aannooss  ddee  ttrraaddiiççããoo,,  nnoo  llaannççaammeennttoo  ddoo  

pprriimmeeiirroo  MMBBAA  eemm  GGeessttããoo  CCuullttuurraall  ddoo  BBrraassiill..      

A Escola Candido Mendes de Gestão Cultural visa proporcionar o aprimoramento 

da pesquisa e do ensino nas áreas de marketing e cultura, através do curso 

superior de tecnologia de Produção, Administração e Marketing Cultural, da pós-

graduação em Gestão Cultural, de cursos de extensão acadêmica e inúmeros 

eventos gratuitos como palestras, lançamentos de livros, mesas-redondas e etc. 

A ECMGC é um espaço de confluência, aberto aos profissionais que atuam na 

cultura em múltiplas instâncias, visando promover um constante intercâmbio de 

idéias e experiências com a diretriz de incentivar a formação do incipiente 

conhecimento acadêmico no campo emergente das ações culturais no país.  

 

Rio de Janeiro 11 de julho de 2003 

 

Kátia de Marco                             
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SEGMENTO DANÇA - FÓRUM DAS ARTES( CIA CARIOCA DE FLAMENCO E 

ARTES) 

 

DANÇA ALÉM DAS FRONTEIRAS  

      A Dança vêm conseguindo por esforços próprios e por algumas tímidas 

parcerias levar seus espetáculos para além das nossas fronteiras. Além do rico 

intercâmbio cultural , é patente os benefícios para o país na medida em que divulga 

a produção contemporânea brasileira para os demais países e abre mercados 

potenciais para Cias, Grupos e profissionais de Dança.  

      Gostaríamos de sugerir uma ação conjunta entre o Ministério da Cultura e o 

Ministério das Relações Exteriores no sentido de aproveitar as afinidades comerciais 

do Brasil com outros países  e incrementar o comércio cultural , promovendo ações 

e mecanismos que facilitem a circulação de espetáculos de Dança brasileiros para o 

exterior.  

      Na verdade , esta sugestão leva em consideração o grande potencial do 

Mercado da Dança como gerador de riqueza, como incentivador da criação  de 

 empregos diretos e indiretos e em outras atividades correlatas como workshops e 

o Ensino da Dança.  

      O Segmento da Dança do Fórum das Artes vem iniciando estudos e contatos no 

sentido de através de uma articulação com Cias e Associações de Dança dos países 

integrantes do Mercosul gerar uma base de Apoio da sociedade civil para esta 

solicitação que ora encaminhamos.  

      Nos colocamos a disposição para prestar maiores esclarecimentos, assim como 

deixar outras sugestões como no campo de um Projeto de Subvenção à Cias de 

Dança no âmbito do Governo Federal. Este programa ainda esta em fase de 

gestação, por isso não foi apresentado. Afim de estreitarmos esta participação , 

gostaríamos de solicitar uma reunião com o Sr Antonio Grassi , presidente da 

FUNARTE  para a primeira quinzena de agosto, data esta em que acreditamos que 

estas novas propostas estarão formatadas no seu modelo definitivo.  

      Certos de contar com sua atenção, nos despedimos , representando o 

Segmento da Dança do Fórum das Artes.  

 

                                    Atenciosamente  

 

                  Esthér Weitzman, Gustavo Ciríaco, Antonio Costa, Rachel Coimbra, 

Helena Vieira, Toni Rodrigues, Helena Vieira e Cláudia Petroni.  

 

OBJETIVOS GERAIS:  

· Promover a divulgação e a comercialização de Cias de Dança do Brasil através de 

canais , instâncias e a estrutura do Ministério das Relações Exteriores.  

 

· Incentivar o intercâmbio de Cias de Dança entre nações e blocos econômicos e 

posteriormente criar Câmaras de Comércio Cultural  

 

· Estimular a criação de leis que estimulem o comércio cultural entre as nações.  

 

 

Apresentamos duas Linhas de Ação  

PROJETO SITE  

· Em um primeiro momento, criar um site que hospede o endereço e um pequeno 

perfil das Cias de Dança brasileiras. Em um segundo momento, através de uma 

parceria entre a FUNARTE e o Ministério das Relações Exteriores integrar este site 
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com algo similar dos países do Mercosul.  

· Sendo bem sucedida esta empreitada, iniciar estudos para a criação de legislação 

comum que estimule  e fomente o comércio cultural das Cias de Dança do 

Mercosul.  

PROJETO  EMBAIXADAS  

· Estimular que os adidos culturais das embaixadase consulados  brasileiros tenham 

recursos para estimular a divulgação das Cias de Dança Brasileiras através de uma 

ação próa - ativa , promovendo e estimulando associações , parcerias e 

financiamentos com instituições e governos estrangeiros que contribuam a este 

incremento  

 

 

MANOEL MARCONDES 

 

Aos organizadores do Seminário os meus parabéns pela iniciativa. Anexo minha 

contribuição (as propostas constam das páginas 7 e 17 do documento anexo, o 

qual é a íntegra da palestra proferida em junho no Seminário Políticas Públicas de 

Cultura que a UERJ vem realizando há dois anos), que se baseia em pesquisa 

acadêmica sobre política de produção e marketing na cultura e sugiro que o Cultura 

para Todos se transforme em um fórum e veículo permanente de intercâmbio entre 

as diversas sedes (capitais de estado ou municípios) em que será realizado e o 

Ministério da Cultura, complementando a ação da Delegacias Regionais do MinC. 

Saudações, 

Manoel Marcondes Machado Neto, 

Pesquisador e professor no Rio de Janeiro.  

 

Marketing cultural: invenção brasileira, desafio global. 

por Manoel Marcondes Machado Neto* 

 

“O artista é a antena da raça”. Ezra Pound. 

“Nossa classe cabe dentro de uma van”. Ney Latorraca. 

“Não me peça dada a única coisa que tenho para vender”. Cacilda Becker. 

“Se o Brasil quer fazer parte do primeiro mundo, a porta de entrada é a da cultura”. 

Cacá Rosset. 

 

Cultural marketing ? 

O termo marketing cultural só existe no Brasil. No idioma inglês o termo não faz sentido 

e em outros países de língua portuguesa idem. A criatividade brasileira e a imprensa têm 

responsabilidade nessa história que ganhou maior repercussão em 1986, com a criação 

da lei federal de número 7505, a chamada Lei Sarney. 

Naquela ocasião, com a concessão de incentivos fiscais (desconto no Imposto de Renda 

devido) a quem apoiasse iniciativas artístico-culturais, iniciou-se um boom de patrocínios 

e a consequente consagração do termo aliado à idéia de incentivos fiscais (e atualmente 

não só no âmbito do I. R., mas também do ICMS, no nível estadual, e do ISS e IPTU, no 

nível municipal). 

 

Na verdade, marketing cultural nada tem a ver com incentivos fiscais. Esse tipo de 

mecanismo de incentivo sempre tem vida curta; já o apoio financeiro de pessoas físicas 

e jurídicas a projetos culturais, não. Há governos e organizações com verdadeiras 

políticas de apoio à arte e à sua disseminação, Quando essas políticas se amparam numa 
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filosofia genuína de inserção da iniciativa/produção artístico-cultural no mercado, ou 

seja, numa filosofia de marketing, tem-se o marketing cultural. 

É muito diferente a percepção do que chamamos marketing cultural nos dias de hoje em 

comparação à reação geral quando do nascimento da expressão, algo que pode-se situar 

entre os primeiros anos da década de 1980 e que foi bem retratado no livro Marketing 

Cultural & Comunicação Dirigida, por Roberto Muylaert, em 1993. Segundo esse autor: 

“o marketing cultural é uma das ferramentas de comunicação mais seguras para que o 

produto associado a determinado evento tenha reforçada a imagem desejada”. Essa 

concepção deu conta do que o senso comum reconhecia à época como marketing 

cultural, ou seja, empresas que adotavam o patrocínio como forma de comunicação 

mercadológica institucional ou de produto. Os melhores exemplos foram o Rio-Monterrey 

Jazz Festival, a Bienal de São Paulo e o tímido início das chancelas de apoio cultural de 

empresas a programas da TV Cultura de São Paulo, todos citados no livro.   

No mesmo ano de 1993, o Prof. Mario Jorge Pires, da Escola de Comunicações e Artes da 

Universidade de São Paulo, publicava artigo no Caderno Empresas do jornal O Estado de 

S. Paulo sob o título “Estratégias do Marketing Cultural”. 

De algo que gerava expressões de espanto passou-se, hoje, a um tema largamente 

discutido, dos altos escalões do governo às rodas mais singelas das províncias. Procura-

se patrocínio para a megaprodução junto à gigante estatal do petróleo – entre as 

maiores empresas do mundo – e para a quermesse junto ao comerciante local. Quer-se, 

em ambos os casos, e sempre, viabilizar o sonho. Calderón de la Barca escreveu que “a 

vida é sonho”; vida longa, pois, também, ao patrocínio cultural ! 

 

Uma trajetória singular. 

Em 2 de julho de 1985, exatos 365 dias antes da promulgação da Lei Sarney (No 7.505 

de 02/07/1986) criei a República Produções e Comunicação Social, com sede no Rio de 

Janeiro, uma das primeiras empresas a que foi concedido o registro no Cadastro 

Nacional de Pessoas Jurídicas de Natureza Cultural do Ministério da Cultura (CNPC No 

33.001180/86-08) para captar recursos (nas modalidades de patrocínio e investimento) 

e realizar produções nas áreas de música, artes cênicas, literatura, cinema, rádio e TV, 

vídeo e fonografia. Tal iniciativa vinha formalizar uma atuação empresarial iniciada dois 

anos antes, em parceria com o compositor Octavio Burnier, então finalizando a trilha 

sonora do musical infantil Sonhe com os Anjos, do grupo teatral “Fio da Miada”.  

 

Paralelamente, e a partir de uma bolsa de estudos concedida pelo Departamento Cultural 

da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, em 1982, a este autor em parceria com o 

colega de sala, Waltemyr Santoro dos Santos, surgia um interesse pela atividade de 

marchand, oriunda de um pedido de “ajuda na divulgação” para o trabalho do artista 

plástico Alberto Kaplan. 

À época, recém-formado em Relações Públicas pelo Instituto de Psicologia e 

Comunicação Social da UERJ, gestão de Yonne Moniz Reis, tal interesse por produção 

artístico-cultural tinha que ser empreendido na madrugada (aliás bastante conveniente e 

comum no meio teatral, pelo menos na noite carioca de duas décadas atrás) até o início 

do expediente matinal como consultor de empresas. 

Duas viagens à São Paulo natal foram suficientes para que eu desistisse daquela carreira 

que, embora não entendesse bem, muito me atraía. Críticos de arte e professores que 

visitei com os trabalhos de Kaplan debaixo do braço explicaram-me que, para trilhar a 

carreira de marchand eu precisaria especializar-me em arte, estudar e viajar muito, o 

que eu, evidentemente, não podia fazer com as posses de então – aliás nem hoje, como 

professor em tempo integral. Tornei-me um simples divulgador do trabalho do artista, 

“cavando” matérias na imprensa e apoios para suas exposições de início de carreira. 

Felizmente dez anos depois, em 1993, sacramentamos um êxito ao realizar a exposição 

“Aquarelas” durante quatro semanas no Museu Nacional de Belas Artes. Esta exposição 

encerrou minha carreira empresarial de produtor cultural e gerou para Alberto Kaplan o 

convite para coordenar a Oficina de Aquarela do Museu de Arte Contemporânea (MAC) 

da Universidade de São Paulo em 1994 e 1995. 
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É difícil ser artista no Brasil. 

Até hoje é comum no meio artístico e de produção cultural essa “dupla jornada”. Não são 

raros músicos de sinfônica bancários e cenógrafos cabeleireiros. É preciso ganhar a vida 

para manter o sonho. Lembro-me da última turma do curso de extensão “Marketing 

Cultural: teoria e prática”, realizado na UERJ em 2000, em que um diretor teatral nos 

contava da preocupação que seus familiares tinham quanto à sua total dedicação ao 

teatro: – faça tudo, mas não venda o apartamento ! 

De fato, muitos apartamentos já se foram no sonho do artista. E, de acordo com as más 

línguas, principalmente aludindo aos tempos da Embrafilme, também muitos 

apartamentos vieram na esteira de verbas públicas. 

Esse público que se torna cada vez mais privado foi, aliás, o estopim da última crise (de 

maio de 2003), no rosário de crises sucessivas que acompanha as coisas da cultura há 

décadas, que colocou, de um lado o “czar” da comunicação federal, Luiz Gushiken e de 

outro, nós todos. Ou será que só alguns de nós ? Bastou o cineasta Cacá Diegues falar 

de “nós, produtores culturais”, para que uma porção de gente boa o argüísse com a 

gaiata pergunta: “nós quem, cara pálida ?”.     

 

Perdemo-nos em questões menores. O que realmente está em jogo ?  

Pergunto: o povão sabe que necessita do insumo cultural tanto quanto do alimento para 

atingir a cidadania ? Sabe o que o enriquece em termos de experiência humana ? Sabe 

distinguir o que é apenas circo ?  

Para que soubesse talvez nunca a cultura, institucionalmente, devesse ter sido separada 

da educação (aliás, a teimosa sigla MEC nos obriga a refletir sobre  isso). 

Mais uma pergunta: sabemos nós, estudiosos e intelectuais, em pleno Rio de Janeiro, e 

parte de uma minoria que pode sentar-se para assistir ou proferir palestras no meio do 

dia, a diferença entre show business e produção cultural digna e/ou necessitada de 

incentivos ? 

Se à Academia é dada a missão de analisar as novas práticas adotadas pelo mercado, 

como é o caso do marketing cultural, permita-se ao acima assinado sugerir que se 

verifique a pertinência de utilizar sua modesta contribuição científica para diferenciar 

quais iniciativas devem ou não devem receber (quanto) incentivo. 

 

O conceito de marketing cultural. 

Como parte das conclusões a que cheguei ao final das pesquisas que corroboraram a 

confirmação das hipóteses formuladas na tese de doutoramento, propus uma 

conceituação que desse conta das diversas atividades a que o mercado e o senso comum 

atribuíam o entendimento do que seria marketing cultural: atividade deliberada de 

viabilização financeira de produtos e serviços que venham a atender, comercial ou 

francamente às demandas de fruição e enriquecimento cultural da sociedade. 

Também propus um diagrama que estabelece a co-relação dos componentes do sistema 

“marketing cultural”: 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: MACHADO NETO, M. M. Marketing Cultural: das 

práticas à teoria. Rio de Janeiro, Editora 

                   Ciência Moderna. 2002. P. 171 
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As modalidades de marketing cultural.  

 

As quatro modalidades propostas na tese apresentada à USP em abril de 2000 sob o 

título “Marketing Cultural: características, modalidades e seu uso como política de 

comunicação institucional”, dão-se de acordo com o locus/fato gerador de cada iniciativa. 

Assim, tem-se: 

Marketing cultural de fim: aquele realizado por instituições cujo objetivo é a promoção 

cultural. Ao lado de especialidades como o marketing farmacêutico ou o marketing 

automobilístico, o marketing cultural de fim abrange todo o composto de marketing, da 

concepção do produto até a comunicação acerca do mesmo, passando por atribuição de 

preço e distribuição. Realizam este tipo de marketing cultural instituições como Funarte e 

Rioarte, por exemplo. 

Marketing cultural de agente: também abarcando todo o composto de marketing, esta 

modalidade talvez seja a mais legítima aplicação do termo marketing, pois dá-se o 

tratamento mercadológico à iniciativa artístico-cultural já na sua concepção. O produtor 

cultural atua com risco, exatamente como acontece com outras atividades empresariais. 

Dell’Arte, Antares e Dançar Marketing realizam este tipo de marketing cultural.   

Marketing cultural de meio: o tipo de atividade que estamos acostumados a ver 

retratada como marketing cultural na grande mídia. É o apoio a iniciativas artístico-

culturais dado por empresas que não têm como fim a promoção cultural mas sim a 

produção de bens industriais, prestação de serviços, comércio etc. Usa-se o patrocínio 

como um meio de promoção institucional. Grandes organizações realizam este tipo de 

marketing cultural: Pão Music (Pão de Açucar), Heineken Concerts, O Globo em 

Movimento. 

Marketing cultural misto: a modalidade com, ainda, maior potencial de crescimento e 

uma das que mais (e já) vêm sendo realizadas. Dá-se, por exemplo, quando uma 

empresa patrocina um evento cultural em um espaço que pertença a uma outra 

organização, a qual o co-assina. O desafio reside em conseguir obter visibilidade de uma 

marca ou de outra, ou de ambas, sem descaracterizar os objetivos da ação para cada 

uma. Cada vez mais vem ocorrendo esse tipo de iniciativa pela imposição de parcerias 

que a escassez de recursos traz a cada ano que passa. Realizam este tipo de marketing 

cultural o Centro Cultural Banco do Brasil, Credicard Hall, ATL Hall, por exemplo. 

 

Que propostas baseadas nessas modalidades podem ser feitas quanto à 

concessão de incentivos fiscais ? 

Quanto à modalidade (ou fato/locus gerador). 

Conceder-se percentuais de renúncia fiscal diferenciados de acordo com  o fato/locus 

gerador de cada iniciativa. Assim, para iniciativas de Marketing Cultural de Fim, seriam 

concedidos 100% de renúncia; para Marketing Cultural de Agente, também 100% de 

renúncia. Para Marketing Cultural de Meio, obviamente, nenhuma renúncia e, finalmente, 

para iniciativas classificadas como Marketing Cultural Misto, 50 % de renúncia fiscal. 

 

Quanto à distribuição geográfica. 

Se a renúncia é do Imposto de Renda, o projeto teria que ter âmbito nacional. Se do 

ICMS, o projeto teria que ter abrangência pelo menos estadual. Se ISS ou IPTU, o 

alcance seria, obrigatoriamente, municipal. 

 

Quanto ao controle acionário do patrocinador (no caso de empresas estatais). 

O controlador é quem deve decidir sobre suas políticas. Nesse caso, Furnas Centrais 

Elétricas (cujo controle pertence à União), no recente epísódio “entrevista do Cacá 

Diegues ao jornal O Globo” não deveria ter retirado seus critérios de “contrapartida 

social” das normas para patrocínio constante de seu site na Internet. 

Às empresas estatais deveria ser vedado utilizar-se de renúncia fiscal, pois suas 

iniciativas de marketing cultural (que são da modalidade “de meio”), teriam – como 

acontece com qualquer empresa privada – que contar, necessariamente, com verbas 
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orçamentárias para patrocínio à cultura (se assim estabelecido pelos decisores da 

empresa).  

O Imposto de Renda (e outros impostos) recolhidos por empresas controladas pelos 

governos deveriam ser revertidos integralmente aos Tesouros Nacional, Estadual ou 

Municipal, conforme o caso. Esses recursos é que permitem que se dote verbas não só 

para a cultura como também para todas as responsabilidades inerentes ao Estado.  

O governo federal dotaria o MinC com uma verba à altura da importância da cultura para 

o país e as secretarias estaduais e municipais de cultura, idem. O Congresso Nacional, 

Assembléias Legislativas e Câmaras Municipais, respectivamente, ratificariam ou 

retificariam tais dotações por ocasião da análise de suas respectivas leis de diretrizes 

orçamentárias (as LDO).  

Importante: a execução de orçamentos (federal, estadual ou municipal) deve ser 

acompanhada de perto pela comunidade de produtores artístico-culturais, incluindo aí os 

próprios artistas e os administradores de espaços culturais. Não se pode ficar só com o 

anúncio de cifras. Se houve dotação mas não a correspondente execução, nada de fato 

aconteceu. 

Talvez fosse ilustrativo analisar-se o orçamento executado por Secretarias de Cultura 

nos municípos administrados pelo Partido dos Trabalhadores. Uma vez que o partido 

adota o planejamento participativo, seria uma boa referência de como a sociedade, 

nessas localidades, decidiu repartir verbas escassas e quanto destinou para a cultura. 

Não podemos ignorar que a grande maioria das leis de incentivo à cultura existente no 

país adveio de propostas do poder executivo (federal, estadual ou municipal) e não do 

legislativo, em seus diversos níveis. 

 

 

Alguns relatos publicados na imprensa sobre verbas para a cultura. 

“Mais de 73% do orçamento da Funarte em 1998 não foi usado para a atividade-fim da 

instituição: promover e incentivar as artes e a cultura. A maior parte desse dinheiro foi 

destinada ao pagamento de encargos previdenciários da União (R$ 4.201.745,00) e à 

manutenção do órgão (R$ 11.298.632,00). Dos R$ 23.306.538,00 empenhados, só R$ 

6.264.780,00 constam do item que previa verbas para o patrocínio de atividades 

culturais, segundo o acompanhamento da execução orçamentária feito pelo SIAFI 

(Sistema Integrado de Administração Financeira do Tesouro Nacional). Mesmo nesse 

item, a Funarte realizou despesas sem relação imediata com atividades culturais. O 

documento do SIAFI aponta que a fundação usou dinheiro desse tópico na aquisição de 

uma mesa estilo ‘Le Corbisier’, para atender ao gabinete da Presidência, em dois 

empenhos de R$51.256,16, totalizando R$ 102.512,32”. [In Folha de S. Paulo, Ilustrada, 

08/02/1999. Ana Lee. (ver em www.marketing-e-cultura.com)]. 

 

“Aderbal Freire-Filho lembra que, durante a reforma ministerial que sucedeu a reeleição 

de Fernando Henrique Cardoso, os partidos se engalfinhavam para ocupar o maior 

número de pastas. O único ministério que não despertava a gula dos políticos era 

justamente o da Cultura. ‘Além de verbas minúsculas, o Ministério da Cultura padece de 

desimportância política. É o próprio presidente da República que reconhece essa 

desimportância ao tratar o ministério como um enfeite, que tanto faz como tanto fez’, 

diz. O também diretor Amir Haddad concorda: ‘um ministério pouco respeitado pela 

cúpula do poder não consegue nada. Vamos ser sinceros: nunca houve planejamento ou 

política cultural no país. Há definição de táticas e políticas, mas só se discute política 

econômica. Política cultural no Brasil somos nós pedindo dinheiro para nossos projetos. E 

isso é muito pouco’, finaliza”. [In Jornal do Brasil, Caderno B, 07/02/1999. Christian 

Klein e outros (ver em www.marketing-e-cultura.com)]. 

“Quadro I - Despesas do Tesouro Nacional 

Poder Legislativo: R$      8,4 bilhões ou  0,24% do PIB 

Poder Judiciário: R$      23,5 bilhões ou  0,67 % do PIB 

Poder Executivo: R$ 1.135,9 bilhões ou 32,50 % do PIB 

onde: 
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Ministério da Cultura: R$ 0,7 bilhões ou 0,02% do PIB 

(Fonte: Ministério da Fazenda - PIB triênio 1995/1998. PIB do período: R$ 3.194, 8 

bilhões”). 

 

A sociedade – que paga impostos para receber serviços, e entre eles, promoção e 

difusão cultural – nem sempre sabe de onde vêm os recursos. É atingida por uma mídia 

que promove marcas em letras garrafais (e selo diminuto do MinC), muitas vezes 

pagando ingressos caros para isso, sem saber que parte de seus impostos já está 

financiando inteiramente a iniciativa; a qual, portanto, deveria ser oferecida de graça. 

“Muito mais importante que fazer estatísticas de público do tipo ‘a empresa X levou 80 

mil crianças à exposição tal, no ano tal’, talvez fosse realmente educativo levar 10 mil 

crianças oito vezes a diferentes exposições no mesmo ano, ou, ainda, levar às 

exposições os professores das redes estadual e municipal de educação fundamental, pois 

eles são os verdadeiros multiplicadores da cultura”. (Paulo Sergio Duarte, ex-diretor do 

Centro de Artes Hélio Oiticica, em julho de 2000, palestrando na UERJ).  

A penúria do IPHAN também remete à necessidade de incluir-se a cultura e seus roteiros 

nos programas de educação dos governos. 

 

Pesquisas realizadas em Londrina, segunda maior cidade do estado do Paraná, 

mostraram que: 

 

- numa amostra sócio-econômica representativa da população local, na qual 

pertencem à classe AB, 36% da população e à classe C, 64%.  

- e, tendo a mesma, em termos de nível de escolaridade, 36%, o ensino 

fundamental, 36%, médio e 28%, superior;  

 

50% sabiam da existência de uma legislação de renúncia parcial de ISS e IPTU para o 

apoio à cultura e os outros 50% declararam não saber; 73,4% não sabiam da existência 

de uma legislação federal a respeito e 26,5% sabiam (sendo que, nestes, 1,3% teriam já 

feito algum tipo de apoio, o que, aliás corrobora com o que se verifica a nível nacional: 

apenas 1% da renúncia fiscal federal para projetos culturais vem da pessoa física). 

Apesar disso 95,7% dos entrevistados responderam SIM quando perguntados se 

achavam fundamental o apoio de empresas à realização dos festivais (anuais, de teatro 

e de música, da cidade). 

 

O caso das práticas de algumas editoras é grave. 

Editora é um negócio como outro qualquer. O empresário investe, sob risco, seu capital 

ou de terceiros, e tem que trabalhar com margens de lucro que permitam a sua 

sobrevivência (a da editora e de seus investidores), além do desenvolvimento do 

negócio. 

 

O que tem havido ? Algumas editoras negam-se aos riscos e financiam sua ação várias 

vezes, encarecendo – sem razão aparente – em muito o livro. E isso sem falar em certos 

subsídios para a compra de papéis e importação de insumos que ainda persistem. 

Vejamos. 

O autor banca a produção. Seja pessoa física ou jurídica, há um aporte de verba para a 

cobertura dos custos de produção, tais como editoração, ilustração, impressão, 

acabamento e transporte (financiamento 1: risco zero e custo zero para a editora). 

A editora obtém o registro do projeto de livro junto ao MinC. O mesmo é considerado de 

contribuição cultural podendo, pois, ser objeto de patrocínio dentro dos preceitos das leis 

de cultura em vigor (federal, estaduais, municipais – quando não são usadas todas 

juntas e superpostas !). Há uma sangria de verba via renúncia fiscal (financiamento 2: o 

Estado cede, os contribuintes pagam; custo zero e risco zero para a editora) e a 

população nem sempre vê o resultado de tal produção cultural, pois, via de regra, são 

edições limitadíssimas e destinadas a públicos dirigidos, dentro e mesmo fora das 
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empresas patrocinadoras. Salvem-se as exceções que concedem uma parcela da tiragem 

a bibliotecas públicas, como, aliás, exigido pelas leis de incentivo. 

O livro que teve sua produção inicial e reprodução já inteiramente bancados vai, 

finalmente, ao mercado (via livrarias) a preços invariavelmente altos (financiamento 3: 

risco zero e lucro integral, pois todos os custos típicos de uma editora foram quitados no 

percurso). 

Que obras serão editadas em um país com essa permissividade ? Somente os 

carimbados pelos guichês oficiais da cultura e aprovados pelos gerentes de marketing 

das empresas.             

Será que todos concordamos que um livro de luxo, impresso em Barcelona ou em Milão, 

contando a história de um time de futebol, de uma raça de cavalos ou de marca de 

carros deveria ter o benefício das leis de cultura ? Pois têm e no patamar máximo, ou 

seja, de 100% de renúncia do valor patrocinado. Ironicamente, nesses casos, o que não 

há é a contrapartida empresarial. 

 

O nó da distribuição. 

 

É sabido que o verdadeiro gargalo da produção cultural – em todos os gêneros – é a 

distribuição. De livros a CDs, do curta ao longa metragem, não basta produzir. É preciso, 

principalmente, distribuir. Preocupantes são os indícios de que a RioFilme sucumbirá às 

majors. Sob esse aspecto, tem mérito a proposta, atribuída à Petrobras Distribuidora (de 

combustíveis), de bancar a distribuição de filmes brasileiros através de um projeto de 

construção de centenas de salas de cinema pelo país afora. Muito bom, contanto que não 

estejam essas salas, em alguns anos, abandonadas ou exibindo enésimos Senhores de 

Anéis.  

Necessidade de formação de mão-de-obra especializada na intermediação do processo 

de produção/distribuição de bens culturais. 

Durante o período de atividades da República Produções, pude fazer parte de uma 

comissão, junto à Delegacia Regional do Trabalho do Rio de Janeiro, que estudava o 

trabalho artístico, quanto às suas especificidades. 

Apesar de muita discussão, naquela ocasião não se chegou a um consenso sobre a 

relação trabalhista especial que cerca grupos de teatro, músicos da noite, companhias de 

dança, orquestras que não têm por trás de si uma fundação etc. Quem é o patrão ? 

Quais as responsabilidades de quem contrata ? Vínculo empregatício, cooperativa ou 

contrato de trabalho por tempo determinado ? Como ficam os impostos ? E a previdência 

? E os acidentes de trabalho ? A responsabilidade civil ? E o seguro-desemprego ? A 

análise de tudo isso constitui algo que ainda precisa ser aprofundado. 

Os debates havidos no âmbito do curso de extensão “Marketing Cultural: teoria e 

prática”, na UERJ, foram enriquecedores no sentido de apontar a urgência de uma 

discussão séria e da necessidade de empenho dos legisladores quanto à 

profissionalização das atividades relativas à produção artístico-cultural no Brasil. 

Constantes problemas surgidos no âmbito da Justiça do Trabalho, junto ao ECAD 

(Escritório Central Arrecadador de Direitos Autorais), da SBAT (Sociedade Brasileira de 

Autores Teatrais), da Ordem dos Músicos do Brasil e do Sindicato de Artistas e Técnicos 

em Diversões Públicas, além da atual polêmica sobre pirataria VERSUS propriedade 

intelectual requerem  a atenção da sociedade e de seus representantes. 

 

A produção artístico-cultural requer perfis profissionais especializados. 

De acordo com Shemel e Krasilovski, representantes pessoais (personal representatives) 

são essenciais para o artista e sua assessoria inclui: 

 

1. A seleção de projetos em que o artista se envolve; 

2. Todas as questões envolvendo divulgação, relações públicas e propaganda; 

3. A adoção de um “formato” que melhor apresente o artista; 

4. A seleção de locais e datas de forma a otimizar o trabalho e o retorno para o 

artista; 
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5. O estabelecimento dos tipos de vínculos que mais beneficiem a carreira do 

artista; 

6. A seleção e a supervisão de pessoal que atue administrativa, financeira e 

legalmente para o artista.   

 

Ainda de acordo com os mesmos autores, a presença de um personal manager não 

dispensa a existência de um agente e até de um business manager, se for o caso, 

encarregado exclusivamente da administração dos bens e das finanças geradas pelo 

artista. 

Cursos voltados não só para marketing cultural, mas também para a formação de 

produtores, administradores de centros culturais e empresários artísticos, vêm 

aparecendo aqui e ali, no Brasil. Há um grande contingente de artistas necessitando de 

profissionais que trabalhem no seu entorno. Essa profissionalização é absolutamente 

necessária para consolidar a transição da fase mambembe à maturidade do trabalho de 

produção artístico-cultural.   

 

Coisa de primeiro mundo.  

Em matéria de artes, o Brasil faz parte do primeiro time do mundo há muito tempo. A 

música, a dança, a gravura, a arte publicitária, a arquitetura e a televisão brasileiras são 

respeitadas e reconhecidas globalmente. Nossos ritmos e nossas cores encantam o 

mundo e é para a exportação que os produtores artísticos brasileiros deveriam passar a 

somar esforços. 

A recente exposição “Brasil: body and soul”, recordista de público em Nova York, 

realizada pela Brasil Connects, é um exemplo que dispensa comentários. 

A maior empresa produtora cultural do Brasil, a Dell’Arte, que consolidou-se trazendo ao 

país os mais importantes nomes do show business internacional, já vem fazendo o 

caminho inverso, ou seja, propondo ao mundo as atrações brasileiras, com êxito. 

Artistas com quem pude trabalhar, de tempos em tempos, passam longas temporadas 

no exterior, sempre com sucesso de público e crítica. É o caso do compositor Andersen 

Viana, de Belo Horizonte.  

 

Aliás, um caso interessante.  

Num dia de 1987 adentra o escritório da República Produções um jovem de longos 

cabelos e fala mineira característica. Dizia que chegara até ali via fulano e sicrano do 

Paço Imperial (até hoje não sei de quem se tratavam). Em menos de um minuto de 

conversa sapecou-me o walkman nos ouvidos e disse – enquanto eu ouvia, ainda 

surpreso e extasiado, os acordes da sua Suíte Floral: – fui eu que fiz. 

Três folhas de papel mal datilografadas completavam o conjunto do que passamos a 

chamar de projeto cultural. Comprometi-me a incluí-lo no catálogo de Marketing Cultural 

que estaríamos lançando em 1988. Assim foi feito e ainda naquele ano, numa visita a 

uma distribuidora de títulos e valores mobiliários, a Equipe S/A, tive a grata satisfação 

de ter o projeto escolhido para patrocínio pelo tipo de espetáculo que se propunha e o 

tipo de público que o autor (e a empresa) almejava atingir. 

Resultado: espetáculos concorridos (um fechado para a empresa e outro com entrada 

franca, ambos no Auditório da Casa de Rui Barbosa), no qual atuaram artistas do quilate 

de Katia Baloussier, Philip Doyle, o próprio Andersen Viana, na regência, na flauta e na 

viola, além de Tessy Callado, interpretando textos do libreto da própria Suíte Floral e de 

T. S. Elliot e Ezra Pound. 

 

Achados de pesquisa. 

Em cinco edições do curso de extensão universitária “Marketing Cultural: teoria e 

prática”, realizadas de 1996 a 2000 na UERJ, em um total de 186 alunos concluintes, 

70% (130 alunos) responderam a questionário que serviu de suporte a pesquisa sobre 

hábitos de “consumo” cultural VERSUS recall de patrocínio: 

Média de filmes assistidos / ano (cinema): 7,2 
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Média de filmes brasileiros assistidos / ano (cinema): 1,2 (ou seja, para cada seis filmes 

assistidos em cinema, um foi produção nacional, o que já refletiu o “renascimento” da 

produção cinematográfica brasileira nesse período.) 

Lembrança do patrocinador (centros culturais): 88,6 % 

Lembrança do patrocinador (espetáculos de dança): 69,2 % 

Lembrança do patrocinador (espetáculos musicais): 49,3 % 

Lembrança do patrocinador (espetáculos de teatro): 43,9 % 

Lembrança do patrocinador (exposições de artes plásticas): 33,9 % 

 

É marcante o recall de marca observado no caso de centros culturais (cuja maioria 

esmagadora alia a nome do patrocinador à sua própria denominação). Isso revela uma 

tendência que deve continuar em uso. O campeão absoluto de lembrança é o Centro 

Cultural do Banco do Brasil, no Rio de Janeiro. Não por outra razão o Banco do Brasil 

vem inaugurando outros CCBBs, como o de Brasília e o de São Paulo.  

 

Crise na Cidade Maravilhosa. 

 

O caso da abertura de uma filial do Museu Guggenheim no Rio de Janeiro é um rico 

exemplo de como os governantes continuam a ver a cultura como um acessório de luxo. 

Uma “bossa”, um must, como diria a personagem da novela. 

Ora, que conste, não há dotação para a criação desse museu no orçamento do 

município. Nem na proposta do executivo, nem na Lei de Diretrizes Orçamentárias 

aprovada pela Câmara Municipal. 

Primeiras indagações: como o executivo municipal se arvora em comprometer – usando 

dinheiro público – em transformar, para sempre, o município do Rio de Janeiro em sócio 

dessa fundação privada ? De onde virá o dinheiro ? Será que não há outras prioridades, 

mesmo na área “das culturas” ? 

Segundas indagações: como pôde surgir uma pressão junto a outros projetos em 

andamento na região do cais ? Quer dizer que sem Guggenheim nada mais anda ? E o 

que dizer do tal estudo de viabilidade que o prefeito brande no ar ? Afirma que haverá 

um público de 1 milhão de pessoas por ano. Será ? Vamos somar todos os visitantes de 

todos os museus já existentes no Rio de Janeiro para ver se chegamos à metade disso ?  

É óbvio que teremos que dar não só a partida como a contrapartida também . Uma 

organização como o Guggenheim não joga para perder. Mas no Brasil os governantes 

jogam e quem perde é a população. A propósito, aliás, deve haver forma mais barata de 

amparar a Orquestra Sinfônica Brasileira do que construir um milionário hall sinfônico na 

Barra da Tijuca. 

Terceiras indagações: como explicar a cambalhota dada na lei de cultura do município, 

cuja renúncia, em 2003, será somente destinada ao cinema ? O que devem fazer os 

artistas de outros gêneros, senhor prefeito ? “Faquirismo” por um ano ?  

Trata-se  de (outra) sandice do alcaide, que quer imortalizar-se na placa (submersa) de 

um prédio esdrúxulo espetado no esgoto da baía da Guanabara – para a qual toda 

aquela dinheirama poderia fazer tanto bem. (Afinal as prefeituras não têm reivindicado 

para si a administração de águas e esgotos ?). 

Derradeira indagação: não ficaria o pai dos factóides na História se a Prefeitura do Rio de 

Janeiro adotasse de vez o Museu de Arte Moderna (MAM) do Rio de Janeiro ? 

  

A falta de políticas de cultura que vão além dos incentivos fiscais. 

 

No nível federal 

De acordo com a pesquisa realizada pela Fundação João Pinheiro sob encomenda do 

Ministério da Cultura e que, publicada em 1998, é até hoje o mais sério levantamento 

sobre a Economia da Cultura realizado no país, temos que a produção cultural brasileira 

chega a 1% do PIB (o equivalemte a 6,5 bilhões de reais no período da pesquisa). 

Ora, se a atividade artístico-cultural move 1% da economia, seria razoável reivindicar-se 

para o setor 1% dos orçamentos federal, estaduais e municipais. Nessa linha de 
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pensamento teríamos, no âmbito geral brasileiro, para um PIB (estimativa para 2003) de 

1,3 trilhão de reais, cerca de 13 bilhões para a cultura.  

Ocorre que o orçamento federal para a cultura (dotação do MinC após o 

contingenciamento das verbas destinadas ao superavit primário) é de (arredondando) 

130 milhões de reais, ou seja 0,01 do PIB (ou seja: 100 vezes menos do que se poderia 

cobrar para o segmento), o que é eloqüente quanto à falta de importância que o Brasil 

oficial destina à cultura como setor de atividade econômica, seja pelo viés do emprego, 

da própria arrecadação de impostos, seja pelo seu lado mais visível, o da fruição, do 

enriquecimento cultural e do entretenimento da população. 

 

No nível estadual 

Seria válido, a exemplo do que realiza o CONFAZ (conselho de política fazendária ou 

reunião dos 27 secretários estaduais de fazenda), reunir os 27 secretários estaduais de 

cultura para estabelecer uma divisão mais eqüânime dos recursos federais, que elimine a 

atual concentração de 85% das verbas incentivadas de cultura entre Rio, São Paulo e 

Brasília. 

 

No nível municipal 

Outra proposta, esta específica para o estado do Rio de Janeiro, contempla a reunião de 

trabalho dos secretários municipais de cultura dos 92 municípios do estado para 

reivindicar a aplicação em suas cidades dos recursos oriundos da renúncia fiscal do ICMS 

(lei estadual de cultura), a lei de maior potencial de recursos em vigor (e também a 

menos utilizada). 

 

Captação de recursos. 

 

Tema recorrente no meio da produção cultural, a captação de recursos engatinha e 

patina ainda confundida com acessos da síndrome do Q. I. (quem indica). Enquanto não 

se profissionalizar o segmento de marketing cultural continuaremos a assistir as verbas 

incentivadas escoando de quem realmente precisa de apoio para a jeitosa sobrinha do 

diretor de marketing ou para o cunhado talentoso do conselheiro que deixou a 

Engenharia para dedicar-se a uns projetos “cabeça”. O retorno de um credenciamento 

não só do projeto mas também do proponente (como à época da Lei Sarney) poderia 

minimizar os casos de apadrinhamento privado com dinheiro público.  

Há que se registrar a recente criação da Associação Brasileira de Captadores de 

Recursos, a qual preconiza uma atuação ética (estabelecida no código divulgado em seu 

site na Internet: www.abcr.org.br), baseada em remuneração previamente estabelecida 

entre as partes e o não comissionamento. 

 

Falta a pessoa física. 

Majoritário em economias mais desenvolvidas, o patrocínio de pessoas físicas a 

iniciativas artístico-culturais é rara entre os brasileiros. De acordo com Humberto Braga, 

do Ministério da Cultura, a renúncia fiscal (do Imposto de Renda) via pessoa física 

representa cerca de 1% dos patrocínios. 

 

Onde estão as nossas grandes fortunas ? Onde estão os nossos mecenas ? Certamente 

fazendo “caridade” e cuidando da sua “responsabilidade social” com dinheiro alheio – o 

das leis de incentivo. Exemplar: seria correto que a propaganda da árvore de Natal 

instalada anualmente na Lagoa Rodrigo de Freitas, no Rio de Janeiro, mencionasse: “o 

governo federal oferece a você este espetáculo”, ao invés da promoção com dinheiro 

(integral) de renúncia do Imposto de Renda que o patrocinador faz de si mesmo. Afinal o 

I. R. é da nação e para ela deveria retornar em serviços, mesmo os “supérfluos”. 

Pululam fundações privadas para carrear os impostos devidos de grandes conglomerados 

enquanto o Ministério da Cultura tem 50 % da sua dotação contingenciada pelo arrocho 

monetário. Tristes constatações.  

http://www.abcr.org.br/
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É preciso coragem, disposição e persistência para bater às portas certas e obter melhor 

legislação, melhor regulamentação, melhor auditoria e melhor resultado da aplicação do 

dinheiro público. Oxalá acorde o povo brasileiro e deixe de se contentar – como vem 

fazendo há quase 35 anos – com o que lhe chega via Jornal Nacional. 

 

• Manoel Marcondes Machado Neto é o autor do livro “Marketing Cultural: das 

práticas à teoria”, editado pela Ciência Moderna. Atuou em produção cultural 

entre 1983 e 1993. Dedicou-se ao doutorado em Ciências da Comunicação 

na ECA/USP de 1996 a 2000, com o apoio da UERJ (PROCAD) e da CAPES 

(PICDT). É pesquisador e professor da FCS/UERJ, UGF/RJ e ESPM/RJ, edita o 

sitewww.marketing-e-cultura.com na Internet. 

 

 

 

 FUNDAÇÃO CULTURAL PALMARES-RIO 

 

Porque o 2 Salão Zumbi Merece Verba Pública para sua Realização 

 

  

Estamos enviando previamente a defesa do Salão Zumbi, para vosso conhecimento 

e divulgação, pois razões operacionais só nos permitem estar presentes ao 

Seminário Cultura para Todos, só no final do dia de hoje. 

  

 Agradecendo a compreensão,  

Atenciosamente,   

  

Anna Davies 

Presidente da CAPA  

 

 

POR QUE O SALÃO NACIONAL ZUMBI DOS PALMARES MERECE VERBA 

PÚBLICA PARA SUA REALIZAÇÃO: 

 

JUSTIFICATIVA 

 O  Salão Zumbi atende às expectativas de um público muito amplo: jovens, 

adultos e pessoas de terceira idade que apreciam as artes plásticas e se interessam 

ou têm curiosidade de conhecer a arte e as manifestações da cultura afro-

brasileira.  

O I Salão Zumbi levou 1500 pessoas na inauguração e alcançou visitação 

acima de 10 mil pessoas, em 15 dias de exposição, no MAM – Rio em 1995. Todos 

os canais de TV e algumas emissoras de rádio e jornais cobriram o evento e 

fizeram reportagens sobre o mesmo.  

O Salão paralelo de artistas africanos complementou o evento, possibilitando 

uma apreciação, por parte do público, da produção artística originada em outros 

países.   

 

 

Objetivos gerais: 

 

• Promover a inclusão cultural e social dos artistas plásticos afro-brasileiros e 

criadores de arte negra ao mercado de arte; 

• Fomentar a globalização da arte afro-brasileira e a conquista de novos mercados 

fora do país; 

• Divulgar a arte de matriz africana produzida fora do Brasil; 

http://www.marketing-e-cultura.com/
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• Trazer a público a contribuição africana ao processo de formação civilizatório 

brasileiro através da expressão artística negro – brasileira. 

• Atuar na formação profissional de jovens adolescentes talentosos em artes 

visuais, através de oficinas de artes plásticas ministradas por professores da 

CAPA  

• Ser um canal de venda e oportunidade de negócios para os artistas plásticos 

afro-brasileiros. 

 

Objetivos específicos:  

 

• Realizar um Salão de Artes Plásticas através de concurso nacional publicado em 

edital; 

• Revelar trabalhos afro-brasileiros inéditos; 

• Oferecer premiação aos cinco melhores trabalhos apresentados no Salão; 

• Estimular o talento do público visitante para as artes, em especial as crianças e 

jovens, através da realização de oficinas nas diferentes categorias  técnicas; 

 Divulgar o trabalho de dois importantes fotógrafos afro-brasileiros: Januário 

Garcia e Walter Firmo; 

 Homenagear o historiador, pintor e músico messias dos Santos com uma sala 

especial; 

• Realizar um Seminário com temas da cultura afro-brasileira, a ser desenvolvido 

através de palestras e debates; 

• Exibir vídeos de arte afro-brasileira; 

 Produzir um vídeo que documentará todo o processo de realização do Salão e dos 

demais módulos que integram este projeto; 

 Homenagear personalidades que fizeram contribuições relevantes em favor da 

cultura afro-brasileira, durante o Baile do Zumbi no Cordão da Bola Preta. 

 

Ficha Técnica do Projeto 

 

Realização: CAPA – Associação Casa do Artista Plástico Afro-Brasileiro 

  Fundação Cultural Palmares 

  Secretaria de Estado de Cultura do Rio de Janeiro – Divisão Afro

  

Cultura Mestiça 

 

Coordenação Geral: Anna  Davies 

 

Coordenadores de Módulos:   

Salão Zumbi: Emanuel Messias da Silva  

Curadoria: Mário Margutti e Galvão Preto 

Salão Internacional: Ruth Pinheiro 

Curadoria: Iracy Carise 

Oficina para Jovens: Wanderley Caramba / Centro Cultural José Bonifácio 

Aulas Públicas de Artes: Ricardo de Ozias / Radar Demonchacon / Wanderley 

Caramba / Mestre Saul 

Exposição de Fotografias: Cultura Mestiça / CAPA 

Homenagem a Messias dos Santos: Cultura Mestiça 

Mostra de Vídeos: Cultura Mestiça  / CAPA 

Seminário sobre Cultura Afro-Brasileira: Fundação Cultural Palmares / CAD / 

Secretaria de Cultura do Estado – Divisão Afro / ICAPRA / IPEAFRO 

Feira de Livros e Revistas: Papaléguas 

Baile do Zumbi: Geraldinho da Portela 

Vídeo Documentário: Cultura Mestiça 
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Realização do Evento 

  

O III Salão Nacional do Zumbi dos Palmares acontecerá na Estação 

Carioca do Metrô do Rio de Janeiro, como forma de democratizar o acesso a este 

evento cultural ao público em geral.   

A  inauguração do Salão ocorrerá no dia 05 de novembro, quando se comemora em 

todo o Brasil o Dia Nacional da Cultura. 

O período previsto para a realização do Seminário de Cultura Negra, no Auditório 

da Secretaria de Estado da Cultura é 17, 18 e 19 de novembro.  

O Baile do Zumbi será promovido no dia 19 de novembro, das 18 às 22h, no Bola 

Preta.  

A data de encerramento prevista para o projeto é o dia 28 de novembro.. 

 

 

RESPONSÁVEL PELO PROJETO:  

 

ANNA DAVIES  - PRESIDENTE DA CAPA   - (21) 9602 7312  / 2205 8253 

E-mail: anna.davies@terra.com.br  

 

Endereço: Rua Joaquim Silva, 11 – sala 804 – Lapa – Rio de Janeiro/RJ Cep: 

20241-110 

Tel.: (21) 2232 6235 – Telefax: (21) 2245 6758 – E-mail: capa.arte@ig.com.br 

 

 

 

 

 

O DESCASO PELA ARTE 

"Na época atual, a fatalidade de toda e qualquer arte é ser contaminada 

pela inverdade da totalidade dominadora."  (Adorno) 

A arte como um trabalho intelectual que amplia a experiência que o homem 

tem do real e do imaginário, se opõe ao trabalho alienante da sociedade 

moderna. Por outro lado, no meio de arte convivem compromissos e interesses 

alheios à própria arte; suas condições de produção se encontram dentro de um 

campo social e político, sujeito a um conjunto de pressões. O Estado, os 

patrocinadores e o mercado, visando interesses imediatos, privilegiam, muitas 

vezes, artistas cujas obras pouco acrescentam ao mundo da inteligência. 

No espetáculo montado pela política, tudo se confunde, tudo passa pela 

ideologia do poder e pela estética do espetáculo, como: a educação, a economia, 

a ecologia e os discursos políticos. Nesse palco, a cultura foi relegada a uma coisa 

mundana, uma espécie de conhecimento ornamental que serve à mídia e ao jogo 

social; a arte perdeu sua singularidade e suas qualidades que a colocavam acima 

das banalidades do cotidiano, deixando de ser o olhar que interroga, que 

transforma cores, texturas, formas, experiências sensoriais em meio de 

conhecimento. Nesta relação cultura e poder, insere-se a "crise da arte", onde o 

poder tem prevalecido diante da pesquisa estética. 

Enquanto trabalhos que têm alguma importância pela pesquisa neles 

investidos, passam despercebidos trabalhos diluidores da informação, 

reproduções de clichês divulgados pela mídia são celebrados pelos consumidores 

de decorações e divertimentos culturais. Uma sociedade sem demandas culturais 

acaba fazendo da arte uma atividade menor. O cotidiano da política e da 

mailto:anna.davies@terra.com.br
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economia faz o discurso que se infiltra em todos os espaços, expulsando a cultura 

para a periferia dos interesses da cidadania. Os artistas, que mesmo sem 

construírem uma obra, tem os seus reconhecimentos garantidos pela indústria da 

publicidade, se sobrepõem àqueles que tem uma vida dedicada à pesquisa e ao 

trabalho de edificar uma linguagem, contribuindo para a demolição da ética e do 

pensamento crítico. 

Sem uma consciência crítica e sem uma convicção ética, artistas, críticos, 

intelectuais, administradores culturais inventados pela mídia e pelo poder político 

tomam posição e decidem contra a autonomia e a independência do trabalho de 

arte. Promovem e divulgam os bens culturais em proveito próprio, para se 

sustentarem de forma privilegiada numa relação de poder. – Nada mais 

paradoxal, por exemplo, do que essas leis de incentivo a cultura. Por que 

incentivar a cultura se ela é um componente essencial para o enriquecimento da 

sociedade? Antes de ser uma questão de lei, a cultura é uma questão de 

sensibilidade e de cidadania. 

Há um desinteresse geral pela cultura que ocupa um lugar cada vez menos 

importante nos discursos do cotidiano. Para ser artista, antes de mais nada, é 

preciso um tráfego de influências pessoais, acesso à mídia e aos patrocinadores, 

que fazem da arte um produto incapaz de atribuir um sentido à existência da 

sociedade. E quem realmente patrocina a arte? – "Os contribuintes pagam aquilo 

que as empresas recuperam através de isenções fiscais pelas suas doações, e 

somos nós que verdadeiramente subvencionamos a propaganda." (Hans Haacke). 

Numa sociedade comandada pela economia, tudo se resume à lei da oferta e da 

procura.  

A arte, burocraticamente falando, é mais uma imagem carente de sentido 

que divulga um certo prestígio social e econômico, e menos um meio de 

conhecimento indispensável para o homem contemplar o mundo. Se a obra de 

arte é expressão de uma sociedade, testemunho de um tempo, de um estágio de 

conhecimento, renunciar à sua inteligibilidade é renunciar à história. 

A política, por sua vez, apropriou-se da cultura e fez dela um verniz para 

animar ou dar um polimento ao discurso político. A arte perdeu sua inocência, ela 

agora é objeto do mercado, do Estado e de outras instituições que desconhecem 

seus mecanismos de produção e sua história. Se os partidos políticos que falam 

de cultura em seus programas de campanha querem fazer alguma coisa pela 

cultura, não deveriam fazer coisa alguma, e sim, devolverem aos intelectuais, 

aos artistas, a quem trabalha diretamente com a cultura, o poder de decisão e o 

comando do processo cultural. É preciso devolver à arte seu território perdido. 

Quem atualmente exerce o poder sobre o destino dos bens culturais, 

trabalha, direta ou indiretamente para o mercado, ou é burocrata de carreira que 

pouco entende das linguagens artísticas e suas leituras. Acabam desprezando os 

seus valores à serviço do senso comum. Muitas instituições que lidam com a arte, 

sem recursos econômicos e sem um corpo técnico ligado à área, perderam a 

importância e a autonomia, quando não são agências de eventos irregulares sem 

um projeto definido. A mídia dominou a cultura e o artista deixou de lado a 

indagação da linguagem da arte, abandonou a solidão do atelier, para se tornar 

um personagem público do teatro social. E a proliferação de um produto 

designado como arte e do discurso estético, sem a arte, pode significar o 

desaparecimento da própria arte. 

Almandrade 

Artista plástico, poeta e  arquiteto 
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ART BUREAU 

 

LIVRO: APOIO DIFERENCIADO 

  

A importância do livro, da produção editorial, para a cultura, em termos de 

pesquisa, saber e imaginação, é amplamente reconhecida. Acho que foi nosso 

primeiro Acadêmico que sentenciou: "Tudo acaba em livro". Machado de Assis tinha 

razão. O livro é começo, mas também é meio e fim. É cultura em si mesmo, mas 

também produto indispensável para a geração, rememoração e reelaboração de 

outros produtos culturais: cinema, teatro, música, dança... 

  

Não obstante a altitude de tais benefícios, os custos da produção editorial são 

relativamente baixos —principalmente, se comparados com tantos outros projetos 

que buscam enquadramento para os incentivos fiscais. 

  

Como o Ministério da Cultura está voltado para o aperfeiçoamento da legislação, 

cremos ser fundamental a consideração, para benefício de todos, dos fatos acima 

resumidos, no sentido de: 

  

1. Incluir nas novas leis um Apoio Diferenciado para Editoras com 

reconhecido perfil cultural —facilmente identificável através da análise de sua 

produção num tempo mínimo, previamente estabelecido, de existência ou de 

Contrato Social; 

  

 2. Um filtro dentro dessa desburocratização seria a aprovação automática de 

projetos de editoras já enquadradas dentro de um limite pequeno, como o 

de 200 salários mínimos. Tal valor, embora inviável para projetos de outros 

setores, é perfeitamente razoável para pequenas tiragens de livros de 

arte modestos e tiragens razoáveis da maioria dos livros paradidáticos produzidos 

no Brasil. 

  

Espero ter sido clara e objetiva na exposição de minhas idéias, colocando-me ao 

seu inteiro dispor através deste e-mail ou do fax direto (21) 2255-8086. 

 Cordialmente, 

Rita Cáurio 

www.artbureau.com.br 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.artbureau.com.br/
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PREFEITURA DE MUQUEM 

 

 

SEMINÁRIO CULTURA PARA TODOS 

 

AUTOR: JOELMA CONSUÊLO FONSECA E SILVA 

 

ESTADO: ESPÍRITO SANTO 

MUNICÍPIO: MUQUI 

OCUPAÇÃO ATUAL: SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TURISMO CULTURA ESPORTE E 

LAZER DE MUQUI – ES 

 

53º ENCONTRO DE FOLIAS DE REIS – MUQUI – ES 

 

Data: 25 e 26 de Abril de 2003 

Local: EEF Marcondes de Souza 

            Praça Geraldo Viana 

            Sítio Histórico 

Cidade: Muqui – ES 

 

Realização 

Prefeitura Municipal de Muqui 

José Paulo Viçosi 

 

Organização 

Secretaria Municipal de Turismo Cultura Esporte e Lazer 

Joelma Consuêlo Fonseca e Silva 

Associação de Folclore de Muqui 

Dulcino Gasparello 

Comissão Espíritossantense de Folclore 

Eliomar Mazoco 

 

Apresentação: 

As Folias de Reis constituem em uma das mais impressionantes manifestações do 

catolicismo popular, estando presente em vários países do mundo no rastro do 

crescimento da igreja católica, sendo no Brasil o folguedo folclórico presente em 

quase todo o território nacional. 

No Espírito Santo o Atlas Folclórico editado em 1978, registrava 96 grupos, apenas 

no Sul do Estado, sendo Muqui o maior centro de localização destas Folias. 

A fim de que pudéssemos melhorar a qualidade deste evento, no ano de 2001 

começamos a pesquisar os grupos de Folias de Reis ainda em atividade no Sul do 

Espírito Santo e Norte do Estado do Rio de Janeiro e encontramos apenas 25 

grupos, quando todos participaram do Encontro de Folias de Reis em Muqui, 

continuando o mapeamento em 2002 e 2003, registramos a existência de 46 e 58 

Folias respectivamente, nesta mesma região, o que vem a comprovar a força deste 

evento no sentido de fortalecer a manifestação resgatando grupos inativos e dando 

oportunidade e apoio ao nascimento de outros.  Hoje temos registradas 45 Folias 

de Reis no Sul do Espírito Santo, região onde está localizado o Município de Muqui, 

sendo destas, 15 Folias oriundas de Muqui, desta forma, como em 1978 podemos 

afirmar que Muqui continua a ser o centro de localização de Folias de Reis no 

Espírito Santo 
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O 53º Encontro é uma seqüência do Torneio de Folias iniciado em 1950, sendo 

segundo pesquisadores especialistas de nível nacional, o mais antigo encontro de 

Folias do Brasil. 

 

Introdução 

 

O 53º Encontro, manteve a característica dos Encontros de 2001 e 2002, quando 

não existiu o torneio e a disputa entre as Folias, mas o que é mais importante, a 

oportunidade do encontro e o congraçamento entre os grupos, onde as Folias de 

Reis presentes, puderam trocar informações entre foliões, mestres, palhaços e 

também profissionais, pesquisadores e estudantes da cultura popular envolvidos 

com o processo cultural do Município, do Estado e do País, visando consolidar esta 

manifestação tão expressiva e que tanto valoriza o Patrimônio Cultural, principal 

produto turístico de Muqui.     

O 53º Encontro, teve uma programação que antecedendo a apresentação pública, 

permitiu uma melhoria na estrutura das Folias que se deu através de oficinas, 

envolvendo a fabricação de instrumentos musicais, a confecção de máscaras de 

palhaços, de estandartes, chapéus e outros adereços comuns às Folias. Após o 

almoço festivo tivemos a reunião de mestres dentre outras iniciativas de registro e 

pesquisa que estão sendo aplicadas. 

O ponto alto do 53º Encontro foi, além do congraçamento dos grupos de Folias, a 

apresentação destes junto ao potencial cultural e turístico da cidade. As Folias se 

apresentaram no Sítio Histórico, podendo desenvolver em mais tempo as profecias, 

facultando aos assistentes acompanhar os grupos, conforme a peregrinação dos 

Reis Magos. 

 

 

Objetivos 

 

✓ O entrelaçamento e Congraçamento dos grupos; 

✓ A conscientização de sua importância para a cultura popular, para o turismo 

e para a identidade capixaba; 

✓ Registro sistemático e organizado orientado por pesquisadores os grupos 

presentes; 

✓ Produção com material captado durante o encontro de peças didáticas para 

a rede escolar como impressos e vídeos; 

✓ Organização dos grupos, garantindo instrumentos institucionais de apoio à 

sua preservação; 

✓ Consolidação do folclore como grande produto turístico de Muqui, assim 

como do Espírito Santo; 

✓ Consolidação de uma demanda turística diferenciada para a cidade;  

✓ Confirmação da regularidade do evento no Calendário de Eventos da cidade, 

do Estado e também do País. 

 

Metodologia 

 

Pela manhã a programação privilegiou o congraçamento e união dos grupos com 

reunião dos mestres e a qualificação das Folias através das oficinas. 

À tarde a programação do evento potencializou os aspectos turísticos e culturais da 

cidade.  

Como foi eliminado a competição entre as Folias, as apresentações se deram no 

eixo principal do Sítio Histórico, sendo 2 (duas) Folias em cada casa. Para o 

encontro de 2003, tivemos 50 (cinqüenta) grupos de Folias se apresentando em 25 

(vinte e cinco) casas.  E no início da noite se deu o encerrando do 53º Encontro de 
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Folias de Reis na Praça Geraldo Viana, com entrega de troféus e gratificações dos 

grupos participantes.  

 

 

PROGRAMA 

 

Dia -  25 / 04 / 2003 

Local – Salão Paroquial da Matriz São João Batista 

19:30 h – Mesa Redonda  

                 “Folia de Reis, Patrimônio da Cultura Brasileira: registro e proteção“ 

 

Dia: 26 / 04 / 2003 

Local: EEF Marcondes de Souza           

                

08:00 h - Chegada festiva dos grupos folclóricos com café da amanhã de 

congraçamento  

08:00 às 11:00 h – Oficinas de confecção de instrumentos musicais, confecção de 

máscara de palhaço, de chapéu, de estandarte e demais adereços 

11:00 h – Assembléia entre foliões 

12:00 h - Almoço de confraternização  

14:00 h - Reunião de mestres  

15:00 h - Benção das Folias 

Local -    Matriz São João Batista 

16:00 h - Caminhada das Folias para a manjedoura 

Local -    Sítio Histórico 

 18:30 h - Encerramento festivo do Encontro seguido de homenagens e entrega de         

                troféus e gratificações dos grupos 

 

 
MUSEU VILLA-LOBOS 

  

Críticas: 

 

1. Demora na avaliação dos projetos propostos. 

2. Pedidos excessivos de documentos antes da aprovação definitiva do projeto. Eles 

geram custos que, às vezes, são sinônimo de desperdício, pois muitos dos 

documentos têm prazo de vencimento exíguo, como se vê abaixo: 

Dívida ativa da União   - 30 dias  

Receita Federal            - 30 dias  

FGTS (CEF)                 - 30 dias  

INSS (CND)                 - 60 dias  

ICMS (Estado)              - 60 dias  

ISS (Município)           - 180 dias  

3. Pedido de contrapartida para órgãos do MinC, em projetos que são, afinal, 

do próprio MinC. Ex. Festival Villa-Lobos que é elaborado e viabilizado pelo 

Museu Villa-Lobos, através de seus funcionários que não recebem 

remuneração para executá-lo e que, ainda assumem todas as 

responsabilidades, inclusive financeiras. 

4. Demora na aprovação de projetos como o Festival Villa-Lobos e os Mini-

Concertos Didáticos que demandam antecedência de, pelo menos, 10 

meses, em função do agendamento dos artistas. 

 

Museu Villa-Lobos 

Rua Sorocaba, 200 Botafogo Rio de Janeiro/RJ 22271-110 Brasil 

telefaxes: (55-21) 2539-1715 / 2266-3894 / 2266-3845 / 2286-3097 

site: http://www.museuvillalobos.org.br 

http://www.museuvillalobos.org.br/
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GRUPO MÚSICA DE CONCERTO -  ROSANA LANZELOTTE 

 

 

   E nos museus onde ja registramos 50.000 espectadores?  Não e só nas igrejas 

que a musica clássica emociona. Seria bom ressaltar que Musica no Museu 

realiza 144 (cento e quarenta e quatro) concertos por ano. Teremos neste ano, 

alem do Rio,  SP, BH, Brasília e São Paulo e agora chegaremos a Florianópolis e se 

torna um dos projetos mais consistentes da musica clássica  no pais. Que ocupa 

mais de 1.000 músicos por ano se levarmos em conta também as Orquestras que 

se apresentam.  

   Desde final de 1997 inicialmente em um único museu, passando para 2 em 2000 

e ja agora com 14 em 2003, nunca teve um concerto atrasado, cancelado. Todos 

os seus 200 concertos realizados neste período foram sucesso de publico, mídia e 

critica. Que a relação orçamento/concertos e uma das mais baixas em qualquer 

evento cultural mostrando que basta vontade ( e um grupo de abnegados) para se 

realizar algo. 

    Que Musica no Museu e um evento de primeiro mundo ja que foi inspirado em 

museus de Nova Iorque, Londres, Paris, Lisboa, etc  e tem os seus concertos 

gratuitos, alem de levar alunos de escolas publicas que apos a musica, visitam as 

exposições dos museus.Nisto nos fomos pioneiros e mesclamos museus da zona 

norte e zona sul da cidade sem qualquer discriminação. 

     Que Musica no Museu realiza pesquisas de publico quantitativa e qualitativa e 

mesmo sem apoio governamental expressivo, caminha para a sua 6a. versão.  

      Enfim você registrar com ênfase Musica nas Igrejas e deixar de lado o nosso 

Musica no Museu e uma grande injustiça, que, alias, outros  vem cometendo ao 

não apoiar o nosso projeto. Mas resta o consolo de que temos um publico fiel e 

expressivo que se amplia a todo momento. 

       A propósito gostaria de convidar você e aos membros do Fórum Musical para 

o concerto (imperdível) da Orquestra Brasileira de Harpas no próximo dia 17 de 

julho (5a. feira) as 12:30hs no Museu Nacional de Belas Artes apresentando o 

mesmo programa de musica brasileira consagrado no Congresso Mundial de Harpas 

em Praga no final do ano passado. Na oportunidade homenagearemos o radialista 

Dr. Paulo Roberto (" Nada Alem de 2 Minutos". "A Lira de Xopoto". " Gente que 

brilha") iniciando as comemorações do seu centenário de nascimento, ele que e um 

dos ícones do Radio Brasileiro. Assim e Musica no Museu, resgatando, também, o 

passado cultural do pais.   

Abraços do Sergio Costa e Silva-. 

  

MUSICA NO MUSEU. 

CARPEX EMPREENDIMENTOS E PROMOCOES 

e-mail carpex@alternex.com.br 

  

 

Músicos de concerto: também somos a expressão do povo brasileiro 

Quem é o compositor que mais fatura direitos autorais no exterior? Errou quem 

apostou em Tom Jobim. É Villa-Lobos. 

Sabe quem ganhou o Grammy de música clássica no ano passado? Alex Klein, 

oboísta paranaense. Apesar disso os jornais noticiaram no dia seguinte que, em 

quatro anos, era a primeira vez que o Brasil não havia sido agraciado com um 

Grammy. Olharam só a categoria de música latinas. 

Ficamos muito felizes quando vimos a imagem do Lula tocando violino na primeira 

página de um jornal. Também ficamos felizes quando lemos no Programa Público 

de Políticas Culturais do PT que, se vencesse as eleições, Lula iria re-introduzir o 

ensino de música nas escolas de ensino fundamental. 
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Apesar disso, algumas afirmações de nosso representantes da cultura têm nos 

preocupado, por terem conseqüências diretas, não necessariamente benéficas, para 

o setor da música de concerto. Por este motivo, propomos a discussão que se 

segue. 

 

1. Cultura popular sim, diversidade cultural também 

 

O povo brasileiro manifesta-se fortemente através de sua cultura popular, sem 

dúvida nenhuma. Porém, o povo brasileiro anseia por diversidade cultural. Em uma 

pesquisa da Fundação Perseu Abramo de 1997, foram apurados os seguintes 

percentuais de brasileiros que nunca assistiram a ou nunca freqüentaram: 

 

ballet clássico -  88% 

concerto de música clássica-  86% 

dança moderna - 77% 

exposição de fotografia -  72% 

museu de arte -  52% 

teatro  - 46% 

cinema -  15% 

 

Enquanto isso, 70% assistiram a pelo menos um show de música brasileira (48% 

em um ano). Portanto, se o governo quer garantir a diversidade que contribui para 

enriquecer a nossa cultura tem que garantir maior oferta dos espetáculos de ballet 

ou música clássica. 

2. O povo brasileiro é sensível à arte em geral 

Os espetáculos do Projeto Aquarius arrastaram milhares de pessoas para assistir à 

música de concerto ou ballet. 

A TVE está em terceiro lugar em audiência nas classes C e D em todo o país. 

A música clássica tocada nas igrejas das zonas norte e oeste do Rio, com entrada 

franca, emociona os espectadores que nunca haviam assistido a um concerto. 

No dia de seu aniversário, o Theatro Municipal abre as portas com entrada franca e 

fica rodeado por filas de pessoas humildes que querem entrar durante todo o dia. 

Estes, e muitos outros são exemplos para calar aqueles que acham que povo não 

gosta de cultura sofisticada. 

3. A música de concerto depende de investimentos diretos do estado 

Em qualquer lugar do mundo, música de concerto, ballet e ópera dependem de 

recursos do governo. Esperemos que o governo Lula cumpra com o seu papel nesse 

sentido. 

Depois do desmonte dos anos 90, a música de concerto conseguiu recuperar parte 

da sua vitalidade no Rio, principalmente graças às leis de incentivo. Esperamos 

que, com as mudanças propostas, não se vá perder o pouco que foi conseguido. 

Quando se diz que o modelo de financiamento proporcionado pelas leis de incentivo 

está esgotado, pode-se estar falando do orçamento da BR, que pouco patrocina a 

música.  

4. Descentralização sim, sem esvaziar os pólos de cultura 

Aponta-se como absurdo o fato de que 80% dos recursos gastos através das leis de 

incentivo estarem concentrados no eixo Rio/SP. Não seria isto apenas uma 

decorrência de que estes foram até hoje os pólos de cultura do país? Não será Paris 

responsável por 80% da criação, quando se pensa na França? 
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Há que descentralizar sim, mas favorecendo o aparecimento de novos pólos de 

criação por todo o país. Dividir simplesmente os recursos das leis de incentivo por 

todas as regiões é um mecanismo simplista que vai apenas esvaziar os atuais 

centros de criação. 

Uma forma de fazer que o público de todo o país se beneficie do que é produzido 

com recursos das leis de incentivo é aumentar a circularidade: 

… Ressuscitar a Rede Nacional de Música, projeto importante da FUNARTE, que 

levava música de concerto a todas as regiões do país. 

… Aumentar a presença da música de concerto nas radios e TVs públicas 

… Criar mecanismos efetivos de distribuição de CDs e DVDs 

5. Ópera é música sim 

Parece que, com o desmembramento da Secretaria de Música e Artes Cênicas, a 

ópera está sendo considerando como integrante das Artes Cênicas. 

Perguntinha rápida: quem é o autor da Flauta Mágica? (desce o pano) 
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SSEEMMIINNÁÁRRIIOO  --    BBEELLOO  HHOORRIIZZOONNTTEE  

 

Belo Horizonte, 16  de julho de 2003. 
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APRESENTAÇÃO 

 

 

O Seminário Cultura para Todos – o Financiamento Público da 

Cultura e as Leis de Incentivo de Minas Gerais  foi realizado no 

dia 16 de julho de 2003 no Palácio das Artes em Belo Horizonte. 

O Seminário constituiu-se no segundo de uma série de eventos 

promovidos pelo Ministério da Cultura com objetivo de realizar 

um amplo processo participativo para debater com produtores, 

artistas e gestores de instituições a fim de obter subsídios para a 

proposição de um novo modelo de financiamento público da 

cultura.  

  

Os participantes, em sua maioria provenientes de Minas Gerais, 

tiveram oportunidade de expor suas reflexões e proposições em 

torno da temática e houve comentários das autoridades que 

constituíram a mesa no final de cada período (manhã e tarde). 

 

Este relatório descreve o desenvolvimento dos trabalhos no 

seminário e registra as contribuições dos participantes enviadas 

em meio digital bem como sistematiza as respostas dos 

participantes aos questionários. 

 

 

 

Andrea Zimmermann e Fabio Zimmermann 

Métodos Assessoria e Capacitação 

Tel: (61) 595 1718 

metodos@aip.com.br 

mailto:metodos@aip.com.br
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C 
 
 
 
 
 

CONSIDERAÇÕES INICIAIS 
 

 

 

 

2.1 OBJETIVO DO 
SEMINÁRIO 

 

 
O seminário teve como objetivo: 

 

Promover um amplo debate com  artistas, produtores e 

gestores culturais a fim de obter  subsídios para a 

proposição de um novo modelo de financiamento público 

da cultura, capaz de incorporar outros mecanismos de 

apoio financeiro e renovar os já existentes.   

O propósito é  obter um modelo construído de forma 

participativa que atenda aos requisitos desejados de 

transparência, descentralização e democracia e que 

aponte caminhos de auto sustentabilidade de parte 

significativa da produção cultural brasileira.  

 

 

 

 

 

 

 

2.2 PRODUTOS DO SEMINÁRIO 

 
 

São considerados produtos do Seminário: 

 

 Levantamento dos principais entraves para o acesso 

ao financiamento público federal da cultura (Leis 

Rouanet e Audiovisual); 

 

 Proposições de mecanismos que devem ser adotados 

para garantir a transparência, a democratização, a 

desconcentração e a descentralização do 

financiamento público federal da cultura realizadas 

pelos expositores e participantes. 
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2.3 PROGRAMAÇÃO 

 

QUARTA-FEIRA (16/07) 

 

HORÁRIO ATIVIDADE 

8.45h  

Abertura do Seminário 
  Boas vindas;  

  Considerações do Ministro da Cultura, interino, Juca 
Ferreira e demais autoridades participantes da mesa. 

09.45h 
Objetivos do Seminário  

  Considerações de Sergio Xavier – Chefe de Gabinete do 

Ministro 

09.55h 
Informações sobre o desenvolvimento dos 
trabalhos (programação e metodologia)  

   Esclarecimento das moderadoras -  Métodos  

10.05h 
Debate dos participantes com as autoridades – 

considerações da plenária 

13.00h Almoço  

14.00h 
Exposição das contribuições das entidades 
participantes e considerações da mesa 

18.00h  Encerramento do evento 
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2.4 DINÂMICA DOS TRABALHOS 

 

O desenvolvimento dos trabalhos na oficina ocorreu de acordo 

com as etapas a seguir apresentadas. 

 

Abertura do seminário 
O Seminário iniciou-se com as considerações de abertura e boas 

vindas  dos componentes da mesa de abertura a saber: 

  Ministro Interino da Cultura, Juca Ferreira  

  Secretária Municipal de Cultura, Celina Albano  

  Presidente da Fundação Clóvis Salgado, Mauro Guimarães  

  Representante Regional do MINC em Minas Gerais, Ricardo 

Pimenta; 

  Chefe de Gabinete do Ministro da Cultura, Sergio Xavier; 

  Diretor Executivo da Fundação Biblioteca Nacional, Luiz 

Eduardo Conde; 

  Chefe de Gabinete da Secretaria do Audiovisual, Leopoldo 

Nunes 

  Técnica da Lei Rouanet, Antonieta M.C. Andrade; 

  Representante Regional do Ministério da Cultura no Rio de 

Janeiro, Sérgio Sá Leitão. 

 

Após a cerimônia de abertura, a composição foi mantida durante 

os trabalhos de diálogo com os participantes. 

 
Debate e considerações dos participantes 
Os participantes sugeriram que o evento fosse iniciado com 

questionamentos e considerações da plenária. Após esse 

momento, iniciar-se-iam as exposições de representantes de 

entidades de produtores e artistas.  A proposta foi aceita pela 

organização e durante o período da manhã aquelas pessoas que 

quiseram fazer colocações tiveram oportunidade. Ao final do 

período,  os componentes da mesa teceram comentários e 

responderam às perguntas. 
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Exposições de entidades representantes de 
produtores e artistas 
As exposições foram realizadas no período da tarde.  As 

entidades fizeram propostas e críticas relacionadas ao 

financiamento público da cultura e à política cultural no país.  Os 

textos entregues pelos expositores em meio digital podem ser 

observados no item Resultados deste relatório. 

 

Encerramento do seminário 
O seminário encerrou-se às 18 horas  com  as colocações dos  

componentes da  mesa.  Ao final do evento, os participantes 

entregaram um questionário com respostas a duas perguntas 

chaves. Ele foi aplicado no intuito de contemplar o registro das 

contribuições de formas diferenciadas.
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R 
 

 
 

 
  RESULTADOS 

 

3.1 RESULTADOS DOS QUESTIONÁRIOS 

A fim de obter diferentes tipos de contribuição dos participantes, 

foi aplicado um questionário individual no qual tiveram 

oportunidade de registrar seu posicionamento quanto aos 

entraves para o acesso ao financiamento público da cultura e 

quanto aos mecanismos que devem ser adotados para 

democratização, descentralização, desconcentração e a 

transparência no processo. O questionário pode ser encontrado 

em anexo.  

 

 

Obteve-se uma amostra significativa de respostas dos 

participantes uma vez que 40% dos questionários foram 

entregues preenchidos. As informações estão sistematizadas em 

linhas temáticas, definidas por critério de afinidade a fim de 

facilitar a análise do resultado, conforme apresentado a seguir. 

Os itens marcados com * correspondem  àqueles recorrentes. 

 

 

 

PRINCIPAIS ENTRAVES PARA O ACESSO AO 
FINANCIAMENTO PÚBLICO DA CULTURA 

 

RECEPÇÃO E TRIAGEM 

 Burocracia excessiva para apresentação dos projetos.* 

 Formulários complexos. 

 Burocracia excessiva na prestação de contas. 

 

 

ANÁLISE  

 Burocracia na análise dos projetos. * 

 Não há transparência nos critérios de análise.* 

 Não há transparência na nomeação da comissão de avaliação 

dos projetos. 

 São sempre aprovados os projetos dos mesmos produtores. 

 Desvalorização dos grupos amadores uma vez que as 

exigências para ingresso ao concurso de modalidades de 

financiamento priorizam profissionais com reconhecimento na 

mídia. 

 Demora nos trâmites para aprovação do projeto. 

 

 

CAPTAÇÃO 

 Falta articulação entre os proponentes dos projetos. 

 Dificuldade de captação.* 

 Os intermediários transformam o incentivo cultural  em uma 

ação puramente fiscal. 
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 Desqualificação dos profissionais de captação e dos 

profissionais que recebem projetos em empresas. 

 Os pequenos produtores  culturais não têm acesso às 

empresas públicas e privadas. 

 Dificuldade de negociar a contrapartida com as empresas. 

 Ações de intermediários captadores que oneram e 

monopolizam os recursos incentivados através de sua 

influência pessoal nas empresas. 

 Inexistência de um profissional que ligue o Estado, as 

empresas e os artistas. 

 

 

 

 

LEGISLAÇÃO e POLÍTICA 

 Ausência  de política estruturante de proteção da cultura.  As 

leis cumprem esta função de forma assistemática. 

 Não há uma política cultural de âmbito nacional.* 

 Ausência de suporte do MINC nos estados.* 

 Mecanismos insuficientes e ineficientes. 

 Não há regionalização das ações do  MINC.* 

 Distanciamento da Delegacia Regional  do MINC com a 

realidade da produção cultural em Minas. O Ministério não se 

faz presente nos fóruns de discussão do setor.  

 Ausência de órgão específico para lidar com as diversas 

demandas. 

 Não há clareza nas diretrizes políticas do MINC.* 

 Falta de regulamentação que distribua os recursos captados 

possibilitando que eles cheguem ao artista desconhecido e à 

cultura popular. 

 Leis amarradas à Secretaria da Receita Federal o que inibe o 

empresário. 

 

 

FINANCIAMENTO 

 Dificuldade de obtenção de patrocínio. 

 Má distribuição dos recursos por região em decorrência do 

mercado. 

 Recursos centralizados no RJ e SP – centralização.* 

 O financiamento público via empresas privadas não é 

adequado ao setor cultural e artístico pois tem cunho 

experimental e investigativo e não diretamente artístico. 

 Centralização na aplicação dos recursos.* 

 As pessoas físicas não terem participação expressiva no 

processo de destinação de recursos públicos uma vez que 

elas são os maiores contribuintes do IR no Brasil. 

 Não há recursos direcionados diretamente ao patrimônio 

cultural, à memória e às tradições culturais. 

 Concorrência desleal aos recursos públicos entre Fundações, 

Associações de Amigos de Estatais, etc e iniciativas privadas 

(produtores culturais, artistas, etc) por um mesmo teto 

orçamentário.* 
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COMUNICAÇÃO 

 Não há dados sobre a cultura no nosso país. 

 As empresas desconhecem os mecanismos da lei.* 

 Divulgação ineficiente da lei.* 

 Não há uma definição de cultura. 

 Falta de esclarecimentos sobre o preenchimento do 

formulário. 

 Ausência de mecanismos de diálogo e democratização das 

definições da política pública de cultura (não só Conselhos 

Federais e Estaduais de Cultura). 

 Os produtores não sabem como usar os instrumentos da lei a 

favor de suas produções.* 

 Não publicação da lista de projetos aprovados pelo FNC na 

mídia de grande visibilidade. 

 

 

 

CAPACITAÇÃO 

 Inexistência de cursos específicos para os profissionais da 

cultura. 

 

 

 

INVESTIMENTO 

 Privilegiam-se os artistas mais consagrados para retorno de 

imagem.* 

 Tendência a diminuir os investimentos pelas empresas pela 

crise do país. 

 Investimento insignificante na área cultural social e local.* 

 As empresas que patrocinam o audiovisual ganham duas 

vezes: quando patrocinam e  quanto vendem o filme. 

 As empresas com lucro presumido ou estimado não 

participam. 

 Principais patrocinadores criaram seus próprios institutos 

culturais e administram diretamente os recursos. 

 Empresas estatais com pouca representatividade. 
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MECANISMOS A SEREM ADOTADOS  
 

RECEPÇÃO E TRIAGEM 

 Flexibilização das exigências para a entrada de novos 

participantes no processo cultural. 

 Estabelecimento de conexão para recepção de formulários  

de projetos com Sindicatos Regionais. 

 

 

 

 

ANÁLISE 

 Definição de critérios para a escolha da comissão de 

avaliação dos projetos de modo que ela seja representativa. 

 Contemplar o critério de inclusão social na análise dos 

projetos. 

 Privilegiar as manifestações populares e projetos 

comunitários. 

 Adoção de critérios mais democráticos e participativos. 

 Utilizar o critério 3x1. Para cada ano presente na lei, o grupo 

de empreendedores deverá buscar recursos em outros 

lugares permitindo que outros artistas e grupos sejam 

beneficiados pela lei. 

 

 

 

 

LEGISLAÇÃO e  POLÍTICA 

 Reflexão, discussão e ação integrada dos governos 

municipais, estaduais com o 3º setor. 

 Previsão na lei da distribuição de recursos  por critérios 

estabelecidos das verbas do FNC e Mecenato. 

 Previsão na lei da participação de pessoas físicas, pequenas, 

médias e micro empresas no Mecenato e no Fundo. 

 Separação da dança e das artes cênicas. 

 Criação de edital detalhado definindo as cotas, percentagens 

que serão direcionadas para cada área e localidade. * 

 Percentual fixado no PEC, em tramitação no Congresso 

Nacional, com valor não inferior a 0,5% da Receita 

Orçamentária da União (IR), Estados (ICMS) e Municípios 

(ISS/IPTU), sendo: 0,3% - renúncia fiscal e 0,2% para o 

Fundo. * 

 Criação de leis de incentivo municipais. 

 Criação de editais  regionalizados ou com bancas 

diversificadas de transformação. 

 Criação de uma política de corte racial na lei para que 

projetos voltados para a comunidade negra sejam aprovados 

e assessorados.  

 Criação de uma política de equidade de gênero na lei. 
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FINANCIAMENTO 

 Criação de um fundo próprio para as ações culturais das 

empresas estatais para que as instituições vinculadas a elas 

não concorram aos recursos das leis de Incentivo a Cultura 

 Criação de fundos alternativos para projetos que não se 

insiram em locais onde há empresas qualificadas, o que 

significa diferenciar os projetos em: proj. de incentivo fiscal 

(Mecenato) e proj. de fundo de natureza jurídica com fins 

lucrativos. 

 Diferenciação de incentivos permitidos para as empresas, de 

forma a permitir que empresas de pequeno porte possam 

investir mais verbas. 

 Criação de um fundo compulsório junto aos patrocinadores, 

que seja destinado a uma conta central do MINC, e realocado 

entre as demandas culturais populares. 

 Descentralização acabando com a visão mercadológica que 

existe hoje no país. 

 Direcionamento dos recursos para as regiões que são pouco 

beneficiadas. 

 Criação de fundos de incentivo direcionados especificamente 

a projetos de memória, patrimônio cultural, tradições e 

patrimônio intangível. 

 Criação de um fundo específico para patrimônio imaterial. 

 

 

COMUNICAÇÃO 

 Publicação extensiva e ostensiva, não só em meio eletrônico, 

de resultados de projetos aprovados nos editais.* 

 Criação de jornais, revistas e outras publicações sobre o 

andamento dos projetos. 

 Implementação de postos de informação para grupos de 

tradição e principiantes. 

 Sensibilização de outros setores do governo, principalmente 

Min. Fazenda, Min Planejamento, Min Trabalho e área social, 

para a questão cultural como a base para o desenvolvimento 

do sentido de cidadania 

 Divulgação ampla das diretrizes de uma política cultural 

(entende-se que a Lei de Incentivo é apenas uma extensão 

dessa política, diferentemente do que vem acontecendo, 

onde esta substituiu a responsabilidade do Estado);  

 Divulgação ampla dos mecanismos de Isenção Fiscal através 

de Patrocínio Cultural dentro das grandes empresas, de 

maneira a incentivá-las e desmistificar o processo de 

patrocínio.* 

 Implementação  do acompanhamento da avaliação dos 

projetos de forma ágil via Internet. 

 Divulgação dos projetos culturais nas escolas e universidades 

estimulando a educação e o interesse pela cultura.  

 Divulgação permanente das linhas de fomento cultural. 

 Envio de mala direta para todos os produtores culturais sobre 

editais e concursos. 

 Criação de um banco de dados para acesso ao público que 

forneça informações sobre os projetos com suas 

características bem como de potenciais patrocinadores 

incluindo perfil, áreas de interesse, etc. 
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PARTICIPAÇÃO e DESCENTRALIZAÇÃO 

 Criação de conselhos da sociedade civil nas três esferas: 

municipal, estadual e federal; para uma interlocução direta 

com os governos e garantir a descentralização de poder e 

recursos. Os Conselhos devem ser paritários, deliberativos e 

permanentes.* 

 Criação de mecanismos para fiscalização e registro do 

andamento  dos projetos aprovados e em realização. 

 Participação em concertos de cultura locais. 

 Consolidação dos Conselhos de Cultura.* 

 Realização de seminários e fóruns de debates entre 

produtores de arte, profissionais e amadores promovidos por 

entes públicos para divulgação das leis de incentivo cultural.* 

 Apoio a ONGs locais no interior do país. 

 Descentralizar equipamentos e criar coordenações sólidas em 

Brasília. 

 Descentralização das autarquias ligadas ao MINC com ações 

em mais regiões do Brasil. 

 Formação de gestores e agentes culturais regionais e locais.* 

 Promoção de cursos de elaboração de projetos, captação de 

recursos e articulação para concretização de parcerias, 

gestão de marketing cultural com acesso às organizações 

comunitárias, novos artistas e produtores culturais.* 

 Reestruturação das delegacias regionais do MINC. 

 

 

INVESTIMENTO 

 Investimento junto a empresas para valorização do  selo 

MINC em determinado projeto. O sele garantiria a excelência 

do projeto. 

 Estabelecer que as Fundações, principalmente das empresas 

estatais, sejam obrigadas a adotarem 50% de aplicação do 

patrocínio de projetos culturais menores. 

 

 

OUTROS 

 Criação de programas diferenciados para setores da 

sociedade e para áreas do fazer cultural. 

 Investimento em formação dos profissionais de cultura. 

 Criação de mecanismos como premiações para projetos, 

produtos culturais, programas de formação, dentre outros. 

 Realização de diagnóstico cultural de investimento dos 

recursos. 

 Realização de pesquisas para avaliar as especificidades 

culturais de cada região/localidade. 

 Criação de um organismo centralizador do fomento cultural, 

onde produtores e financiadores possam se reportar, 

independentemente da esfera política. 

 Formação de público. 

 Criação de órgãos, como os Juizados de Pequenas Causas, 

para interceder por projetos populares que tenham um valor 

máximo definido. 

 A ANCINE ou outro órgão federal deve fiscalizar os Festivais 

de Cinema no país. 
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 Realização de auditorias trimestrais visando maior 

transparência no processo da Lei ou do financiamento 

público.* 

 Incentivo a formação de bibliotecas pelo interior do país com 

recursos de multimídia. 

 

 

 

 

3.2 PROPOSIÇÕES DAS ENTIDADES EXPOSITORAS 

As entidades que se inscreveram como expositoras no evento 

registraram suas propostas em textos os quais são apresentados 

na íntegra nesta seção do relatório. Deve-se ressaltar somente 

estão disponibilizadas as exposições entregues em meio digital 

(disquete ou e-mail) para a equipe de coordenação do 

Seminário. 

 
AGENTZ PRODUÇÕES CULTURAIS / FESTIVAL MUNDIAL DE CIRCO DO 

BRASIL 

 

Alguns destes pontos já foram expostos oralmente durante o seminário, no 

entanto, gostaria de sistematizá-los melhor através de uma redação mais clara. 

Alguns dos pontos apresentados a seguir são, acredito, mais de ordem prática do 

que propriamente conceitual como muitas das propostas apresentadas durante o 

seminário realizado em Minas. São eles: 

 

1. Constituição/composição dos conselhos consultivos/gestores do 

“fundo”: ao contrário da área audiovisual, a maioria das áreas artísticas 

não possuem uma experiência associativista, sendo representada na maioria 

das vezes por órgãos e entidades cuja legitimidade pode (e deve) ser 

questionada. Não gostaria de citar exemplos, mas acredito sinceramente 

que o registro e a contribuição obrigatória em vigor em muitas categorias, 

retira destas toda e qualquer legitimidade/representatividade. No entanto, 

na falta de outras entidades, órgãos, sindicatos, associações etc. são elas 

que acabam cumprindo o papel de “entidade representativa” desta ou 

daquela categoria. Partindo deste pressuposto, gostaria de saber, quais 

serão os critérios de representação de determinadas áreas nos Conselhos 

mencionados durante o seminário, principalmente de toda uma classe de 

profissionais gerada pós-leis de incentivo – os produtores e gestores 

culturais – e que não possui órgãos ou entidades que os represente 

oficialmente? Estes profissionais sequer são reconhecidos como tais, pois 

como foi dito, constituem uma atividade recente cuja formação acadêmica 

ou mesmo técnica, se existe, ainda não foi regularizada.Vale salientar que 

muitos destes produtores e gestores são também atores e/ou músicos, que 

administram seus projetos, companhias e grupos, mas que não se sentem 

representados pelas entidades existentes. Outra questão que se coloca é a 

natureza da atuação destes conselhos. Eles serão consultivos ou gestores? 

 

2. Distribuição dos recursos do Fundo: durante o seminário foram expostas 

várias experiências (inclusive do IPHAN), sobre o uso de recursos 

provenientes das leis de incentivo fiscal para suprir gastos e viabilizar 

projetos em instituições, fundações, autarquias e órgãos ligados ao governo 

(municipal, estadual e federal). Diante da absoluta ausência de dotação 

orçamentária própria, a única saída encontrada por estas instituições foi a 
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criação de associações de amigos e outras entidades, aparentemente 

desvinculadas do poder público, para viabilizar o acesso aos recursos 

provenientes da renúncia fiscal. Esta prática, apesar de proibida em lei, é 

amplamente conhecida. Não tenho dados precisos, mas acredito que eles 

possam ser facilmente detectados através dos projetos aprovados nas leis 

de incentivo fiscal, somando montantes significativos do total de recursos 

disponibilizados através destes mecanismos. Considero esta “concorrência” 

desleal, pois a contrapartida e a reciprocidade alcançada por muitos destes 

projetos, aliados ao interesse dos governos e a barganhas políticas 

delineadas pelo próprio Estado em situações estratégicas, criam um cenário 

extremamente injusto na “corrida” pelos recursos disponíveis. Quais serão 

os mecanismos criados para se evitar este tipo de prática no novo formato 

proposto?  

 

3. Continuidade dos projetos: Como foi exposto por outras pessoas e pelo 

próprio Ministro interino Juca Ferreira, um dos principais problemas da 

produção cultural no Brasil é a disparidade criada pela política de mercado, 

que privilegia projetos de grande porte e de grande visibilidade na mídia. 

Este processo tem desdobramentos e conseqüências imensuráveis, pois se 

de um lado, gera uma produção extremamente pasteurizada/padronizada, 

dirigida não pela inquietação estética e pelo papel social que a produção 

artística naturalmente possui, de questionamento, conhecimento e 

investigação (estética e conceitual), por outro lado colabora para a 

banalização dos conteúdos (e conseqüentemente do público) e marginaliza 

toda e qualquer produção que foge deste padrão. Além disso, estas 

produções são geralmente caras e excludentes, vide as grandes produções 

teatrais e musicais que passaram por Minas Gerais nos últimos anos, com 

ingressos chegando a casa dos R$ 120,00. Neste sentido, os que não optam 

pelo modelo proposto, dificilmente sobrevivem no mercado. Neste quadro, 

um tanto quanto drástico, há raras e belas exceções. No entanto, é 

necessário ressaltar, que a longo prazo este processo pode gerar 

desdobramentos ainda mais graves do que os aqui descritos, principalmente 

se pensarmos que algumas gerações de jovens neste país jamais foram ao 

teatro, ao cinema ou a um show musical. Cruzando estes dois dados, temos 

de um lado uma parcela significativa dos recursos provenientes da renúncia 

fiscal destinada a uma porcentagem relativamente pequena de projetos, que 

atendem a uma elite que paga ingressos subsidiados por verbas públicas 

apesar de serem inacessíveis à maioria da população.  Por outro lado, temos 

uma parcela da classe artística na periferia da produção artística, com 

produções baseadas em baixos orçamentos, cuja qualidade e capacidade de 

circulação fica circunscrita a um esquema mais mambembe que profissional. 

È a qualidade desta produção que está em jogo. Sem privilegiar projetos 

que fomentem a produção voltada para a pesquisa estética e de novas 

linguagens, que invistam na constituição de uma estrutura digna para 

grupos e projetos (principalmente aqueles que têm como meta uma ação 

residual na comunidade em que estão sediados), a produção cultural do 

país jamais irá gerar novas gerações de artistas e de público.  A 

preocupação aqui é sair da cilada da política de eventos e fomentar projetos 

de continuidade, cuja produção e vínculos com a comunidade sejam 

construídos com o tempo e com o cuidado necessários, e não a mercê, de 

toda uma rede de intermediários (leia-se captadores ou seus pares que 

desempenham funções semelhantes) que mediam o processo de captação 

entre artistas e empresas, outra das inúmeras e tristes heranças deixadas 

pelas leis de incentivo. A pergunta é: haverá critérios suficientemente claros 

que separem o “joio do trigo”? Não seria o caso de estabelecer categorias 

distintas para produções de grande porte e de forte penetração na mídia e 
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mecanismos próprios de fomento para a produção continuada, destinada a 

formação de público e à ação residual nas comunidades? Fica a sugestão. 

 

4. Burocracia versus informalidade do mercado de trabalho: também 

neste caso não tenho dados precisos, mas em reportagens recentes e 

mesmo na prática, lidamos com situações absurdas, tentando cumprir as 

determinações e exigências fiscais e contábeis na prestação de contas das 

leis de incentivo e a contratação de prestadores de serviço e profissionais 

que atuam no campo artístico Citando o exemplo do circo*, onde o grau de 

informalidade é inclusive característico da atividade, há uma enorme 

dificuldade em compatibilizar a contratação de determinados trabalhos 

dentro dos rígidos critérios de prestação de contas. Como foi colocado em 

outra intervenção, o pagamento de prestadores de serviços e profissionais 

via RPA, torna-se inviável em muitos projetos devido a porcentagem dos 

impostos que incidem nestes casos (chegando a quase 50% dependendo 

dos valores). Outra questão a ser levantada é o acesso aos mecanismos de 

incentivo fiscal pela maioria da população. Tanto quanto a exclusão cultural, 

a exclusão digital é um fato. O acesso à maioria das leis de incentivo é feito 

via computador, além disso, a complexidade dos formulários e da própria lei 

é excludente. Existe alguma proposta para simplificar o acesso ao 

mecanismo que será implantado? 

 

* No caso do Circo, houve um Seminário em São Paulo este ano que propôs 

algumas alternativas para a contratação e registro de artistas, assim como o 

estabelecimento de critérios únicos na cobrança de taxas, licenças e 

impostos exigidos atualmente para a montagem de circos, no nível 

municipal. O Secretário de Artes Cênicas participou deste seminário e existe 

uma série de propostas que visam estimular a atividade no Brasil, que vem 

passando por inúmeras dificuldades. Uma delas é o fato de estar alijada do 

acesso às leis de incentivo, devido a itinerância, uma das suas principais 

características. O circo tradicional provavelmente é a área das artes cênicas 

que menos foi contemplada com incentivos via renúncia fiscal. Outra 

sugestão importante, neste caso, é a elaboração de uma política 

cultural específica para a área de circo, principalmente o circo 

tradicional, de lona, cujas estatísticas mais recentes apontam para 

uma realidade bastante preocupante, para não dizer alarmante. 

 

5. Processo de transição versus paralisação da produção cultural: 

apesar de praticamente “inaugurar” um processo de mobilização há muito 

não visto no país entre os vários setores da produção cultural (não 

avaliando aqui motivações e estratégias destes grupos), a discussão que as 

mudanças nos mecanismos de financiamento à cultura vem gerando, por si 

só já poderia ser considerada um avanço. No entanto, paralelamente a este 

processo que deve ser permanente e não-excludente, podemos notar 

com certo pesar e temor, que uma porcentagem significativa de projetos 

programados para 2003 foi afetada diretamente pela instabilidade 

provocada pelas mudanças previstas e também pela ausência de uma 

agenda que estabeleça claramente os rumos a serem tomados, assim como 

um cronograma que norteie tais decisões. Entre uma coisa e outra todo, o 

processo decisório está paralisado a meses. Se de um lado a definição dos 

critérios de patrocínio das estatais (responsáveis por boa parte dos recursos 

que financiam cultura no país) passa por constantes adiamentos, sendo 

indefinidamente prorrogados em meio a declarações descompassadas da 

SECOM e da direção das empresas; por outro lado os produtores 
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encontram-se praticamente em choque, adiando e/ou cancelando projetos 

que em outros tempos já teriam seus patrocínios resolvidos. São duas as 

questões em relação ao que foi colocado: 

▪ Como será este processo de transição? Entre a inevitável extinção dos 

mecanismos em vigor e o modelo proposto, como a produção cultural 

deverá se acomodar durante este período? Existe alguma estratégia ou 

alguma proposta que possa suprir os danos já causados? 

 

▪ Como as estatais vão definir os critérios de incentivo neste novo formato 

proposto e como se evitar o tráfego de influências na decisão dos 

projetos a serem patrocinados por elas?  

 

 

6. Garantia dos recursos destinados ao fundo e desembolso das 

parcelas: dentre as inúmeras experiências existentes no país com fundos 

destinados à cultura, posso falar com certa propriedade do caso do Fundo 

de Projetos Culturais, proposto como um dos mecanismos viabilizados 

através da Lei Municipal de Incentivo Fiscal de Belo Horizonte. Este fundo foi 

proposto, num primeiro formato, para subsidiar projetos categorizados 

como “experimentais”. Dentro desta categoria seriam contemplados projetos 

destinados à pesquisa, cujas características não são atraentes ao patrocínio 

das empresas. Passando por inúmeras revisões que se resumiam 

basicamente numa divergência do que era ou não “experimental”, o Fundo 

permaneceu sendo motivo de discussão, menos pelo teor ou formato dos 

projetos que subsidiava, mais pelo constante atraso no desembolso das 

parcelas estabelecidas e acordadas entre proponentes e Secretaria Municipal 

de Cultura. Nos últimos dois anos, dos dois projetos aprovados pelo FNC 

(produzidos ou propostos) pela minha empresa, o atraso no desembolso das 

parcelas nunca foi inferior do que 4 meses. Na esteira destes 

acontecimentos, inúmeros projetos foram inviabilizados, fornecedores e 

prestadores de serviço foram perdidos, comunidade e público tiveram 

expectativas frustradas, e pior, muitos projetos sequer foram iniciados. 

Apesar dos recursos destinados ao FPC estarem devidamente previstos e 

destinados no orçamento da Prefeitura, o atraso é senão um descaso, um 

empecilho ao desenvolvimento das atividades propostas. Diante desta 

experiência frustrante e demasiadamente indigna com o FPC em Belo 

Horizonte, a pergunta e mais exatamente o temor são: como será gerido o 

Fundo, proposto como substituição às leis de incentivo, sem que os recursos 

a ele destinados não fiquem a mercê do fluxo de caixa do governo?  
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INSTITUTO TERRAZUL 

 

GESTÃO CULTURAL DE PROCESSOS ESTRUTURANTES 

 

 

1 – CULTURA E DESENVOLVIMENTO HUMANO. 

 

O mundo já caminha numa revolução pós-industrial, rumo a chamada civilização da 

informação e do conhecimento. A eliminação da miséria e a ocupação do tempo 

livre, de maneira criativa e inclusiva, são os grandes desafios para a humanidade 

neste próximo milênio. 

 

No Brasil, o novo governo tem enfatizado a busca de novos modelos para o 

desenvolvimento humano e social. Temos a certeza que a cultura, em harmonia 

com um novo papel assumido pelo Estado, deve se colocar como uma força 

indutora de políticas publicas e poderosa ferramenta de transformação social. 

 

A cultura no país, nos últimos anos, foi deliberadamente lançada à mão única e 

invisível do chamado mercado, suprimindo e oprimindo a diferença, outros modelos 

e práticas - igualando desiguais.  

 

É preciso resgatar conceitos de diversidade e liberdade cultural, redimensionando o 

papel do Estado, sua relação com a esfera publica, no seu sentido mais amplo, em 

beneficio de todo o povo brasileiro e em consonância com a construção de uma 

nova ética e transformação planetária. 

 

2 - DIVERSIDADE CULTURAL E DEMOCRACIA. 

 

Neste sentido, na formulação de novas políticas culturais, é fundamental que se 

trabalhe para estabelecer uma clara distinção entre indústria do entretenimento e a 

fruição da diversidade cultural, plural e autêntica produzida no país - sem a 

exclusão de uma ou de outra - mas que se busque através de novas ferramentas - 

descentralizar e desconcentrar modelos de fomento e difusão, democratizando 

informação e recursos para todo o Brasil.  

 

Num país de dimensão continental é necessário, por um lado, a adequação e o 

fortalecimento de mecanismos e instâncias já existentes, por outro, a criação de 

novos espaços para a interlocução e participação democrática nesse processo. 

Espaços permanente de diálogo, de papel pró-ativo nas definições e na condução 

de políticas publicas em âmbito local, regional e nacional, que envolva todos os 

setores da produção cultural, das organizações não governamentais, dos órgãos e 

instituições públicas e privadas.  

 

Para isto é preciso que não troque o planejamento e investimento estrutural, pelo 

improviso reativo. Sem medo de definir o que é ou não de interesse público, de 

maneira democrática e transparente, sem paternalismo de gabinete ou 

favorecimento, construindo uma política de aliança estratégica com grupos, 

projetos e organizações que sejam eleitos pela sua importância, relevância e valor.  

 

É preciso favorecer a criação de agencias e instâncias nacionais e regionais de 

profundo dialogo e deliberações com todos os setores culturais, num verdadeiro 

“choque de participação”. Uma política ousada, estruturante, desafiadora e 

transformadora, sintonizada com o desafio da reinvenção deste pais. 
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3 - PROCESSSOS ESTRUTURANTES 

 

Estas propostas se orientam a partir de eixos estratégicos definidos, na década de 

90, pelos encontros mundiais de cultura e desenvolvimento da UNESCO, bem como 

os princípios que regem a AGENDA 21, como segue:  

- projetar e realizar ações de interesse público tendo na Cidade e na 

qualidade de vida urbana sua principal referência de trabalho para 

o desenvolvimento humano e sustentável local; organizar sistemas de redes 

horizontais e de cooperação, integrando os principais agentes culturais e 

sociais, governamentais, não governamentais e empresarias do município e 

da região, num processo em construção permanente e não linear; gestão 

democrática, de consensos coletivos, respeitando diferenças e conflitos, 

preservando autonomias e identidades, identificando demandas estruturais 

por áreas e/ou setores da cultura que se configurem como indutoras de 

desenvolvimento local. 

 

- processos e projetos ESTRUTURANTES que contemplem a DIVERSIDADE e 

LIBERDADE CULTURAL, com uma distinção clara e objetiva entre a industria 

do entretenimento e produção cultural autentica e identificada com: a 

memória e as tradições do povo brasileiro e a valorização da língua e 

identidades nacionais, com: o espaço da DIFERENÇA, do novo e do 

experimental; Políticas Públicas que tratem os diferentes de forma diferente. 

- processos e projetos que estimulem e promovam a FORMAÇÃO  e 

ACESSIBILIDADE  pública ao fazer criativo, aos produtos e aos bens 

culturais, em especial da JUVENTUDE e de áreas carentes. 

- desenvolvimento de um amplo modelo de articulação capaz de garantir 

SUSTENTABILIDADE  e CONTINUIDADE ao programa, através da indução de 

ações e instancias de DESCENTRALIZAÇÃO DE PODER E RECUSOS, 

estimulando e favorecendo da cultura política de fortalecimento da esfera 

pública e da sociedade civil; 

- novos modelos de PARCERIA, COOPERAÇÃO E SINERGIA entre diversos 

setores governamentais e não governamentais, rede ensino, veículos de 

comunicação, instituições e empresas, publicas e privadas, em âmbito local, 

nacional e internacional. 

 

 

4 - PROPOSTAS: 

 

1 – Promover uma cartografia cultural em todo o Brasil, aproveitando as pesquisas 

já existentes, mas ampliando diagnósticos com um mapeamento quantitativo e 

qualitativo, ampliando  a visão da cultura local, das demandas reais, do acesso a 

cultura pelas populações, dos impactos de cada projeto, etc. (Ex: o estado em 

parceria com institutos de pesquisa e agencias de publicidade, e/ou via rede de 

organizações não governamentais, etc. )  

2 – Identificar e promover “processos estruturantes” baseados em pesquisas por 

região, cidade e /ou setor cultural que se justifique como de interesse público, que 

regule e equilibre o processo produtivo de um ou mais setor da cultura local 

(demanda real) com a promoção do acesso público a este bem cultural (demanda 

potencial), realizando inclusão cultural. Seleção de projetos para realização através 

do Termo de Parceria. 
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3 – Promover uma relação estratégica com organizações da sociedade civil, 

devidamente qualificadas e capacitadas para se tornarem “agencias locais”  

credenciadas pelo exercício do “Termo de Parceria” (Lei Oscips). Incentivo a 

formação de consórcios locais de empresas com benefícios fiscais; (Governo 

Federal e Ongs em parceria com conselhos municipais de cultura, prefeituras etc.)  

4 – Incentivo a formação de Redes e Fóruns regionais, qualificados para a 

participação em instâncias nacionais de definição das políticas culturais; 

5 – Banco Nacional de informações, contratos, convênios, editais, Termo de 

Parceria, Projetos aprovados, projetos realizados, com seus proponentes e 

patrocinadores; Transparência Total. 

6 - Criar um Grupo de Trabalho que estude e viabilize uma combinação ousada e 

inovadora que articule Fundo Governamental e Não Governamental com o incentivo 

fiscal junto ao setor privado.  Exemplos:  

- 50% das verbas das Estatais seriam destinadas ao Fundo Nacional de 

Cultura;   

- Parcerias com Agencias Internacional e Instituições Nacionais no sentido 

de financiar projetos estruturantes do setor cultural e programas de 

interesse públicos;  

- Para fazer uso do benefício fiscal, o empresário destinaria ao Fundo Nacional de 

Cultura, um percentual a ser definido (mas significativo) do valor de apoio a 

projetos culturais. 

- Incentivar esforços para que o setor publicitário e os meios de comunicação 

tenham uma participação efetiva na composição financeira do Fundo Nacional de 

Cultura. 

 

 

ASSOCIAÇÃO CURTAMINAS 

 

Incentivos Fiscais para o Setor Audiovisual 

 

 A Associação Curta Minas desde a sua fundação em 1999 é 

representante da Associação Brasileira de Documentaristas 

(ABD Nacional) em Minas Gerais. Atualmente a ABD tem 

representação em 21 estados brasileiros e sua atuação tem 

sido o diferencial na definição de uma política estruturante 

para o setor audiovisual independente. 

 

Entre os trabalhos realizados pela Associação estão: 

. 1° Prêmio Estímulo ao Curta Metragem – Concurso para realização e finalização 

de curtas metragens em 35mm 

. Projeto Curta Circuito – Programa de Exibição permanente 

. 3a Mostra Curta Minas – evento competitivo voltado para a exibição de curtas e 

vídeos mineiros 

 

O Primeiro Prêmio Estímulo ao Curta Metragem em Minas Gerais, promovido 

pela Associação Curta Minas descongestionou uma demanda de produção mineira 

quando 14 filmes foram produzidos em 2000 e 2001 gerando uma produção 

recorde de 25 filmes em dois anos. 

 

O objetivo, como o próprio nome diz, é criar uma forma de incentivo e apoio 

à produção e finalização de curtas mineiros, colaborando para o aquecimento do 

mercado nacional de curtas metragens 
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O Prêmio só foi possível de se viabilizar através da Lei Estadual de Incentivo 

a Cultura, graças ao empenho do Secretário de Cultura de Minas Gerais que buscou 

recursos junto a CEMIG. 

 

A Associação Curta Minas realiza neste ano de 2003 a 3ª edição da Mostra 

Curta Minas, Este evento só pode ser ampliado, se comparado às outras duas 

edições, por ser viabilizado através do Fundo Municipal de Cultura de Belo 

Horizonte. Eventos desta natureza, muito mais voltados à formação e consolidação 

de novos públicos que propriamente a uma atuação mercadológica competitiva não 

se realizariam através da captação de recursos prevista nas Leis de Incentivo. 

 

A partir do momento em que se entende a sociedade como consumidora de cultura, 

entende-se sua capacidade de atuar no desenvolvimento econômico, bem como a 

indústria que esta por trás disso. A relação de ser um produtor e não somente um 

país importador – potencialidade de mercado externo – de filmes e produtos 

audiovisuais que vem a afetar nossa economia é um dos fatores a serem 

considerados em um mundo globalizado.    

 

Trecho do livro Prestando Contas aos Mineiros – Avaliação da Lei Estadual de 

Incentivo à Cultura  - realizado pela Fundação João Pinheiro 

 

“...o segmento cultural, numa perspectiva comparada, não recebe tratamento 

condizente com sua capacidade de promover o desenvolvimento econômico.” 

 

A Curta Minas entende que deve ser dado tratamento especial a cada etapa da 

cadeia percorrida pelo produto audiovisual: Formação - Produção - Distribuição - 

Exibição - Comercialização - Preservação - Formação de Público 

 

1 Objetivos da legislação de financiamento da cultura 

A Curta Minas defende a idéia de um edital para obras audiovisuais – com dotação 

orçamentária específica – que beneficiem longas, curtas e vídeos através da criação 

de um Fundo Especial para o setor Audiovisual 

 

2 Seus instrumentos e mecanismos 

Pesquisas, estudos, levantamentos técnicos, realizados junto à instituições, 

escolas, órgãos culturais públicos e privados, bem como o setor Primário, 

Secundário e Terciário existentes em cada região  

Estas informações determinam o dinamismo econômico de cada região o que 

possibilita a descentralização da aplicação de recursos. 

 

3 Sua regulamentação 

Num primeiro momento deve ser feito um diagnóstico da situação audiovisual de 

cada região e a partir então dos dados obtidos fazer com que os recursos 

destinados sejam proporcionais à demanda das necessidades das etapas menos 

desenvolvidas, para que o percurso natural de cada produto possa ser cumprido.  
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A Curta Minas entende por fim, que qualquer desenvolvimento de uma política 

pública para o setor cultural deve passar pela participação efetiva do Estado, que 

precisa reassumir seu papel legítimo de gestor e regulador desta política. Para isso 

pode e deve se utilizar de diversos recursos, inclusive das Leis de Incentivo, mas 

não tê-las como única alternativa para desafogo da demanda do setor cultural do 

país. 

 

Belo Horizonte, 16 de julho de 2003 

Associação Curta Minas 

 

COOPERSAMBA 

 

Porposta : Instrumentos e Mecanismo de Fomento à Cultura 

Proponente: Raimundo Nonato da Silva – Presidente da Coopersamba – BH 

 

1 )  Conceder ao Samba os mesmos direitos da Música Erudita , Música 

instrumental que tem 100% de renúncia fiscal.  

Reflexão:  O samba é um estilo musical Brasileiro nato, um patrimônio da cultura 

nacional, que merece ser fomentado com uma política de difusão e democratização. 

 

2 )  Colocar a disposição da sociedade mecanismos mais eficientes para 

financiamento da produção cultural dos artistas nacionais e suas obras com 

abrangência nacional e internacional... 

 

3 ) Fomentar a Criação de Cooperativas Artísticas, criando um sistema de 

fiscalização e premiação por bons serviços prestados a sociedade premiação 

regional e nacional.  

 

4 ) Ministério da Cultura promover festivais internacionais visando incentivar e 

promover  os artistas nacionais e o intercâmbio cultural com outros paises.  

 

5 ) Ministério da Cultura criar um festival interno para  e incentivar e valorizar os 

artista novos talentos 

 

6 ) Substituição da Proposta de renuncia fiscal , por fundo com comissões de 

analise técnica regionais, e comissão formada por poder público, comunidade 

artística, eleita democraticamente pela comunidade artística de sua região.  

 

7 ) Montar uma agenda de distribuição dos incentivos do Fundo, com 30 dias para 

analise técnica, 30 dias para publicação de resultados, e trinta dias a partir da 

divulgação dos resultados começar a receber as parcelas 

 

8 ) Campanhas de conscientização da importância de Doações de recursos ao fundo 

nacional de cultura.  

 

9 ) Criar uma metodologia de prestação de contas mais organizada, transparente e 

sistemática dos recursos utilizados pelo ministério da Cultura, deixando a 

disposição da sociedade a prestação de contas Via Internet, podendo ser acessada 

a qualquer momento e de forma retroativa. 
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ABRAPE 

 

 

Tema: Os objetivos da legislação de financiamento da cultura  

 

 

É apontado, no documento do Ministério da Cultura que convida para esse 

seminário, o esgotamento das leis de incentivo à cultura e do áudio visual. 

Ora, como poderia ser diferente se estas vêm sendo praticadas de forma não 

democrática, não transparente e não descentralizada? 

 

Em primeiro lugar,  há de se ter compreensão de que uma lei de incentivo, 

financiada por renúncia fiscal do Estado – recurso público -, só deva ser aplicada 

para financiar projetos que tragam benefícios públicos e efetivos à sociedade. 

 

Uma lei cultural de incentivo tem que ter como premissa uma maior 

democratização da cultura em nosso país. Deveriam ser contemplados: 

 

• Projetos realizados em praças públicas - levando cultura gratuita à 

população e/ou que pratiquem preços efetivamente populares; 

• projetos de novos artistas - que ainda não conseguem recursos no mercado 

pelo nome ainda pouco conhecido; 

• projetos experimentais – que buscam novos processos de manifestação 

artística e que ainda não têm um público formado.  

 

O Benefício, tem que ser para todos! 

 

Não se pode admitir que recursos públicos sejam utilizados por produtores, 

espetáculos e artistas, consagrados, que levam o resultado artístico para teatros e 

pequenas casas de espetáculo, atendendo um público restrito e praticando preços 

de ingressos elevados. Qual o benefício gerado para a sociedade? Quem se 

beneficia dos recursos públicos? Tudo bem que se realizem em pequenos locais e 

cobrem seus elevados ingressos, mas há de se contemplar no projeto uma ação de 

cidadania, seja ela social (sessões gratuitas para estudantes de escolas públicas, 

ingressos em troca de doações, etc.) ou educativa (realização de workshops 

gratuitos, espetáculo com tema científico e/ou ambiental) - o Edutretenimento. 

Enfim, que seja justificado o uso do dinheiro público.   

 

É preciso se criar também, um mecanismo para descentralizar a aplicação desses 

recursos, através de um sistema em que, empresas de nível nacional, apliquem 

seus recursos incentivados de forma proporcional, distribuídos nas regiões em que 

atua, buscando uma maior descentralização do investimento cultural. 

 

Por outro lado, deve-se monitorar a utilização, dos recursos incentivados, por 

fundações das próprias empresas detentoras destes - pratica que vem sendo usada 

indiscriminadamente. Além das empresas privadas, os produtores culturais, 

maiores responsáveis pela disseminação da cultura em nosso país, ainda disputam 

com organismos do próprio Estado os poucos recursos que existem.  

 

Perdoe-me o pequeno grupo de cineastas que se levantou contra a condição 

proposta de se  exigir uma contra partida social, para o caso de financiamentos de 

projetos com recursos de estatais, através de lei de incentivo federal. Parece-me 

que eles não estão fazendo parte do mesmo mundo que eu.  Realmente, não se 

deveria exigir. Eles deveriam ter sensibilidade própria de incluir em seus projetos, 

por exemplo, a exibição de filmes de qualidade nas periferias e áreas pobres de 
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nosso país, levando cultura para a população, com recursos da população. Se há a 

necessidade de se exigir, é porque falta atitude e consciência social espontânea. 

 

Hoje, se fala muito no termo Responsabilidade Social. Isso até virou moda. Grife de 

marketing de empresas e governos. Precisamos pensar nisso com mais verdade. 

Isso é Responsabilidade Vital, é sustentabilidade. 

 

Temos que buscar, mais que nunca, a Unidade. Visão sistêmica da sociedade. É 

preciso elevar a consciência e perceber que é chegado o momento de se dissolver a 

ilusão da separatividade. 

 

 

Atenciosamente, 

 

Alessandro Queiroga 

Diretor Operacional 

 

 

 

 

SECRETARIA  MUNICIPAL DE CULTURA DE NOVA LIMA 

 

SISTEMA NACIONAL DE FINANCIAMENTO  

DO SETOR PÚBLICO DE CULTURA 

 

Proposta para discussão, elaborada pela Secretaria Municipal de Cultura de Nova 

Lima, como tema de exposição no SEMINÁRIO CULTURA PARA TODOS, do 

Ministério da Cultura, em Belo Horizonte, dia 16/07/03, no Palácio das Artes.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Manter o PRONAC, com o FNC, aberto para o setor público, privado e 

sociedade civil e o Mecenato, exclusivo para o setor privado e sociedade civil. 

 

2. Estender o percentual de 100% de isenção do Imposto de Renda, de pessoa 

jurídica e pessoa física, a todas as áreas da cultura, para projetos aprovados no 

Mecenato, como forma de fortalecer a participação do setor privado e da 

sociedade no financiamento da cultura. 

 

3. Dotar o FNC de orçamento suficiente para atendimento, incluindo previsão de 

recursos para financiamento do setor público. 

 

4. Criar o Sistema Nacional de Financiamento do Setor Público da Cultura, 

com recursos do FNC, voltado para fortalecer as atividades públicas de cultura, 

regionais e municipais. 

                                                 
1 Ver arquivo de apresentação Sistema Nacional de Financiamento.ppt 

PROGRAMA NACIONAL DE 

APOIO À CULTURA - PRONAC 

FUNDO NACIONAL DE 

CULTURA 

MECENATO 
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SISTEMA NACIONAL DE FINANCIAMENTO 

DO SETOR PÚBLICO DE CULTURA 

 

1. Estimular a regionalização e a municipalização do atendimento à cultura, no que 

tange ao setor público, garantindo, a todos os Estados e Municípios brasileiros, 

que se cadastrarem no Sistema condições equânimes de participação. 

 

2. Definir tabela com valores percentuais do FNC para atendimento exclusivo ao 

setor público, nos níveis federal, estadual e municipal, de modo que garanta a 

universalização da aplicação dos meios com o atendimento de todos os Estados 

e Municípios, ou seja, conforme está sendo dito na atualidade: “democratizando 

o uso dos recursos”. 

 

3. Definir regras de participação de Estados e Municípios cadastrados no Sistema, 

como forma de assegurar o comprometimento de execução das políticas 

culturais. 

 

4. Observar a criação de fundo próprio e específico para o setor cultural, tanto no 

nível estadual, quanto no municipal, como pré-condição para cadastramento no 

Sistema. 

 

5. Exigir, como condição preliminar para cadastramento no Sistema, dentre 

outras providências: 

a. definição, por parte dos Estados e Municípios, de órgão específico para 

cuidar da cultura, preferencialmente no nível de secretaria(primeiro 

escalão); 

b. apresentação de Planos Semestrais, Anuais e Plurianuais de Cultura, por 

Estados e Municípios; 

c. apresentação de Programa de Política Pública de Cultura; 

d. criação de Conselhos de Cultura, paritários, nos Estados e Municípios; 

e. definição de critérios que assegurem a destinação de recursos próprios e 

proporcionais para o atendimento à cultura, por parte dos Estados e 

Municípios. 

 

6. Definir sistema efetivo e transparente de pontuação para Estados e Municípios, 

para distribuição dos recursos orçamentários do FNC, que leve em conta, não 

somente a população de cada unidade da Federação ou dos Estados, mas, 

também, a efetiva aplicação e a execução das políticas públicas, seguindo 

critérios previamente estabelecidos pelo Sistema, tais como: 

a. elaboração de planos plurianuais e semestrais de investimento cultural; 

b. manutenção dos Conselhos de Cultura; 

c. processos de tombamento do patrimônio cultural, artístico e histórico; 

d. manutenção de bens tombados; 

e. criação de organismos de cultura e entidades culturais públicas; 

f. manutenção destes organismos e entidades; 

g. programas e projetos culturais. 

 

7. Alterar os critérios atuais para destinação de recursos do FNC ao setor público, 

visando a universalização do atendimento e a democratização do acesso, 

garantindo proporcionalmente e, ao mesmo tempo, recursos a quem realiza e a 

quem necessita. 

 

ABÍLIO ABDO LOPES 

Secretário Municipal de Cultura de Nova Lima 

Av Rio Branco, 308 – 34000-000 – Nova Lima – MG 

31-3541.2977 – 31-3541.9635 
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ELIAS RODRIGUES DE OLIVEIRA 

 

Alguma contribuição para as revisões na Lei Federal de Incentivo à 

Cultura. Reflexões e Sugestões em forma de idéias preliminares 

 

 

Elias Rodrigues de Oliveira – aviva@aviva.com.br  

 

Fico feliz ao ver no discurso do nosso Ministro em 2003, elementos já presentes em 

nosso projeto “Estética Interiorana” de 2002.: 

 

“...Cultura como tudo aquilo que, no uso de qualquer coisa, se manifesta para além 

do mero valor de uso. Cultura como aquilo que, em cada objeto que produzimos, 

transcende o meramente técnico. Cultura como usina de símbolos de um povo. 

Cultura como conjunto de signos de cada comunidade e de toda a nação. Cultura 

como o sentido de nossos atos, a soma de nossos gestos, o senso de nossos 

jeitos.”   

Discurso do Ministro Gilberto Gil empossando sua Equipe no Minc- 5/janeiro/2003. 

 

Escrevemos em “Estética Interiorana” – Lei Estadual –MG –2002. 

“...As imagens expressivas, às quais nos referimos, estão integradas nas 

variedades e nas maneiras simples da vida interiorana. Quase se confundindo com 

registros etnográficos, estas imagens evidenciam valores gráficos que podem e 

devem ser lidos como manifestações estéticas. Estão imbricadas de forma orgânica, 

no trabalho, nas festas, nas relações sociais, nas religiões e mitos, nos modos, nos 

utensílios, objetos e ferramentas. Nos adornos e enfeites, nas decorações da casa e 

dos espaços abertos, pelos caminhos, nos ritmos dos gestos e posturas corporais. 

Na leitura que o interiorano faz das imagens naturais. Nos cavalos de São Jorge na 

lua...” 

 

Cultura abordada como parte integrante de um sistema ‘vida’ . 

+Cultura preocupada com a qualidade deste sistema como um todo. 

 

 

Visão MACRO –um pouco de filosofia?  -  se penso desconfio 

A manifestação cultural, pode ser analisada em seu aspecto de “ação-de-escala”. 

Este procedimento sugere-nos algumas correlações e o estabelecimento de critérios 

e sentido de valor. Identificamos as Escalas do Indivíduo, dos Grupos e das 

Massas: 

 

Manifestações Culturais na Escala do Indivíduo:  

Criar, escrever, pintar, compor música, performance, ateliê, solo, éticos. Apresenta 

baixa organização e nenhuma representatividade organizada.  

 

Manifestações Culturais na Escala do Grupo:  

Representar,  Companhias de teatro, dança, coral, banda, orquestra, Casa de 

espetáculo, Instituto cultural. Representatividade por Associação de profissionais.   

 

Manifestações Culturais na Escala da Massa:  

Espetáculos, industria de comunicação, TV, Cinema em TV, Copa do Mundo, 

Entretenimento,  Marketing, Empresa, Sindicato. Alta representatividade e poder 

econômico. 

 

mailto:aviva@aviva.com.br
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Esta classificação pode ser analisada em outras áreas como saúde, produção, 

conflitos etc. 

  

Observa-se que quanto maior a Escala maior é seu poder econômico, o nível 

tecnológico, envolve grandes quantidades de energia e seu impacto é destrutivo ao 

meio ambiente natural e cultural. A massificação mente através de marketing, 

elimina a criatividade, forma passivos espectadores, concentra renda, cria 

consumidores inconscientes e inconseqüentes, destrói a ética. Desconfio do grande 

espetáculo em busca da grande “atenção” que já está aí: Bombas em Bagdá são 

vistas por Todos pela TV mundial – CNNs – BBCs – GLOBOs - amorTV . Mata-se 

para saquear alta escala de energia petrolífera. Lemos no livro o ‘Apocalipse’ “todo 

olho verá”.  Eis o espetáculo final ? Queremos isto? 

As nações “desenvolvidas” destroem a biodiversidade e a diversidade cultural. Em 

oposto, o indivíduo preserva a diversidade e a sociedade formada pela soma de 

indivíduos criativos e diversos representaria riqueza cultural.(ou não?) 

 

Por sua própria natureza as “Manifestações Culturais na Escala do Indivíduo” não se 

representam de forma organizada a exemplo dos ‘Grupos’, porém, para o bem 

comum, seu valor deve ser reconhecido e entendido. Cabe ao Estado zelar pelas 

manifestações na Escala dos Indivíduos. Aqui, não me refiro a incentivo para um 

indivíduo como pessoa privilegiada. Refiro-me a incentivo às “Manifestações 

Culturais na Escala do Indivíduo” que devem ser levadas ao público e em benefício 

deste. 

 

As “Manifestações Culturais na Escala do Grupo” são relativamente bem 

organizadas, tem poder de barganha com as Empresas e reivindicam através de 

associações 

 

As “Manifestações Culturais na Escala da Massa”  (cultura ou entretenimento?) são 

organizadas e poderosas: A recente fala da Industria cinematográfica, na pessoa de 

Cacá Diegues, teve alta repercussão e foram ouvidos pelo Ministro da Cultura.  

 

Então, o Estado democrático, deve  perceber que a cultura é um bem comum e não 

um privilégio urbano. O termo cidadão deve expressar a condição de todo indivíduo 

gozar dos direitos civis e políticos e não, restringir tais privilégios aos habitantes 

das cidades. Devemos encontrar os meios de levar a cidadania ao homem rural.  

 

As crianças representam outro setor social excluído pelos adultos. Nosso projeto 

cultural “Arte na Infância” vem demonstrando a cinco anos ( veja 

www.zerokid.com.br)  que elas são capazes de se expressar com arte, e gozar do 

status que realmente merecem no meio cultural. O academicismo  cultural se dá o 

direito de excluir. Esquecem Guimarães para quem Minas são várias e o sertão é 

tudo. 

 

Outros tópicos soltos: 

 

Erro conceitual na busca de uma ‘desnecessária justificativa’ para a 

existência do incentivo cultural. 

Recentemente a fundação João Pinheiro em MG realizou estudos no sentido de se 

avaliar a capacidade do setor cultural de gerar lucro financeiro e emprego. 

Realmente estes são resultados desejáveis, porém, comete-se neste procedimento 

um erro conceitual e coloca a cultura em risco: A produção artístico-cultural se dá 

por motivos vitais da ordem do lúdico, dos símbolos, do sonho, do ócio, do 

devaneio, do lazer, etc e não pelos motivos de produtividade e lucro que justificam 

a industria e o comércio.  

http://www.zerokid.com.br/
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Não podemos trazer critérios de mercado financeiro para o setor cultural e muito 

menos buscar a validação da cultura com base nestes critérios. Em outras 

palavras: a cultura é soma das manifestações individuais e coletivas. São 

espontâneas e vitais manifestações públicas; por isso, a cultura deve estar 

presente e vigorosa mesmo que seja economicamente deficitária. 

 

Falso Mercado 

Nos ambientes e debates das leis, é usual ouvirmos o termo “mercado cultural” – 

penso que esta expressão não é adequada em se tratando de Lei de Incentivo uma 

vez que, neste caso, não se estabelecem as relações de mercado caracterizadas 

por:  

produtor <–> público consumidor.  

Neste mercado o produtor se preocupa com a satisfação e o feed-back do 

consumidor pois a Empresa produtora tem como objetivo o lucro que vêm da 

remuneração de serviços ou compra de produtos. Para ter sucesso o produtor 

empresarial pesquisa, atende e seduz o consumidor. “Satisfação ou seu dinheiro de 

volta”. 

 

Diferentemente, em atividades via Leis de Incentivo, a remuneração 

“empreendedor cultural” não vem diretamente pela decisão do ‘público 

consumidor’, e sim do governo (que se apropriou do recurso público na forma de 

imposto) e das Empresas patrocinadoras. Estes decidem a quem “contratar e 

remunerar”.  

produtor <Estado/Empresa> público consumidor (?). 

Neste cenário fica irrelevante e passiva a figura do “público consumidor”. O que se 

constitui em um problema de equilíbrio democrático-cultural.  Se o recurso 

financeiro advém do público, a este a lei deve priorizar o atendimento e para tanto 

se torna necessário uma ‘avaliação de resultados’ dos projetos realizados. 

Sugerimos que Entidades culturais públicas e locais, estabeleçam formas de se 

aferir os benefícios e satisfação do público com relação a um dado projeto 

realizado. Instituir a “avaliação pós-projeto” na prestação de contas, e ser um dos 

parâmetros para uma política cultural.    

 

Cultura refém da Empresa de negócio? 

As Empresas tem como prioridade o lucro econômico. Por que motivo, são elas que 

decidem sobre os investimentos e valores culturais em projetos 100% 

incentivados?  

 

Para quem se destina o benefício da Lei de Incentivo cultural? 

Se o incentivo é realizado com recurso público – renúncia de I.R. – então seu uso 

deve priorizar beneficio público e não interesses privados ou particulares de um 

dado artista, grupo ou produtor cultural. 

 

Agrobusines – suce$$o no PIB com destruição da diversidade cultural e 

biológica. 

Por terem estratégia de alto lucro financeiro, as Empresas agrícolas usam produção 

em grande escala -massa. Adotam a monocultura e a mecanização da lavoura. Se 

por um lado alcançam lucro financeiro (para ‘pagar’ a dívida?), por outro, cometem 

a destruição da diversidade biológica destruindo fauna e flora, como exemplo o 

plantio de soja e as matas de eucalipto para a siderurgia. O uso de maquinas 

elimina a mão-de-obra, causa desemprego e afasta o homem do campo. Destrói a 

rica diversidade da agricultura familiar e de sua cultura, destrói uma “estética 

interiorana e rural”. A Empresa agrícola não incentiva a cultura social remanescente 

no lócus da agricultura familiar. Seu público alvo é o consumidor urbano e o 

mercado exterior. Este é mais um dos escoamentos de recursos rurais para o meio 

urbano –sem contrapartida.  
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Os paises industrializados e em globalização, destruíram seu meio ambiente e 

seguem cometendo destruição-à-distância, quando levam paises endividados a 

adotarem procedimentos industriais e agrícolas apenas financeiramente lucrativos, 

com o único objetivo do pagamento de uma suposta dívida. 

 

Trabalho temporário - versus - vínculo empregatício 

As planilhas das leis de incentivo, não fazem previsão para o cumprimento das 

obrigações trabalhistas ( férias, 13o. salário, etc) no entanto, relações de trabalho 

com duração superior a 90 dias caracterizam vínculo empregatício. Isto se constitui 

em problema para o pequeno empreendedor cultural (pessoa física ou jurídica), 

dificulta a qualificação e formação de uma equipe continuada. Este aspecto deve 

ser contemplado com definições claras. 

 

Cumprimentamos a iniciativa do Minc em consultar as bases e esperamos que estas 

questões que nos ocupam, também auxiliem nas políticas do Estado para com a 

Cultura.  

 

MARIA HELENA CUNHA*  

 

A Formação do Profissional de Cultura 

Venho neste Seminário com o objetivo de destacar a necessidade de  investimento 

constante, por parte do setor público, no processo de formação profissional dos 

gestores culturais em todo o Brasil, no caso específico de Minas Gerais, não só 

profissionais de Belo Horizonte, mas principalmente do interior do Estado.   

Estamos aqui para discutir a Lei Federal de Incentivo à Cultura, mas devemos estar 

dispostos a ampliar e aprofundar nossas discussões a respeito das diretrizes que 

irão delinear a política pública de cultura no âmbito federal, mas sem deixar de nos 

preocuparmos sempre com a política pública estadual e municipal.  

Neste momento, o grande desafio que nós, gestores culturais, vivemos é mais do 

que a busca pela valorização de nossa profissão: é a sua consolidação. Para tanto, 

é preciso aprofundar em questões referentes às normas que regulem o 

reconhecimento social da profissão, o estabelecimento de critérios e metodologias 

associativas específicas de trabalho, bem como princípios éticos, direitos e deveres 

na gestão profissional da cultura. 

A gestão de cultura é um campo profissional complexo, que exige uma formação 

interdisciplinar. Além dos temas específicos de arte e cultura, é preciso saber 

transitar pela economia, pelos princípios jurídicos, pelo planejamento, pelo   

marketing e pela administração; reconhecer o local onde se atua, identificando 

suas potencialidades e singularidades; problematizar e discutir continuamente 

sobre os aspectos inerentes à política cultural pública e privada e sobre a 

diversificação das fontes de recursos financeiros.  

Neste sentido, torna-se, cada vez mais, evidente a necessidade de ampliação e 

aprofundamento de um processo reflexivo e conceitual sobre a cultura, mais 

especificamente pelo viés da formação de seus agentes, pois precisamos formar 

profissionais preparados para o auto-aprendizado, para a flexibilização de 

raciocínio,  de modo que se tornem aptos a selecionar informações e com elas criar 

e abrir espaço para a cultura política, o que significa a democratização do saber.  

E, desta forma, objetiva-se: 

• qualificar as discussões públicas a respeito da cultura; 

• qualificar a formação dos gestores culturais visando a ampliação e 

profissionalização do mercado de trabalho;  
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• criar perspectivas de fortalecimento do setor como categoria profissional; 

• aprofundar o diálogo entre diversos setores como a educação, o social, o 

econômico, o jurídico, o meio ambiente e turístico; 

• democratizar o direito à produção e circulação cultural, ou seja,  que a grande 

maioria esteja em condições minimamente igualitárias de concorrência, sejam 

nas leis de incentivos fiscais ou nos fundos de cultura.    

 

Para finalizar, gostaria de reforçar, mais uma vez, que deveríamos buscar um 

investimento real na formação dos novos profissionais de cultura, com uma visão 

que busque instigar sua capacidade crítica, intelectual e de visão organizadora do 

setor, para que possam refletir, discutir e pesquisar sobre o significado e o valor de 

se trabalhar com cultura e arte neste País.  

 

* Gestora Cultural, licenciada em História pela UFMG (1987), especialista em 

Planejamento e Gestão Cultural pelo Instituto de Educação Continuada da PUC/MG 

(1999), mestranda em educação pela FAE/UFMG, sócia-diretora da DUO - 

Informação e Cultura (www.duo.inf.br). Elaborou e coordena atualmente o curso de 

Gestão Cultural da Fundação Clóvis Salgado/Palácio das Artes - CEFAR, em Belo 

Horizonte. 

 

 

 

MAGNO FERNANDES DOS REIS. 

 

Por uma política cultural que inclui... 

 

Falta definir política cultural para o  País. 

 “De Minas, tudo é possível (...) Chamam a seu povo de 

carneirada, porque respeita de modo quase automático seus 

governos, impessoalmente e os Acata; mas, por tradição, 

conspira com rendimento, e entra com decisivo gosto nas 

maiores rebeliões. Só que o mineiro não se move de graça... 

Ele permanece e conserva. Ele espia, escuta, indaga, protela 

ou palia, se sopita, tolera, remancheia, perregueia, sorri, 

escapole, se retarda, faz véspera, tempera, cala a boca, 

matuta, distorce, engambela, pauteia, se prepara. Mas sendo a 

vez, sendo a hora Minas entende, atende, toma tento, avança, 

peleja e faz. Sempre foi assim. Ares e modos. Assim seja”.   

 

Guimarães Rosa (extraído de O Jornal do Brasil, de 

16.8.1979). 

 

 A política cultural do Brasil ainda segue sem definir-se pelo titular do 

Ministério da Cultura (Minc), Gilberto Gil, o que a sua vez afeta o 

desenvolvimento das atividades no país.  Uma cultura que inclui deve conjugar, em 

um país como Brasil, as exigências de transformações e as de tradição.  O caráter 

de policultura do país nos esclarece que não sacrificamos nenhum aspecto da 

grande criatividade acumulada pelos brasileiros ao longo dos séculos.  Nossas “leis 

de incentivo a cultura” não devem ser cegas, puramente imitativa; simples ato de 

reflexo.  Devem ser uma lei inclusiva, que admita as múltiplas maneiras de 

contribuir com o país através da cultura.  

 

 Não condenemos a morte os aspectos vivos da cultura nos pequenos 

municípios. Entendemos que não existe nova criação sem tradição que a sustente – 

nem tradição que sobrevive sem nova criação que a nutre. É preciso conciliar a 

cultura das pequenas cidades com os centros urbanos.  Si todas leis de cultura 

http://www.duo.inf.br/
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impostas pelo Poder no decorrer de séculos faliram é porque nunca se tentou uma 

reconciliação senão um despotismo: as leis de incentivo a cultura pretendiam 

apagar o país tradicional. Assinalo:  o país contemporâneo está esquecendo o país 

tradicional.  Qualquer tentativa política de fazer a reconciliação, não renderá frutos 

sem a participação  ativa dos movimentos culturais existentes em pequenas 

cidades na raiz dessa reunião: a dos Brasis.  

O Brasil não pode está ausente do processo mundial da cultura como base 

do progresso global.  Mas o Brasil não pode pular etapas.  Não podemos saltar de 

uma plataforma mínima de tecnologia  a  uma grande corrente globalizante, si não 

construir através da cultura a integração do nosso próprio país.  Não podemos ser 

sócios da globalização sem antes não associarmos aos grupos marginalizados do 

país com  a nação e a cultura que inclui.  Quanto mais brasileiros tenham acesso à 

cultura, mais firme será nossa participação na revolução tecnológica e na 

integração global.  

Ao mesmo tempo devemos estar conscientes  dos desfalques e das 

contradições dessa mesma integração, para sermos sócios independentes e não 

subordinados dos grandes centros culturais. Declarar-se por uma cultura que inclui 

é declarar-se também por uma cultura modesta, que colhe os frutos da integração, 

mas que atenda, sobretudo, a árvore local.  

O processo mundial que se baseia a tecnologia na informação e a 

informação, no conhecimento, tem que se dar também, em todas suas etapas 

dentro da sociedade brasileira.  Outra  vez, a cultura popular está  na base real do 

processo, que será ilusório sem essa sustentação. Acredito que é melhor chegar 

tarde no banquete da civilização, mas com  idéias próprias.  

Uma dimensão essencial da cultura é demonstrar a cada Aldeia que não está 

sozinho. Que está no mundo. Que está com outras.  O produtor cultural deve ser 

um agente contra a discriminação e os prejuízos. Que cada povoado perceba a 

identidade de outro povoado.  E que nenhum povo constrói sua cultura acreditando 

que seu destino foi selado para sempre.   

Somos uma nação multicultural, tanto no extrema indígena como no 

ocidental. A diversidade nos convida a não saltar etapas, a não excluir 

nenhum componente de civilização, a não esquecer dos caminhos da 

relação entre saber, fazer e ser.  Aprender, a saber, supõe aprender a fazer, e 

aprender a fazer supõe estender a cultura das pequenas cidades à cultura 

compartilhada, a prova  de uma maior assimilação da cultura mediante 

experiências de trabalho e labor social.  

 Mas o saber e o fazer conduzem à aprendizagem do ser mesmo e por isto 

entendo, mais que outra coisa, à vontade de estender a mão da cultura a 

todos que não se perde nenhum talento de nenhum menino, jovem ou 

adulto brasileiro.  Só assim daremos resposta humana, resposta mineira, 

aos desafios do novo milênio.  

A atuação das Secretarias de Cultura dos municípios  não é satisfatória, 

ainda existe muito por realizar nesse campo.  Faltam muitas coisas para fazer, mas 

fundamentalmente  espero que no futuro, em médio prazo, realmente Minas Gerais 

se converte no segundo Estado, senão o primeiro, em importância cultural do país.   

 

 

Magno Fernandes dos Reis. 

Rua Rio de Janeiro, 1288 apt. 1102  

30.160-041 – Belo Horizonte – Minas Gerais. Brasil 

Telefax – 3271 5555  celular  (031) 9905 – 2035  

     

 



Página 154 

 

 

PERICLES MATTAR 

 

EVOLUIR  SIM!    RETROCEDER NÃO! 

 

 

Uma Contribuição ao Seminário Cultura Para Todos 

 

O processo de financiamento de Cultura no Brasil é cíclico e tem revezado 

nas últimas décadas avanços e retrocessos. Acho que é chegada a hora de reverter 

este processo e transformar este círculo vicioso de idas e vindas em um círculo 

virtuoso que transforme os investimentos em cultura numa curva exponencial em 

que primeiro o poder público e em segundo lugar o poder privado deslanchem os 

seus investimentos em cultura. 

O primeiro pela necessidade de atender a um preceito constitucional 

previsto no artigo 1º da Constituição Federal, item II que tem como fundamento do 

Estado democrático a “cidadania” e me permitam aqui segmentá-la cabendo, neste 

momento, uma maior reflexão sobre a  “Cidadania Cultural” combinado com o item 

V que cita o  “pluralismo político” como também um dos cinco pilares fundamentais 

do “Estado Democrático de Direito”.    

                              O segundo pelo atual momento em que vive o mercado 

mundial, globalizado pela logística de produção e distribuição mas sujeito ao 

processo concorrente da mundialização da Cultura, onde valores locais tem que ser 

preservados e que um produto pode ser rejeitado por uma cultura se não se 

adaptar aos princípios culturais para o mercado ao qual está sendo direcionado, 

como por exemplo o processo de adaptação ao qual passaram as empresas 

brasileiras produtoras de carnes de aves e bovinos para a exportação para países 

árabes, ou ainda pelas especificidades regionais que este grande mercado 

consumidor  interno impõe aos produtores de mercadorias e serviços uma 

comunicação por atitudes, apregoada por “Sarcovas” e que futuramente será 

contabilmente demonstrada através da obrigatoriedade da publicação do Balanço 

Social .    

Apesar da Constituição Brasileira colocar a questão da Cultura como uma 

Questão de Estado infelizmente ela ainda permeia somente as questões de 

governo, estando sujeita ao ciclo de cada quatro anos a questões menores de 

coloração político partidária onde as variações e interesses podem mudar da água 

para o vinho ou vice-versa.   

Acredito que o ciclo neo-liberal de oito anos que se encerrou mostrou que a 

mão invisível do mercado não foi  capaz tratar problemas como a exclusão cultural 

em que vive a grande maioria da população brasileira onde o que se mostra é que 

mais de noventa por cento do consumo cultural que ocorre hoje no Brasil é via 

televisão que está acessível as classes econômicas da base da pirâmide social e que 

encontra-se reduzido a menos de meia dúzia de canais de televisão que não 

atendem em seus programas sequer a dez porcento da diversidade cultural do país.  

Porém o mecanismo de financiamento da cultura baseado na renúncia fiscal 

mostrou que é salutar a presença de outros atores como empreendedores e 

patrocinadores  no processo de produção e financiamento à cultura, onde a 

diversidade de produções e projetos mostrou o quanto é salutar esta diversidade 

de apoios onde o dirigismo estatal não predomina de forma hegemônica sobre o 

processo produtivo cultural. 

A questão básica que se coloca é que as Leis de Incentivo a Cultura foram 

colocadas como mais um instrumento de financiamento à Cultura a serviço da 

sociedade e não como o instrumento. Porém algumas esferas de poder entenderam 
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este instrumento como a única participação pública neste processo o que acabou 

por criar uma grande lacuna da presença estatal do financiamento da cultura. 

Ora o que precisamos é aumentar as possibilidades de financiamento `a 

Cultura tendo em vista  que esta é uma grande fonte geradora de emprego e renda 

além dos seus benefícios sociológicos, como mostram as pesquisas da “Economia 

da Cultura” realizada pela Fundação João Pinheiro a pedido do Ministério da Cultura 

em 1997 e a recente pesquisa  realizada pela mesma Instituição sobre a Lei 

Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais, seus benefícios e resultados,  

dentro do Projeto “Prestando Conta aos Mineiros”. 

 Portanto o que precisamos é, em nível estadual, aumentar os índices de 

renúncia fiscal do Estado e se possível criar ainda o mecanismo de Fundo Estadual 

de Incentivo à Cultura, onde serão priorizados aqueles projetos já detectados pelos 

órgãos da administração do governo do Estado e que necessitam de financiamento 

público direto a fundo perdido e que não tem uma inserção mercadológica. 

 Em nível Federal precisamos desconcentrar a captação de recursos de 

oitenta porcento nos projetos do eixo Rio-São Paulo, reduzir o nível histórico de 18 

porcento de captação para os projetos aprovados e ampliar o volume de recursos 

do Fundo Nacional de Cultura inclusive com uma maior transparência para a mostra 

destes projetos do Fundo.    

   No nível estadual  o que se mostrou é que este mecanismo atende a somente 

cerca dez porcento da demanda de recursos pleiteada projetos e que com a sua 

provável extinção ao invés de se ampliar o limite da renúncia do Estado de 0,30 

para 0,50 ou mesmo um porcento da previsão da arrecadação do Icms o que se 

está promovendo é um revés que além da geração de uma maior número de 

desempregados deverá também influir na negatividade dos índices de renda, tudo 

isso em nome de uma reforma tributária que visava num primeiro momento 

estancar única e exclusivamente a guerra fiscal que ocorria entre os estado 

membros da Federação, no estímulo a instalação de novas empresas.       

 

 

GUTO AERAPHE 

 

 

A democratização dos meios de produção e exibição audiovisual: a experiência de 

se produzir no interior 

 

Por uma política pública de audiovisual que prime por estimular a produção e 

exibição fora dos grandes eixos. 

 

Apesar do sucesso recente de nossos filmes e atores, não pensamos o 

cinema que estamos fazendo ou que tentamos fazer. Prêmios aqui ou no exterior 

são muito bons para os realizadores, mas para indústria cinematográfica nacional, 

como processo produtivo no Brasil, não adianta muito pois não temos uma 

indústria consolidada. Devemos pensar em uma instituição que estude o cinema 

não só como arte, mas como uma ciência e principalmente como uma indústria, de 

maneira séria, correta e precisa, e uma das formas de se conseguir isso, é através 

da democratização dos meios de produção e exibição. 

Isto porque é preciso comunicar a partir das condições existentes, dos meios 

existentes, da realidade local e procurar criar novos (e alternativos) meios para a 

exibição destas mensagens. É preciso dar a oportunidade a tantos profissionais de 

excelente qualidade, mas que estão à margem das grandes capitais e dar a 

oportunidade de um público que mora nas mais de 90% das cidades do país que 

não tem um cinema instalado. E isto só será possível, abrindo os olhos para as 
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possibilidades e potencialidades do mercado interior. Aí sim, poderemos começar a 

pensar em indústria (democrática) de cinema brasileiro... 

Experiências práticas (e que deram certo) 

Quando se fala em tecnologia no cinema, muitas vezes se pensa em 

projetos caros, softwares e máquinas inacessíveis, milhões de dólares em efeitos 

especiais. Claro que isto existe e é presente. Porém um outro lado da tecnologia 

veio para facilitar e baratear os custos das produções cinematográficas.  

No entanto, para que estas produções possam ser realizadas, é preciso ampliar 

ainda mais o leque de possíveis patrocinadores, saindo do eixo “siderurgia - 

companhia elétrica - petrolífera” e proporcionando a vários outros seguimentos que 

têm relação direta com os consumidores possam também investir em projetos 

culturais. E da maneira como vem sendo feito, estes incentivos acabam por se 

tornarem um grande empecilho ao desenvolvimento de uma indústria do 

entretenimento.  

 O mercado do interior é muito grande e ainda está para ser explorado, o 

que prova a matéria da revista ABOUT Mídia Especial de Setembro de 2002 que fala 

sobre a 6ª Feira de Eventos e Projetos Regionais Promovida pela Rede Globo. Com 

o título  “Linguagem nacional com sotaque regional”. A matéria ressalta que  

“gradativamente, grandes e médios anunciantes do país estão começando a 

investir com mais efetividade nos mercados regionais, valendo-se de campanhas 

específicas e eventos em vez de optarem apenas pela veiculação padrão”  E mais, 

“(...) em virtude do sucesso obtido por algumas empresas, já é possível afirmar 

que, desde que desenvolvidas de forma continuada e com adequação, vai além da 

melhoria da percepção da imagem de determinada marca em uma região 

específica.” 

A revista ainda diz que “além do envolvimento com a comunidade, a relação 

custo-benefício, uma vez que, em termos absolutos, as abordagens acabam 

exigindo investimentos substancialmente inferiores aos aplicados em estratégias de 

cunho nacional.” Isto ganha ainda mais força quando a campanha estiver 

amparada pelos benefícios das Leis de Incentivos Fiscais. 

Especificamente na região Centro-Oeste de Minas, temos um grande 

mercado consumidor de cultura e um pólo produtor maior ainda. Apenas nas suas 

11 cidades pólo que são: Divinópolis, Itaúna, Juatuba, Pará de Minas, Mateus 

Leme, Formiga, Bom Despacho, Igarapé, Campo Belo, Oliveira e Pitangui, se 

concentra 8 instituições Universitárias (três possuem cursos de comunicação), 3 

cinemas, 7 canais de TV (2 abertos - Globo e SBT,  3 retransmissoras da Rede 

Minas e 2 canais a cabo) e aproximadamente 94 espaços culturais que podem se 

tornar salas de exibição alternativas, sem falar nos quase um milhão de possíveis 

consumidores de cultura que lá residem. 

Estas cidades, juntas, têm um potencial de captação em termos de Lei 

Estadual de Incentivo à Cultura, aproximadamente R$ 4.000.000,00. Isto de 

acordo com levantamento feito pela Secretaria de Cultura do PRODESCOM.  Claro 

que isto é uma estimativa, mas é uma cifra considerável e que deve ser 

aproveitada da melhor forma. 

Neste mesmo diagnóstico sócio-cultural, do qual também participei, 

identificamos 7 cidades (foram pesquisadas até agora 26) que têm atividades 

audiovisuais. Entre as cidades estão Itaúna, Pará de Minas, Divinópolis e Bom 

Despacho. 

A experiência de se descentralizar a produção, retirando-a das capitais e 

levando-as para as cidades do interior e também a procura de formas alternativas 

para exibição, são passos importantes não só para a formação de novos artistas e 

produtores como também de um público cada vez mais crédulo e fiel ao cinema 
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nacional, principalmente aqueles que contam as “nossas histórias”, sem 

patriotismos ou xenofobias. 

 Algumas realizações feitas nas cidades de Pará de Minas e em Itaúna, no 

interior de Minas Gerais merecem atenção. A primeira, foi a construção Cine Café 

em Pará de Minas, que acabou se tornando uma referência para a região, tendo 

características bem diferentes da onda de cinemas “multiplex”, levando até o 

cinema para os bairros através de exibições ao ar livre. 

Só para citar um outro exemplo de iniciativa que já rendeu bons frutos no 

sentido de produção cinematográfica, foi a experiência do curta-metragem 

realizado por mim em Pará de Minas, através de uma parceria firmada entre a 

minha empresa (zERo Comunicação e Entretenimento), a TV Integração e o Cine 

Café, que viabilizou, a custos irrisórios, um curta de 15 minutos que envolveu 12 

atores,  21 figurantes e 14 técnicos, além de várias outras empresas que apoiaram. 

O filme foi realizado em caráter experimental, após a realização de uma 

oficina de interpretação para TV e cinema, mas com um profissionalismo 

impressionante e empolgante. Mesmo antes de ser lançado, o curta já despertou o 

interesse de patrocinadores locais para outros trabalhos, devido à alta exposição na 

mídia, de maneira espontânea e também ao sucesso que o trailer fez quando foi 

apresentado na TV Integração.  Só na sua Pré-estréia, que aconteceu em Itaúna, 

no Teatro Vânia Campos, foi necessário colocar mais assentos para comportar as 

mais de 170 pessoas que foram assistir ao filme. 

Outro fato que merece destaque, foi que várias pessoas que trabalharam 

neste curta, vieram de uma outra oficina que havia sido realizada meses antes. O 

que mostra um processo de aprendizagem e aproveitamento de profissionais que 

desenvolveram suas habilidades não somente para trabalhar em filmes, mas 

também em comerciais e programas que são produzidos na região. E já estamos 

iniciando o processo de produção de um terceiro filme, que será gravado na cidade 

de Divinópolis, que será a consolidação de um processo de amadurecimento 

profissional, técnico e artístico que todos terão a oportunidade de ver em breve. 

Tudo isso, sem o apoio de incentivo fiscal algum. 

O que quero dizer e mostrar é que as ferramentas para produção e exibição 

estão aí, falta apenas uma boa política pública para organiza-las e colocá-las para 

funcionar, além de capacitar mais e melhor nossos profissionais e formarmos um 

público cada vez mais fiel, dando uma oportunidade para o desenvolvimento 

artístico e cultural da sociedade através da produção e exibição de filmes 

(principalmente os de curta-metragem). 

E para contribuir para este processo, proponho o seguinte: 

 

• Criação de uma instituição que trate o cinema como indústria, ligada 

diretamente aos órgãos competentes do governo e não somente ao 

Ministério da Cultura; 

• Separação de projetos para filmes arte e filmes que visem o circuito 

comercial, sendo que os primeiros sejam através de fundos de 

financiamento direto do governo e os outros através de captação das leis de 

incentivo; 

• Negar projetos que tenham condições de se auto realizarem, impedindo que 

apenas as grandes empresas que tem condições de bancarem seus próprios 

filmes,  tirem a oportunidade de outros realizadores 

• Destinação da verba para projetos de alcance regional, para a formação e 

capacitação de novos realizadores, incentivando o uso de novas tecnologias 

para a realização e exibição de projetos; 

• Retomada das discussões acerca da Lei que obriga a produção e exibição de 

produtos audiovisuais nas Televisões de alcance local e regional. 
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 Por todos estes motivos (ideológicos, mercadológicos e práticos), venho 

reivindicar, em nome de inúmeros produtores, artistas e realizadores do Centro-

Oeste Mineiro e tomo a liberdade de dizer em nome de todos os fomentadores da 

sétima arte, que vivem e trabalham no interior de Minas, uma política de produção 

cultural que permita que pequenos e médios empresários possam investir na 

produção local, além de uma maior abertura nos canais de TV regionais que tem 

que ter como obrigação a fomentação de uma produção local de produtos 

audiovisuais, e desta maneira, nos libertar da dependência dos “lobistas” e das 

Companhias Estatais. 
 

                                                                                Guto Aeraphe                                   
                    Publicitário, Produtor Cultural e Diretor de Cinema Digital  
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SSEEMMIINNÁÁRRIIOO  --    SSÃÃOO  PPAAUULLOO  

 

São Paulo, 18  de julho de 2003. 
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APRESENTAÇÃO 

 

 

O Seminário Cultura para Todos – o Financiamento Público da 

Cultura e as Leis de Incentivo, do estado de São Paulo,  foi 

realizado no dia 18 de julho de 2003 na Sala São Paulo – 

Estação da Luz. O Seminário constituiu-se no terceiro de uma 

série de eventos promovidos pelo Ministério da Cultura com 

objetivo de realizar um amplo processo participativo para 

debater com produtores, artistas e gestores de instituições a fim 

de obter subsídios para a proposição de um novo modelo de 

financiamento público da cultura.  

  

Os participantes, em sua maioria, provenientes do estado de São 

Paulo, tiveram oportunidade de expor suas reflexões e 

proposições em torno da temática e houve comentários das 

autoridades que constituíram a mesa no final de cada período 

(manhã e tarde). 

 

Este relatório descreve o desenvolvimento dos trabalhos no 

seminário e registra as contribuições dos participantes enviadas 

em meio digital bem como sistematiza as respostas dos 

participantes aos questionários. 

 

 

 

Andrea Zimmermann  

Métodos Assessoria e Capacitação 

Tel: (61) 595 1718 

metodos@aip.com.br 

mailto:metodos@aip.com.br
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS 
 

 

 

 

2.1 OBJETIVO DO 
SEMINÁRIO 

 

 
O seminário teve como objetivo: 

 

Promover um amplo debate com  artistas, produtores e 

gestores culturais a fim de obter  subsídios para a 

proposição de um novo modelo de financiamento público 

da cultura, capaz de incorporar outros mecanismos de 

apoio financeiro e renovar os já existentes.   

O propósito é  obter um modelo construído de forma 

participativa que atenda aos requisitos desejados de 

transparência, descentralização e democracia e que 

aponte caminhos de auto sustentabilidade de parte 

significativa da produção cultural brasileira.  

 

 

 

 

 

 

 

2.2 PRODUTOS DO SEMINÁRIO 

 
 

São considerados produtos do Seminário: 

 

 Levantamento dos principais entraves para o acesso 

ao financiamento público federal da cultura (Leis 

Rouanet e Audiovisual); 

 

 Proposições de mecanismos que devem ser adotados 

para garantir a transparência, a democratização, a 

desconcentração e a descentralização do 

financiamento público federal da cultura sugeridas 

pelos expositores e participantes. 
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2.3 PROGRAMAÇÃO 

 

SEXTA-FEIRA (18/07) 

 

HORÁRIO ATIVIDADE 

9.00h Apresentação da Orquestra e Coral do Projeto Guri 

9.30h 

Abertura do Seminário 
  Boas vindas;  

  Considerações do Ministro da Cultura, interino, Juca 

Ferreira e demais autoridades participantes da mesa. 

10.20h Objetivos do Seminário  

10.30h 
Informações sobre o desenvolvimento dos 
trabalhos (programação e metodologia)  

   Esclarecimento das moderadoras -  Métodos  

10.40h 
Exposição das contribuições das entidades 

participantes e considerações da mesa 

13.00h Almoço  

14.00h 
Exposição das contribuições das entidades 
participantes e considerações da mesa 

18.30h  Encerramento do evento 
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2.4 DINÂMICA DOS TRABALHOS 

 

O desenvolvimento dos trabalhos na oficina ocorreu de acordo 

com as etapas a seguir apresentadas. 

 

Apresentação da Orquestra e Coral do Projeto Guri 

 

Para iniciar o Seminário, houve a apresentação da Orquestra e 

do Coral do Projeto Guri que cantou e tocou  Hino Nacional 

brasileiro além de trechos de músicas populares.    

 

Abertura do seminário 

 

A abertura do evento contou  com as considerações e boas 

vindas  dos componentes da mesa, a saber: 

  Ministro Interino da Cultura, Juca Ferreira  

  Secretária de Estado da  Cultura, Cláudia Costin  

  Secretário Municipal da Cultura, Celso Frateschi, 

representando a Prefeita Marta Suplicy  

  Chefe de Gabinete do Ministro da Cultura, Sergio Xavier; 

  Assessor Especial do Ministro, Paulo Miguez; 

  Secretário de Patrimônio Museus e Artes Plásticas, Márcio 

Meira; 

  Secretário de Música e Artes Cênicas, Sérgio Mamberti; 

  Representante do Ministério da Cultura em São Paulo, José 

Roberto Aguillar; 

  Representante do Ministério da Cultura no Rio de Janeiro, 

Sérgio Sá Leitão. 

 

Após a cerimônia de abertura, a composição foi mantida durante 

os trabalhos de diálogo com os participantes. 
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Exposições de entidades representantes de 

produtores e artistas 

 

As exposições iniciaram-se após a abertura do evento e tiveram 

continuidade no período da tarde.  As entidades fizeram 

propostas e críticas relacionadas ao financiamento público da 

cultura e à política cultural no país. No final da manhã e da 

tarde, os componentes da mesa teceram comentários a respeito 

das considerações dos participantes.  Os textos entregues pelos 

expositores em meio digital podem ser observados no item 

Resultados deste relatório. 

 

Encerramento do seminário 

 

O seminário encerrou-se às 18.30h  com  as considerações dos  

componentes da  mesa.  Ao final do evento, os participantes 

entregaram um questionário com respostas a duas perguntas 

chaves. Ele foi aplicado no intuito de contemplar o registro das 

contribuições de formas diferenciadas.
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  RESULTADOS 

 

3.1 RESULTADOS DOS QUESTIONÁRIOS 

A fim de obter diferentes tipos de contribuição dos participantes, 

foi aplicado um questionário individual no qual tiveram 

oportunidade de registrar seu posicionamento quanto aos 

entraves para o acesso ao financiamento público da cultura e 

quanto aos mecanismos que devem ser adotados para 

democratização, descentralização, desconcentração e a 

transparência no processo. O questionário encontra-se em 

anexo.  

 

A amostra de respostas correspondeu a 13% dos participantes 

do evento. As informações estão sistematizadas em linhas 

temáticas, definidas por critério de afinidade a fim de facilitar a 

análise do resultado, conforme apresentado a seguir. Os itens 

marcados com * correspondem  àqueles recorrentes. 

 

 

 

PRINCIPAIS ENTRAVES PARA O ACESSO AO 
FINANCIAMENTO PÚBLICO DA CULTURA 

 

RECEPÇÃO E TRIAGEM 

 Excesso de documentação. 

 Formulários confusos. 

 Funcionários desinteressados. 

 Burocracia afasta o cidadão/artista da possibilidade de acesso 

ao financiamento público da cultura.* 

 

 

ANÁLISE  

 Não há critérios claros e qualitativos na análise dos projetos 

(apenas técnicos). 

 Não há vivência cultural e conhecimento da área por parte 

dos responsáveis pela aprovação dos projetos nas empresas 

privadas.* 

 Burocracia e dificuldades criadas pelos órgãos públicos na 

aprovação do projeto em relação ao patrocínio público.* 

 Morosidade na análise dos projetos comprometendo o valor 

do orçamento físico-financeiro e dificultando a captação de 

recursos.* 

 A decisão sobre o que financiar está centrada nos 

departamentos de marketing e de finanças das empresas, 

sem a utilização de critérios culturais. 

 Não há transparência no processo. 

 Os critérios e restrições aos projetos não coexistem com a 

liberdade e criatividade inerentes à cultura. 

 Grande número de projetos aprovados sem pertinência direta 

ao fomento da cultura. 
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 Não há cotas para iniciantes. 

 Poucos pareceristas. 

 Categorias restritas. 

 

 

CAPTAÇÃO 

 Dificuldade para captação de recursos.  

 

 

LEGISLAÇÃO e POLÍTICA 

 Desvinculação das políticas de educação e cultura. 

 Legislação restritiva. 

 Não há um Plano Nacional de Cultura.  

 Baixo orçamento do MINC. 

 

 

FINANCIAMENTO 

 Centralização dos recursos para grandes empresas. 

 Transferência de dinheiro público para entidades privadas 

criando uma distorção no conceito de cultura. 

 Concentração de recursos. Só projetos  de grande porte têm 

acesso ao financiamento.* 

 Dificuldade de controle público quanto à destinação e 

utilização dos recursos. 

 Somente artistas consagrados são contemplados.* 

 Poucas oportunidades de financiamento para artistas locais.  

Privilégio de alguns em detrimento de muitos.* 

 Grande financiamento para empresas privadas e pouco para 

museus, bibliotecas e arquivos. 

 

 

COMUNICAÇÃO 

 Pouca divulgação junto ao empresário e esclarecimento das 

vantagens do patrocínio. * 

 Não há um material de divulgação que indique todos os 

canais de financiamento e fomento dos fundos públicos e 

privados. 

 Pouca informação para difusão de produtores culturais locais. 

 Informações desencontradas fornecidas pelo pessoal do 

MINC. 

 Não há materiais explicativos para preenchimento de 

formulários. 

 

 

CAPACITAÇÃO 

 As pessoas desconhecem a lei. 

 Não há conhecimento técnico específico para preencher os 

formulários e formatar a documentação requerida de maneira 

adequada. 

 Não há conhecimento prático para aplicação da lei. 

 Dificuldade de elaboração dos projetos associados ao 

benefício social. 
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INVESTIMENTO 

 A criação de Fundações pelas empresas privadas 

direcionando os investimentos e comercializando projetos 

próprios.* 

 Apenas empresas de grande porte podem investir em 

cultura. 

 A limitação de só poder utilizar parte do IR. 

 Não há regras claras para definir o investimento dos recursos 

das estatais. 

 Somente empresas com lucro real podem investir. 

 As pessoas físicas não têm possibilidade e participar do apoio 

à cultura.* 

 

OUTROS 

 Não previsão de continuidade de projetos com impacto  

cultural. 

 

 

 

 

MECANISMOS A SEREM ADOTADOS  
 

RECEPÇÃO E TRIAGEM 

 Simplificar procedimentos. 

 Aumentar a agilidade no processo. 

 

 

ANÁLISE 

 Adequação dos critérios de apoio e patrocínio às 

especificidades da produção artística que se dedica à 

pesquisa da linguagem. 

 Exigir contrapartida social como pré-requisito para patrocínio. 

 A análise e aprovação dos projetos deve ser feita por uma 

comissão isenta, paritária e não por pessoas das empresas.* 

 Criar novos critérios transparentes. 

 Exigir contrapartida cultural. 

 Dar continuidade na aprovação dos projetos que já têm o 

número no PRONAC independentemente das mudanças a 

serem realizadas na lei. 

 Descentralização da aprovação e análise dos projetos para 

níveis estaduais e municipais. 

 Realizar avaliação prévia dos projetos nas regionais. 

 

 

LEGISLAÇÃO e  POLÍTICA 

 Criar mecanismos mais democráticos na distribuição dos 

recursos alocados nas Secretarias Municipais de Cultura. 

 Estabelecer uma política pública de cultura que não seja 

pautada só em mecanismos de incentivo fiscal. 

 Criar uma política diferenciada para projeto cultural a 

“varejo” (teatro e cinema, por exemplo) e “atacado” (escolas, 

etc). 

 Reformulação do FNC ampliando seu espectro de captação e 

criando regras claras e públicas para distribuição de 

recursos.* 
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 Aumento da dotação orçamentária para pelo menos 1% no 

próximo ano.* 

 Aplicação real do ICMS para programas culturais. 

 Criação de um sistema nacional que designe percentual 

maior para o desenvolvimento cultural nas cidades 

interioranas. 

 

 

FINANCIAMENTO 

 A iniciativa privada deve participar com recursos para um 

fundo comum e a administração deve ser pública. 

 Estabelecer mecanismos e convênios (União, Estado e 

Município) para unificar os fundos de financiamento e 

distribuí-los de forma regionalizada. 

 Criar um fundo de investimento para produtores culturais a 

fim de desenvolverem projetos sócio-culturais. 

 Criar uma cota para renúncia fiscal voltada aos projetos de 

cunho social ou educacional e cultural. 

 Adotar a loteria da cultura federal. 

 Distribuição eqüitativa de verbas entre as regiões. * 

 

 

 

COMUNICAÇÃO 

 Publicação dos critérios de avaliação e aprovação dos 

projetos de maneira não genérica e disponibilização dos 

motivos da não aprovação de um projeto.* 

 Divulgação ampla e pública de editais.* 

 Realização de ampla divulgação dos mecanismos da lei e do 

andamento de projetos e outras atividades.* 

 Realizar campanhas transmitindo a idéia de que cultura é 

negócio desmistificando o mito de que a cultura restringi-se 

ao mundo das idéias. 

 Utilizar o apoio da Secretaria Municipal de Cultura para 

divulgação. 

 Criar postos de informação e orientação para 

encaminhamento de projetos. 

 Divulgar as empresas patrocinadoras.* 

 

 

 

PARTICIPAÇÃO e DESCENTRALIZAÇÃO 

 Realizar seminários com pautas precisas sobre os incentivos 

para os profissionais envolvidos.* 

 Transferir a autorização e a gestão dos recursos destinados 

aos projetos culturais para um conselho a fim de que não 

fique vulnerável a mudanças políticas de 4 em 4 anos. 

 Constituir Conselhos Gestores de Cultura com a participação  

dos trabalhadores culturais.* 

 Criação de fóruns regionais de cultura. 

 Realização de encontros com  governadores dos estados par 

impulsionar a “vontade política” na área da cultura. 
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INVESTIMENTO 

 Empresas de qualquer porte devem ter a possibilidade de 

investir em cultura.* 

 Incentivar pessoas físicas a investirem em cultura a partir do 

desconto no imposto de renda.* 

 Criar fundos de investimentos nacionais, estaduais e 

municipais. 

 Criar mecanismo para que a prestação de contas possa ser 

feita pela Internet. 

 Aumentar para 10% o valor do benefício para pequenas e 

médias empresas. 

 

 

CAPACITAÇÃO 

 Formação de produtores culturais voltada para aplicação e 

utilização das leis de incentivo em municípios de baixa renda 

e organizações culturais de periferia. 

 Capacitar de forma ampla os produtores culturais. 

 Financiamento da educação artística em todas as escolas 

públicas  brasileiras. 

 Realização de cursos, oficinas e palestras para entidades 

mais carentes.* 

 Capacitar multiplicadores para disseminação de informações. 

 Formação de agentes que auxiliem na elaboração dos 

projetos. 

 

 

OUTROS 

 Criação de  um sistema de impacto cultural. 

 Criar órgão fiscalizador  regional. 

 Definição de uma metodologia para avaliar o alcance do 

impacto do projeto indicando a possibilidade de continuidade 

ou não. 

 Transferência da FUNARTE para Brasília de forma que possa 

ser reestruturada. 
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3.2 PROPOSIÇÕES DAS ENTIDADES EXPOSITORAS 

As entidades que se inscreveram como expositoras no evento 

registraram suas propostas em textos os quais são apresentados 

na íntegra nesta seção do relatório. Deve-se ressaltar somente 

estão disponibilizadas as exposições entregues em meio digital 

(disquete ou e-mail) para a equipe de coordenação do 

Seminário. 

 
 

APACI 

 

SINOPSE DA EXPOSIÇÃO: 

Apresentação para as demais entidades e representantes da classe artística e do 

Ministério da 

Cultura da posição consensuada da APACI, definida em Assembléia da entidade: 

 - necessidade de uma política coordenada pelo MINC para as verbas das estatais; 

- existência de editais reguladores dos investimentos das estatais; 

- mecanismos transparentes e comissões rotativas de decisão; 

- contrapartida social organizada através de uma política construída entre as partes 

e não ações individualizadas, sem organicidade; 

- regulação das leis de incentivo para corrigir a utilização de recursos públicos em 

iniciativas de interesses privados, sem atender às demandas de uma política 

cultural voltada para uma distribuição mais justa dos bens culturais. 

  

 

ASSOCIAÇÃO DOS ARTISTAS DO BRASIL 

 

Apresentação 

Excelentíssimo Sr. Ministro da Cultura e demais autoridades aqui presentes, 

Senhoras e Senhores, presentes nesta audiência pública. 

Sou presidente da AIA – Associação Internacional de Artistas, que no Brasil se 

intitula como Associação dos Artistas do Brasil, Aqui estou representando cerca de 

quarenta e dois mil artistas e técnicos das Artes inscritos em nosso quadro 

associativo e espalhados por todo território da Federação.  

Fui convidado a comparecer e falar nesta audiência do Seminário Cultura para 

Todos promovidos pelo Ministério da Cultura, na condição de presidente dos 

Profissionais das Artes no tema em questão. 

 Neste Seminário que procura traçar novas políticas e idéias para um melhor 

funcionamento das leis de incentivo e financiamento da cultura, nossa instituição 

abordará três pontos. 

✓ Valorização do Artista 

✓ Conselho Federal dos Artistas e Técnicos em Artes do Brasil – COMFAT 

✓ Agentes Culturais e o  Financiamento da Cultura 

Em primeiro lugar devemos cuidar dos agentes facultadores das Artes os Artistas e 

Técnicos em artes, que hoje não conseguem ter uma vida econômica estável, 

encontram dificuldades quando vão buscar apoio financeiro nas instituições. Pois 

não possuem formas de comprovar renda. Quando chegam no final de carreira não 

conseguem se aposentar e na sua maioria terminam no esquecimento e na miséria. 

A lei que regulamentou os artistas em 78 contém erros que precisam ser corrigidos 

a exemplo os artistas plásticos e escritores que ficaram de fora daquela 

regulamentação e que depois de muitas lutas e esforços de muitos, conseguiram 

ser reconhecidos ainda a pouco. Nossa proposta neste sentido é pedir para apoio 
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na criação de uma Organização que trabalhe para os artistas como um todo e unir 

todos os sindicatos de classe para que possamos auxiliar o Governo Federal na 

proposta de conseguir uma melhor participação no Orçamento da União. 

Peço as autoridades aqui presentes que revisem as políticas culturais, pois a cultura 

se afastou da Educação e o tema é,  nas escolas da rede de ensino principalmente 

na pública e até mesmo nas particulares não existe educação cultural. Aulas de 

Dança, Teatro. Artes Plásticas, Cinema, Música é fundamental na educação de 

todas as crianças e de nossos jovens, sem contar a grande frente de trabalho que 

se cria para todos os profissionais das artes, este é o ponto onde desejo chamar 

atenção. As artes são auto sustentáveis, precisamos profissionalizar nosso sistema 

cultural e necessitamos de apoio governamental para que possamos educar nossa 

população que não conhece o que é arte. As pessoas precisam aprender arte nas 

escolas porque a falta de acesso é um resultado histórico, a geração que passou 

também é carente, precisamos criar um novo conceito para formar público. O papel 

do estado é auxiliar com programas de ingressos mais econômicos e programas de 

assistência a exemplo de alguns programas de ingressos a R$ 1,00. 

Quanto ao financiamento que é o último ponto que nos propusemos a tratar, é de 

se criar dentro do sistema de financiamento um agente limitador para os estados e 

municípios que aprovam seus projetos na lei federal e atuam como captadores de 

recursos na iniciativa privada de forma privilegiada uma vez que tem acesso as 

empresas estatais e mesmo as grandes empresas. Outro ponto é a que se 

desenvolva um programa de Agentes Culturais credenciados pelo Minc, a fim de 

profissionalizar e divulgar a lei em todo território Nacional apoiando as regiões 

menos favorecidas e como a região Norte/Nordeste. A exemplo de formas de 

intercambio cultural com a finalidade de incentivar regiões menos favorecida. 

Em suma precisamos criar a responsabilidade do artista, O estado deixar de 

competir com os produtores e artistas no mercado de captação de recursos, o 

Estado deve procurar formas de levar educação cultural para as escolas em 

parceria com a pasta da educação e nós artistas devemos estar organizados de 

forma conjunta em uma Organização com finalidades comuns. 

Prof. Fabiano M. de Castro 

Presidente da AIA – Associação dos Artistas do Brasil 

AIA – Associação Internacional de Artistas 

 

 

PAULO CANNABRAVA FILHO 

 

Reflexões para uma política cultural democrática 

 

Pertenço a uma geração que – na expressão do professor Toledo Machado - 

entende que a cultura, em suas diferentes manifestações, “deve contribuir para a 

construção da auto-identidade brasileira”. Identidade pressupõe cultura nacional 

socializada, “a articulação entre a cultura geral e a realidade social profunda”. 

A busca de definição de um projeto nacional, a construção da democracia e do 

desenvolvimento econômico e social não pode estar divorciada da reflexão sobre 

nossa identidade cultural. Pois, é íntima a inter-relação entre identidade, cultura, 

ideologia e política, língua e linguagem, modo de produção, modelo econômico. 

Essa inter-relação nos remete à importância do pensamento e das letras na 

formação da nossa identidade ao longo da história, particularmente e mais 

recentemente, o papel dos meios de comunicação de massa. 

O atual ministro da Cultura, Gilberto Gil, tem afirmado que “não cabe ao Estado 

fazer cultura, mas, sim, proporcionar condições necessárias para a criação e a 

produção de bens culturais, sejam eles artefatos ou mentefatos”.  

Diversos agentes culturais têm sido chamados a discutir o como o Estado deve 

atuar na promoção cultural. Este é o objetivo deste seminário e certamente esse 
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tema estará na agenda do Fórum Mundial de Cultura a realizar-se aqui em São 

Paulo em 2004.  

Trazemos como contribuição ao debate algumas reflexões: 

Na medida em que se desenvolve o processo de construção da democracia, cresce 

na sociedade o entendimento de que os recursos públicos devem ser dirigidos à 

políticas públicas.   

Quando os recursos advêm de renúncia fiscal de empresa privada, entende-se que 

deve haver contrapartida. Não obstante, é preciso que além da contrapartida 

financeira seja exigida uma contrapartida ética. A FGV já criou um índice nacional 

para medir a ética das empresas. A exigência de uma avaliação positiva deve ser 

critério para que se aceite a renúncia fiscal. 

Nessa linha, as empresas poderiam investir em projetos de promoção cultural em 

benefício de seus colaboradores e das comunidades em seu entorno. Estimular as 

empresas a oferecerem cursos de alfabetização, capacitação técnica, seminários de 

atualização cultural e dispor de espaços para biblioteca e expressões artísticas. 

Muitas dessas ações podem envolver a população local. Uma indústria cerâmica, 

por exemplo, pode capacitar a comunidade a produzir uma linha artesanal que 

agregará valor a seus produtos. Há muitas maneiras de se propiciar 

desenvolvimento cultural através de ações circunscritas a universos locais. Há 

maior controle, propicia integração regional, nacional e até Latino-americano.  

A política do livro – não pode ser a de escolher um livro para ser distribuído às 

escolas sem nenhum critério de respeito às culturas regionais. Tampouco pode ser 

só a do financiamento de obras de luxo.  

Recentemente o Fórum Regional de Políticas Culturais realizado em Rio Claro 

recomendou a disseminação de bibliotecas em escolas e centros de promoção 

cultural por toda parte. Porém, a sugestão é válida se amparada em políticas que 

gerem recursos para a produção, difusão e distribuição de livros às bibliotecas. Isso 

demandaria grandes tiragens que além de reduzir o custo da produção editorial 

propiciaria remuneração digna aos autores, incentivando a produção intelectual.  

Assim, parte dos recursos da União destinados à cultura, sejam eles orçamentários 

ou obtidos através das leis de incentivo, poderia ser destinada não só a construção 

e habilitação das bibliotecas e centros de promoção cultural, mas também à 

compra, difusão e distribuição de livros  

Até hoje os recursos se aplicam no ápice da pirâmide. Se o que queremos é 

construir a democracia e o desenvolvimento, devem ser aplicados na base.  

A indústria cinematográfica é investimento que dá lucro. Nos Estados Unidos, a 

indústria, comércio e serviços relacionados com o áudio-visual constituem o 

segundo PIB do país. Os recursos públicos poderão ajudar o desenvolvimento das 

atividades relacionadas ao áudio-visual estimulando o desenvolvimento do mercado 

para esses produtos. Dotar as escolas, os centros de promoção cultural de salas de 

espetáculo, construir cinemas relacionados com clubes de cinemateca nos bairros; 

criar cotas para projeção do nacional, subsidiar ingressos, tudo isso geraria 

demanda capaz garantir retorno ao investimento na produção áudio-visual. Os 

recursos assim dirigidos às bases da sociedade gerariam inclusão, ao contrário de 

hoje que, dirigido ao produtor, acentua a concentração. 

Outra reflexão. As programações de mídia do governo da União, bem como dos 

governos estaduais e municipais, não devem fundamentar-se unicamente nos 

critérios de mídia técnica. Esse critério perpetuará o modelo concentrador e 

monopolizador das grandes empresas. Entendemos que parte dos recursos deve 

ser democratizada através de sua distribuição aos meios de comunicação 

comunitários, municipais e regionais, particularmente aqueles envolvidos na luta 

por uma cultura nacional e pelo desenvolvimento. 

A maior parte das programações das rádios e televisões, inclusive das grandes 

redes, é de péssima qualidade. As televisões e rádios comunitárias carecem de 

profissionalismo por falta de recursos e de regulamentação federal sobre suas 

atividades.  
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  O governo tem se ocupado de concessões sem nenhum cuidado com as questões 

de conteúdo dos meios de comunicação. Abominamos a censura, mas, não 

podemos dispensar a ética. Deve haver um controle comunitário sobre a ética das 

empresas de comunicação e o estabelecimento dessas regras deve ser atribuição 

do Ministério da Cultura.  

A questão da identidade nacional passa pela ética na comunicação!  

 

 

FÓRUM PETISTA DE DIRIGENTES MUNICIPAIS DE CULTURA 

 

O Fórum Petista de Dirigentes Municipais de Cultura atuou de forma intensa na 

formulação dos Planos de Governo para o Estado de São Paulo e o Governo Federal 

defendendo como princípio: Cultura como fomento à cidadania.  A partir desse 

princípio, entre outros pontos defende: 

• Mecanismos transparentes de gestão nas esferas municipais, estaduais e 

federal; 

• Que a cultura esteja inserida na discussão do perfil do desenvolvimento 

econômico; 

• Que a gestão dos recursos destinados aos fundos de cultura seja realizada 

por conselhos paritários e regionais, pois só desse modo se contemplaria a 

diversidade e a pluralidade cultural; 

• Fortalecimento dos Fundos Públicos em todas as esferas (municipais, 

estaduais e federal); 

• Fortalecimento dos Conselhos como formuladores de Políticas Públicas de 

Cultura; 

• Fortalecimento da gestão participativa; 

• 1% do orçamento para a cultura e a criação de Fundos Públicos em todas as 

esferas (municipais, estaduais e federal); 

Alternativas para a implementação de uma política cultural a partir do FNC com 

dependência parcial de recursos orçamentários 

 

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 

 

PROJETO DE LEI  681/2002 

 

 

Senhores, 

 

Participei como expositora no seminário promovido pelo MINC. Sou assessora do 

vereador Nabil Bonduki, do PT de São Paulo, autor do projeto de lei que cria o 

VAI - programa de Valorização de Iniciativas Culturais. 

 

Nossa preocupação é que a legislação de financiamento e fomento inclua no 

Fundo uma linha de fomento específica para os chamados "fora da lei": aqueles 

que não têm acesso a qualquer tipo de recurso público e fazem cultura na 

periferia das grandes cidades ou em locais esquecidos do Brasil, usando sua 

criatividade e esforço pessoal.  

Esta garantia deve estar prevista na legislação, sem o que, nosso discurso de 

inclusão não terá efeitos práticos. 

 

O VAI, aprovado pela Câmara Municipal de São Paulo, será implementado pela 

Secretaria Municipal de Cultura a partir do próximo semestre. Trata-se de 

subsidiar pequenos produtores culturais,  prioritariamente jovens de periferia, 

que desenvolvam projetos de até R$ 15.000,00 e que beneficiem o bairro ou a 
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comunidade.  Uma comissão composta por membros do governo e pessoas 

indicadas por entidades que participam do Conselho Municipal de Cultura fará a 

seleção dos projetos. Para o ano de 2003, há recursos de R$ 1.000.000,00 no 

orçamento para viabilizar o Programa. 

 

Esse Programa pode ser um embrião de um projeto nacional, que inclua uma 

linha de financiamento no fundo nacional de cultura. 

 

Desde já colocamo-nos à disposição para os esclarecimentos que se fizerem 

necessários. 

 

Maria do Rosário Ramalho 

Assessoria Nabil Bonduki 

Vereador PT São Paulo 

Fone 011-3111.2530  

 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO decreta: 

 

Institui o Programa para a VALORIZAÇÃO DE INICIATIVAS CULTURAIS – 

VAI -  no âmbito da Secretaria Municipal de Cultura e dá outras 

providências. 

 

Art. 1o.  Fica instituído o Programa para a VALORIZAÇÃO DE INICIATIVAS 

CULTURAIS – VAI - no âmbito da Secretaria Municipal de Cultura, com a 

finalidade de apoiar financeiramente, por meio de subsídio, atividades artístico-

culturais, principalmente de jovens de baixa renda e de regiões do Município 

desprovidas de recursos e equipamentos culturais. 

  

Art. 2o. O Programa VAI tem por objetivos: 

 I. estimular a criação, o acesso, a formação e a participação do pequeno 

produtor e criador no desenvolvimento cultural da cidade; 

II. promover a inclusão cultural; 

III. estimular dinâmicas culturais locais e a criação artística. 

 

Art. 3º. Poderão ser destinados ao Programa VAI recursos provenientes de 

convênios, contratos e acordos no âmbito cultural celebrados entre instituições 

públicas ou privadas, nacionais ou estrangeiras e a Secretaria Municipal de 

Cultura. 

 

Art. 4º. Os recursos destinados ao Programa VAI deverão ser aplicados em 

atividades que visem fomentar e estimular a produção cultural no Município de 

São Paulo vinculada a diversas linguagens artísticas, consagradas ou não, 

relativas a artes e humanidades ou a temas relevantes para o desenvolvimento 

cultural e formação para a cidadania cultural no Município. 

 

Parágrafo Único - É vedada a aplicação de recursos do Programa VAI em 

projetos de construção ou conservação de bens imóveis ou em projetos 

originários dos poderes públicos municipal, estadual ou federal. 

 

Art 5o. Fica criada a Comissão de Avaliação de Propostas do Programa VAI, com a 

finalidade de selecionar as propostas e avaliar o resultado daquelas aprovadas.
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Câmara Municipal de São Paulo 

 

§ 1o.A comissão será composta por oito membros, sendo quatro representantes 

do Executivo e quatro representantes de entidades setor cultural da sociedade 

civil. 

 

§2o. Os representantes do Executivo deverão ser designados pelo Secretário 

Municipal de Cultura  e os representantes da sociedade civil pelo Conselho 

Municipal de Cultura, dentre as entidades nele cadastradas. 

 

§.3o. Os membros da Comissão de Avaliação terão mandato de um ano, podendo 

ser reconduzidos uma vez por igual período. 

 

§4o. A Comissão de Avaliação será presidida por um dos representantes do 

Executivo, designado pelo Secretário Municipal de Cultura; 

 

§5o. O presidente da Comissão de Avaliação terá direito a um segundo voto em 

casos de empate; 

 

§6o. Enquanto o Conselho Municipal de Cultura não estiver em funcionamento, os 

representantes da sociedade civil poderão ser indicados pela Secretaria Municipal 

de Cultura dentre as entidades cadastradas no Conselho. 

 

Art. 6º. Poderá concorrer a recursos do Programa VAI toda pessoa física ou 

jurídica sem fins lucrativos, com domicílio ou sede comprovados no Município de 

São Paulo há no mínimo dois anos, que apresentar propostas artístico-culturais 

de acordo com os requisitos previstos nesta lei. 

 

Parágrafo Único – Não poderão concorrer aos recursos do Programa VAI 

funcionários públicos municipais, membros da Comissão de Avaliação, seus 

parentes em primeiro grau e cônjuges. 

 

Art. 7o. A inscrição para o Programa VAI deverá ser feita de forma simplificada, 

em locais de fácil acesso e em todas as regiões do Município. 

 

Art. 8o.  O valor destinado a cada proposta será de até R$ 15.000 (quinze mil 

reais) corrigidos pelo IPCA ou índice que o vier a substituir, podendo haver nova 

solicitação, consecutiva ou não, por apenas uma vez, de acordo com avaliação 

realizada pela Comissão de Avaliação.  

 

Parágrafo Único – O valor será repassado em até três parcelas, a critério da 

Comissão de Avaliação e de acordo com o cronograma de atividades. 

 

Art. 9o. Quando a proposta aprovada não resultar em evento gratuito, deverá 

destinar no mínimo 10% de seus produtos ou ações como devolução pública, sob 

forma de ingressos, doação para escolas e bibliotecas, entre outros.  

 

Art. 10o. A Comissão de Avaliação selecionará os beneficiários analisando o 

mérito das propostas segundo critérios de clareza e coerência, interesse público, 

custos, criatividade, importância para a região ou bairro e para a cidade. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 

 

§1o. A seleção de propostas realizar-se-á anualmente. 

 

§2o. Serão consideradas preferenciais as propostas culturais de caráter coletivo 

que estejam em curso e necessitem de recursos para o seu desenvolvimento e 

consolidação. 

 

Art.11. Os programas beneficiados pelo Programa VAI deverão prestar contas 

durante sua execução e ao final dela para a Secretaria Municipal de Cultura, na 

forma que ela regulamentar. 

  

Art.12. A avaliação do Programa VAI comparará os resultados previstos e 

efetivamente alcançados, os custos estimados e reais e a repercussão da iniciativa 

na comunidade ou localidade. 

 

Parágrafo Único - É necessária a aprovação da prestação de contas para que o 

beneficiário do programa possa candidatar-se novamente.     

 

Art. 13.  Ao final de cada ano o Conselho Municipal de Cultura realizará uma 

avaliação coletiva do Programa VAI com a presença dos beneficiários. 

 

Art. 14. O Executivo deverá regulamentar esta lei no prazo de 60 dias. 

 

Art. 15. O Programa VAI instituído por esta lei deverá ter dotação orçamentária 

própria, suplementada se necessário. 

 

Art.16. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

São Paulo, 28 de novembro de 2002. 

 

Nabil Bonduki 

Vereador 

 

 

Câmara Municipal de São Paulo 

 

JUSTIFICATIVA 

A cidade de São Paulo é um dos principais centros de produção cultural do país e 

um dos mais efervescentes do mundo. A produção de cultura e arte na cidade é 

referência para o desenvolvimento cultural do país. Nos últimos anos a cidade de São 

Paulo, ao lado do crescimento físico e populacional, produziu vastas áreas marcadas pela 

exclusão e violência.  

A cultura geralmente não tem sido prioridade dos governos. As regiões periféricas, 

principalmente os bairros mais afastados do centro, e seus jovens vivem também a 

exclusão cultural. Exemplos disso são regiões como Capão Redondo e Cidade Tiradentes, 

praticamente sem a presença de equipamentos culturais; da mesma forma a região de 

Interlagos, com cerca de um milhão de habitantes e também com precário acesso à 

cultura.  Verifica-se que há grupos atuantes e com propostas de desenvolvimento 

cultural, muitas vezes inviabilizadas por falta de recursos, de divulgação e de canais de 

acesso ao poder público. 

Hoje o debate público tem apontado a arte e a cultura como elementos 

importantes para a identidade e definição de projetos de vida, a valorização da auto-

estima e a criatividade juvenil. No entanto as leis de incentivo atingem mais aqueles 

integrados no mercado cultural e nos segmentos artísticos formais e, assim, quase a 
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totalidade dos grupos e movimentos culturais da periferia da cidade fica impossibilitada 

de qualificar ou dar continuidade ao seu trabalho artístico-cultural em virtude da  

dificuldade de acesso a quaisquer  recursos. 

O presente programa pretende sanar esta lacuna concedendo, sob forma de 

subsídio, recursos para grupos e pessoas físicas ou jurídicas, para incentivar o 

desenvolvimento cultural local. O incentivo será de até quinze mil reais por proposta 

artístico-cultural, com possibilidade de nova solicitação por  uma única vez. 

O programa abrangerá, por meio de linguagens artísticas, temas relevantes para o 

desenvolvimento cultural da cidade, como formação de agentes culturais, debates 

públicos sobre cultura, violência e cultura da paz, cidadania cultural, patrimônio cultural, 

novas sociabilidades e cultura jovem, processos participativos nos bairros e regiões da 

cidade.  

Procurou-se também desburocratizar os procedimentos de inscrição, para 

democratizar o alcance do programa à multiplicidade de grupos que compõem a 

paisagem cultural urbana.  

Esperamos com esta lei contribuir para a inclusão cultural na cidade e estimular a 

ação cultural descentralizada nas subprefeituras. 

A partir do momento da sua implementação, o programa VAI deverá incluir grande 

parte da cidade nos processos culturais apoiados pelo Poder Público, que hoje 

contemplam um número insuficiente de criadores e produtores culturais e excluem os de 

menor porte, cuja ação é  vital nas várias regiões do Município.  

Assim poderemos construir a cidadania cultural como uma realização de todos os 

seus cidadãos,  integrando um maior número de pessoas na ação cultural transformadora 

da nossa cidade. 

 

 

ARTHUR SCATOLINI MENTEN E OTÁVIO RIBEIRO 

1. Considerações iniciais 

Inicialmente, cumpre ter em vista que o objetivo da legislação de incentivo à 

cultura tem como objetivo garantir apenas dois aspectos da vida cultural nacional, 

quais sejam, a possibilidade de produção e o mais amplo acesso aos bens culturais. 

Considerando-se tanto, é importante identificar alguns problemas que 

inviabilizaram a construção de uma política cultural pelo governo anterior, quais 

sejam, a prevalência do critério privado de investimento e a apropriação privada 

dos bens produzidos sob os auspícios da legislação de incentivo à cultura. 

O primeiro ponto implicou a definição das prioridades de investimento por um 

grupo muito pequeno de grandes empresas, centralizando a produção em 

decorrência de seus interesses e marketing, e garantindo apenas o acesso aos 

recursos financeiros àqueles artistas que já consagrados anteriormente, tendo em 

vista o interesse na divulgação da marca. 

O segundo elemento destacado, por sua vez, transformou o empreendimento 

cultural de determinado grupo de artistas verdadeiro ato de capitalismo sem risco, 

tendo em vista a possibilidade de que todos os custos sejam suportados pelo 

orçamento apresentado ao Ministério da Cultura e que os rendimentos sejam 

apropriados pelo produtor. 

Essas duas grandes distorções podem ser alteradas através da garantia de maior 

efetividade dos instrumentos de financiamento além do mecenato e da ampliação 

das possibilidades de investimento, com as medidas apontadas a seguir. 
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2. Ampliação das possibilidades de investimento 

A ampliação das possibilidades de investimento pode ser realizada através de duas 

medidas: o oferecimento da possibilidade de que as pessoas jurídicas que recolhem 

seus impostos de acordo com o lucro presumido também possam investir; 

oferecimento da possibilidade de que as pessoas físicas façam investimento no 

momento da declaração de imposto de renda e a criação de uma tabela regressiva 

para o percentual de investimento. 

A primeira medida tem como efeito a ampliação dos investidores em potencial, 

fazendo com que fique imediatamente ampliado o espaço geográfico que vai ser 

beneficiado pelos favores fiscais da lei, tendo em vista que inúmeras pequenas 

empresas poderiam ter interesse em investir em suas regiões de atuação, 

possibilitando a capilarização do investimento. 

A criação de uma tabela regressiva de percentual de investimento tem como 

objetivo a garantia de efetividade da medida de ampliação do número de 

investidores, tendo em vista que seria ampliado o interesse na busco do 

investimento junto às pequenas empresas caso estas possam aplicar maior 

percentual de seu imposto devido. 

Finalmente, a possibilidade de que as pessoas físicas possam fazer seus 

investimentos no momento da declaração tem como objetivo a garantia de que 

este tipo de investidor, que, normalmente não se caracteriza pela capacidade de 

previsão do valor de seus impostos devidos possa também ser uma elemento de 

democratização do acesso aos recursos públicos. 

3. Fortalecimento do FNC e dos FICART 

O fortalecimento do FNC tem como objetivo a possibilidade de implantação de uma 

política cultural efetivamente guiada pelo Poder Público, tendo em vista que esse 

instrumento tem sua utilização definida de modo exclusivo pelo Ministério da 

Cultura. 

Um ponto imprescindível para o fortalecimento do FNC é a determinação de que 

sejam consideradas as receitas dos projetos aprovados a partir de renúncia fiscal 

direta - mecenato - como parte integrante dos recursos captados pelo produtor, 

implicando sua consideração na prestação de contas e o recolhimento das verbas 

decorrentes de eventual sobra ao FNC. 

Esse mecanismo faria com que o investimento privado tal como é feito hoje 

redundasse na ampliação dos recursos disponíveis para a aplicação por decisão 

pública, sem comprometimento de novas verbas orçamentárias. 

A fim de evitar que seja a deliberação a respeito das verbas do FNC taxada de 

dirigista, pode ser criado um conselho gestor do FNC, com membros indicados por 

artistas, produtores culturais e pelo governo, garantido assim a democracia na 

aplicação dos recursos e a participação do governo como instância 

democraticamente eleita. 

No que se refere aos FICART, seria importante o aumento do número de títulos que 

podem ser negociados, bem como sua regulamentação em conjunto com a CVM, a 

fim de que esse instrumento possa ser efetivado, através do aumento da liquidez 

dos ativos disponíveis para este tipo de fundo. 
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RONALDO GRAÇA COUTO 

 

PPrrooppoossttaass  ppaarraa  MMooddiiffiiccaaççããoo  nnaa  LLeeii  FFeeddeerraall  ddee  IInncceennttiivvoo  àà  CCuullttuurraa  

 

1. Capacitação orçamentária do Fundo Nacional de Cultura (FNC) em níveis 

compatíveis com a proposta governamental de selecionar e apoiar 

financeiramente a realização de uma série de iniciativas artístico-culturais, de 

forma a completar as lacunas deixadas pela atual lei federal de incentivo à 

cultura, que atende mais à lógica dos patrocinadores pagadores de impostos, do 

que a política cultural pública. Estes projetos seriam selecionados por uma 

comissão formada por representantes de diversos segmentos artístico-culturais 

da sociedade brasileira ou por uma equipe de técnicos especializados no 

assunto em questão, dentro do próprio Minc. 

 

2. De que 25% dos recursos abatidos através da lei federal de apoio à cultura por 

organizações que mantenham fundações pertencentes a esses próprios 

patrocinadores sejam dirigidos, obrigatoriamente, ao Fundo Nacional de Cultura 

para colaborar na efetiva capacitação deste fundo para a realização de projetos 

escolhidos pelo Minc. Desta maneira, não se desmantelam os projetos dessas 

fundações, enquanto garante-se uma boa fatia dos recursos enquadrados pelas 

grandes organizações, canalizando naturalmente recursos para o FNC, pois os 

grandes grupos não vão querer abrir mão de alimentar suas fundações. 

 

3. O FNC poderá priorizar, valorizando o aspecto qualitativo, os projetos fora do 

eixo Rio-São Paulo, e a outras iniciativas de qualidade que não encontram lugar 

no sistema de mercado atrelado à Lei Rouanet. 

 

4. Mudar um detalhe da lei atual que, quase não tem como ser cumprido pelos 

proponentes/realizadores: que o proponente tem que apresentar a prestação de 

contas do projeto até 30 dias após a última captação de recursos. Como a 

maioria dos projetos nunca é encerrada dentro de 30 dias após a última parcela 

recebida pelo proponente, praticamente todos eles ficam tecnicamente 

inadimplentes com a lei. Esse prazo deveria mudar para 30 dias após o prazo 

proposto em cada projeto específico. 

 

5. Exigir com maior rigor que os proponentes apresentem as propostas e as 

justificativas da qualidade artístico-cultural do projeto. 

mailto:otavio@3d3.com.br
mailto:oribeiro@espm.br
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6. Que o MINC, ao credenciar os projetos para captação de recursos, qualifique 

adicionalmente cada projeto, numa escala de 1 a 10, o seu ponto de vista 

quanto à propriedade dentro da política cultural do atual governo, orientando as 

estatais e empresas de economia mista sobre sua visão sobre a adequação do 

projeto por razões de política cultural a ser definida pelo Minc. 

 

7. Que o Minc tenha apenas dois anos para aprovar ou desaprovar a prestação de 

contas dos proponentes. Se não deliberar dentro desse período, ficará aprovado 

por decurso de prazo. Assim, o Minc se concentrará no policiamento da 

prestação de contas daquelas iniciativas que administrativamente indiquem 

problemas de não realização do projeto ou da malversação de verbas e prazos 

compactuados. 

 

8. Que o Governo Federal anualmente produza um relatório com os resultados da 

aplicação da lei naquele ano, destacando os principais projetos realizados, 

divulgando sua política cultural e os projetos realizados com recursos do FNC e 

do PRONAC. 

 

 

Caso desejem maiores detalhes e justificativas para as propostas supra 

relacionadas, favor entra em contato com: 

 

Ronaldo Graça Couto 

Metavídeo SP Produção e Comunicação Ltda./Metalivros 

11 36720355 ou ronaldo@metalivros.com.br 

 

Ronaldo Graça Couto, é diretor geral da Metavídeo SP Produção e Comunicação 

Ltda., realizadora de projetos editoriais, eventos e outros produtos culturais há 

mais de 18 anos, tendo sido a realizadora da série de projetos da série O BRASIL 

DOS VIAJANTES (1992-94), do filme CINEMA DE LÁGRIMAS, de Nelson Pereira dos 

Santos (1994) e mais de 40 publicações culturais e institucionais, sendo vários via 

PRONAC, especialmente a obra O LIVRO E A LEITURA NA LEI FEDERAL DE 

INCENTIVO, lançado em janeiro de 2003, criada e coordenada por Graça Couto. 

 

 

 

KRAUS VON SECCA 

 

Artista Plástico e Astrônomo Amador/ Diretor de Marketing e Eventos da 

 Associação dos Amigos dos Planetários e Escola Municipal de Astrofísica 

de São Paulo  

  

?O patrimônio público e a sociedade civil organizada.? 

(a utilização de projetos culturais para a restauração do patrimônio 

público 

histórico e cultural) 

 

1º tema- Maior agilidade na resposta da análise dos projetos e estabelecer 

uma forma para que os valores do orçamento físico financeiro possam ser 

atualizados para o momento da execução do projeto. 

2º tema- Tornar de domínio público o resultado das reuniões de avaliação 

dos projetos, disponibilizando via internet, na integra, a aprovação, a 

retificação ou o indeferimento de cada projeto. 

3º tema- Ampliar a área de abrangência cultural dos projetos, englobando 

setores ligados a educação, ecologia, ciência e outros. 

mailto:ronaldo@metalivros.com.br
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4º tema- Desenvolver meios para informar melhor o patrocinador (pessoa 

física e jurídica), pois ambos tem receio do envolvimento com a Receita 

Federal. 

5º tema- Criar maiores facilidades para captação de recursos. Valorizar 

os projetos executados, criando um prêmio para os melhores de cada área, 

 e para os melhores patrocinadores, de forma a incentivar o interesse em 

patrocinar projetos culturais. 

6º tema- Alteração no quesito em que há necessidade de autorização do 

proprietário 

do patrimônio para reforma ou restauração, quando se tratar de um bem público, 

especialmente os tombados. Esta autorização deve ser dada por um órgão 

competente 

superior. Por exemplo: Ministério Público ou uma comissão composta pelos 

órgãos de defesa do patrimônio. O governante em exercício não é proprietário 

do bem público e tem poderes de mando por tempo limitado. Na maioria das 

vezes, os mandatários não têm interesse em utilizar as leis de incentivo 

à cultura, por não ter acesso a administração dos recursos destinados a 

este fim, impedindo a ação das instituição do 3º setor. 

 

 

 

PINACOTECA/SECRETARIA DO ESTADO DE CULTURA DE SÃO PAULO E 

ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DA PINACOTECA DO ESTADO 

 

Fundos Institucionais (*) 

 (*) Proposta apresentada por Marcelo Mattos Araújo, Diretor da 

Pinacoteca/Secretaria do Estado de Cultura de São Paulo e Carlos Wendel de 

Magalhães, Diretor da Associação de Amigos da Pinacoteca do Estado ao 

Seminário “Cultura para todos – Financiamento Público da Cultura e Leis de 

Incentivo”, em 18/07/03. 

Criação de mecanismo que permita às instituições culturais captarem 

recursos para aplicação futura em projetos aprovados pelo Ministério da 

Cultura. 

Considerando-se a necessidade das instituições culturais planejarem suas ações a 

médio e longo prazo, torna-se imperiosa a criação de um mecanismo que permita a 

captação de recursos incentivados não vinculados a um determinado projeto ou 

prazo de gasto. 

Propõe-se, assim, a criação de Fundos Institucionais que seriam, na realidade, 

contas de arrecadação de recursos para posterior utilização, a critério da instituição 

detentora do fundo, em seus próprios projetos culturais, desde que aprovados pelo 

Ministério da Cultura. 

Os Fundos somente poderão ser criados por pessoas jurídicas de natureza cultural, 

pública ou privada sem fins lucrativos, cujas atividades sejam consideradas 

relevantes para a cultura nacional pelo Ministério da Cultura. 

Os patrocinadores teriam direito ao benefício fiscal no exercício do aporte ao Fundo 

e este poderia ser utilizado no futuro, sem prazo definido, conforme as 

necessidades institucionais. Anualmente deverá ser apresentada uma prestação de 

contas do Fundo, apreciada pelo Conselho Fiscal ou órgão equivalente da 
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instituição, demonstrando suas receitas com os aportes recebidos e as auferidas 

por aplicações financeiras, bem como os gastos nos projetos culturais da instituição 

aprovados pelo MinC. 

No caso de dissolução do Fundo, os eventuais saldos remanescentes deverão ser 

recolhidos ao FNC. 

 

COOPERATIVA PAULISTA DE TEATRO. 

Saudamos a iniciativa do Ministério da Cultura em ouvir os vários setores da 

sociedade sobre a construção de uma  política pública para a cultura em nosso país. 

Esperamos que esta iniciativa abra um canal de comunicação efetivo entre os 

fazedores de cultura de São Paulo e o Ministério.  

A Cooperativa Paulista de Teatro  congrega um importante setor da 

produção teatral paulista, tendo em seus quadros o melhor da produção e do 

pensamento teatral no Estado de São Paulo. A entidade dialoga com o Movimento 

Arte Contra a Barbárie, publica a Revista Camarim e alguns de seus grupos editam 

o jornal  O Sarrafo.  

Apresento um texto elaborado especialmente para este seminário e que virá 

acompanhado de documentos que endossam nossa posição. 

 

 SOBRE AS LEIS DE INCENTIVO 

As Leis de Incentivo quando foram criadas tinham como objetivo  desonerar o  

Estado no que dizia respeito às atividades culturais, que poderiam buscar na 

iniciativa privada meios para a sua viabilização econômica.  

Desde os seus primórdios, quando ainda se chamava Lei Sarney, o termo 

Incentivo, esteve desfigurado do seu significado original.  A distorção maior se dá 

porque desde a sua instauração as Leis de incentivo sempre financiaram o 

“consagrado”, o conhecido, aquilo que o Mercado apontava como sendo “cultura”,  

e tendo qualidade, desde o ponto de vista do financiador.  

Outra distorção foi a  paulatina redução do orçamento público para o financiamento 

da área cultural. A tal ponto que  o Estado deixou de cumprir suas obrigações 

constitucionais de “promover e implementar políticas públicas na área da cultura”   

 Esse esvaziamento orçamentário chega, nos dias de hoje, a colocar a “ação 

cultural” e a sua responsabilidade de execução quase que totalmente nas mãos da 

iniciativa privada.E a transformar o Estado em um captador concorrente.  Não há 

como negar, olhando o panorama das programações culturais dos diferentes 

estados, principalmente daqueles situados nas regiões sul e sudeste, que a 

iniciativa privada é hoje quem determina o que deve, pode e é feito no que diz 

respeito a cultura. Isso nas diferentes áreas e linguagens da criação artística. Mas 

não se resume a isto, na última década do século XX os equipamentos culturais que 

foram construídos, graças aos benefícios das Leis de Incentivos, todos estão nas 

mãos da iniciativa privada.  

Esse é outro paradoxo no que diz respeito às Leis de Incentivo. Se em sua idéia 

original ela tinha a boa intenção de patrocinar a melhor distribuição e 

universalização do “bem cultural”, ela acabou financiando a centralização e a 

concentração. Se  é verdadeira a afirmação de que nunca houve tanto dinheiro 

para a cultura como nos últimos tempos, também se pode afirmar que este 

dinheiro está  financiando aqueles que menos recursos econômicos necessitam 

para viabilizar as suas produções culturais. 
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Reavaliar, pois, as Leis de incentivo para que elas venham a atender seus objetivos 

de disseminação e de difusão do “bem cultural” não pode se resumir a uma mera 

discussão aritmética de se saber quais são as melhores percentagens e índices de 

descontos e de aplicação, mas a uma profunda análise conceitual do seus objetivos.  

Revisão que tem que levar em consideração a necessidade de se operar no Brasil 

uma distribuição justa do “bem cultural” para que ele se torne um direito 

elementar, de fato, do cidadão, independente da classe social a que faça parte.  

Na área cultural, assim como na área econômica e da saúde, o aparelho de Estado 

precisa entender que há uma profunda urgência em se levar para a maioria da 

população os benefícios sociais que hoje só atendem a uma pequena parcela de 

privilegiados.   

 A aplicação de recursos públicos, seja em que área for das políticas públicas, tem 

que estar voltada para a maioria da população, que é de fato quem com o seu 

trabalho e com os impostos que paga, os financiam.  

As Leis de Incentivos tem que serem olhadas sob um novo prisma: não devem 

apenas atender as necessidades econômicas das diferentes áreas do fazer cultural, 

mas sobretudo e principalmente, atender a universalização do direito elementar 

dos  cidadãos que é ter acesso à fruição e à criação cultural.  

 

Defendemos uma participação de pelo menos um por cento no orçamento geral da 

União, já para o próximo ano. Defendemos a reforma do Fundo Nacional de 

Cultura, transformando-o numa Agencia de Fomento à Cultura com regras claras e 

públicas, muito diferente da caixa-preta que é hoje. Defendemos que os recursos 

do Fundo, uma vez reformado sejam exclusivamente destinados ao fomento da 

produção cultural da sociedade, vetado o saque de recursos por programas ou 

organismos governamentais. Defendemos que a destinação destes recursos se dê 

através de programas públicos, lançados através de editais a serem julgados por 

Comissões paritárias Governo e representantes da produção cultural. 

 

Oferecemos a nossa contribuição para este seminário entregando os seguintes 

documentos: 

 

- Os três manifestos do Movimento Arte Contra a Barbárie. 

- O PROGRAMA MUNICIPAL DE FOMENTO AO TEATRO PARA A CIDADE DE 

SÃO PAULO, proposto pela classe teatral paulistana, aprovado na Câmara 

Municipal e executado pela Secretaria Municipal de Cultura. 

- O Manisfesto Contra a Cultura do Favor, assinado pela Cooperativa, pleo 

Arte Contra a Barbárie e O SARRAFO sobre o debate da contrapartida social.  

- Documento enviado a Secretaria de Estado da Cultura de São Paulo 

propondo ações para popularização, estímulo à produção e circulação da 

produção teatral paulista. 

 

 

À disposição da mesa e dos presentes, encerramos a nossa participação. 
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ANA FRANK 

 

Estou enviando minha sugestão ao "Seminário Cultura para Todos". Quando vamos 

abordar cultural no Brasil devemos pensar a respeito sobre os privilégios que são 

acometidos de forma nada democrática apenas privilegiando uma parte da 

sociedade brasileira. Devemos estar a tento ao fato de que o Brasil não foi 

colonizado mas sim explorado e mudar esta política para aprendermos a pensar e 

agir coletivamente respeitando todos os direitos de cidadania e inclusão social, sem 

cair no paternalismo e sim agregar a cultura e educação para que ambas tenham 

condições de criar uma política cultural justa e igualitária. 

   

As verbas que são liberadas para edições oficiais, são publicações editadas à custa 

do contribuinte sobre feitos de deputados e senadores, deveria ser repassada para 

um projeto que incentive as escolas municipais e estaduais do ensino fundamental 

e médio a pesquisa e leitura de obras brasileira resultando um livro que sua renda 

seria revertida para a escola e seus alunos vencedores. O projeto teria o nome:  

"Meu primeiro Livro".  

Deputados e Senadores usem a internet para esta finalidade. 

  

 Aguardo Deferimento 

Ana Frank 

 

A CASA DO CIDADÃO 

   Com o objetivo de promover o desenvolvimento sócio, político, econômico 

através da arte, educação, cultura e desporto, a Casa Do Cidadão abre suas portas 

para o exercício da cidadania com oficinas, concerto aula, teatro, expressão 

corporal, exercício intelectual, eventos, seminários, show’s e entretenimento e 

esportes. 

 

  Espaço utilizado para pesquisa,  biblioteca  com internet, estudo com monitoria, 

show, sarau, festival, expressão corporal, teatro, artes plásticas, atividades 

esportivas, programação anual para aulas visando a formação, aprimoramento de 

dons e talentos,  de crianças, jovens, adolescentes, adultos e da melhor idade. 

Centro de formação e nutrição da alma. 

 

  Atuação humanista integrada.  

 

* Para a formação de músicos: aulas 3 vezes por semana de percepção musical, 

que levará a descoberta do instrumento pelo músico e ao conhecimento da vocação 

de maestro, cantor podendo A Casa Do Cidadão construir sua própria orquestra, 

banda, coro ou simplesmente colaborar para a formação de músicos . 

 

* Para estudos e pesquisas: sala de comunicação interdisciplinar. Espaço equipado 

com computadores, biblioteca, mesas, cadeiras para estudos e pesquisas, 

monitorado por professores. A dimensão exata ( máquinas, equipamentos, 

professores, acervo) será fornecida quando delimitada a área voltada ao exercício 

intelectual.  

 

* Para a formação de dançarinos : aulas 3 vezes por semana, básico e avançado. 

Modalidade : dança clássica, contemporânea, afro-brasileira. 

 

* Para atletas  : atividades esportivas de quadra e campo para futebol. 
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* Para seminários e palestras: encontros para abrir as portas do conhecimento, 

colaborar na formação, informação e aprimoramento do cidadão na arte, cultura, 

saúde, educação. 

 Sugestões: 

Programa 1 – Um Olhar No Cinema de Almodovar  

Programa 2 – O Teatro E O Ser  

Programa 3  - O Fato E A Interpretação  

Programa 4 – Reorientação Alimentar  

Programa 5 – Auto Gestão Na Produção Musical  

Programa 6 – Qualidade De Vida No Trabalho    

Programa 7 – A Escola e os Métodos de Ensino   

Programa 8 – O Som E Suas Funções  

  

  Na construção de um país forte, é necessário a participação do cidadão em sua 

casa, bairro, comunidade, cidade, nação, universo  . 

 

* Para show’s e Espetáculos : utilização do teatro. A casa oferecendo som, 

iluminação, divulgação em jornais, cobrará 30% da bilheteria ou ainda estipulará 

valor mínimo para cobrir despesas para realização do evento; Ou oferece o espaço 

recolhendo os impostos e taxas devidas. 

 

* Para Oficinas :  

 

1 Expressão Corporal – ao som dos tambores, reconhecer o próprio corpo e 

desenvolver consciência corporal  

 

2 Encontro Marcado Com O Violão – introdução ao instrumento com percepção 

musical   

 

3 Sons Ancestrais – percussão e o poder do pulsar  

 

4 O Instrumento Da Alma – expressão vocal; noções de proxemica    

 

5 Convite a ouvir música  

 

* Para Encontros Culturais – saraus com leitura de poesias, dramaturgia, música. 

 

* Para Expressão Artística – fazer com as mãos: modelar, pintar, desenhar,etc 

                                                                                     

  A Casa Do Cidadão é espaço que visa o desenvolvimento do Ser Humano, 

colaborando para que outros tenham melhores oportunidades. Tirar as crianças da 

rua, promover acesso a informação, cultura, educação, arte, lazer e desporto. 

Proporcionar qualidade de vida.   

 

O P.A prioritário é o da comunidade. Para cada atividade, temos uma gente 

interessantíssima em cada região.   

 

Clarty@ig.com.br 

11 36661419 / 92233126 
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CÂNDIDA BOTELHO 

 

 

INTRODUÇÃO: 

 

A cultura é a manifestação de um povo nas suas mais diversas formas! Ora, isso 

nos leva a concluir que de uma forma ou de outra o povo estará se manifestando e, 

portanto fazendo CULTURA. Tratamos desse conceito de uma forma simplista, pois 

não é o caso de, aqui, se fazer um tratado filosófico, mas sim apontar condições 

para a manutenção da lei de incentivo fiscal. 

Portanto o que estamos tratando aqui é de como transformar as atividades 

culturais em produto, viabilizando outras formas de ganho à população, que tem 

habilidades em todas as escalas de desenvolvimento cultural, desde o mais simples 

artesanato até os processos de alta tecnologia, que o Brasil já domina de uma 

forma geral.Para se alcançar esse objetivo, é preciso normatizar, criar a cadeia de 

distribuição do produto pronto, internamente (Brasil) e externamente(exportação). 

Para isso é preciso capacitação de um lado dos artesãos e artistas, ou de toda a 

cadeia produtiva, e de outro do próprio Ministério ampliando a competência, a 

compreensão dos fatos, o diálogo com os agentes culturais e seus produtores, alem 

dos artistas é claro. 

 

A lei de incentivos fiscal abriu o campo de trabalho para inúmeros brasileiros, não 

só na questão da criação, mas do gerenciamento, da administração, da organização 

da captação etc, dando dinheiro e possibilidades a um enorme contingente de 

pessoas. Nisso ela tem sido importantíssima. 

Insistimos que isso é uma batalha ganha de tantos anos de luta e que agora só 

precisa ser melhorada esclarecendo-se os pontos que ficaram aquém do desejado, 

talvez até por essa falta de utilização dos procedimentos hoje conhecidos. Hoje 

temos uma farta produção cultural, já bastante organizada e isso se deve sem 

dúvida à existência da Lei de Incentivos. Naturalmente é o momento de rediscuti-la 

à luz de novos fatos, das recentes experiências e das necessidades do governo de 

equilibrar sua receita fiscal. 

 

Não devemos nos ater à discussão das polaridades de nossos potenciais 

econômicos: se é para o rico ou para o pobre. Isso é besteira, pois qualquer projeto 

realizado trará trabalho e desenvolvimento para as diversas camadas da população 

e uma não existe sem a outra. E por estarmos na busca de uma sociedade mais 

justa, cabe ao Ministério ser mais informado a ponto de coibir as iniciativas dos 

empresários que fazendo parte ainda de uma sociedade do lucro, não 

desenvolveram a noção de coletividade e de cidadania. É preciso policiá-los e 

também ensiná-los sobre os novos valores. Creio que até isso já vem sendo feito, 

ainda que devamos gastar mais tempo com o assunto. O Brasil é um país de 

diferenças sociais muito grandes, por isso há sempre um pensamento de que 

alguns sempre exploram os outros.Isto também é um novo aprendizado. 

Precisamos levar em conta que os valores eram próprios de uma época e que a 

evolução dos povos passam por essa luta de equilíbrio. Sem falar que se olharmos 

o Brasil historicamente tem ele uma carreira impressionante na evolução política 

em direção a um país mais igualitário. 

 

Isto posto, seguem alguma reflexões complementares: 

 

1. Há também uma idéia permanente de que todos são desonestos e ladrões, o 

que faz com que os cidadãos comuns, estejam permanentemente provando sua 

idoneidade. 

2. Entretanto a grande maioria das pessoas que produzem, o fazem de maneira 

justa e responsável. 



Página 187 

 

3. Temos carências de oportunidades de viabilização de projetos que devem gerar 

emprego, trabalho, ganhos diretos e indiretos e progresso. 

4. Há uma enorme necessidade de educação e realização de ações culturais. 

5. As leis de incentivo à cultura tiraram o Brasil do silencio, das ações apenas 

ligadas ao samba e ao carnaval. 

6. Se houve erros devemos concertá-los, pois, essas iniciativas foram boas e 

oportunas gerando milhares de oportunidades. Se se formaram empresas de 

captação de recursos, melhor para todos, pois o produtor cultural precisa dos 

agentes culturais que o auxiliem a viabilizar seus projetos enquanto venda. 

7. Hoje há inúmeros projetos de caráter social que utilizam a cultura como meio 

de desenvolvimento, como é o caso da Escola da Mangueira e outras milhares 

de ações, através de ONGs, Institutos etc. pelo Brasil a afora. 

 

Sugestões de atuação: 

1. Regulamentar melhor a aplicação da lei de incentivos. Quer dizer criar mais 

explicitamente o que deve e o que não deve ser considerado projeto cultural, e 

discutir a forma da prestação de contas que ainda é meio nebulosa, sem falar nas 

inúmeras vezes que mandamos documentação e estas são perdidas e cobradas 

novamente. 

2. Os abusos conceituais que foram cometidos tiveram o aval de funcionários do 

MINC, ou seja, eles devem ser mais bem treinados, não para nos considerarem 

como inimigos e ladrões, mas para saberem opinar quando a ação não é de 

interesse geral ou quando a ação vai beneficiar mais o autor do que a cultura. 

3. A idéia de um fundo para a cultura é muito interessante desde que não passe a 

ser instrumento na mão dos políticos que estiverem no poder, concedendo ou não a 

verba para este ou aquele projeto. 

4 As oportunidades devem ser livres, não podemos engessar os instrumentos que 

viabilizarão os projetos, pois a política cultural não pode e não deve ser decidida de 

cima para baixo, mas deverá ser identificada com as pessoas legitimamente 

organizadas para isso. 

5. A verba para a cultura não beneficia apenas os autores de projetos, mas um 

imenso contingente de pessoas que são contratadas direta ou indiretamente 

durante o processo. 

Deve ser considerado que a formação de profissionais para isso levou anos e que 

não se deve mudar só pelo hábito de mudar, deixando pessoas competentes 

totalmente desamparadas e tendo que começar tudo de novo: aprendizado, 

relacionamentos que viabilizam seus projetos, escritórios que compraram 

equipamentos para isso e assim sucessivamente. Não se deve perder de vista que 

a ação cultural tem outros viéses que não somente o do projeto e sua decorrência 

direta. A lei não pode ser estanque enquanto não houver alternativas para ela. 

6. Deve-se incentivar a organização das profissões ligadas a esse setor, tanto 

enquanto atividade, quanto como associação de classe. A função do produtor 

cultural é uma, a do agenciador de projetos é outra e assim por diante. Não se tem 

conhecimento das características organizadas de cada uma dessas profissões. 

Faltam estatísticas que deveriam ser uma constante na medição das ações 

incentivadas pelo MINC. 

Agenciadores, aqui entendidos como captadores que podem ser também 

elaboradores de projetos, nem sempre são as mesmas pessoas. Por falta de 

definição, por falta de profissionalismo as pessoas são obrigadas a fazer de A a Z 

inviabilizando seu tempo para mais produção cultural. Todos se aventuram sem 

saber se vão ter sucesso. 

Não há quase instituições contratantes de serviços culturais. Em geral as que têm 

essa possibilidade formam e contratam um pequeno corpo de funcionários, muitas 

vezes às expensas da lei que passam a realizar todo o trabalho, ganhando ainda 

mais com os mesmos recursos. 
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7 O agente cultural, produtor ou autor, não deve ter que esmolar dinheiro publico a 

mercê das opiniões de gerente de marketing da empresas. 

Deve ser feita uma forma mais eficiente, clara e transparente dos projetos 

apresentados para que possam ser realizados. Há uma enorme quantidade de 

projetos aprovados pelo MINC que não chegam ao seu destino, deixando de ser 

realizados com visíveis perdas e desperdícios para seus autores. 

8 O tão desejado banco de dados para captadores de recursos ou para empresas 

que pretendem utilizar-se dos benefícios nunca saíram do papel. Todos os projetos 

aprovados deveriam fazer parte de uma identificação quanto ao tamanho, quanto 

ao valor, quanto a área de atuação, enfim diversas formas de medi-lo que 

viabilizariam aos interessados entrarem em contato direto com o autor do projeto, 

ou com o captador e aplicar sua verba disponível. 

A educação, ou seja, cursos profissionalizantes devem ser computados como 

passíveis de incentivo. Talvez essa seja uma proposta para a verba de educação. 

Não só Sebrae é competente, mas também o ITESP e outras entidades similares 

podem criar a capacitação para os diversos setores da captação cultural, ou ainda 

as Universidades, como é o caso da GV em São Paulo. 

 

9. Não se deve misturar o conceito de cultura com o de social ou de educação. São 

atividades diferentes, que se colocam como iguais pela falta de incentivos em 

outras áreas.  

 

10. A questão finalmente vem a ser o dinheiro. Como ampliar a área de produção, 

a capacitação, e a formação de agentes competentes para isso? 

Não é que não exista o dinheiro, pois mesmo pequenas as verbas da Lei não são 

totalmente utilizadas. 

Também não é que não existam projetos, pois muitos são aprovados e não 

conseguem captação. 

Como podemos melhorar esse budget? 

 

Bem desejamos sucesso a vocês e colocamo-nos a disposição para treinamento e 

capacitação do setor. 

 

Cândida Botelho 

Telefone: 3887-7457 

Fax:         3884-0546 

 

 

CAPTA PROJETOS 

 

Prezados Srs. 

 

Minha intervenção e propostas foram preparadas tendo como foco principal à 

questão da comunicação. Não tivemos muito tempo para tanto, assim sendo, 

minha proposta e acredito que de vários outros colegas também terá limitações 

devido ao pouco tempo. 

 

Considerando 

 

- O grande desconhecimento da população em geral e particularmente dos 

empresários a respeito das leis de incentivo à cultura e ao audiovisual; 

- As dificuldades das empresas de produção, difusão e promoção cultural em 

relação aos riscos inerentes à área, falta de verbas, dificuldades administrativas e 

principalmente desarticulação nacional e regional; 

- As dificuldades das empresas de captação de recursos para a cultura em relação 

aos elevadíssimos riscos, falta de clareza da produção de projetos culturais, falta de 
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verbas, dificuldades administrativas e principalmente desarticulação nacional e 

regional; 

- pouca articulação existente intra e entre os setores artísticos, promocionais e de 

captação. 

 

Propomos 

 

- Campanha publicitária sobre as leis de incentivo à cultura; 

- Formação de uma rede nacional de artistas, promotores e captadores através da 

Internet com constituição de grupos de discussão específicos e geral, monitorados 

por moderador geral e nos sub-grupos. Assim constituiríamos uma grande rede em 

prol da cultural; 

- Desenvolver amplo esforço no sentido de incentivar a realização de cursos de 

Gestão Administrativa e Financeira, Formatação de Projetos, Administração de 

Projetos e Captação de Recursos. 

 

Coloco-me a disposição para esclarecimentos e mais ainda para ajudar a colocar 

em prática as propostas aprovadas neste importante fórum. 

 

CAPTA Projetos 

Transformando idéias em resultados 

captaprojetos@uol.com.br 

Odair Soares Diretor 

tel.: 55 11 3666-9631 

 

CAPTA Projetos 

Transformando Idéias em Resultados 

A CAPTA Projetos está envolvida há 3 anos no mercado cultural , 

elaborando e administrando projetos culturais, bem como captando 

recursos necessários à viabi l ização de tais projetos.  

Tem assento na diretoria da Associação Comercial  de São Paulo -  

gestões 2001/2003 e 2003/2005, e no Conselho Diretor da Distri tal 

Lapa da ACSP desde 1995.  

 

PRINCIPAIS PROJETOS ADMINISTRADOS CONCLUIDOS  

 

•  Mostra “Mestres do Cinema Japonês”  desenvolvida no Centro 

Cultural Banco do Brasi l  – CCBB em São Paulo no período de 01 

a 06 de abri l  de 2003 (mantendo um média de 74% de 

ocupação); 

•  Mostra “Cinema Social  da Alemanha”  desenvolvida no Centro 

Cultural Banco do Brasi l  – CCBB em São Paulo no período de 28 

de janeiro a 09 de fevereiro de 2003 (mantendo um média de 

70% de ocupação);  

•  Elaboração e coordenação do Projeto: “Meio Século em Defesa 

da Livre Iniciativa” da Distri tal  Lapa da ACSP (publ icação de 

revista, l ivro e jantar no Olympia em out/2001) /  Período: 

mai/01 à ago/02; 

•  Responsável pelo l ivro: “Distri tal  Lapa da ACSP –  50 Anos Do 

Sonho a Real idade” Associação Comercial  de São Paulo lançado 

em outubro de 2002, resgatando os cinqüenta anos de luta e 

mailto:captaprojetos@uol.com.br
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integração da ACSP na Lapa e região em defesa dos interesses 

da classe e da comunidade; 

•  Responsável pela Revista Distri tal  Lapa –  ACSP –  Associação 

Comercial  de São Paulo lançada em outubro de 2001, 

objetivando contribuir na gestão das empresas de pequeno e 

médio porte da região.  

 

PRINCIPAIS AÇÕES DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS CONCLUIDAS 

 

• Projeto: “Meio Século em Defesa da Livre Iniciativa” da Distrital Lapa da 

ACSP (publicação de revista, livro e realização de jantar na casa de 

espetáculos Olympia com 1000 participantes em OUT/2001) / Período: 

mai/01 à ago/02; 

• 1a Conferência Municipal Produção mais Limpa realizada por iniciativa da 

Câmara dos Vereadores de São Paulo e da FIESP  Período: mai/02; 

• Conexão ACSP – Programa de Televisão no Canal Comunitário da Associação 

Comercial SP Período: jan/02 à ago/02; 

•  l ivro “Projeto Moradia” t í tulo provisório que retratará o 

desenvolvimento da luta por moradia popular em São Paulo.  

 

PROJETOS EM ANDAMENTO 

 

Captação de Recursos 

 

•  Elaboração e administração do projeto de viabi l ização do 

Nihonsite na televisão e um portal  www.nihonsite.com.br de 

difusão da cultura japonesa;  

•  Finalização do fi lme “Gaij in2” di rigido por Tizuka Yamazaki e 

produzido por Cacá Diniz; 

•  Game “Gaij in2” integrado ao fi lme acima citado;  

•  Captador oficial  da SBGC –  Sociedade Brasi leira de Gestão do 

Conhecimento para o KMBrasi l2003 congresso de Gestão do 

Conhecimento a se real izar de 15 a 17 set/2003 no Centro de 

Convenções Rebouças.  

 

PROJETOS ENCAMINHADOS A INSTITUTOS CULTURAIS  

 

•  “Volta ao Mundo em Seis Cordas” Show com Robson Miguel 

considerado um dos maiores violonistas da atual idade; 

•  “Descobrindo Taiwan – Cinema, Vídeo e Foto” com o apoio do 

Escritório Econômico e Cultural de Taipe;  

•   “Mostra do Cinema Chinês”;  

•  Exposição Fotográfica das “Três últimas Copas” fotos de Juca 

Varela; 

•  Exposição Fotográfica “A Divina Comédia e a Seleção Brasi leira” 

fotos de Juca Varela dentro de um roteiro orientado pela obra 

de Dante Al ighieri;  

•  Exposição Fotográfica e de Artefatos da Revolução de 32;  

•  Exposição de Quadros do pintor chinês Chang Ta Chien 

(considerado um dos maiores pintores da China moderna) ; 

•  Teatro – “Arlecchino” de Dario Fo com direção Antonio 

Abujamra 

•  Oficina e exposição de máscaras – Commedia Del l ’arte;  

•  Teatro Infanti l  “O Guri  D’aki” direção de Andréa Parolari;  

•  Exposição Fotográfica “A Alma de uma Cidade” retratando três 

dos bairros mais antigos de São Paulo em comemoração aos 



Página 191 

 

seus 450 anos Brás, Mooca e Belém pelos olhos do fotógrafo e 

cineasta Ralph Friedericks.  

 

Trabalhamos com Leis de Incentivo à Cultura e dedutíveis do Imposto 

de Renda  

(Rouanet, Incentivo ao Audiovisual e demais leis  estaduais e 

municipais) 

 

 

CARINA SANTANA 

 

Eu, Carina Santana, gostaria de propor a abertura de um segmento da Lei de 

Incentivo somente voltado para público especial. Acredito que não existem mais 

projetos na área por não haver um segmento específico deste público. Além da 

abertura do segmento, é importante lembrar que este deveria ser regional (para 

facilitar os projetos menores) e também conter pessoas que tenham especializadas 

na área para a avaliação dos projetos, para nos certificarmos da qualidade dos 

projetos. 

Gostaria de ser uma participante ativa neste processo. Aguardo retorno. 

  

Carina Santana 

11 9398 4464 / 6979 3303 

 

CIDA LEMOS 

 

Meu nome é Cida Lemos, Coordenadora do projeto “Quem conta um conto, 

aumenta um canto” sou atriz, produtora e diretora de teatro e trabalho em 5 

favelas da região do Morumbi. 

Iniciei em 2.001, no Departamento de Oficinas da Secretaria de Estado da Cultura 

e no final de 2.002, com 800  alunos (moradores das favelas), com a mudança de 

Secretários, meu contrato não foi renovado. Não tivemos coragem de abandonar os 

alunos, trabalhamos desde Janeiro sem remuneração, mas aos poucos minha 

equipe foi obrigada a procurar outros projetos que fossem remunerados e em 

Junho passado fui obrigada a abandonar estes jovens, pois não tenho mais 

condições financeiras e físicas para continuar. Investi todas as minhas reservas. 

Nós artistas sabemos das dificuldades em montar um espetáculo, como ator, 

diretor, produtor, etc. às vezes somos obrigados a adiar estréias, cortar atores, 

mudar de teatro, aluguel caro, patrocinadores que desistem, etc, etc.  

Só quem trabalha em comunidades sabe como a barra é muito pesada, temos que 

aprender a lidar com violência, miséria, prisão, morte e com os próprios traficantes. 

Por motivos totalmente fora de nosso controle, somos obrigados a abandonar estas 

pessoas, justamente no momento em que elas estão se descobrindo, se 

expressando, se gostando, se divertindo e o mais importante : aprendendo !!! 

Minha sugestão : 

 “A necessidade de um mecanismo facilitador que garanta a continuidade de 

Projetos Culturais Sociais, desde que comprovadas a eficiência do Projeto e a 

seriedade dos profissionais envolvidos”.  
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CLÓVIS VIEIRA - Instituto Brasileiro do Cinema Digital 

 

 

• Propostas apresentadas ao plenário 

 

1. Apoio a criação de um Fundo Governamental de Incentivo a Cultura que atue 

conjuntamente com Leis de Incentivo devidamente revisadas. 

 

Justificativa 

Não é possível deixar nas mãos das empresas a decisão dos projetos a serem 

incentivados, mas não se deve preterir mecanismos de políticas públicas para a 

Cultura em detrimento de quaisquer outros. É necessário desenvolver mecanismos 

que se complementem.  

 

2. Incorporar de fato as Pessoas Físicas ao processo de Incentivos Fiscais à Cultura 

adotando o processo de destinação do incentivo no momento da Declaração de 

Imposto de Renda a exemplo do antigo fundo 157. (O que pode ser estendido às 

Pessoas Jurídicas)  

 

Justificativa 

As pessoas físicas, na prática, ficam proibidas em participar do financiamento a 

Cultura. Para corrigir esta falha na Lei é necessário transpor a destinação dos 

recursos para o momento da declaração. Caso a obra incentivada ultrapasse o 

limite autorizado, o excedente será destinado a um Fundo que reinvestirá em 

outras obras a fim de completar seus orçamentos. Estes incentivos devem, 

dependendo do projeto, visar retorno financeiro a exemplo do fundo 157.   

 

3. Dar mais atenção a História em Quadrinhos e Desenho Animado nas políticas 

públicas para a Cultura. 

 

Justificativa 

O Brasil é um dos pioneiros da História em Quadrinhos no mundo, pelas mãos do 

cartunista Ângelo Agostini que a partir de 1864 publica inúmeros títulos, apesar dos 

Estados Unidos atribuírem a si este pioneirismo com a publicação tardia de Yellow 

Kid em 1895. É preciso reconhecer que os americanos souberam muito bem 

explorar esta linguagem enquanto nós, como é costume no Brasil, “Festejar as 

conquistas Norte Americanas” e esquecer as nossas. As HQ e o Desenho Animado 

geram riqueza e exportam cultura à todas as camadas da população, não só nos 

Estados Unidos, mas também em outros países como o Japão que movimenta um 

bilhão de dólares ao ano gerando milhares de empregos. É necessário empreender 

esforços para que este patrimônio histórico brasileiro e importante linguagem 

narrativa seja protegido e difundido. Possuímos um exército de autores e 

desenhistas talentosos que como o nas artes cênicas e audiovisuais necessitam de 

políticas públicas eficazes para que possam publicar seus trabalhos. 

 

4. Apoio à criação de um Circuito Nacional para o Filme Brasileiro (e latino) visando 

garantir a divulgação da produção Nacional e o retorno dos investimentos em 

produção.  

 

Justificativas 

Devido ao grande poder dos distribuidores estrangeiros, o Cinema Brasileiro 

somente conquistará o mercado com a edição de inúmeras medidas. Ações tímidas 

serão facilmente contornadas pela indústria estrangeira instalada no Brasil e 

tornar-se-ão  inócuas.  
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O Cinema devido ao grande poder de comunicação, deve ser considerado como 

setor estratégico. Como é considerado pelos Estados Unidos. O cinema americano 

exporta indústrias, produtos, conceitos, comportamento e ideologia.  

 

O Cinema Brasileiro deve ocupar mais de 50% do mercado. Os números atuais 

(5%) refletem a entrega de nossa cultura cinematográfica aos interesses culturais 

externos.   

 

Havendo garantias de exibição para o filme nacional, inclusive com números 

mínimos de freqüência, os investimentos para a produção surgirão naturalmente de 

fontes que não, necessariamente, as oficiais. 

 

Todas as políticas públicas para o cinema, após a extinção da Embrafilme procuram 

privilegiar a produção e pouco ou quase nada a distribuição e exibição. Os 

distribuidores americanos ocuparam quase todo o espaço, implantando salas que 

não programam ou programam de forma inadequada os filmes brasileiros. 

 

Não é possível levar o Cinema Nacional e Latino ao público brasileiro sem que haja 

um circuito exclusivo. Enquanto este circuito não existir, a indústria americana 

continuará ocupando quase que a totalidade do espaço. 

 

A atual cota de tela, tem-se demonstrado ineficaz. Os distribuidores americanos 

criam contramedidas que anulam os resultados, uma delas é a exibição na 

segunda-feira de filmes nacionais ao preço de R$ 1,00. Com esta atitude eles 

cumprem a lei – no dia mais fraco –, não dificultam a carreira dos filmes 

americanos, não criam receita para o filme brasileiro e ainda atraem a simpatia do 

público.    

 

A criação deste circuito facilitará a edição de políticas publicas para o setor devido o 

próprio sistema equacionar a maioria dos problemas existentes. 

 

Caso a ALCA se torne realidade, o Brasil precisará de um circuito que garanta a 

exibição de filmes nacionais porque, com certeza, um dos pontos do acordo será a 

extinção das Leis de proteção ao Cinema Brasileiro. Se o Brasil possuir seu circuito, 

com a ALCA, poderemos, também, distribuir nossos filmes nos Estados Unidos, 

competindo em melhores condições. Poderemos abrir salas, inicialmente onde a 

comunidade brasileira seja significativa e depois em outros locais. 

 

Pode-se pensar que a criação de uma distribuidora seria o ideal, mas com as novas 

tecnologias digitais, e a introdução, em breve, da distribuição do cinema “via 

satélite”, uma distribuidora no modelo atual não seria mais necessário. Um circuito 

exclusivo seria, então, também uma distribuidora, o que reduziria custos.  Nas 

salas haveria um espaço para locação e venda de filmes em DVD e VHS brasileiros 

e latinos. (Estas salas poderiam ser criadas em conjunto com salas para 

espetáculos de artes cênicas, e outras manifestações)  

 

Fontes de recursos 

Verba da União (acionista majoritário) 

Venda de ações aos fundos de pensão e ao mercado (acionistas minoritários) 

Financiamento das salas, a longo prazo, pelo Banco do Brasil, BNDS, pelas Leis de 

incentivo a cultura e FUNCINE. (ou equivalente) 

 

Nota 1: Em um momento de grande dificuldade econômica pode parecer, a 

primeira vista, que se trata de mais um projeto para onerar o Estado, mas a médio 

e longo prazo trará economia com a conseqüente redução de verbas destinadas a 
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produção de filmes. A criação deste circuito permitirá que as receitas de bilheteria 

sejam reinvestidas na produção como avanço de bilheteria. 

 

Nota 2: A Criação do circuito é coerente com as políticas públicas, históricas, para 

setores  estratégicos, ou onde a iniciativa privada se omite.  

 

• Continuação das propostas (apresentadas ao MINC) 

 

5. Determinar em lei as relações contratuais entre produtores, distribuidores e 

exibidores com a finalidade de proteger o produtor que é a parte mais fraca do 

sistema.  

 

Justificativa 

O setor já foi amparado por lei mas no momento encontra-se a deriva causando 

prejuízo para as partes mais fracas, ou seja os produtores e diretores brasileiros. 

Os  distribuidores americanos, por estarem fortalecidos, impõem suas condições 

dominando o mercado. 

 

 

Algumas sugestões: 

Limite de um ano para contratos de distribuição em cinema. Atualmente os 

distribuidores obrigam o produtor a  assinar contratos longos de 5 e 10 anos e só 

programam o filme poucas semanas. Esta atitude, visa “segurar” o filme na 

prateleira para que não seja exibido. 

 

Limite de dois anos para contratos de VÍDEO e DVD. 

 

Estabelecer que a venda para TV de filmes incentivados somente poderá ser 

efetuada em contratos entre a produtora e a emissora. Esta atitude visa retirar os 

filmes brasileiros dos “pacotes” de filmes estrangeiros impostos às emissoras. 

 

Estabelecer as alíquotas: 30% para o exibidor  30% para o distribuidor e 40% para 

o produtor. O produtor necessita de uma porcentagem maior por este arcar com 

despesas de publicidade e copias estando esta última, por causa da cotação do 

dólar, com os custos muito altos.   

 

Estabelecer a alíquota mínima de venda de fitas VHS e DVD também de 40% para 

o produtor. Percentagem menor não garante lucros para o produtor.  

 

 

6. Regulamentação dos direitos autorais do diretor que é o autor da obra 

cinematográfica. 

 

Justificativas 

O Diretor de um filme é reconhecido, internacionalmente, como autor da obra 

cinematográfica e deve receber no mínimo 5% pelos direitos autorais, do total da 

renda do filme (renda bruta da bilheteria e comercialização pelo preço de face) 

 

Esta regulamentação é necessária para proteger os realizadores que perdem o 

fôlego de produção a cada filme realizado. 
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7. Revisão na Lei do Audiovisual ou sua extinção incorporando-a a lei Rouanet. 

 

Justificativa 

A Lei do Audiovisual surgiu, devido a Lei Rouanet exigir, em todas as modalidades, 

contrapartida financeira por parte do incentivador, com a mudança da Lei Rouanet 

desobrigando algumas modalidades da contrapartida, a Lei do Audiovisual, em seus 

atributos de financiamento a produção, alinhou-se à Lei Rouanet só que mais 

burocrática e mais susceptível a fraudes.  

 

8. Regularizar a divisão da renda da parcela que cabe ao produtor entre o 

incentivador, o produtor e o FUNCINE (ou fundo semelhante para o cinema). 

  

Justificativas 

O patrimônio público deve ser remunerado com 33,333% da renda para 

realimentar o sistema de financiamento a outros filmes através do FUNCINE (ou 

similar) 

 

33,333% para o produtor é o suficiente, já que a maior parte dos custos são 

cobertos pelo incentivador. 

 

33,333% para o incentivador é suficiente para atraí-lo. 

 

O produtor que desejar percentagem maior deve utilizar os próprios recursos. 

Muitos produtores possuem esta capacidade mas, obviamente, preferem utilizar o 

patrimônio público através da Lei do Audiovisual ocupando o espaço de realizadores 

sem recursos.  

 

 

9. Reeditar a obrigatoriedade das salas de cinema a exibir curtas metragens de 

realizadores independentes sem vínculos com exibidores ou distribuidores, de no 

mínimo 3 minutos (por causa das animações) e máximo de 15 minutos, antes da 

exibição do filme de longa metragem, com direito a porcentagem de bilheteria. 

 

Justificativa 

 

Apesar das Leis de Incentivo permitir a captação de recursos para a produção de 

curtas metragens, os incentivadores não se interessam por eles, devido não haver 

espaços de exibição. 

 

Havendo este espaço, os incentivadores passarão a se interessar pelos curtas por 

terem onde divulgar suas marcas. 

 

Esta medida é substancial para ampliar o mercado de trabalho no cinema em 

curtíssimo prazo. 

 

10. Criar uma Lei de obrigatoriedade para publicidade gratuita de filmes nacionais 

na TV aberta e fechada. Seis minutos diários distribuídos na programação, 

garantirão a divulgação de nossas obras audiovisuais. 

 

Justificativa 

 

Os filmes que possuem divulgação alcançam maior bilheteria. As TVs são concessão 

do Estado e estão devendo sua contribuição com a Cultura. O Estado deve criar 

uma Lei para a cessão de espaços gratuitos para a publicidade de filmes e outras 

atividades culturais. 
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Este espaço está disponível gratuitamente (ou como se fosse) para produções 

ligadas às TVs, criando um quadro de desigualdade com os demais realizadores. 

 

Esta medida reduzirá os custos de comercialização com filmes brasileiros, esta 

economia será importante para o financiamento de outros filmes.  

 

Considerações gerais 

 

É dever do Estado financiar a Cultura, assim como financia a Educação, Saúde 

e outros setores de grande importância social. A Cultura não pode ser 

considerada como um setor de “minorias intelectuais” mas da totalidade da 

população que procura, além de suprir as necessidades físicas, as necessidades 

mentais que as manifestações artísticas propiciam. 

 

A Cultura, gera mais emprego com menos investimento que outros setores da 

economia porque a maior parte dos recursos são destinados ao pagamento de 

salários e cachês a artistas, técnicos e profissionais que dão suporte às 

produções.  O atual governo federal tem demonstrado sensibilidade para esta 

questão esperamos que esta “vontade política” eficaz para implantar políticas 

públicas capazes de desenvolver definitivamente a atividade cultural no Brasil.. 

 

A sociedade não deve entender a cultura apenas como a atividade artística e a 

manutenção do patrimônio histórico, artístico e cultural mas, também, como 

todo processo de expressão humana, quer individual, quer social. O exercício 

da cultura desenvolve no individuo uma diversidade de capacidades humanas, 

dentre as quais: criatividade e iniciativa, fundamentais para que ele próprio 

encontre seu paradigma existencial. 

    

A sociedade não deve buscar o bem estar social como um fim, mas como 

estágio intermediário objetivando a implantação de uma sociedade cultural 

plena. 

 

Paises com maior “Estofo Cultural” desenvolvem-se mais rapidamente.  

 

É necessária transparência às empresas estatais quanto aos critérios adotados 

no apoio a projetos culturais, caso contrário as escolhas poderão atender a 

interesses políticos e ideológicos.  

 

É necessária a urgente incorporação da ANCINE ao MINC, para que esta possa 

acelerar o cumprimento de suas prerrogativas. O anseio da classe 

cinematográfica em tornar a agência vinculada a vários ministérios foi frustrado 

pelo desinteresse daqueles ministérios não restando outra opção. 

 

É um Direito Humano; a liberdade de expressão e de criação, independente das 

fontes de financiamento da obra. Portanto o Estado ou o incentivador privado 

não deve interferir na criação ou exigir contrapartida no conteúdo da obra.  

 

O filme, ou qualquer produto cultural, financiado pelo patrimônio público, deve 

fornecer uma contrapartida social, quer em exibições gratuitas, quer em 

percentual da renda. É necessário desenvolver um projeto para levar o cinema 

às escolas e as áreas onde ele não chega. É necessário, também, definir um 

percentual da renda que caberá ao Estado. Esta verba poderá ser revertida, ou 

para programas sociais, como o “Fome Zero” ou para realimentar o sistema de 

financiamento ao cinema, canalizando recursos para cineastas, cujos filmes, 

mesmo de grande importância cultural, não se enquadram nos parâmetros do 

Marketing Cultural das Empresas. 
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É necessário encontrar a fórmula mais democrática no processo de distribuição 

das verbas de patrocínio, apoio ou investimento. As empresas estatais, até o 

momento, não demonstraram que as escolhas de seus patrocínios atendem à 

critérios democráticos, sobretudo à cineastas iniciantes.  

 

O Cinema Brasileiro precisa ser tratado na sua diversidade. Já existe o cinema 

brasileiro ligado aos grandes grupos de comunicação e os independentes.  É 

necessário mais apoio aos produtores independentes com programas de 

incentivo ao filme de baixo orçamento (até um milhão de reais)  Esta medida 

aumentará a quantidade de filmes produzidos no Brasil.   

 

As camadas populares estão excluídas do acesso ao cinema por falta de salas e 

pelo alto preço dos ingressos. As diretrizes do mercado cinematográfico no 

Brasil, privilegiam a instalação de salas de cinema em shoppings, onde a maior 

parte da população brasileira não tem acesso.  

 

O BNDES não tem programa de crédito para a implantação de salas de cinema 

que exibam preferencialmente filmes brasileiros e latinos. O setor 

cinematográfico tem demonstrado alta lucratividade, mas não tem recebido a 

devida atenção do Banco. 

 

O Banco do Brasil, que é receptário dos recursos das Leis de Incentivo, não 

fornece nenhuma contrapartida quer financeira quer através de patrocínio 

efetivo que contribua com o Cinema Nacional. 

 

Um dos principais impedimentos para o desenvolvimento do Cinema Brasileiro 

é a atuação da Indústria Cinematográfica Americana que age no Brasil através 

de um poderosíssimo cartel na área da distribuição, garantindo 95 % do 

mercado para os filmes daquele país. 

 

A França é um exemplo na edição de políticas públicas para a cultura 

especialmente para o cinema. Seu conjunto de Leis e programas de incentivo 

reverteram o quadro de submissão do Cinema Francês. Este exemplo deve ser 

considerado na edição das políticas públicas para o cinema Brasileiro. 

 

A Lei do Audiovisual na prática transfere a gestão dos recursos públicos da 

cultura para a iniciativa privada que as utiliza como Marketing Cultural, 

adequando as obras aos interesses da empresa e não da sociedade.  

 

As fundações ligadas a grandes empresas dão preferência a projetos propostos 

por elas mesmas e adequados aos interesses econômicos do grupo, muitas 

vezes visando apoiar pessoas ligadas a diretoria, grandes clientes ou acionistas. 

 

Pessoas físicas encontram dificuldades em incentivar projetos culturais devido 

fatores como retenção do IR na fonte, declaração de renda e pagamento ou 

restituição muito distante da data do incentivo, falta de informação, 

desconhecimento da lei e dos projetos culturais em fase de captação.  

 

O abatimento linear de 4% do imposto de renda devido exclui milhares de 

pequenas empresas do processo de financiamento ao cinema. Com esta 

alíquota, somente grandes empresas se interessam em incentivar produções 

cinematográficas.  

 

O movimento curta-metragista nacional foi revigorado mas carece de espaço 

para sua divulgação. 
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A Embrafilme foi um exemplo de política eficaz para o cinema. À época da 

empresa, o mercado nacional chegou a ocupar 45% do mercado contra os 5% 

de hoje. A empresa foi extinta (quando deveria ser reestruturada) dentro de 

uma campanha difamatória patrocinada pelos distribuidores americanos. 

 

O mercado Brasileiro para o cinema chegou a vender 300 milhões de 

ingressos/ano. Os distribuidores estrangeiros redimensionaram este mercado 

para 60 milhões/ano. Aumentaram os preços dos ingressos e excluíram o 

público preferencial do Cinema Brasileiro (camadas populares). Com esta 

estratégia os distribuidores mantiveram seus índices históricos de lucratividade 

e ainda subjugou a produção nacional.   

 

As políticas públicas para o cinema no Brasil não possuem acompanhamento ou 

revisão constante.  A falta de dinamismo contribui com o avanço da indústria 

cinematográfica americana sobre o mercado brasileiro dificultando a retomada 

dos espaços perdidos. 

 

Existe proteção para os direitos autorais em outras manifestações artísticas. 

Para o diretor da obra cinematográfica que é internacionalmente reconhecido 

como autor do filme; não. 

 

As Tvs, apesar de  atuarem sob concessão pública, discriminam os filmes 

brasileiros, a não ser que possuam interesses financeiros nas obras. 

 

As emissoras de TVs são obrigadas a comprar filmes americanos por pacotes, 

que acarreta acumulo de filmes americanos e conseqüente fechamento deste 

segmento para o cinema nacional.  

 

Os espaços culturais não possuem salas de cinema com programação atual e 

constante para o filme brasileiro. Alguns espaços possuem salas para mostras, 

mas não para programações regulares, o que não contribui para a difusão da 

produção nacional.  

 

É necessário um incentivo maciço na criação de espaços culturais com varias 

salas de cinema e teatro, com configuração próxima a shoppings (mini-

shoppings culturais, com biblioteca e videoteca, auditório para palestra e cursos 

voltados para a cultura, espaços de lazer e cafés). A maioria dos espaços 

culturais são construídos em locais de difícil acesso, com poucos atrativos e 

sem estacionamento, fatores que não atrai público. 
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CENADES 

 

CULTURA E O DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO DA 

SOCIEDADE BRASILEIRA 

 

Alexandre Mello /Diretor e Produtor Artístico Cultural/ Presidente do CENADES 

 

“A NOSSA POLITICA CULTURAL E SUA LEGISLAÇÃO NUNCA CONTENPLARAM  A 

DIVERSIDADE, CASO CONTRÁRIO, O FOSSO SOCIAL SERIA UMA PEQUENA FENDA. 

 

 

Introdução 

 

 

Insta aos Estados  facilitarem a participação  de pessoas de descendência africana 

em todos os aspectos políticos, econômicos, sociais e culturais da sociedade, no 

avanço e no desenvolvimento econômico de seus países e a promoverem um maior 

conhecimento e um maior respeito pela sua herança cultural 

 

Programa de ação do documento final da III Conferência Mundial de Combate ao 

Racismo, Discriminação Racial, Xenofobia e Intolerância Correlata, capítulo II, 

parágrafo 4 sobre os africanos e afro-descendente 

 

 

A escravidão e o tráfico transatlântico de escravos foram tragédias terríveis na 

história da humanidade. Esta barbárie foi reconhecida na III Conferência Mundial 

de Combate ao Racismo, promovida e organizada pela ONU em Durban – África do 

Sul, como crimes contra a Humanidade, e são consideradas por todas as nações 

deste planeta, bem como o reconhecimento do sofrimento causado pelo 

colonialismo, seus efeitos e a persistência dessas estruturas e práticas estão entre 

os fatores que contribuem para a  continuidade das desigualdades, sociais, 

culturais e econômicas em muitas partes do mundo ainda hoje. 

 

Este projeto visa contribuir para a construção da plena igualdade e por uma 

sociedade equânime e, para tal, temos que debater o território, não somente como 

espaço físico, mas também pela ótica de espaço político, levando, sobretudo em 

consideração, que o espaço geográfico  se define como a união indissolúvel de 

sistemas de objetos e sistema de ações, suas formas híbridas e técnicas, que nos 

indicam como o território é usado: como, onde, por quem, para quê.      O seu 

domínio permite enxergar a evolução das variáveis escolhidas dentro de uma 

situação, reconhecer heranças e ao mesmo tempo, a intencionalidade e a busca de 

sentido pela sociedade.      No Brasil a ambição da elite dominante, que 

historicamente usou o território como forma de dominação política e acumulo de 

riqueza, gerando permanentemente a discriminação, preconceito, fome e pobreza, 

ignorando a territorialidade como preocupação com o destino, a construção do 

futuro, o que, entre os seres vivos, é privilegio do Homem.    

  

 

TERRITORIALIDADE, PODER E ACÚMULO DE RIQUEZA 

Os imigrantes, que desembarcaram em grande massa no início do século passado, 

especificamente os europeus, ganharam o direito à exploração do território,  com 

todas as condições necessárias dadas pelo Estado brasileiro,  para a construção de 

uma vida digna e próspera, beneficiados pela expansão do capitalismo competitivo 

e do capitalismo monopolista caracterizado pela reorganização do mercado, do 

sistema de produção por meio de operações comerciais,  financeiras e das 
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indústrias da grande corporação “predominantemente estrangeiras”,  fatores que 

consolidaram a economia urbano-comercial, favorecendo a inclusão de grande 

parte de estrangeiros e seus descendentes, alocando-se numa condição social 

privilegiada, com posses e possibilidades de possuir e construir os territórios 

culturais de matrizes eurocêntrica, para a preservação e propagação de valores 

sócio-comunitário, histórico, cultural, religioso e econômico, promovendo no início 

do século XX a segregação racial, na participação e inclusão de outras etnias no 

benefício do desenvolvimento Nacional.   

 

Daí a Política de Atração de Imigrantes Europeus, Italianos, Espanhóis, mais 

Portugueses, que se iniciou justamente no final do século XIX e se estendeu até a 

metade do século XX, e que coincide com o período de industrialização do País que 

resultou num equilíbrio entre a população negra e  branca, como demonstram os 

quadros a seguir: 

 

 

ENTRADA DE IMIGRANTES NO BRASIL – 1870/1907  

Ano Alemães Espanhóis Italianos Portugueses Russos Diversos TOTAL 

1.870 6 38 7 4.458 0 649 5.158 

1.871 296 510 1.626 8.124 4 1.871 12.431 

1.872 1.103 727 1.808 12.918 7 2.656 19.219 

1.873 1.082 0 0 1.310 41 12.309 14.742 

1.874 1.435 0 5 6.644 30 12.219 20.333 

1.875 1.308 39 1.171 3.692 956 7.424 14.590 

1.876 3.530 763 6.820 7.421 3.011 9.202 30.747 

1.877 2.310 23 13.582 7.965 2.115 3.473 29.468 

1.878 1.535 929 11.836 6.236 1.904 2.016 24.456 

1.879 2.022 911 10.245 8.841 7 762 22.788 

1.880 2.385 1.275 12.936 12.101 426 1.232 30.355 

1.881 1.851 2.677 2.705 3.144 305 866 11.548 

1.882 1.804 3.961 12.428 10.621 19 756 29.589 

1.883 2.348 2.660 15.724 12.509 10 764 34.015 

1.884 1.719 710 10.102 8.683 457 3.219 24.890 

1.885 2.848 952 21.765 7.611 275 1.989 35.440 

1.886 2.414 1.317 20.430 6.287 146 2.892 33.486 

1.887 1.147 1.766 40.157 10.205 0 2.690 55.965 

1.888 782 4.736 104.353 18.289 0 5.093 133.253 

1.889 1.903 9.012 36.124 15.240 0 2.967 65.246 
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1.890 4.812 12.008 31.275 25.174 27.125 7.080 107.474 

1.891 5.285 22.146 132.326 32.349 11.817 12.837 216.760 

1.892 800 10.471 55.049 17.797 158 1.928 86.203 

1.893 1.368 38.998 58.552 28.986 155 6.746 134.805 

1.894 790 5.986 34.872 17.041 57 2.238 60.984 

1.895 973 17.641 97.344 36.055 275 15.330 167.618 

1.896 1.070 24.154 96.505 22.299 592 13.512 158.132 

1.897 930 19.466 104.510 13.558 569 7.329 146.362 

1.898 535 8.024 49.086 15.105 258 5.101 78.109 

1.899 521 5.399 30.846 10.989 412 6.462 54.629 

1.900 217 4.834 19.671 8.250 147 7.181 40.300 

1.901 166 8.584 59.869 11.261 99 5.327 85.306 

1.902 265 3.588 32.111 11.606 108 4.526 52.204 

1.903 1.231 4.466 12.970 11.378 371 3.646 34.062 

1.904 797 10.046 12.857 17.318 287 4.859 46.164 

1.905 650 25.329 17.360 20.181 996 5.779 70.295 

1.906 1.333 24.441 20.777 21.706 751 4.664 73.672 

1.907 845 9.235 18.238 25.681 703 13.085 67.787 

  56.416 287.822 1.208.042 519.033 54.593 202.679 2.328.585 

         

 

 . 

A população branca brasileira, que obtinha o direito sobre o território desde 1500, 

formada majoritariamente por fazendeiros, senhores de escravos, que reclamavam 

e exigiam  reparações pecuniárias pelos prejuízos causados a eles por causa da Lei 

Áurea, consideravam africanos e seus descendentes como propriedade contábil. 

Este tema abalou os congressistas, integrantes do movimento abolicionista, que, 

teoricamente, conseguiram não aprovar esta descabida proposta de indenizar os 

senhores  pelos crimes cometidos. Na prática foi diferente, porque a partir do 

Governo Republicano os mesmos e seus descendentes receberam subsídios 

agropecuário e toda a produção excedente não vendida era comprada pelo 

governo, que não exigia nenhuma contrapartida social e inclusiva, somente que 

mantivessem a política do café com leite. 

 

Aliados por questões raciais, a maioria dos imigrantes europeus e os fazendeiros, 

ex-senhores de escravos e seus descendentes, fizeram uma partilha territorial 

econômica, mas compartilharam o território social, cultural e político, tornando-se a 

classe dominante brasileira, e com o fomento da exclusão social, baseada numa 

política racista, foi se constituindo a elite, que hoje se traduz em 10% da 

população,  que detém 50% da renda Nacional. 
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Esta dominação causou um impacto violento na informação da construção da 

identidade brasileira, que a tornou torpe e turva, promovendo o desmantelamento 

do estado de bem estar, que contribuiu para o empobrecimento ainda maior da 

população, sendo que é definido o que é território/espaço nobre e o que nele deve 

conter, da mesma forma que se nega historicamente a presença de outras etnias 

na construção nacional, enfim o Estado deu o poderio territorial e econômico a um 

determinado grupo humano em detrimento de outros, comprometendo a sociedade 

brasileira e seu desenvolvimento. 

 

TERRITORIALIDADE E EXCLUSÃO SOCIAL 

Após a Lei Áurea, e nos primórdios da velha República,  a população negra deste 

país passava da condição de vitima da escravidão para vitima do regime liberal, 

que programou a exclusão da maioria esmagadora da população brasileira, em 

nome do progresso.     Essa população no período do Brasil Colônia entregou sua 

força vital no processo de construção desse País, como demonstra a estatística 

oficial de 1817-1818, que apresenta o seguinte quadro:  

 

Escravos negros.....................  1.930.000        50% 

Mulatos e negros livres.............   585.000       16% 

Brancos.....................................   802.000        21% 

Índios.........................................   500.000       13% 

                TOTAL..................... 3.817.000       100% 

 

 

Esses dados demonstram que no século XIX, nas décadas que precederam a 

Abolição da Escravatura e a Independência do Brasil a população de africanos e 

afro-descendentes atingia as proporções de quase 70% da população, ou seja, que 

a liberdade para este contingente e com a Independência, teríamos um Pais de 

maioria afro-descendente, que tornaria invenção portuguesa, o Brasil e uma parte 

considerável da América Latina em uma extensão do Continente Africano. 

 

A População negra ficara a margem do processo de desenvolvimento nacional no 

final do século XIX e no decorrer de todo século XX, com a  exclusão do direito e da 

propriedade de um território tão vasto com atividades econômicas tão diversas, 

como  o foram a agroindústria do açúcar,  o bandeirismo, a pecuária e a 

mineração, ciclos que permitiram a formação econômica-social do Brasil. 

 

Possuidores de  baixa escolaridade e sem a capacitação industrial, tornaram-se a 

gema do desemprego,  e na transição do neocolonial para o mercado capitalista 

moderno foram, forçosamente, alocados na linha da pobreza, restando para uma 

parcela o trabalho não remunerado em fazendas e para outra parcela o ingresso no 

serviço publico, em trabalhos braçais, com baixíssimos salários. Esses 

trabalhadores construíram a infra-estrutura nacional: barragens, aeroportos,  

 

portos, ferrovias, rodovias, hidrovias, refinarias, dutos e etc, enfim continuaram 

sendo a pilastra da economia e do desenvolvimento nacional, sem que 

participassem de seus benefícios. 

 

Os afro-descendentes sempre se organizaram socialmente e politicamente, para 

combater o racismo, a discriminação racial, o preconceito e a exclusão social,  

podendo ser destacados movimentos importantes nesta trajetória histórica: o 

Movimento Quilombola, que instituiu território livre da opressão; Movimento 

Abolicionista; Frente Negra Brasileira; Teatro Experimental do Negro;  Grupos de 

Cultura Negra; Movimento Negro Unificado; remanescentes de quilombos; CONEN; 

fóruns estaduais das entidades negras; UNEGRO; Pastoral Negra entre outros. 
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Edificaram,  ao longo do século passado nos territórios marginalizados da 

população excluída,  os espaços de cultura afro-descendente,  como os Clubes 

Negros, os Ile Asé, sociedades de capoeira, grupos de Congo, Jongo, Escolas de 

Samba, Blocos afros, afoxés e etc., com o objetivo de elevar a auto-estima, e de 

promover oportunidades na educação e no mercado de trabalho. 

 

Mesmo com a falta das informações precisas dadas pelo Estado, foi a partir da 

década de 60, muito densa,  fértil, um período historico-social tumultuado, que 

caminhava para a transformação do planeta, que se articulou uma estratégia 

inteligente, a partir do movimento cultural, buscando-se reorganizar as bases,  que 

foram massacradas pela ditadura do Governo de Getulio Vargas, do Governo de JK 

e do golpe militar de 64. 

Naquele momento, o Brasil não seria mais o mesmo, a influência internacional 

reforçaria um  movimento de resistência em todas as regiões do País. Os olhos de 

ébanos estavam direcionados para um movimento afro-descendente mundial.  

 

Como uma forma de inverter o imaginário social, através da manifestação cultural 

os Blocos Afros e Afoxés do nordeste, as Escolas de Samba e os Blocos 

Carnavalescos do sul e sudeste, exaltaram em seus enredos a África Negra,  e sua 

influência no processo de formação do Brasil, com a finalidade de fomentar o 

orgulho da identidade e ancestralidade africana, conscientizando a  sua comunidade 

a lutar por uma vida justa e igualitária a exemplo de seus ascendentes. 

 

 

TERRITORIALIDADE DA CULTURA AFRODESCENDENTE, REPARAÇÕES, AÇÕES 

AFIRMATIVAS E A PLENA CIDADANIA 

 

O convívio ao longo do tempo, de diversos grupos humanos  nos espaços de cultura 

afro-descendente, fizeram com que enxergassem o mundo dentro de uma ótica 

diferenciada, buscando valores positivos para alterar  uma realidade totalmente 

adversa, através do exercício da cidadania,  capacitando e formando lideranças que 

até hoje atuam nesse campo, de combate às desigualdades raciais e sociais. 

 

CONTRIBUIÇÃO CULTURAL NO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONÔMICO  

A produção cultural agrega uma grande parte do setor informal gerando emprego e 

renda. Com poucos investimentos alcança uma participação expressiva da 

população, além de contribuir significativamente para o aumento do PIB (Produto 

Interno Bruto) e ser formadora de opinião e conceitos.  A cultura afro-descendente 

no Brasil tem formas definidas, faltando-lhe o fomento de ações mais direcionadas 

para a população afro-brasileira, de maneira a democratizar o acesso a recursos 

não somente para a produção, mas também para o consumo dos bens e serviços 

culturais. 

 

O afro-descendentes, também no campo da produção cultural, ainda vêm sofrendo 

as desigualdades de raça e gênero em nossa sociedade, não sendo diferente de 

qualquer área ou segmento,  seja na educação,  no trabalho,   na  

política, não alterando a pirâmide social, onde a ascensão do afro-descendente 

ainda é restrita, sendo reduzida a participação de mentores intelectuais, 

promotores, produtores a servidores, que não conseguem promover a sua 

propagação, através de um olhar da diversidade, muito menos interromper a sua 

deturpação, desenvolvida por um olhar elitista mercantilista, possuidor do mais rico 

território, social, econômico e político. 
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Toda a rica História Oral que veio da ancestralidade para a perpetuação de um 

povo, ou se registra ou se torna torpe.  Essa luta não poderá ser perdida e, apesar 

de a cultura afro-descendente estar totalmente enraizada no centro da cultura 

brasileira, o fato é que aqueles que tem maiores oportunidades econômicas 

exploram aqueles que tem a arte, que em sua quase totalidade é a população afro-

descendente. 

 

CRITERIOS QUE CONTEMPLEM A MULTICULTURALISMO E DIVERSIDADE, PARA UM 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO EQUANIME, VALORIZANDO OS 

GRUPOS HUMANOS MENOS FAVORECIDOS 

 

EIXO 1- EXPRESSÃO E PRODUÇÃO CULTURAL, COM ESPAÇO DE 

MULTIUSO, CONTEMPLANDO AS ARTES CÊNICAS, AS ARTES 

MUSICAIS, AUDIO VISUAL, CULTURA EDUCACIONAL,  BEM 

COMO, A CRIAÇÃO DE BIBLIOTECA, VIDEOTECA, E 

POSSIBILITAR A PRESERVAÇÃO E O CONHECIMENTO SOBRE O 

PATRIMÔNIO HISTÓRICO MATERIAL E IMATERIAL. 

AUDIO VISUAL e ARTES CENICAS: Deve-se aplicar todos esforços para reunir "as 

tribos de afro-descendentes" em atividades associativas ou cooperativas de defesa 

da ampliação do mercado de trabalho para atrizes, atores, técnicos, produtores, 

diretores e roteiristas afro-descendentes na TV, cinema e publicidade. Estado 

Empresa e profissionais da área tem que Ter a colaboração mutua em toda 

produção dos afro-descendentes voltada à valorização da história, presença e 

importância do povo negro e da herança africana na cultura brasileira. 

 

Deve-se privilegiar produções que alterem o conceito estético excludente, dos 

Negros, Brancos, Índios e Amarelos, que prevalece atualmente em nossa produção 

audiovisual, que apresenta o branco como o único ideal de beleza para o nosso 

país, desprezando a riqueza de nossa multirracialidade. É, portanto, uma proposta 

de alianças com diretores, roteiristas, produtores de elenco e diretores de arte para 

a criação de uma nova estética para o Brasil, que valorize o colorido dos nossos 

tons de pele e da diversidade da arte inspirada nas manifestações de nossa 

pluralidade étnica, regional e religiosa. 

 

LIVRO E LEITURA: Priorizar projetos que fomente a verdade histórica da construção 

do País e que contemplem a valorize a auto estima 

 

PATRIMONIO e ARTES PLASTICAS: Considerar o patrimônio Material e Imaterial da 

cultura de matriz africana, em especial a cultura da ancestralidade.  Proporcionar 

aos artistas plásticos uma maior inserção no mercado Cultural 

 

 

EIXO 2 – A CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL CONTINUADA E 

GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA PELO SISTEMA DO 

COOPERATIVISMO, OU INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO 

FORMAL, CAPACITAÇÃO TAMBÉM NAS NOVAS TECNOLOGIAS DA 

COMUNICAÇÃO E INFORMACÃO, PROPICIANDO A INCLUSÃO 

DIGITAL, COMO INSTRUMENTO DE INCLUSÃO SOCIAL, 

DIRECIONADOS AOS  JOVENS, MULHERES. 
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Ter A cultura como carro chefe das políticas publicas de combate as desigualdades 

tendo como produto a construção de uma nova ordem cultural e interferir 

positivamente no comportamento humano da sociedade brasileira. 

 

E, por fim, propomos a revisão do conceito de identidade nacional, reconhecendo a 

importância dos componentes africanos e indígenas na composição de nossa 

multirracialidade.  
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APRESENTAÇÃO 

 

 

O Seminário Cultura para Todos – o Financiamento Público da 

Cultura e as Leis de Incentivo de Bonito foi realizado no dia 19 

de julho de 2003, último dia  do Festival de Inverno. O 

Seminário faz parte de uma série de eventos promovidos pelo 

Ministério da Cultura com objetivo de realizar um amplo processo 

participativo para debater com produtores, artistas e gestores de 

instituições a fim de obter subsídios para a proposição de um 

novo modelo de financiamento público da cultura.  

  

Os participantes, provenientes do estado do Mato Grosso, Mato 

Grosso do Sul e Goiás tiveram oportunidade de expor suas 

reflexões e proposições em torno da temática e houve 

comentários das autoridades que constituíram a mesa no final do 

evento. 

 

Este relatório descreve o desenvolvimento dos trabalhos no 

seminário e registra as contribuições dos participantes enviadas 

em meio digital bem como sistematiza as respostas dos 

participantes aos questionários. 

 

 

 

Fábio Zimmermann  

Métodos Assessoria e Capacitação 

Tel: (61) 595 1718 

metodos@aip.com.br 

mailto:metodos@aip.com.br
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS 
 

 

 

 

2.1 OBJETIVO DO 
SEMINÁRIO 

 

 
O seminário teve como objetivo: 

 

Promover um amplo debate com artistas, produtores e 

gestores culturais a fim de obter subsídios para a 

proposição de um novo modelo de financiamento público 

da cultura, capaz de incorporar outros mecanismos de 

apoio financeiro e renovar os já existentes.   

O propósito é obter um modelo construído de forma 

participativa que atenda aos requisitos desejados de 

transparência, descentralização e democracia e que 

aponte caminhos de auto sustentabilidade de parte 

significativa da produção cultural brasileira.  

 

 

 

 

 

 

 

2.2 PRODUTOS DO SEMINÁRIO 

 
 

São considerados produtos do Seminário: 

 

 Levantamento dos principais entraves para o acesso 

ao financiamento público federal da cultura (Leis 

Rouanet e Audiovisual); 

 

 Proposições de mecanismos que devem ser adotados 

para garantir a transparência, a democratização, a 

desconcentração e a descentralização do 

financiamento público federal da cultura sugeridas 

pelos expositores e participantes. 
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2.3 PROGRAMAÇÃO 

 

SÁBADO  (19/07/03) 

 

HORÁRIO ATIVIDADE 

9.00h 

Abertura do Seminário 
  Boas vindas;  

  Considerações do Secretário do Patrimônio, Museus e Artes 
Plásticas Marcio Meira e demais autoridades participantes 
da mesa. 

9.30h Objetivos do Seminário  

10.10h 
Informações sobre o desenvolvimento dos 

trabalhos (programação e metodologia)  
   Esclarecimento do moderador -  Métodos  

10.20h 
Exposição das contribuições das entidades 

participantes e considerações da mesa 

13.00h Encerramento do evento 
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2.4 DINÂMICA DOS TRABALHOS 

 

O desenvolvimento dos trabalhos no Seminário ocorreu de 

acordo com as etapas a seguir apresentadas. 

 

Abertura do seminário 

A abertura do evento contou com as considerações e boas vindas  

dos componentes da mesa, a saber: 

  Silvio Nucci, Secretário de Estado de Cultura, Esporte e 

Lazer; 

  Geraldo Marques, Prefeito de Bonito;  

  Marcio Meira, Secretário de Patrimônio, \museus e Artes 

Plásticas do Ministério da Cultura; 

  José do Nascimento Júnior, Coordenador de Museus e Artes 

Plásticas; 

  João Batists da Silva, Coordenador da Secretaria do 

Áudiovisual; 

  Luiz Turiba, Assessor de Imprensa do Ministério da Cultura. 

 

Após a cerimônia de abertura, a composição foi mantida durante 

os trabalhos de diálogo com os participantes. 

 

Proposições e considerações  de produtores e 

artistas 

As proposições e o debate com os participantes iniciaram-se 

após a abertura do evento.  Os  participantes tiveram 

oportunidade de expressar suas opiniões sobre a política cultural 

no país, as leis de incentivo e o financiamento público da cultura. 

Os componentes da mesa teceram comentários a respeito das 

considerações dos participantes.   

 

Encerramento do seminário 

O seminário encerrou-se às 13.00h  com  as considerações dos  

componentes da  mesa.  Ao final do evento, os participantes 

entregaram um questionário com respostas a duas perguntas 

chaves. Ele foi aplicado no intuito de contemplar o registro das 

contribuições de formas diferenciadas.
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  RESULTADOS 

 

3.1 RESULTADOS DOS QUESTIONÁRIOS 

A fim de obter diferentes tipos de contribuição dos participantes, 

foi aplicado um questionário individual. 43 participantes 

responderam ao questionário registrando seu posicionamento 

quanto aos entraves para o acesso ao financiamento público da 

cultura e quanto aos mecanismos que devem ser adotados para 

democratização, descentralização, desconcentração e a 

transparência no processo. O questionário encontra-se em 

anexo.  

 

O conteúdo das respostas está sistematizada em linhas 

temáticas, definidas por critério de afinidade a fim de facilitar a 

análise do resultado, conforme apresentado a seguir. Os itens 

marcados com * correspondem àqueles recorrentes. 

 

 

 

PRINCIPAIS ENTRAVES PARA O ACESSO AO 
FINANCIAMENTO PÚBLICO DA CULTURA 

 

RECEPÇÃO E TRIAGEM 

 Existência de poucas empresas com condições de preencher 

as exigências para apoiar projetos. 
 Excesso de burocracia. 

 

 

 

ANÁLISE  

 Apadrinhamento de pessoas indevidas.  Falta de respeito à 

pessoas humildes, dotadas de cultura, mas que não possuem 

padrinhos. 

 Análise “pessoal” dos projetos por parte dos conselheiros. 

 Falta de critérios conceituais para a seleção dos projetos. 

 Falta de transparência na avaliação dos projetos. 
 

 

 

CAPTAÇÃO 

 Dificuldade na captação de recursos pela falta de 

conscientização dos empresários. 

 A falta de interesse das grandes empresas em não aprovar 

as manifestações artístico-culturais dos estados periféricos 

por não acreditarem no retorno de marketing. 

 Nenhuma pequena produção artística sem apelo comercial 

consegue captar pela lei Rouanet. 
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LEGISLAÇÃO e POLÍTICA 

 A lei só beneficia os grandes artistas.* 

 Na concepção da lei não foi considerada a necessidade de 

fomentar a produção cultural dos nossos artistas. 
 

 

FINANCIAMENTO 

 Limitação de 4 e 6% do imposto devido. Isso restringe o 

número de empresas possibilitadas de participar. Apenas 

grandes empresas tem condições e estas optam por projetos 

de repercussão nacional, apenas. 

 Aprovação dos financiamentos a um grupo restrito, não 

havendo abrangência de toda a sociedade. 
 Concentração a aplicação do recurso na região Sudoeste. 

 Concentração da decisão da aplicação de recursos nas 

empresas patrocinadoras, visando apenas retorno de 

marketing.* 
 

 
COMUNICAÇÃO 

 A falta de uma melhor difusão das ações do MinC, 

impossibilitando que regiões mais afastadas dos grandes 

centros tornem conhecedoras das novas regras para o 

financiamento cultural através do Governo Federal. 

 Desconhecimento por parte das pequenas empresas sobre os 

mecanismos das leis Rouanet e Audiovisual. 

 Dificuldade no acesso às principais informações sobre a lei.* 

 Tempo exíguo de divulgação dos editais. 

 Desinformação sobre o Fundo Nacional de Cultura. 

 Falta de informação sobre a formatação dos projetos. 

 Falta esclarecimento aos empresários que poderão, por meio 

desse mecanismo, favorecer os contemplados e serem 

favorecidos com os descontos no Imposto de Renda. 
 

 

CAPACITAÇÃO 

 Falta de conhecimento e interpretação da lei por parte de 

atravessadores culturais. 

 Falta de projetos capacitantes. 

 Falta de capacitação dos produtores culturais. 
 

 

INVESTIMENTO 

 Empresas locais alegam não terem saldo do Imposto de 

Renda para aplicação via Rouanet. 

 100% na isenção do Imposto, o que faz com que não se 

invista recursos próprios. 
 

 

OUTROS 

 Os atravessadores culturais. 

 Distanciamento entre o MinC e os municípios. 

 Falta de resultados, no âmbito social, da aplicação dos 

projetos. 
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MECANISMOS A SEREM ADOTADOS  
 

ANÁLISE 

 Valorizar a cultura regional e de cada estado. 

 Rapidez na avaliação do projeto apresentado. 

 Expansão dos critérios de avaliação do projeto. 

 Certificação da autenticidade do projeto. 

 Determinar críticos e especialistas em determinadas áreas 

para fazer a curadoria dos projetos, tendo o cuidado da 

análise conceitual, pedagógica e relevância social. 

 Anonimato do participante para que seja privilegiado sua 

obra sem que a pessoa possa exercer influencia. 

 Elaboração de critérios ágeis, sem privilégios para a seleção 

e aprovação de projetos de qualidade. 
 
 

CAPTAÇÃO 

 Repasse direto do apoio ao proponente, estreitando o 

caminho entre ele e a empresa que pretende apoiar. 

 Fiscalizar eficazmente os acordos entre captadores, 

produtores e lobistas, penalizando os infratores e 

transparecendo esses procedimentos ao público. 
 
 

LEGISLAÇÃO e  POLÍTICA 

 Equiparar os repasses para os fundo s de cultura como são 

para o esporte (loterias). 

 O Estado deve assumir sua responsabilidade de formular e 

financiar políticas culturais públicas. 

 Criação do Banco Cultural com distribuição por renda per 

capta. 
 Estabelecer uma política pública de cultura que estabeleça 

percentuais definidos de recursos a serem aplicados pelos 

estados e municípios à cultura 
 
 

FINANCIAMENTO 

 Fazer com que os recursos originados pelas empresas voltem 

em forma de financiamentos culturais para seu próprio 

estado, uma vez que se arrecada muitos impostos e o 

retorno para a cultura é muito baixo. 

 Constituir um FNC com “muito dinheiro”. 

 Democratizar recursos. 
 Possibilitar que pequenas empresas possam participar 

utilizando todo o imposto devido. 

 
 

COMUNICAÇÃO 

 Esclarecer investidores privados de que inclusão cultural 

promove inclusão social. 

 Reconhecer que a cultura em relação à comunicação 

empresarial não depende de incentivo. 

 Divulgação dos critérios para apresentação dos projetos. 

 Criar debates e seminários sobre cultura nas universidades 

federais e estaduais. 
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PARTICIPAÇÃO e DESCENTRALIZAÇÃO 

 Tratar o Brasil como um todo, deixando de lado, um pouco, o 

famoso do eixo Rio –São Paulo. 

 Discussões semanais e maior aproximação do MinC junto aos 

produtores culturais e artistas. 

 Descentralizar e distribuir a renda de forma justa a todas as 

regiões brasileiras. 

 Dar aos agentes mobilizadores das sociedade organizada 

autonomia nas discussões, aprovações de projetos e 

parâmetros qualitativos. 

 Estabelecer limite de aplicação por estado baseado na 

população. 
 
 

 

INVESTIMENTO 

 Liberação de recursos para idéias endêmicas à região. 

 
 

CAPACITAÇÃO 

 Capacitar  os profissionais de arte-cultura que os incentivem 

a dar continuidade nas produções 
 
 

OUTROS 

 Conscientização de que somos ricos em cultura e que todo 

ser é o direito divino de expressão e produção culturas. 

 Acabar com a sacanagem e abraçar o sentimento patriótico 

de fortalecimento de nossas raízes culturais. 
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3.2 PROPOSIÇÕES DAS ENTIDADES EXPOSITORAS 

Algumas entidades registraram suas propostas em textos os 

quais são apresentados na íntegra nesta seção do relatório. 

Deve-se ressaltar somente estão disponibilizadas as exposições 

entregues em meio digital (disquete ou e-mail) para a equipe de 

coordenação do Seminário. 

 
 

CARTA DE MATO GROSSO DO SUL AO MINISTÉRIO DA CULTURA 

Sob a coordenação e orientação da Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e 

Lazer e Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul, reuniram-se nos dias 10, 16 

e 17 de julho em Campo Grande, no Centro Cultural “José Octávio Guizzo” – 

Sala “Rubens Corrêa”, os artistas, animadores, gestores e produtores culturais 

abaixo relacionados, no intuito de colaborar com este novo momento da Cultura 

Nacional que, sob a coordenação geral do Ministério da Cultura, discute 

alternativas ao modelo vigente de financiamento à cultura. 

Esperamos que as respostas respaldem as reformulações a serem feitas, e que 

estejam em sintonia com a maioria das opiniões daqueles que fazem desse país 

um caldeirão de efervescência cultural de norte a sul, de leste a oeste, e 

orgulhosamente do nosso Centro-Oeste. 

SEMINÁRIO CULTURA PARA TODOS 

1. Quais os principais problemas e fragilidades relacionadas aos mecanismos 

de financiamento da cultura? 

 

• Concentração da decisão da aplicação de recursos nas empresas 

patrocinadoras visando  apenas retorno de marketing. 

 

• Ausência de políticas e critérios para aprovação de programas e 

projetos. 

 

• Ausência de descentralização da distribuição dos recursos por parte 

do Ministério. 

 

• Excesso de exigências formais “ burocracia” e ausência de critérios 

estéticos para a cultura. 

 

• Deficiência no acompanhamento e avaliação dos resultados dos 

projetos culturais. 

 

2. Quais as alternativas que deveriam ser adotadas nos estados e municípios 

diante da Reforma Tributária que impede a renúncia fiscal para o  ICMS? 

 

• Fortalecimento das organizações da produção artístico-cultural nas 

decisões da programação de financiamentos públicos de projetos. 

Orçamentos participativos com base financeira. 
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• Unificação das políticas de cultura no âmbito federal , estadual e 

municipal para um maior aproveitamento dos recursos públicos e o 

fortalecimento da idéia e da prática de cidadania. 

 

• Criação e acesso a linhas de créditos privados tipo FCO , BNDES, 

Banco do Povo e outros. 

 

• Fundos públicos de investimentos culturais a exemplo do Fundo de 

MS, que garanta o valor integral dos recursos captados. 

 

3. Quais mecanismos devem ser adotados para viabilizar a integração entre os      

sistemas estaduais e municipais de incentivo à cultura com o Sistema 

Nacional de    Cultura? 

 

 

• Participação financeira dos  municípios, estados e união por meio da 

criação de fundos de investimentos culturais. 

 

• Criação de programas de fomento a produção artística cultural por 

parte do MINC, visando aprimorar a produção, a circulação e difusão 

dos bens produzidos e da integração nacional desta produção. 

 

• Criação de um cadastro nacional da produção artística (artistas, 

animadores, produtores, técnicos, e afins). 

 

• Criação de Representação Estadual  do MINC. 

 

• Criação e fortalecimento de Conselhos de Cultura em todos os 

estados e municípios e a partir destes criar conselhos regionais 

brasileiros. Ex. Conselho de Cultura da Região Centro-Oeste, da 

Região Sudeste, etc. 

 

• Fomento ao mercado consumidor para a efetivação da ação regional 

em instâncias nacionais, por meio de ocupação de espaços físico-

culturais e públicos como escolas de ensino fundamental, ensino 

médio e universidades entre outros.  

 

4. Propostas para o financiamento da Cultura. 

 

 

• Alocação de recursos próprios para o MINC, Secretarias e Fundações, 

através de emendas constitucionais, independente dos fundos criados 

e aprovados, garantindo o funcionamento da estrutura e dos 

investimentos. 

 

• Criação e estabelecimento de Fundos Nacionais, Estaduais e 

Municipais com percentuais garantidos nas arrecadações de 

impostos. 

 

• Participação direta (obrigatória) de empresas privadas em patrocínios 

culturais,  principalmente das empresas de capital estrangeiro. 

 

• Direcionamento de recursos federais arrecadados, de modo que todos 

os estados e cidades brasileiras possam ser contemplados. 

 

 



Página 217 

 

PARTICIPANTES 

Adair Martins                                                          Projeto Saltar 

Aida M. Domingos                            Vice-presidente da 

UBEMS 

Anderson Cirilo de Almeida      Grupo Reverbel Teatro 

Belchior Donizete Cabral                                FCMS 

Boni Miranda                 SCEL/ Jornalista 

Cândido Alberto da Fonseca                                      Cineasta / ACV 

Dagoberto W. S. Pedroso                 Artista Plástico 

Danino Rosset                             FESMAT 

Edson da Silva “ Profeta”                               ACGT/FESC 

Eleonor A F. dos Santos                           Musicista 

Eliane Paim  Cordoniz                                                       Pprodutora 

Elisabeth Terras      Grupo ex-press@o .com 

Everaldo Pires de Faria    Cia Teatral ex-press@o .com 

Ferriol Cabanas                              Poeta /Editor 

Gleide Inês                    Bacharel Artes 

Guga Borra             Musico/ compositor 

Haroldo Garay                    Artes cênicas/ ator 

Idemar Luiz Sprandel                    ASSCOM/ MS 

João Batista Barbosa        Conselheiro Estadual de Cultura 

Joilson B. Moraes                     Prod. Cultural 

Josabeth Ferrera dos Santos                         Musicista 

Leonardo T. Maciel        Produtor Cultural / Musico 

Leonor Lage          Atelier Leonora Lage 

Lizoel Costa             Cons. Cultura /TVE 

Marcelo Armôa                             FCMS/músico 

Marcio de Camillo                          AMP/músico 

Mirian Mardine Gimenes                  Ginga Cia de Dança 

Myla Barbosa                        coreógrafo/bailarino 

Nill Amaral                      Artes Cênicas 

Paulo Preché           ator e diretor/ACGT 

Pedro Ortale                                     Presidente da Fundação de Cultura de MS 

Reginaldo Nogueira            Produtor Cultural/TVE 

Renata Wilwerth Leoni                                         Associação  de dança de MS 

Ruth Ishiwaka Pereira                                  R e R 

Produções 

Silvio Nucci                            Secretário de Estado de Cultura, Esporte e 

Lazer 

Solimar A. Almeida                                     Cultural e 

Afins 

Soraia Lígia Salle                                FCMS/FESC/Instituto 

Enokadi 

Tetê Carvalho                   Diretora e atriz 

Vinícius de Moraes G. Mendes                                                      FCMS/ Musicista 
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FÓRUM MATO GROSSENSE PERMANENTE DE CULTURA 

PROPOSTAS DOS ARTISTAS, TÉCNICOS, PRODUTORES E MILITANTES CULTURAIS 

DE MATO GROSSO 

 

Nós, profissionais mato grossenses, atuantes nas áreas de produção, 

circulação, preservação e memória cultural, reunidos em Assembléias do Fórum 

Mato grossense Permanente de Cultura, apresentamos este documento que integra 

e apóia o movimento nacional pela implementação de uma política pública de 

cultura democrática, transparente, que respeite a diversidade e a pluralidade das 

culturas; que privilegie o acesso aos bens gerados pela cultura e a descentralização 

dos recursos destinados ao fomento e ao financiamento das atividades culturais. 

Consideramos que a proposta do Ministério da Cultura em promover a 

realização do SEMINÁRIO CULTURA PARA TODOS merece nosso reconhecimento e 

apoio, pois está colocada a oportunidade de debatermos, de forma descentralizada 

e participativa, as questões relativas ao financiamento público e as Leis de 

Incentivo para cultura que, na atualidade, representam verdadeiros gargalos ao 

acesso democratizado aos recursos. 

Entretanto, gostaríamos de salientar que, mais uma vez, o Ministério da 

Cultura, ao restringir os temas previstos para o seminário às questões técnicas de 

gestão econômica e financeira, está reincidindo na manutenção de um equívoco 

que demonstrou, nas duas últimas décadas, ser danoso para o desenvolvimento e 

consolidação das ações culturais em todas as unidades da Federação brasileira. Em 

síntese, a questão econômica - financeira ganha relevância em prejuízo a uma 

discussão sobre o que deva ser a POLÍTICA PÚBLICA DE CULTURA. 

Entendemos que ao adotar este procedimento, o de alijar do temário 

questões que pudessem contribuir com a formulação de uma política pública de e 

para a cultura, representa a manutenção, em escala diferenciada, do que vimos 

ultimamente condenando, ou seja, as Leis de Incentivo – Federal, Estadual ou 

Municipal - não devem e não podem continuar a significar a política pública de e 

para cultura. Ao contrário, as Leis, suas reformulações e atualizações são 

importantes, mas devem ser compreendidas e operadas apenas como um dos 

componentes de um sistema maior de sustentação econômica e financeira de um 

projeto político estratégico da área da cultura. 

Lembramos, ainda, que a Carta Magna da Nação prevê em seu Artigo 23 

parágrafo V, que é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal 

e dos Municípios proporcionar meios de acesso à cultura, à educação e à ciência. 

Além disto, em seu Capítulo III, Artigo 215 estabelece que o “Estado garantirá a 
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todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional, 

e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais”.  

Assim, entendemos que à necessária obediência aos dispositivos 

constitucionais impõe, ao Minc e aos demais gestores públicos da cultura, a 

exigência de desempenho que ultrapasse o atual “papel” de aprovadores de 

projetos para Leis de Incentivo e de gestores de questões meramente econômicas 

e financeiras da cultura. Articulados com instâncias representativas da sociedade,  

os órgãos públicos da administração da cultura, têm, portanto, a obrigação de 

serem sujeitos provocadores e articuladores do processo que culmine na 

formulação, construção e implementação de um novo modelo de política e gestão 

da cultura.  

Considerando o exposto e visando contribuir com os debates para a 

formulação de um projeto político público de cultura, nós, artistas, produtores, 

técnicos e militantes da cultura em Mato Grosso apresentamos as seguintes 

propostas: 

 

No âmbito das Políticas 

 

Que o Ministério da Cultura promova, a partir de conferências municipais e 

estaduais, a realização da primeira Conferência Nacional da Cultura com a 

participação de todos os segmentos envolvidos em atividades culturais, como 

mecanismo privilegiado para discussão e elaboração de propostas para construção 

do projeto de POLÍTICA PÚBLICA DE CULTURA; 

 

Que seja estabelecida legislação única - inspirada no modelo adotado pelo SUS – 

que regule a constituição, funcionamento e operação dos Conselhos Estaduais e 

Municipais de Cultura, como um dos mecanismos privilegiados de Controle Público 

da política pública de cultura; 

 

Que sejam desenvolvidas ações articuladas e intersetoriais (educação, ciência e 

tecnologia, meio ambiente etc) que promovam e assegurem, efetivamente, a 

descentralização, estimule o desenvolvimento da produção e circulação regional, e 

que promova intercâmbio de iniciativas entre os Estados; 

 

Que o Ministério da Cultura articule com as Universidades, especialmente as de 

caráter público, o desenvolvimento de estudos e pesquisas com vistas a 

(re)conhecer a cadeia produtiva da cultura enquanto geradora de trabalho, renda e 
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riquezas e suas potencialidades contribuintes para implementação de projetos 

estratégicos de desenvolvimento socioeconômico para o país; 

 

Que o Ministro, os Secretários Estaduais e Municipais da Cultura engendrem 

esforços junto aos Deputados Federais e Senadores para que acatem as emendas 

apresentadas à Reforma Tributária, no que se refere à manutenção das Leis 

Estaduais de Incentivo à Cultura, ameaçadas de extinção no texto proposto pelo 

Governo Federal. Entendemos que apoio à cultura não é guerra fiscal, e sim um 

compromisso do Estado com seu próprio povo e sua diversidade cultural. 

 

Os mesmos esforços devem ser empreendidos visando à aprovação integral do 

projeto de Lei da Deputada Jandira Feghali que regulamenta a regionalização e 

participação da produção independente na programação das emissoras de Rádio e 

Televisão do país. 

 

Que os recursos a serem aplicados pelas empresas estatais na atividade cultural, 

tenham caráter nacional e sejam disponibilizados, através de editais públicos, com 

a definição de cotas regionais estabelecidas de acordo com critérios consonantes à 

política pública de cultura. 

 

No Âmbito do Financiamento e Fomento Propomos: 

 Que a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios ampliem os 

recursos orçamentários destinados à Cultura; 

 Que os recursos oriundos de incentivos sejam destinados exclusivamente ao 

atendimento da demanda oriunda da sociedade através de projetos que objetivem 

produção, circulação, preservação e memória, capacitação e qualificação 

profissional na área da cultura. Vedando a concorrência de órgãos públicos da 

administração direta e indireta na viabilização e captação de recursos, via renúncia 

fiscal, para seus projetos; 

 Que o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES, 

incorpore, em suas carteiras de incentivo e fomento, linhas de crédito para a área 

da cultura, principalmente, a projetos que visem a implantação e modernização de 

equipamentos e espaços culturais, priorizando cidades que não integram o centro-

sul brasileiro; 

 Que o Ministério da Cultura, articulado com outros Ministérios e com vistas a 

combater a pirataria e o contrabando, formule proposta de revisão e de isenção 

tarifária para produtos e serviços destinados à produção, circulação, preservação e 

memória da cultura; 
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 Que sejam implementados normas e procedimentos que limitem o auto-

investimento das empresas e corporações em projetos próprios com recursos das 

leis de incentivo. Sugerimos, entre outras medidas possíveis, que para cada REAL 

aplicado em projeto próprio, estas “Fundações e Institutos” sejam obrigados a 

aplicarem igual valor em projetos de caráter independente. 

 

FÓRUM MATO GROSSENSE PERMANENTE DE CULTURA 

CUIABÁ, 17 DE JULHO DE 2003 

 

Anexo: 

 

PROPOSTAS TÉCNICAS PARA LEIS DE INCENTIVO À CULTURA. 

INCORPORADAS NA PROPOSTA DE MATO GROSSO  

 

 

Alguns procedimentos poderão ser acrescidos à Lei Rouanet e/ou à sua 

regulamentação : 

 

 

A) Seguindo o exemplo da Leic/MT – Lei Estadual de Incentivo a Cultura de 

Mato Grosso, criar um escalonamento diferenciado para os contribuintes do 

imposto de renda poderem participar do incentivo da Lei. Atualmente as 

pessoas físicas podem utilizar apenas 6% do imposto de renda que têm a 

recolher, e as pessoas jurídicas somente 4%. Esse limite tão baixo faz com 

que apenas os grandes contribuintes, normalmente localizados no eixo RJ-

SP,  possam utilizar de tal benefício.  

Sugestão: 

 

 VALOR DO IMPOSTO LIMITE DO INCENTIVO  ( PF e PJ) 

I Até R$ 50.000,00 Até R$ 

50.000,00 

100% sobre o valor investido 

II Até R$ 100.000,00 R$ 50.000,00 mais 80% sobre o que exceder de 

R$50.000,00 

III Até  R$ 200.000,00 R$ 90.000,00 mais 50% sobre o que exceder de 

R$100.000,00 

IV Até  R$ 500.000,00 R$ 

140.000,00 

mais 30% sobre o que exceder de 

R$200.000,00 

V Até  R$ 

1.000.000,00 

R$ 

260.000,00 

mais 20% sobre o que exceder de 

R$500.000,00 

VI Acima de  

R$1.000.000,00 

R$ 

360.000,00 

mais 10% sobre o que exceder de 

R$1.000.000,00 
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Exemplos práticos: 

1) Contribuinte que recolha R$15.000,00 de imposto de renda , poderá usar os R$ 

15.000,00 = 15 x 1,00. 

2) Contribuinte que recolha R$85.000,00 de imposto, poderá usar R$ 78.000,00 = 

50 + ( 35 x 0,80) 

3) Contribuinte que recolha R$160.000,00 de imposto, poderá usar R$120.000,00 = 

90 + ( 60 x 0,50) 

4) Contribuinte que recolha R$350.000,00 de imposto, poderá usar R$ 195.000,00 = 

140 + ( 150 x 0,30) 

5) Contribuinte que recolha R$800.000,00 de imposto, poderá usar R$ 320.000,00 = 

260 + ( 300 x 0,20) 

6) Contribuinte que recolha R$2.500.000,00 de imposto, poderá usar R$ 320.000,00 

= 510 + (1.500 x 0,10)  

OBS.: 

• O limite global é definido anualmente pelo governo, portanto nem haveria 

necessidade de colocar limites individuais para os contribuintes. Porém, para 

evitar que apenas um contribuinte pudesse patrocinar todos os projetos é que 

se define esse escalonamento.  

 

B) Empresas de Economia Mista, Estatais ou qualquer outra em que o governo 

tenha poder de mando, como a ECT (Correios),  Petrobrás, BR, BNDES etc, 

deverão investir os recursos disponíveis para patrocínios da seguinte forma: 

 

 PERCENTUAL DO IR FORMA DE DISTRIBUIÇÃO 

   

I 50%  Divididos, igualmente, entre todas as unidades da federação;  

II 50% Divididos, proporcionalmente, nas unidades da federação 

onde estiverem sediadas a matriz e as filiais; 

 

OBS.:  

• Desta forma estaríamos contribuindo para uma  distribuição mais justa e 

evitaríamos o absurdo ocorrido no governo passado com as verbas da 

Petrobrás. 

• Atendida a demanda e com as especificidades de cada empresa, recursos 

que sobrarem de um grupo poderão ser utilizados no outro. De acordo com 

as diretrizes da Política Nacional de Cultura. 

 

 

C) Os Recursos do FNC – Fundo Nacional de Cultura – deverão ter uma 

distribuição semelhante ao item B. 

 PERCENTUAL DO FNC FORMA DE DISTRIBUIÇÃO 

   

I 50%  Divididos, igualmente, entre todas as unidades da 

federação;  

II 50% Divididos entre todas as unidades da federação, de 

acordo com a demanda e as diretrizes da Política  

Nacional de Cultura; 
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OBS.:  

• Desta forma estaríamos contribuindo para uma  distribuição mais justa, 

diferente do  governo passado. 

• Atendida a demanda, recursos que sobrarem de um grupo poderão ser 

utilizados no outro, verificando as especificidades de cada unidade da 

federação e beneficiando as mais carentes. 

 

D) Os projetos encaminhados para a Lei Rouanet serão: 

•  Analizados e aprovados pelo CNIC - Comissão Nacional de Incentivo à 

Cultura, de acordo com as regras definidas pelo CNC – Conselho Nacional de 

Cultura. A este se poderá recorrer, em última instância, para dirimir dúvidas 

ou decisão final. 

• Os projetos que contiverem parecer do Conselho Estadual de Cultura de sua 

origem, classificando-o como prioritário, terão tratamento preferencial pela 

CNIC.  

 

Para maiores esclarecimentos e informações, ou cópias de legislação cultural de 

Mato Grosso, entrar em contato com: 

 oficina300@ibest.com.br ou nicélio@bol.com.br 

 

Nicélio Acácio = 065 9982-4313 

Centro Cultural Oficina 300 

Rua Pedro Celestino, 300 – Centro Histórico de Cuiabá-MT – Cep 78.005-010

mailto:oficina300@ibest.com.br
mailto:nicélio@bol.com.br
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SSEEMMIINNÁÁRRIIOO  ––  PPOORRTTOO  AALLEEGGRREE  

 

Porto Alegre, 21 de julho de 2003. 
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A 

 
 
 

 
 
 
APRESENTAÇÃO 

 

 

O Seminário Cultura para Todos – o Financiamento Público da 

Cultura e as Leis de Incentivo de Porto Alegre foi realizado no dia 

21 de julho de 2003 na Usina do Gasômetro e contou com a 

participação de 220 participantes. O Seminário faz parte de uma 

série de eventos promovidos pelo Ministério da Cultura com 

objetivo de realizar um amplo processo participativo para 

debater com produtores, artistas e gestores de instituições a fim 

de obter subsídios para a proposição de um novo modelo de 

financiamento público da cultura.  

  

Os participantes, provenientes de diferentes municípios do 

estado do Rio Grande do Sul, tiveram oportunidade de expor 

suas reflexões e proposições em torno da temática, debatendo 

com os representantes do MinC e de outras instituições que 

constituíram a mesa nos períodos da manhã e tarde. 

 

Este relatório descreve o desenvolvimento dos trabalhos no 

seminário e registra as contribuições dos participantes enviadas 

em meio digital, bem como sistematiza as respostas dos 

participantes ao questionário distribuído. 

 

 

 

Neusa Zimmermann  

Métodos Assessoria e Capacitação 

Tel: (61) 595 1718 

metodos@aip.com.br 

mailto:metodos@aip.com.br
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C 
 
 
 
 
 

CONSIDERAÇÕES INICIAIS 
 

 

 

 

2.1 OBJETIVO DO 
SEMINÁRIO 

 

 
O seminário teve como objetivo: 

 

Promover um amplo debate com artistas, produtores e 

gestores culturais a fim de obter subsídios para a 

proposição de um novo modelo de financiamento público 

da cultura, capaz de incorporar outros mecanismos de 

apoio financeiro e renovar os já existentes.   

O propósito é obter um modelo construído de forma 

participativa que atenda aos requisitos desejados de 

transparência, descentralização e democracia e que 

aponte caminhos de auto-sustentabilidade de parte 

significativa da produção cultural brasileira.  

 

 

 

 

 

 

 

2.2 PRODUTOS DO SEMINÁRIO 

 
 

São considerados produtos do Seminário: 

 

 Levantamento dos principais entraves para o acesso 

ao financiamento público federal da cultura (Leis 

Rouanet e Audiovisual); 

 

 Proposições de mecanismos que devem ser adotados 

para garantir a transparência, a democratização, a 

desconcentração e a descentralização do 

financiamento público federal da cultura sugeridas 

pelos expositores e participantes. 
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2.3 PROGRAMAÇÃO 

 

 

 

 

SEGUNDA-FEIRA (21/07) 

 

 
 

HORÁRIO ATIVIDADE 

9.40h  

Abertura do Seminário 
  Boas vindas  

  Considerações do Ministro da Cultura, interino, Juca 

Ferreira  

  Considerações dos outros membros da mesa:Roque 
Jacoby, Secretário de Estado da Cultura (RS) e Vitor Ortiz, 

Secretário Municipal da Cultura (Porto Alegre). 
       

 

10.20h 
Objetivos do Seminário  

  Coordenador do Programa de Seminários Cultura para 
Todos - Paulo Miguez  

10.30h 
Informações sobre o desenvolvimento dos 

trabalhos (programação e metodologia) 
   Esclarecimento da moderadora - Métodos  

10.40h 
Considerações das entidades participantes e 

respostas da mesa 

13.00h Almoço 

14.30h 
Considerações das entidades participantes e 

respostas da mesa 

17.30h  Encerramento do evento 
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2.4 DINÂMICA DOS TRABALHOS 

 

O desenvolvimento dos trabalhos no Seminário ocorreu de 

acordo com as etapas a seguir apresentadas. 

 

 

Abertura do seminário 

A abertura do evento constou  de considerações e boas vindas  

dos componentes da mesa, a saber: 

 

  Juca Ferreira, Ministro  de Estado da Cultura Interino; 

  Paulo Miguez, Assessor Especial do Ministro; 

  Roque Jacoby, Secretário de Estado da Cultura (RS); 

   Vitor Ortiz, Secretário Municipal da Cultura (Porto Alegre); 

  Manoel Rangel, Assessor Especial da Secretaria de 

Audiovisual; 

  Marcio Meira, Secretário de Patrimônio, Museus e Artes 

Plásticas; 

  Ricardo Lima, Secretário Substituto de Música e Artes 

Cênicas; 

  Nascimento Junior, Coordenador de Museus. 

  Luiz Eduardo Conde, Diretor Executivo da Fundação 

Biblioteca Nacional. 

 
Após a cerimônia de abertura, a composição foi mantida durante 

os trabalhos de diálogo com os participantes. 

 

Exposições de entidades representantes de 

produtores e artistas 

As exposições iniciaram-se após a abertura do evento e tiveram 

continuidade no período da tarde.  As entidades fizeram 

propostas e críticas relacionadas ao financiamento público da 

cultura e à política cultural no país. Outros participantes também 

tiveram oportunidade de expressar suas opiniões contribuindo 

para o debate. No final da manhã e da tarde, os componentes da 

mesa teceram comentários a respeito das considerações dos 

participantes.  Duas proposições  foram entregues por e-mail e 

constam no item Resultados deste relatório. 
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Encerramento do seminário 

O seminário encerrou-se às 17.30h com  as considerações finais 

dos  componentes da  mesa.  Ao final do evento, 82 

participantes entregaram o questionário distribuído com a 

resposta dada às duas perguntas feitas, a saber: Quais são os 

principais entraves para o acesso ao financiamento público 

federal da cultura (Lei Rouanet e Audiovisual)? Quais 

mecanismos devem ser adotados para garantir a transparência, 

a democratização, a desconcentração e a descentralização do 

financiamento público federal da cultura? 

O objetivo do questionário foi obter um maior  número de 

contribuições dos participantes, bem como de recolher os dados 

de artistas, produtores e gestores culturais para a organização 

de um cadastro no MinC.
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R 
 

 
 

 
  RESULTADOS 

 

3.1 RESULTADOS DOS QUESTIONÁRIOS 

 

  

Com um total de 82 questionários respondidos, obteve-se uma 

amostra que correspondeu a 37% dos participantes do evento. 

As informações estão sistematizadas por linhas temáticas, 

definidas por critério de afinidade a fim de facilitar a análise do 

resultado, conforme apresentado a seguir. Os itens marcados 

com * correspondem àqueles recorrentes. O questionário pode 

ser encontrado em anexo. 

 

 
 

PRINCIPAIS ENTRAVES PARA O ACESSO AO 

FINANCIAMENTO PÚBLICO DA CULTURA 
 

RECEPÇÃO E TRIAGEM 

 Processo burocrático, dificultando projetos que demandam 

pequenos recursos e que dispõem de pouco tempo para 

aguardar a entrada dos recursos (*); 

 Exigência de grande número de documentos (*); 

 Concentração de projetos no eixo Rio/São Paulo (*). 

 
 

ANÁLISE  

 Clientelismo; 

 Há projetos, no caso de preservação do patrimônio, que 

contrariam totalmente ao IPHAN e às normas internacionais 

de restauração. 

 

 

CAPTAÇÃO 

 Falta de conhecimento, por parte dos empresários, dos 

benefícios que eles podem ter; 

 As corretoras, no caso do Audiovisual, comprometem e 

oneram a captação direta (*); 

 Empresas não vêem retorno econômico; 

 As bibliotecas públicas não são vistas pela comunidade como 

uma instituição cultural, o que dificulta o seu acesso à 

aprovação de projetos nas LICs e à captação de recursos; 

 Baixo percentual de crédito fiscal para compensação; 

 Falta de regionalização e distribuição do crédito fiscal; 

 Dependência dos serviços dos agentes culturais 

(agenciadores e captadores); 

 Angariar fundos do ICMS, pontuando um percentual único 

federal , sendo repassado aos estados e municípios esta 

responsabilidade para que processe o uso deste fundo 

através da criação de conselhos de cultura formados entre  
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integrantes de grupos e entidades reconhecidas através de 

registros oficiais; 

 Falta de políticas atrativas para micro e pequenos 

empresários investirem em cultura. 

 
LEGISLAÇÃO e POLÍTICA 

 Não utilização do potencial de inclusão social das leis; 

 Não existência de uma política cultural (*); 

 Distorções e limitação na aplicação da LIC. 

 

FINANCIAMENTO 

 Falta de verbas; 

 Falta de diversificação de fontes (*). 

 
 

COMUNICAÇÃO 

 Pouco conhecimento das leis por instituições e movimentos 

sociais, fazendo com que os cineastas se beneficiem mais  

(*); 

 Não existe uma divulgação das arrecadações das verbas, de 

seu destino e qual foi o retorno ao grande público; 

 Setor de atividades carnavalescas tem maior dificuldade para 

a obtenção de informações; 

 Ocultamento de resíduos de financiamentos por certos 

órgãos públicos. 

 
 

INVESTIMENTO 

 Dificuldade de atrair investidores para projetos  ligados à  

arte popular; 

 Como a lei permite a doação das pessoas físicas que 

recolhem imposto de renda com base no lucro real, isto 

limita a contribuição a grandes empresas, que via de regra 

tem seus interesses voltados principalmente para asa 

questões de mercado, o que acaba por excluir projetos de 

busca e pesquisa de linguagens artísticas em todas as suas 

manifestações (*); 

 O investimento é feito na imagem das empresas e não na 

cultura em si (*); 

 Não há prévia distribuição regional ou temática dos recursos. 

 
 

OUTROS 

 A editoração no Brasil  para quem não está na mídia é 

dolorosa. Editoras formam uma máfia  e o autor é esquecido. 

A maioria das editoras não distribui, nem divulga os livros; 

 Falta de um órgão responsável no Rio Grande do Sul;  

 Não há conhecimento dos interessados para a elaboração de 

projetos que se adequem ao formato exigido pelas leis; 

 Tramitação mais ágil dos projetos; 

 Favorecimento a artistas consagrados. Elitismo cultural com 

exclusão da cultura popular (*); 

 Sociedade sem controle de todo o processo; 

 Orçamento Participativo Nacional. 
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MECANISMOS A SEREM ADOTADOS  
 

RECEPÇÃO E TRIAGEM 

 Normas mais claras para a seleção de projetos. 

 
 

ANÁLISE 

 Criação de comissões de avaliação e seleção em cada 

município; 

 Prioridade a projetos culturais que incorporem ações sociais 

de inclusão e formação; 

 Maior equilíbrio entre as áreas culturais para não prejudicar o 

campo do Patrimônio/Memória Cultural, que não dão tanta 

visibilidade. 

 
FNC 

 Preparação da comunidade para fazer chegar projetos ao 

fundo. 

 

 

LEGISLAÇÃO e  POLÍTICA 

 Criação de uma política clara e objetiva que venha a priorizar 

o acesso às manifestações culturais (*); 

 Estabelecimento de leis mais severas quanto à utilização dos 

recursos públicos; 

 Lei Rouanet não ser utilizada por grandes corporações para 

seus próprios institutos culturais (*); 

 Lei do Audiovisual sem utilização de uma corretora de valores 

(*); 

 Não utilizar as leis culturais para o social e o ecológico; 

 Incentivo a grupos de pesquisa e à manutenção dos mesmos 

visando solidificar e estruturar o fazer artístico; 

 Lei do Audiovisual com algum desembolso para evitar que 

este investimento seja uma simples operação fiscal; 

 Descentralização através de leis municipais; 

 Descentralização do eixo São Paulo/Rio, mas atendendo ao 

volume, levando-se em conta o número de projetos que 

pleiteiam a verba ou incentivo fiscal; 

 Criação de uma tabela proporcional para aumentar as 

possibilidades de incentivo fiscal para empresas que pagam 

valores menores de imposto de renda; 

 Criação de um fundo nacional que possibilite ao artista 

popular ter acesso; este fundo deverá ser administrado em 

conjunto com um conselho formado por pessoas de todos os 

setores culturais e também da comunidade; 

 Que a lei e o fundo sejam unidos em prol de uma cultura de 

acesso para todos; 

 Elaboração de emendas às leis para direcioná-las às 

produções folclóricas regionais; 

 Cursos e oficinas pelo território nacional sobre as leis de 

incentivo e seu funcionamento; 

 Manutenção das leis de incentivo (*); 

 Criação de um fundo de financiamento ao produtor ( tipo 

FUMPROARTE de Porto Alegre) (*). 
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 CAPTAÇÃO 

 Parcelas dos valores a serem captados destinados a cidades 

com menos de 1 milhão de habitantes; 

 Criação de mecanismo compulsório para financiamento da 

cultura por empresários; 

 Orçamento público: 3% nos municípios, 2% nos estados e 

1% na União (*); 

 Criação de fundos de cultura com administração paritária 

(Governo, e sociedade civil organizada) sem vínculos 

ideológicos e voltado, preferencialmente, ao desenvolvimento 

e apoio aos projetos de menor ou pouca visibilidade e de 

caráter popular (*); 

 Criação de um sistema híbrido junto a um Sistema Nacional 

de Cultura que defina as atribuições dos fundos junto a uma 

fiscalização com leis e regulamentos para coibir desvios. 

 

 
FINANCIAMENTO 

 Aumento de verbas; 

 Fiscalização do governo em todo o ciclo do projeto para 

acompanhar a aplicação dos recursos; 

 Criação de um sistema que agregue recursos municipais, 

estaduais e federais; 

 Criação de oportunidades para a organização de consórcios 

de pequenas empresas; 

 Não contingenciamentos dos fundos; 

 Incentivo à renúncia fiscal para agregar recursos dos 

empresários; 

 Um percentual de projetos destinados a empresas ou 

diretores  e/ou produtores iniciantes, sem grandes 

produções; 

 Um teto para longa-metragem. Exemplo: 3 milhões ; 

 Um projeto de 8 a 9 milhões para um longa com dinheiro 

público; 

 Atender, com especial atenção, o setor ligado ao Carnaval 

que mostra a cultura e gera muitos empregos; 

 Articular um sistema de financiamento concertado com 

estados e iniciativa privada com base na renúncia  parcial de 

ICMS; 

 Estabelecer tetos para os projetos do Rio de São Paulo; 

 Evitar o financiamento centralizado direto aos produtores ou 

artistas; 

 Criação de um fundo próprio para os projetos da área de 

patrimônio histórico, artístico e cultural (material e 

imaterial). 

 
 

COMUNICAÇÃO 
 Criação de um site ou publicação com os projetos inscritos 

nas leis; os selecionados ou não com um pequeno resumo do 

projeto e o motivo da recusa ou aprovação (*); 

 Relatórios mensais referentes às empresas e entidades que 

receberam verbas destinadas  a eventos culturais e exigir 

prestação de contas e relatórios  fotográficos; 

 Foi oferecido o site dos Beatles Brasil, portal  

(www.thebeatles.com.br) que está, atualmente, com 

http://www.thebeatles.com.br/
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1.000.000 acessos anuais e mais de 1.000 links nacionais e 

internacionais para ajudar na divulgação de atividades 

culturais; 

 Os sites com vínculo cultural com o MinC deveriam receber 

uma tarja diferencial e seriam um elo de ligação entre os 

artistas, produtores culturais, empresários, casas de shows, 

etc com o governo federal, estadual e municipal; os donos de 

sites, designers, webmasters, etc, utilizam seus recursos 

pessoais para ajudar à população a ter mais informações de 

forma rápida e direta; 

 Ajuda financeira do governo e de empresários para manter 

esses sites on line; 

 Criação de um setor no Ministério onde todas as áreas 

possam se reportar; 

 Criação de mecanismos de comunicação de massa onde se 

possa ter acesso à prestação de contas do MinC; esses 

mecanismos devem ser alternativos e feitos pelo povo; 

 Parceria do MinC com o Movimento Nacional de Luta pelas 

rádios e TVs comunitárias; aliar ações do MinC com o 

Ministério da Comunicação para que isso seja alcançado; 

 Editais publicados em jornais e emissoras de TV; 

 Contato permanente com a classe artística e um circuito de 

cultura de caráter permanente a fim de que a população 

brasileira de baixa renda possa ter acesso e conhecimento 

dominado sobre a pluralidade cultural brasileira. 

 

 PARTICIPAÇÃO e DESCENTRALIZAÇÃO 

 Criação de conselhos com representantes de todos os 

segmentos da sociedade (*); 

 Criação de um Conselho Federal de Cultura que contemple 

realmente todas as áreas (*); 

 Realização de debates e conferências nacionais de cultura; 

 Criação de tipos especiais de conselhos de cultura para 

administrar a grana do MinC; 

 Criação de escritórios ou outros órgãos nos estados (*); 

 A descentralização é desnecessária;  se realizada o controle 

será difícil , dando margem à uma  formação maior  de 

“panelinhas”; 

 Dar mais atenção ao hip-hop  como meio de valorizar as 

expressões culturais de segmentos discriminados na 

sociedade. 

 

 

INVESTIMENTO 

 Aumento do valor de abatimento do imposto de renda para 

as doações de pessoas físicas; 

 Inserção diferenciada para atrair investidores para os 

projetos voltados para a arte popular; 

 Campanha para aumento da base das empresas investidoras; 

 Aumentar a visibilidade dos investidores. 

 

 OUTROS 

 Maior valorização e reconhecimento da cultura como produto 

de exportação (entendida pelo SEBRAE como o principal)  

pelo Governo Federal e seus ministérios; 
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 Criação de um sistema de cotas de telas para os filmes 

nacionais; 

 Prestação de contas justa e transparente (*); 

 Destinação de um percentual do orçamento (velho ou novo, 

de 1%) direcionado à criação de Núcleos de Produção 

Cultural em periferias dos grandes centros urbanos e depois 

para a periferia dos grandes municípios com alto potencial de 

produção agrícola; 

 Cursos para a formação de produtores culturais, 

possibilitando profissionalizar a categoria e maior esmero na 

prestação de contas (*); 

 Cursos de formação de formadores  a partir dos municípios 

mais miseráveis até alcançar as capitais onde já existem 

cultura de financiamento da produção cultural e artística; 

 Criação de bibliotecas populares nos municípios pobres com 

literatura artística e não tecnicista; pode ser uma Kombi para 

fazer chegar os livros nas mãos do povo; 

 Definição de procedimentos criteriosos e  claros de aplicação 

de recursos, fiscalização e avaliação de resultados (*); 

 Estímulo ao crescimento da consciência cultural; 

 Avaliação e acompanhamento dos projetos aprovados em 

todas as suas etapas por comissões municipais, regionais, 

estaduais e pelo MinC. 

 Uma postura clara do governo de modo a incluir a cultura 

como setor produtivo e estratégico; que compreenda que o 

sentido político da cultura está em valorizar a diversidade e 

não em ideologizá-la; não confundir cultura com 

assistencialismo; 

 Criação de um sistema nacional de cultura com orçamento 

definido em, no mínimo, 1% do orçamento federal (*); 

 Parceria com o Ministério Público estadual; 

 Criação de um disque denúncia com 0800, sem identificação 

do denunciante; 

 Formação de produtores culturais de entidades e/ou 

organizações menos favorecidas ( por exemplo via SEBRAE); 

 Benefícios fiscais como desconto no imposto de renda para 

proprietários de bens tombados ou inventariados como 

patrimônio histórico ou artístico; 

 Realização de Conferência Nacional de Cultura (foro que dará 

a diretriz da política a ser adotada pelo MinC); 

 Promoção do dimensionamento das cadeias produtivas 

culturais; 

 Exigência de uma contrapartida, a fim de garantir, 

gratuitamente ou a preços populares (mais ou menos R$ 

2,00), às camadas de menor poder aquisitivo, usufruir do 

bem cultural produzido com recursos públicos via renúncia 

fiscal. 
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3.2 PROPOSIÇÕES DAS ENTIDADES EXPOSITORAS 

As entidades que se inscreveram como expositoras no evento 

registraram suas propostas em textos os quais são apresentados 

na íntegra nesta seção do relatório. Deve-se ressaltar somente 

estão disponibilizadas as exposições entregues em meio digital 

(disquete ou e-mail) para a equipe de coordenação do 

Seminário. 

 
 

GLAUCO SOUZA LOBO 

 

AS LEIS DE INCENTIVO À CULTURA 

As leis de incentivo à cultura tem dois mecanismos básicos com poucas alterações 

nos estados: o Mecenato e os Fundos de Cultura.  

Os fundos de cultura estariam melhor estabelecidos não fosse a possibilidade de 

contigenciamento de suas verbas e a falta de obrigatoriedade de que  sua gestão 

se efetuasse por Conselhos paritários democraticamente constituídos. Sanados 

estes aspectos. 

 

MECENATO 

 

Cremos que no Mecenato o legislador procurou criar um mecanismo de 

envolvimento do empresariado nacional com a produção cultural, em uma ação 

pedagógica que pretendia alcançar a sua conscientização para tornar o patrocínio 

uma rotina; pelo menos este era o discurso básico à época. 

 

Com todas as distorções do sistema, já levantadas exaustivamente nestes 

seminários, ainda é neste mecanismo que o produtor cultural vê possibilitado o seu 

contato com o patrocínio sem a intermediação direta de governos e as possíveis 

priorizações políticas na distribuição das verbas;  

 

Claro é que o mesmo mecanismo que isto possibilita é também o que afasta as 

produções menos glamurosas ao marketing, das facilidades do patrocínio. As 

produções fora do eixo dos circuitos centrais (eixo Rio/São Paulo/Minas – eixos 

Capitais/Interior nos estados, etc...) têm dificuldade na obtenção dos patrocínios 

pois as empresas fogem da ótica do retorno pela ação de “Responsabilidade 

Social”, optando pela do marketing, ainda que também institucional   

 

E é a alteração desta realidade que os agentes culturais deste país buscam ao 

propor, de há muito, a mudança e melhoria da Lei Rouanet. Alguns mecanismos 

têm sido propostos para impedir a concentração dos recursos não só em 

determinadas regiões mas também em determinadas áreas do fazer cultural e a 

proposta de se estabelecer percentuais de aplicação – definidos a partir e dentro de 

uma política nacional de cultura, com respeito às manifestações locais e suas 

necessidades, às vocações regionais, às  políticas de inclusão e de valorização da 

contribuição das várias etnias formadoras de nossa identidade nacional  – talvez 

sejam  o instrumento maior dentre os apresentados. 

 

 

A INDÚSTRIA CULTURAL 

 

Mas há que se ter em vista a realidade. Esta é uma sociedade capitalista e o 

governo que temos, com toda a carga de mudanças que propõe não é fruto de uma 

ação revolucionária. A revolução pelo voto já é definidora de que teremos sim, 
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ações para a transformação da sociedade mas pela reforma das instituições 

vigentes. Então, o lucro das empresas produtoras culturais por suas atividades não 

deve ser encarado como espúrio. Já tem hoje o Brasil, com ação em determinadas 

áreas (música, literatura e cinema.) uma nascente e crescente industria cultural. 

Apesar de ter claro que não se pode tratar as empresas deste setor de forma 

paternalística - devem ser tratadas como o são: indústria, atividade empresarial e 

lucrativa, - estas devem ter financiamento estabelecido em linhas especiais nos 

agentes financeiros da nação pela sua importância para brasilidade e, é claro, com 

juros subsidiados, tendo a possibilidade de pagar com o produto de sua ação, com 

sistemas de seguro contra o insucesso, da mesma forma, por exemplo que a 

agricultura.  

 

Tratada desta forma, a indústria cultural mais e mais se firmará, ao longo do tempo 

é certo, e obterá patrocínios sob a visão mercadológica, e abrirá mercado à mão de 

obra qualificada de artistas e técnicos, com as suas relações reguladas e 

respeitadas. 

 

Como a maioria da empresas produtoras culturais são micros, pequenas e, 

algumas, de porte médio, como tais devem ser tratadas. O apoio do SEBRAE, que 

sabemos está sendo procurado pelo MinC, deve ser ampliado para que nos Estados 

possamos qualificar gestores empresarias para o setor. Leve-se em consideração o 

fato de que só em São Paulo e no Ceará existem no SEBRAE especializados. 

  

Desta forma as vantagens oferecidas aos empresários de outras áreas devem ser 

imediatamente estendidos aos da área cultural que, inexplicavelmente, são 

obrigados ao recolhimento de mais impostos que as outras.  

 

Por outro lado a produção dos agentes culturais não empresários terá amparo nas 

leis de incentivo, nos Mecenatos e nos Fundos, atendendo por estes últimos os 

projetos que tenham mais dificuldade de obter patrocínios, ainda que incentivados 

por renúncia fiscal pois afinal, pode uma empresa não querer ligar a sua marca a 

um determinado tipo de espetáculo ou proposta. 

 

 

EMPRESAS ESTATAIS E O PATROCÍNIO 

 

A classe cultural do Paraná lutou muito e conseguiu uma grande vitória em meio 

tantas derrotas; há dois anos por proposta da classe e em face de quase total 

paralisação das atividades culturais pelos gestores públicos, foi instituído no âmbito 

da Secretaria Estadual de Cultura, um Programa de apoio a captação de recursos 

aos projetos paranaenses aprovados pela Lei Rouanet, democratizando o processo 

de escolha.  

 

O Programa Conta Cultura acordou com as empresas estatais do Paraná e, no caso 

de um dos Editais, com a Petrobrás, que o patrocínio a estes projetos se daria por 

indicação decidida por comissões paritárias: um membro da SECE, um membro das 

empresas e um membro da classe indicados em Assembléia pelos Fóruns de 

Cultura do Estado, o Permanente e o de Entidades Culturais. Apesar de alguns 

pequenos percalços quanto à relação com os dois fóruns, hoje suplantados, o 

Programa Conta Cultura se firmou. Neste momento está sendo preparado em 

conjunto com os dois fóruns, mais um Edital da Conta Cultura. 

 

Propomos que esta experiência seja discutida e levada às empresas federais.  

 

Há mais, é proposição levantada em Assembléia do SEPEDE/PR, que se trabalhe a 

proposição de diploma legal federal estabelecendo a obrigatoriedade de que as 
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estatais federais apliquem parte da renúncia possível para o incentivo no mesmo 

Estado em que a renda foi gerada. A assessoria do Deputado Federal Gustavo 

Fruet/PMDB/Pr está, por sua determinação, estudando o assunto e preparando PL a 

respeito. 

 

 

TRANSVERSALIDADE 

 

É o grande tema mundial que está hoje na discussão nacional como novo 

paradigma dos processos administrativos. A segmentação especializada apesar de 

ter sido um avanço está se mostrando insuficiente. Manter a independência, 

submeter ou gerar um processo de interdependência, esta a questão.  

A palavra mágica: transversalidade.  

 

Quando o Ministério da Defesa foi criado, pensamos uma estrutura que gerenciasse 

o Pensar Nacional: Cultura, Ciência e Tecnologia, Educação, inclusive a ambiental, 

mantendo as ações e especificidades de suas áreas, mas trabalhando em conjunto, 

com políticas estruturadas e discutidas a partir do Pensar Nacional, com ações de 

transversalidade, otimizando recursos, evitando tarefas repetitivas e sobrepostas e, 

algumas, divergentes se contrapondo uma a outra. 

 

Proponho que as mudanças da Lei Rouanet apontem para esta transversalidade; 

que se instituam mecanismos que priorizem projetos nesta ótica, com bem 

definidas linhas de atuação e ações essenciais para a sua qualificação como tal. 

 

GLAUCO SOUZA LOBO,  

• Ator Circence, 

• Carnavalesco, 

• Coordenador de Incentivo à Cultura da  

Secretaria de Estado da Cultura do Paraná 

• Presidente, licenciado, do Instituto Cultural e de Pesquisas Ilu Aye Odara 

• Diretor, licencidado, da ABCCom – Associação Brasileira de Canais 

Comunitários. 

 

Ex-Coordenador Geral do Fórum de Entidades Culturais do Paraná; 

Ex- Conselheiro (por três mandatos) da  

CMIC – Comissão Municipal de Incentivo à Cultura de Curitiba 

Ex-Diretor da Fundação Cultural de Curitiba; 

Ex-Secretário Municipal do Turismo de Curitiba; 

Ex-Presidente da TV Comunitária de Curitiba;  

Ex-Presidente da Escola de Samba Embaixadores da Alegria. 
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SIMONE STEIGLEDER BOTELHO 

Dirigente Cultural  

Guaíba 

 

Em uma série de normalizações, ficou estabelecida a necessidade da ·elaboração do 

Relatório de Impacto Ambiental (RIMA) que, precedido do ·necessário Estudo de 

Impacto Ambiental - EIA, é responsável pela liberação  

de todo tipo de intervenção que venha a causar impacto no meio-ambiente  

Este mecanismo de prevenção fez com que a legislação, através da Resolução  

no 02/1986, estabelecesse, também, a cobrança de uma taxa percentual sobre o  

custo total de um determinado empreendimento. Este recurso, por sua vez,  

deve ser utilizado em uma Unidade de Conservação (UC), como reparo a  

sociedade, devido ao impacto causado pela modificação ambiental produzida  

pelo empreendimento.  

Entendemos que seja necessário estabelecer novas estratégias de destinação  

do percentual arrecadado com a liberação da construção dos empreendimentos  

de grande impacto na sociedade. Determinados empreendimentos, alem do  

impacto ambiental, podem afetar diretamente o patrimônio cultural da  

sociedade, de acordo com a área a ser atingida pelo projeto e necessitam  

para sua liberação a autorização do IPHAN, para que tenham da licença do  

órgão ambiental para operação e instalação.  

O que se apresenta como centro deste debate e, na verdade, a extensão do  

conceito de impacto ambiental para o de impacto social, o que fará com que  

seja incorporado o fenômeno social que tais modificações podem causar.  

Nossa proposta e que seja estabelecida, através de um acordo com as  

autoridades ambientais, a possibilidade de encontrarmos destinações em  

conjunto para os recursos arrecadados, de tal forma que seja distribuída em  

consonância com o efetivo impacto causado. Assim, seriam implementados  

critérios de avaliação, dos quais fariam parte os órgãos ambientais, de um  

lado, e por outro os órgãos culturais, como certificadores da licitude do  

empreendimento no tocante ao reparo devido a sociedade.  

Por ultimo, entendemos que somos positivos ao propor este debate, na medida  

em que poderia haver uma distribuição equilibrada destes recursos entre as  

pastas, de tal maneira que se assegurasse a sociedade a manutenção de seus  

valores ambientais, culturais e patrimoniais, tangíveis e intangíveis. Esta  

pratica poderia garantir a manutenção qualificada da estrutura da sociedade  

brasileira, permitindo a coletividade o acesso a vida em suas diversas  

manifestações.  
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SSEEMMIINNÁÁRRIIOO  ––  BBEELLÉÉMM  

 

Belém, 23 de julho de 2003. 
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APRESENTAÇÃO 

 

 

O Seminário Cultura para Todos – o Financiamento Público da 

Cultura e as Leis de Incentivo de Belém foi realizado no dia 23 

de julho de 2003 no Auditório do Banco da Amazônia S.A. e 

contou com a participação de 239 participantes. O Seminário faz 

parte de uma série de eventos promovidos pelo Ministério da 

Cultura com objetivo de realizar um amplo processo participativo 

para debater com produtores, artistas e gestores de instituições 

a fim de obter subsídios para a proposição de um novo modelo 

de financiamento público da cultura.  

  

Os participantes, provenientes de diferentes municípios dos 

estados de Amapá, Maranhão, Pará e Tocantins, tiveram 

oportunidade de expor suas reflexões e proposições em torno da 

temática, debatendo com os representantes do MinC e de 

instituições diversas que constituíram a mesa nos períodos da 

manhã e tarde. 

 

Este relatório descreve o desenvolvimento dos trabalhos no 

seminário e registra as contribuições dos participantes enviadas 

em meio digital, bem como sistematiza as respostas dos 

participantes ao questionário distribuído. 

 

 

 

Neusa Zimmermann  

Métodos Assessoria e Capacitação 

Tel: (61) 595 1718 

metodos@aip.com.br 

mailto:metodos@aip.com.br
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C 

 
 

 
 
 
 

CONSIDERAÇÕES INICIAIS 
 

 

 

 

2.1 OBJETIVO DO 
SEMINÁRIO 

 

 
O seminário teve como objetivo: 

 

Promover um amplo debate com artistas, produtores e 

gestores culturais a fim de obter subsídios para a 

proposição de um novo modelo de financiamento público 

da cultura, capaz de incorporar outros mecanismos de 

apoio financeiro e renovar os já existentes.   

O propósito é obter um modelo construído de forma 

participativa que atenda aos requisitos desejados de 

transparência, descentralização e democracia e que 

aponte caminhos de auto-sustentabilidade de parte 

significativa da produção cultural brasileira.  

 

 

 

 

 

2.2 PRODUTOS DO SEMINÁRIO 

 
 

São considerados produtos do Seminário: 

 

 Levantamento dos principais entraves para o acesso 

ao financiamento público federal da cultura (Leis 

Rouanet e Audiovisual); 

 

 Proposições de mecanismos que devem ser adotados 

para garantir a transparência, a democratização, a 

desconcentração e a descentralização do 

financiamento público federal da cultura sugeridas 

pelos expositores e participantes. 
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2.3 PROGRAMAÇÃO 

 

 

 

 

QUARTA FEIRA (23/07) 

 

 
 

HORÁRIO ATIVIDADE 

10.00h  

Abertura do Seminário 
  Boas vindas feitas por Antonio Costa, Presidente da 

Fundação Cultural de Belém; 

  Considerações de Sergio Xavier, Chefe de Gabinete e 
representante do Ministro da Cultura sobre a importância 
do seminário e seu objetivo  

   Considerações de Heitor Pinheiro, Presidente da Fundação 
Tancredo Neves e representante do Governador Simão 

Jatene; 

  Considerações de outros membros da mesa. 
 

11.00h 
Informações sobre o desenvolvimento dos 
trabalhos (programação e metodologia)  

   Esclarecimento da moderadora -  Métodos  

11.10h 
Considerações das entidades participantes e 

respostas da mesa 

13.30h Almoço  

15.00h 
Considerações das entidades participantes e 

respostas da mesa 

19.30h  Encerramento do evento 
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2.4 DINÂMICA DOS TRABALHOS 

 

O desenvolvimento dos trabalhos no seminário ocorreu de 

acordo com as etapas a seguir apresentadas. 

 

 

Abertura do seminário 

A abertura do evento constou de considerações e boas vindas  

dos componentes da mesa, a saber: 

 

  Sergio Xavier, Chefe de Gabinete e Representante do 

Ministro; 

  Heitor Pinheiro, Presidente da Fundação Tancredo Neves e 

representante do Governador Simão Jatene; 

  Antonio Costa, Presidente da Fundação Cultural de 

Belém; 

  Edmilson Brito Rodrigues, Prefeito Municipal de Belém; 

  Fernando Canto, Representante do Prefeito de Macapá; 

  Eliana Guimarães, vice-presidente da Fundação Cultural do 

Estado de Tocantins; 

  Aloysio Guapindaia, Coordenador de Projetos do MinC; 

  João Batista Silva, Coordenador de Projetos de Audiovisual. 

 
Após a cerimônia de abertura, a composição foi modificada para 

início ao diálogo com os participantes, tendo a seguinte 

composição: Sergio Xavier, Chefe de Gabinete e Representante 

do Ministro; João Batista Silva, Coordenador de Projetos de 

Audiovisual; Aloysio Guapindaia, Coordenador de Projetos do 

MinC e Tarciana Portela, representante do MinC para o Norte e 

Nordeste. 

 

Exposições de entidades representantes de 

produtores e artistas 

As exposições iniciaram-se após a abertura do evento e tiveram 

continuidade no período da tarde.  As entidades fizeram 

propostas e críticas relacionadas ao financiamento público da 

cultura e à política cultural no país. Outros participantes também 

tiveram oportunidade de expressar suas opiniões contribuindo 

para o debate. No final da manhã e da tarde, os componentes da 
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mesa teceram comentários a respeito das considerações dos 

participantes.  Apenas uma proposição foi entregue em disquete. 

O seu conteúdo consta do item Resultados deste relatório. 

 

Encerramento do seminário 

O seminário encerrou-se às 19.30h com  as considerações finais 

dos  componentes da  mesa.  Ao final do evento, 127 

participantes entregaram o questionário distribuído com as 

respostas dadas às duas perguntas feitas, a saber: Quais são os 

principais entraves para o acesso ao financiamento público 

federal da cultura (Lei Rouanet e Audiovisual)? Quais 

mecanismos devem ser adotados para garantir a transparência, 

a democratização, a desconcentração e a descentralização do 

financiamento público federal da cultura? 

O objetivo do questionário foi obter um maior  número de 

contribuições dos participantes, bem como de recolher os dados 

de artistas, produtores e gestores culturais para a organização 

de um cadastro no MinC.
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R 
 

 
 

 
  RESULTADOS 

 

3.1 RESULTADOS DOS QUESTIONÁRIOS 

 

  

Com um total de 127 questionários respondidos, obteve-se uma 

amostra que correspondeu a 53% dos participantes do evento. 

As informações estão sistematizadas por linhas temáticas, 

definidas por critério de afinidade a fim de facilitar a análise do 

resultado, conforme apresentado a seguir. Os itens marcados 

com * correspondem àqueles recorrentes. O questionário pode 

ser encontrado em anexo. 

 

 
 

PRINCIPAIS ENTRAVES PARA O ACESSO AO 

FINANCIAMENTO PÚBLICO DA CULTURA 
 

ACESSO, RECEPÇÃO E TRIAGEM 

 A burocracia nacional e em particular a morosidade do 

Ministério da Cultura (*); 

 Concentração de recursos em regiões mais ricas (*); 

 Dificuldade de acesso por pequenos grupos e atores não 

famosos porque as empresas fazem um belo marketing com 

o dinheiro público, financiando grupos e atores famosos (*). 

 

ANÁLISE  

 A demora no processo de avaliação dos pedidos; 

 Falta de transparência nos critérios usados para avaliar os 

projetos (*). 

 

 

FNC 

 Os baixos valores a serem aplicados pelo FNC. 

 
 

CAPTAÇÃO 

 Poucas empresas com impostos suficientes para pagar e 

investir em cultura; 

 Dificuldade para o contribuinte pessoa física participar do 

processo; 

 A inexistência de mecanismos que atuem junto ao 

empresariado vislumbrando a realização dos investimentos; 

 Desinteresse das empresas particulares pela maioria 

esmagadora dos projetos mesmo com o aval da Lei Rouanet. 
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LEGISLAÇÃO e POLÍTICA 

 A Lei do Audiovisual é corporativista e deve ser extinta. 

 A lei não vê o pequeno e o médio comerciante/empresário 

como parceiros em potencial; 

 Desconhecimento da totalidade da lei (*); 

 Desconhecimento da Lei do Mecenato pela maioria dos 

empresários; 

 Vinculação tributária excessiva à lei, por conseguinte, 

tornando os projetos culturais meros mecanismos de 

cobrança tributária e devassa fiscal. 

 

 
FINANCIAMENTO 

 Personalismo dos empresários em financiar a cultura para a 

população negra; 

 Cartelização e monopólio dos recursos com a pretensa 

“profissionalização” da produção cultural. 

 
COMUNICAÇÃO 

 Dificuldade de acesso à informação; 

 Falta de transparência no processo de concessão/ausência de 

editais. 

 
 

OUTROS 

 Visão preconceituosa, por parte de gestores, acerca de 

programas e projetos desenvolvidos e/ou propostos pela 

Região Norte; 

 Discriminação de artistas de renome (*); 

 Desinteresse por parte do governo e do empresariado quanto 

à identidade amazônica; 

 Desestímulo por parte das agências de fomento e 

empresariado em investir e acreditar na cultura e em sua 

viabilidade (*); 

 Técnicas não capacitadas para dar suporte à elaboração de 

projetos; 

 A pouca importância dada à riqueza cultural negra; 

 A distância da região amazônica que dificulta o 

acompanhamento direto; 

 Complexidade do roteiro de apresentação de projetos e 

principalmente dos mecanismos de prestação de contas; o 

artista não tem de exibir sua arte  e cumprir o papel 

administrativo ao mesmo tempo; 

 Dissociação da cultura do social; 

 O MinC não apóia a produção literária paraense; 

 Não liberação de recursos do MinC para a aquisição de acervo 

bibliográfico e recuperação de prédios tombados pelo IPHAN, 

SECULT e FUMBEL; 

 Mudança constante do modelo de projeto do MinC; 

 Omissão da delegação do Pará. 
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MECANISMOS A SEREM ADOTADOS  
 

 

ACESSO, RECEPÇÃO E TRIAGEM 

 Estabelecer critérios diferenciados para a admissão de 

projetos, observando as especificidades das regiões; 

 Simplificar o formulário utilizado. 

 
ANÁLISE 

 Estabelecer regras paritárias para instituições e pessoas 

jurídicas; 

 Privilegiar projetos culturais realmente idôneos, através de 

uma melhor avaliação de todas as rubricas que compõem 

esses projetos; 

 Avaliar minuciosamente não só os projetos, mas também os 

profissionais que os realizam começando pelo produtor 

cultural que é a pessoa que capta recursos, administra o 

recurso, presta contas, enfim, que executa o projeto cultural; 

 Definir critérios mais rigorosos de modo a distinguir cultura 

de entretenimento e o entretenimento propriamente dito. 

 
FNC 

  Deve ser regulamentada a distribuição dos seus recursos 

com compensações regionais e priorizando-se a arte popular, 

o incentivo ao livro e à leitura, mas principalmente um 

projeto que atenda às crianças e aos adolescentes. 

 

LEGISLAÇÃO e  POLÍTICA 

 Fazer alterações na lei para que o contribuinte pessoa física 

possa contribuir com mais facilidade  para a cultura (*); 

 - Desenvolvimento de políticas públicas que respeitem as 

especificidades regionais; 

 Elaborar políticas públicas voltadas para o financiamento da 

cultura do povo: carimbo, hip-hop, etc; 

 Estabelecer medidas para a instituição de cotas mínimas para 

apoiar produções culturais do Norte como é feito com os 

afro-brasileiros nas universidades; 

 Desenvolver políticas de conscientização das categorias 

sociais voltadas à arte e à cultura; 

 Aumentar o índice de verbas alocadas em 3% no orçamento 

da União e 2% nos orçamentos dos estados e municípios; 

 Reformular as Leis de Incentivo criando mecanismos  que 

facilitem as empresas a apoiarem a cultura; 

 Criar fundos constitucionais de financiamento 

(FNO/FNE/FNCO); 

 Estabelecer uma política de contrapartida para as televisões 

(concessões públicas) que as obriguem a divulgar a cultura 

de cada região/estado/cidade independente da vinculação 

dos artistas às emissoras; 

 Fomentar políticas públicas voltadas para a promoção e 

valorização do segmento negro e indígena, buscando 

remover preconceitos e combater práticas discriminatórias; 

 Beneficiar as “minorias” étnicas (negros, índios, 

homossexuais, mulheres, etc); 

 - Criar Grupos de Trabalho para monitoramento e avaliação 

anuais das ações e/ou projetos; 
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 Retirar,  progressivamente, o dinheiros das empresas 

privadas (Leis de Incentivo) e transferir o dinheiro para as 

outras regiões fora do eixo sul-sudeste; 

 

 CAPTAÇÃO 

 Os setores específicos das instituições deveriam ter 

autonomia para fazer o trabalho de captação de recursos: a 

transparência deve se dar tanto na captação, quanto na 

prestação de contas; só assim o poder público teria 

credibilidade. 

 
FINANCIAMENTO 

 Instituir linhas de crédito a juros módicos para projetos que 

não visem lucro; 

 Legalizar e habilitar entidades e instituições para o 

recebimento de recursos; 

 Criar um sistema de cotas para as regiões; 

 Possibilidade de o contribuinte inadimplente financiar 

projetos culturais;. 

 Possibilidade de incentivo de 100% do investimento cultural; 

 Emitir títulos fiscais nos valores aprovados dos projetos, os 

quais devem ser repassados diretos aos beneficiários para 

negociarem junto  às empresas 

financiadoras/patrocinadoras; 

 Organizar concursos através de editais; 

 Organizar concursos para  o acesso a bolsas; 

 Criar mecanismos de devolução dos financiamentos públicos 

a partir dos lucros obtidos pelos projetos; 

 Criar financiamentos diferenciados para as empresas 

patrocinadoras de projetos; 

 Criar mecanismos de avaliação da contribuição sócio-cultural 

de projetos para aprovação de novos financiamentos. 

 
COMUNICAÇÃO 

 Criar um espelho na internet e outros meios de comunicação 

que informem como vão os desembolsos e as aprovações 

destas leis; 

 Democratizar a informação, conscientizando a sociedade  do 

papel fundamental da cultura, da educação e da arte; 

 Realizar campanhas para empresários para que pelos menos 

ouçam os produtores e o que eles propõem; 

 Continuar com o processo de diálogo com a sociedade civil; 

 Divulgar quais empresas, por município, estariam aptas a 

conceder o financiamento e quais os valores aproximados 

máximo e mínimo; 

 Informar sobre os projetos e propostas do governo federal e 

estadual para motivar, favorecer e possibilitar a realização 

dos mesmos. De forma que a sociedade conscientize-se de 

seus direitos às riquezas culturais e artísticas; 

 Instalar um Fórum Permanente de debate social (*); 

 Viabilizar acesso à mídia para que sejam dadas respostas ao 

Fórum Permanente (*); 

 Elaborar uma cartilha com informações necessários ao pleno 

conhecimento dos direitos dos artistas (*); 

 Realizar oficinas para possibilitar o conhecimento das leis e 

de debate da cultura em geral (*); 
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 Fazer uso das ferramentas tecnológicas disponíveis (internet) 

para que todos possam observar e fiscalizar a execução dos 

projetos e a sua prestação de contas (*); 

 Relatórios com resoluções para as pessoas interessadas; 

 Adotar as Rádios Comunitárias como divulgadoras das nossas 

culturas e de maior abrangência em seus municípios e 

circunvizinhos. 

 

 

PARTICIPAÇÃO E DESCENTRALIZAÇÃO 

 

 Criação de conselhos regionalizados (*); 

 Extinguir os atuais Conselhos de Cultura dois estados e 

municípios e nomear novos conselheiros de cultura 

indicados pela categoria; 

 Adoção de uma política descentralizada que viabilize a 

divisão mais proporcional dos recursos para os estados; 

 Incentivar a maior integração entre a classe artística e suas 

organizações (*); 

 - Acompanhamento direto da sociedade civil organizada em 

âmbito descentralizado. Cada estado realizando o 

acompanhamento de seus projetos e numa espécie de 

rodízio fiscalizar os investimentos dos outros estados; 

 Criar comitês de análise de projetos e de liberação de 

financiamentos, bem como para fiscalizar a aplicação dos 

recursos; 

 Criação de delegacias regionais do MinC em cada estado 

(*); 

 Destinar a verba disponível no MinC para as Secretarias de 

Cultura ou fundações culturais pois é no estado que estão 

os artistas, sendo mais fácil entender a realidade cultural 

de cada estado (*);  

 Eleição de conselhos culturais com direito pleno de controle 

social sobre as instituições; 

 Estabelecer controle social sobre as estatais; 

 Dissociar a representação do Norte/Nordeste do MinC, dada 

as distâncias e peculiaridades da Amazônia (*); 

 Valorizar os produtores culturais independentes, sem 

vínculo político-partidário; 

 Constituir uma equipe itinerante que divulgue, pelos 

interiores dos estados, a programação e eventos do MinC; 

 Adotar uma forma de decisão participativa onde são só as 

entidades de grupos tenham direito a voto, mas sim  toda a 

população; 

 Criar um Sistema Amazônico de Cultura dentro de um 

Sistema Nacional de Cultura com unidades estaduais que 

cheguem aos municípios; 

 Estabelecer Conselhos,  elaborar plano ( a partir de Fóruns 

de Cultura) e projetos com base em modelos existentes ( 

SUS, PMNT) adaptados; a curto prazo realizar oficinas de 

captação de recursos, tendo como instâncias gestoras as 

associações de municípios. 
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 OUTROS 
 Instituição de uma mostra anual dos produtos da cultura 

viabilizados via recursos públicos, numa ação itinerante no 

sentido de socializar as ações, prestações de contas e 

perspectivas; 

 Aproveitar o grande potencial existente na produção 

acadêmica; 

 Estabelecer medidas que possam terminar com o racismo 

dentro do MinC e seus diversos setores e departamentos; 

 Capacitar e qualificar os artistas em suas devidas regiões; 

 Capacitar produtores culturais com pessoal de marketing e 

técnicos de repartições públicas; 

 Cadastrar produtores culturais nos municípios do interior; 

 Conscientizar as prefeituras para que facilitem o trabalho 

dos profissionais de arte e artistas sem suas respectivas 

cidades; 

 Revisar o projeto Barco-Biblioteca elaborado pela Biblioteca 

Pública Municipal de Belém que enviado ao MinC após sua 

reformatação e que encontra sem resposta; 

 Rever critérios de cessão dos espaços culturais; 

 Criar a Secretaria de Fomento à Cultura; 

 Adicionar a cultura aos financiamentos avaliados pela 

SUDAM; 

 Instituir a criação de fundos culturais; 

 Fomentar a formação artística em conjunto com o MEC, 

através das unidades de ensino público superior 

disseminando informações sobre possibilidades de 

financiamento de projetos gerados no âmbito dessas 

unidades; 

 Projetos de circulação, provenientes de contrapartidas, em 

produtos, de projetos aprovados pelo ministério; 

 Projetos específicos para áreas geográficas que não são 

sequer parte das estatísticas de distribuição de recursos 

através da renúncia fiscal; 

 Que os órgãos ligados à cultura sejam compostos por 

pessoas realmente ligadas à arte e suas  dificuldades; 

 Extinguir os balcões de atendimento dos artistas 

midiáticos; 

 Organizar um cadastro nacional de pessoas que estejam 

inadimplentes com suas  prestações de contas; 

 Incluir Educação Artística em nível de  primeiro e segundo 

graus, priorizando as especificidades da região; 

 Transversalização das estruturas e esferas gestoras da 

cultura; 

 Divulgação e controle através de um Conselho Gestor 

Paritário; 

 Acesso direto entre o produtor cultural e o agente 

financiador; 

 Publicar livros explicativos com informações de técnicos da 

Receita Federal; 

 Criar corpo técnico para todas as regiões, criando 

oportunidades para socialização de suas propostas em 

discussão ampla; 

 Publicar informativos, livros, jornais para instituições 

formadores de opinião (escolas, universidades); 
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 Fiscalizar mais as fundações e instituições que se propõem 

a fazer cultura, inclusive as instituições financeiras, porque 

esses órgãos nem sempre têm compromisso verdadeiro 

com a cultura (*); 

 Redirecionar os investimentos das estatais; 

 Manter e conservar projetos de cunho itinerante que visem 

a divulgação de uma determinada tradição cultural; 

 Organizar um inventário das manifestações artísticas e 

culturais realizado por técnicos do MinC em parceria com as 

Secretarias Municipais; 

 Formar senso crítico através da arte-educação, bem como a 

formação de platéias para prestigiar, valorizar e revelar 

novos talentos; 

 Definir públicos-alvo; 

 Criar um Fórum Regional para promover debates e definir a 

política cultural. 
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3.2 PROPOSIÇÕES DAS ENTIDADES EXPOSITORAS 

 

Somente uma entidade apresentou proposta discutida com 

antecedência, tendo entregue em disquete o resultado do 

seminário realizado em Imperatriz do Maranhão. Segundo alguns 

participantes, não houve tempo suficiente para uma preparação 

das entidades e de grupos de artistas e produtores.  

Deve-se ressaltar que somente estão disponibilizadas as 

exposições entregues em meio digital (disquete ou e-mail) para 

a equipe de coordenação do Seminário. 

 
 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ_- MARANHÃO 

 
 

PROPOSTAS EXTRAÍDAS DO SEMINÁRIO  

CULTURA PARA TODOS,  

REALIZADO EM IMPERATRIZ-MA,  

NO DIA 19 DE JULHO DE 2003 

 

 

No Seminário Cultura para Todos, ocorrido em nossa cidade, explicamos o processo 

de discussão que está acontecendo no país, suas motivações e calendário de 

realização. Os eixos condutores foram expostos e a partir deles iniciamos a 

discussão. 

 

Como a distância das informações era evidente, já que a maioria dos presentes não 

tinha conhecimento das Leis (a título de exemplo, um único projeto de nossa 

cidade foi encaminhado pela Lei Rouanet, visando o Mecenato, foi aprovado e 

esbarrou na capitação de recursos), a discussão foi estabelecida a partir do que 

críamos ideal, contrapondo-se ao conhecimento teórico que nós, poder público, 

temos (encaminhamos alguns projetos para celebração de convênio com o FNC e 

elaboramos, a título de aprendizado, o projeto do Mecenato que fora aprovado).  

 

As propostas foram retiradas mediante a constatação da ineficácia das leis atuais, 

principalmente quando se constata que o interior, as produções locais, 

regionalizadas, não têm acesso aos benefícios das leis.  

 

Seguem as propostas: 

 

• Criação de Conselhos Federal, Estaduais e Municipais de Cultura (e seus 

respectivos fundos) para, dentre outras coisas, aplicar recursos federais, 

estaduais e municipais, para financiamento de projetos que visem a 

produção, a formação e a circulação do produto cultural. Os Conselhos 

devem ter paridade entre o poder público e a sociedade civil.  

 

• O repasse dos recursos da esfera federal só será possível mediante a criação 

do conselho estadual. O repasse dos recursos da esfera estadual só será 

possível mediante a criação do(s) conselho(s) municipal(is). 

 

• A distribuição dos recursos federais para os fundos estaduais, e destes para 

os municipais deverá ser diferenciada, segundo critérios que visem o 

estímulo à produção, privilegiando as regiões onde os recursos estaduais e 

municipais são escassos, onde o IDH (Índice de Desenvolvimento Humano) 

seja inferior à média. 
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• Os recursos dos fundos (nacional, estaduais, municipais) serão 

exclusivamente para a viabilização da produção cultural artística.  

 

• As filiais de empresas (instituições financeiras, inclusive) deverão contribuir 

socialmente com a cidade onde está instalada ou em forma de projeto ou 

ainda com recursos para serem geridos pelos conselhos municipais e/ou 

estaduais. 

 

• As entidades da sociedade civil (associações, ONGs, OSCIPs) deverão ter o 

direito de encaminhar projetos através do Fundo Nacional de Cultura, para 

celebração de convênios.  

 

• Alguns critérios para seleção de projetos:  

 

a) qualidade da proposta (consistência técnica e teórica, viabilidade 

econômica e cultural, temática, retorno comunitário e cultural); 

b) cronograma e prazo de execução; 

c) efeito multiplicador da proposta; 

d) contrapartida em produtos; 

e) apresentação de apenas uma proposta por proponente. 

 

• Todo o processo deverá ser transparente. 

 

• Quanto as Fundações de empresas, estas deverão, obrigatoriamente, 

encaminhar parte de sua renúncia fiscal para o Fundo Nacional de Cultura. 

 

• Financiamento bancário para artistas: 

 

a) Carência de 6 meses. 

b) Prazo para pagamento de 12 a 24 meses. 

c) Juro de 4% a.a.  

 

 

 
CEDENPA 

 

Em primeiro lugar, levando em conta que as grandes mudanças não dispensam as 

pequenas mudanças, o título deveria ser : Cultura para todos e todas. 

Em seguida, tentaremos colocar o mais explícito possível nossas propostas, mas 

não sem antes, fazer alguns poucos comentários.  

Embora o termo-conceito ´Cultura´ seja abrangente e, para alguns, corresponde, 

em um certo ângulo a político-filosófico à `hegemonia´ (de qualquer aspecto da 

vida social, isoladamente ou coletivo), certamente ´hegemonicamente´ o termo 

concentra os fazeres artísticos: música, danças, cinema teatro, artesanato, lendas, 

patrimônio, culinária, religião, vestuário e muitos outros aspectos.  

Como se sabe , não existe uma cultura brasileira e sim uma diversidade colossal, 

inclusive porque , embora muitos não queiram admitir, o Brasil é multirracial e 

pluriétnico, por isso não pode haver uma cultura - Aqui na Amazônia há quem 

defenda que o Brasil não deveria ser considerado uma Federação e sim um 

Confederação, já que existem mais de 210 línguas indígenas. Bem, mas não vamos 
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querer ensinar ´padre nosso a vigário´ e nem dizer o que é um " abebé à uma 

Ialorixá" ! 

Entretanto, precisamos lembrar que tanto a cultura indígena quanto a afro-

brasileira têm sido relegada a si próprias, exceto quando um/a ou outro/a ´artista 

de renome´ delas se apropriam - quase sempre, nesse caso, para seu sucesso 

pessoal - ou um/a ou outro/a artista (no caso dos negros/as), por seus próprios 

esforços ou ajudado por alguém ´sensível´ , aparece fazendo um sucesso danado e 

a mídia oportunista , disso se aproveita.  

Esse o caso de muitas das expressões da cultura negra em nosso 

país - ver Ilê,Olodun, Racionais, e outros. É preciso lembrar, 

inclusive, o ´esbulho´ que a cultura negra tem sofrido por séculos 

nesse país , dentre as quais devemos destacar:  

a. Uma moça chamada Carmen Miranda , mulher portuguesa , foi 

representante do Brasil no exterior, levando o ´tabuleiro da baiana´ 

(vatapá, caruru, cangerê...). Pasmem! Uma mulher portuguesa ( europeus 

que invadiram essas terras, mataram índios e por mais de 350 anos 

escravizaram e oprimiram o povo negro) , foi representar a cultura negra 

(!!!);  

b. Uma moça chamada Daniela Mercury , mulher branca, é ´embaixadora 

do Axé Music´ . Pasmem! Será que não existe uma sequer interprete 

negra na Bahia? A Margareth Menezes é o que? Por que será que essas 

coisas continuam acontecendo, inclusive na Bahia? Ora, racismo, 

preconceito e discriminação têm sido a tônica de nossa vida. Esses são só 

dois exemplos dos muitos que poderíamos desfiar aqui.  

Talvez alguém faça uma pergunta: mas porque eles/as estão falando disso se o 

seminário é na Amazônia? Bem, o segmento negro brasileiro é discriminado em 

todos os recantos do país e , como um dos fatores importantes para tentar 

aumentar nossa auto-estima coletiva é nossa afro-negra-cultura, então, qualquer 

sucesso que algum negro/a consegue fazer no país (mesmo um Pelé, que não quer 

saber coisa alguma dessa luta), acaba sendo um estímulo para o segmento negro.  

Bem, então essa é a hora de tentar ver se essas mudanças são mesmo para valer, 

mesmo reconhecendo que são desafios enormes para o governo Lula, reduzir o 

fosso sócio-econômico-ecológico-educacional-cultural entre pobres e ricos, brancos 

e negros, mulheres e homens, regiões sudeste/sul e norte/nordetes/centroeste - 

pelo menos, esses que são os mais significativos segmentos da população, do 

ponto de vista quantitativo.  

Cultura para Todos - Belém - Cedenpa - 

  

Assim, nossas propostas, são:  

a. Introduzir mecanismos legais (alterando as leis existentes ou criando novas) 

voltados a garantir a valorização das expressões da cultura afro-brasileira, 

destinando um percentual de, pelo menos, 30% dos recursos financeiros 

mobilizados pelo Ministério, para apoiar o segmento negro em suas 

iniciativas, quer como artistas, produtores culturais, bandas de rap, reggae, 

afoxé, mistas, e outros grupos que propiciem a valorização da cultura e/ou 

do segmento negro (quer veiculem a cultura afro ou não, mas 

prioritariamente os que a veiculam). Especial atenção deve ser dado ao 

protagonismo das mulheres negras. Também propiciar a construção/ 
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recriação do patrimônio simbóico e físico do segmento negro. Dar 

visibilidade ao povo negro e sua cultura, representa não só valorizar a 

cultura afro, mas democratizar a cultura e a sociedade. A valorização da 

cultuira de um povo valoriza o próprio povo, desde que isso seja 

devidamente ´creditado´  

b. Garantir a divulgação e desenvolvimento de atividades afroculturais 

(capoeira, danças, tranças, culinária, etc), no ambiente das escolas do Brasil 

(públicas e privadas), pois todos sabemos que através de atividades 

culturais e desportivas é possível aumentar o aprendizado e reduzir e 

eliminar a evasão escolar´;  

c. Garantir, a todo custo, o respeito às religiões de matriz africanas e os 

direitos de seus adeptos de professá-las sem que sejam importunados, 

como tem sido, por séculos;  

d) Garantir que a cultura/modo de vida predominante nas comunidades negras 

rurais/remanescentes de quilombos sejam respeitadas e até incentivados, para 

evitar que as mesmas sejam ´homogeneizadas´ à tantas outras comunidades, 

apoiando-as, estimulando-as a valorizar suas respectivas expressões afro-culturas 

(mesmo as ´sincréticas´, pois todo quilombola descende de negros que passaram 

pelas senzalas,e, portanto, foram ´cristianizados´).  

Democracia racial não é fazer todo mundo ficar parecido ou fazer a mesma coisa 

que outros segmentos raciais e sim respeitar e valorizar as diferenças.  

Nós negros e negras já fizemos por merecer respeito e não devem continuar na 

tônica de destinarem a nós somente ´os restos´.  

Atenciosamente, pelo Cedenpa 

 Zélia Amador de Deus  
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SSEEMMIINNÁÁRRIIOO  ––  CCUURRIITTIIBBAA  

 

Curitiba, 25 de julho de 2003. 
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APRESENTAÇÃO 

 

 

O Seminário Cultura para Todos – o Financiamento Público da 

Cultura e as Leis de Incentivo de Curitiba  foi realizado no dia 25 

de julho de 2003 no auditório do Senac. O Seminário faz parte 

de uma série de eventos promovidos pelo Ministério da Cultura 

com objetivo de realizar um amplo processo participativo para 

debater com produtores, artistas e gestores de instituições a fim 

de obter subsídios para a proposição de um novo modelo de 

financiamento público da cultura.  

  

Os participantes, provenientes do estado do Paraná, tiveram 

oportunidade de expor suas reflexões e proposições em torno da 

temática e houve comentários das autoridades que constituíram 

a mesa no final de cada período (manhã e tarde). 

 

Este relatório descreve o desenvolvimento dos trabalhos no 

seminário e registra as contribuições dos participantes enviadas 

em meio digital bem como sistematiza as respostas dos 

participantes aos questionários. 

 

 

 

Andrea Zimmermann  

Métodos Assessoria e Capacitação 

Tel: (61) 595 1718 

metodos@aip.com.br 

mailto:metodos@aip.com.br
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS 
 

 

 

 

2.1 OBJETIVO DO 
SEMINÁRIO 

 

 
O seminário teve como objetivo: 

 

Promover um amplo debate com  artistas, produtores e 

gestores culturais a fim de obter  subsídios para a 

proposição de um novo modelo de financiamento público 

da cultura, capaz de incorporar outros mecanismos de 

apoio financeiro e renovar os já existentes.   

O propósito é  obter um modelo construído de forma 

participativa que atenda aos requisitos desejados de 

transparência, descentralização e democracia e que 

aponte caminhos de auto sustentabilidade de parte 

significativa da produção cultural brasileira.  

 

 

 

 

 

 

 

2.2 PRODUTOS DO SEMINÁRIO 

 
 

São considerados produtos do Seminário: 

 

 Levantamento dos principais entraves para o acesso 

ao financiamento público federal da cultura (Leis 

Rouanet e Audiovisual); 

 

 Proposições de mecanismos que devem ser adotados 

para garantir a transparência, a democratização, a 

desconcentração e a descentralização do 

financiamento público federal da cultura sugeridas 

pelos expositores e participantes. 
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2.3 PROGRAMAÇÃO 

 

SEXTA-FEIRA (25/07) 

 

HORÁRIO ATIVIDADE 

9.15h 

Abertura do Seminário 
  Boas vindas;  

  Considerações do Assessor Especial do Ministro da Cultura 
Paulo Miguez e demais autoridades participantes da mesa. 

9.30h Objetivos do Seminário  

9.40h 
Informações sobre o desenvolvimento dos 
trabalhos (programação e metodologia)  

   Esclarecimento da moderadora -  Métodos  

9.45h 
Exposição das contribuições das entidades 
participantes e considerações da mesa 

13.00h Almoço  

14.00h 
Exposição das contribuições das entidades 
participantes e considerações da mesa 

16.00h  Encerramento do evento 
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2.4 DINÂMICA DOS TRABALHOS 

 

O desenvolvimento dos trabalhos no seminário ocorreu de 

acordo com as etapas a seguir apresentadas. 

 

 

Abertura do seminário 

A abertura do evento contou  com as considerações e boas 

vindas  dos componentes da mesa, a saber: 

  Assessor Especial do Ministro, Paulo Miguez; 

  Secretária de Estado da  Cultura, Vera Mussi Augusto;  

  Cássio Chamecki, Presidente da Fundação Cultural de 

Curitiba; 

  Sorahia Segall, Coordenadora de Mostras e Festivais do 

Audiovisual/MINC; 

  Angélica Salazar, Coordenadora Geral de Artes Cênicas/ 

MINC. 

 

Após a cerimônia de abertura, a composição foi mantida durante 

os trabalhos de diálogo com os participantes. 

 

Exposições de entidades representantes de 

produtores e artistas 

As exposições iniciaram-se após a abertura do evento e tiveram 

continuidade no período da tarde.  As entidades fizeram 

propostas e críticas relacionadas ao financiamento público da 

cultura e à política cultural no país. Outros participantes também 

tiveram oportunidade de expressar suas opiniões contribuindo 

para o debate. No final da manhã e da tarde, os componentes da 

mesa teceram comentários a respeito das considerações dos 

participantes.  Algumas proposições foram enviadas por e-mail e 

constam no item Resultados deste relatório. 

 

Encerramento do seminário 

O seminário encerrou-se às 16.00h  com  as considerações dos  

componentes da  mesa.  Ao final do evento, os participantes 

entregaram um questionário com respostas a duas perguntas 

chaves. Ele foi aplicado no intuito de contemplar o registro das 

contribuições de formas diferenciadas.
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R 
 

 
 

 
  RESULTADOS 

 

3.1 RESULTADOS DOS QUESTIONÁRIOS 

A fim de obter diferentes tipos de contribuição dos participantes, 

foi aplicado um questionário individual no qual tiveram 

oportunidade de registrar seu posicionamento quanto aos 

entraves para o acesso ao financiamento público da cultura e 

quanto aos mecanismos que devem ser adotados para 

democratização, descentralização, desconcentração e a 

transparência no processo. O questionário encontra-se em 

anexo.  

 

A amostra de respostas correspondeu a 17% dos participantes 

do evento. As informações estão sistematizadas em linhas 

temáticas, definidas por critério de afinidade a fim de facilitar a 

análise do resultado, conforme apresentado a seguir. Os itens 

marcados com * correspondem  àqueles recorrentes. 

 

 

 

PRINCIPAIS ENTRAVES PARA O ACESSO AO 
FINANCIAMENTO PÚBLICO DA CULTURA 

 

RECEPÇÃO E TRIAGEM 

 Burocracia no preenchimento dos formulários. 

 

 

 

ANÁLISE  

 Burocracia. 

 Morosidade do processo. 

 As pessoas das empresas que avaliam os projetos não têm 

conhecimento especifico da área cultural. 

 Critérios de avaliação distorcidos. 

 

 

CAPTAÇÃO 

 Os critérios e formas de participação  por parte das empresas 

incentivadoras no momento da captação. 

 Resistência dos empresários na fase de captação pois não 

compreendem a política do MINC.* 

 

 

LEGISLAÇÃO e POLÍTICA 

 Política cultural não reconhecida como item  de utilidade para 

a população intelectualmente menos favorecida. 

 Dependência criada pelas leis dos produtores com as 

empresas investidoras. 
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FINANCIAMENTO 

 Dificuldade de pequenos produtores conseguirem 

financiamento. 

 Concentração dos recursos na região Sudeste.* 

 Os maiores concorrentes são os governos. 

 

 

COMUNICAÇÃO 

 Não há informação  simplificada para o encaminhamento e 

elaboração dos projetos. * 

 Site do MINC falho. 

 Falta de esclarecimento das empresas sobre os mecanismos 

de isenção fiscal. 

 

 

CAPACITAÇÃO 

 Produtores desconhecem os procedimentos para criar 

projetos a serem incentivados.* 

 

 

INVESTIMENTO 

 As empresas criam suas próprias fundações e apóiam 

somente projetos marketeiros.* 

 Dificuldade das pessoas físicas, empresas médias e 

pequenas. 

 Burocracia nos investimentos. 

 A maioria das empresas com potencial de contribuição têm 

sede em São Paulo ou Rio de Janeiro e priorizam esses 

locais. 

 Prioridade de investimentos em projetos de artistas já 

consagrados não permitindo a pluralidade. 

 Insegurança do empresário em participar do processo. 

 

OUTROS 

 Existência do produtor cultural sem vínculo com o artista. 

 Uso dos incentivos por entidades governamentais. 
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MECANISMOS A SEREM ADOTADOS  
 

RECEPÇÃO E TRIAGEM 

 Acrescentar no formulário a questão da ação educativa em 

todas as áreas. 

 

 

ANÁLISE 

 Realizar a análise dos projetos de forma descentralizada e 

participativa.* 

 Criação de novos critérios. 

 Definição de critérios transparentes. 

 Criação de critérios que considerem os níveis para o tempo 

da atividade do proponente. 

 Excluir o empresário do processo de  seleção dos projetos. 

 Limitar o número de projetos  por entidade/ 

empresa/produtor. 

 

 

LEGISLAÇÃO e  POLÍTICA 

 Aumentar o orçamento da cultura para pelo menos 1%. 

 Política que trate a cultura como fator de economia. 

 Obrigatoriedade de leis de incentivo à cultura nos municípios 

do interior via renúncia fiscal ou dotação orçamentária 

mínima. 

 Adoção de um fundo de cultura  com percentuais divididos 

por estado e sob controle dos estados, subdividindo em 

câmaras setoriais por área. 

 

 

FINANCIAMENTO 

 Implantação  de programas nos moldes da conta cultura em 

todo território nacional. 

 Criação de novos mecanismos para participação  das 

empresas no contexto das isenções de contrapartida, 

benefícios e outros direcionados a favorecer a participação 

empresarial no universo cultural do país. 

 

 

COMUNICAÇÃO 

 Divulgação e distribuição da produção cultural. 

 Divulgação das leis e seus benefícios em português.  

 Criação de campanha para incentivar as empresas a 

investirem em cultura. 

 Maior divulgação das  formas de financiamento, sobre as 

necessidades federais da cultura e dos patrocinadores*. 

 Criar uma central de informação que possa informar sobre a 

lei e seus benefícios. 

 

 

PARTICIPAÇÃO e DESCENTRALIZAÇÃO 

 Realizar outros seminários e oficinas deixando um canal 

aberto com a comunidade.* 

 O financiamento deveria ser gerido pelos estados definindo 

cotas e percentuais por área. 

 



Página 265 

 

 

INVESTIMENTO 

 Os recursos arrecadados deveriam ser investidos no estado 

da arrecadação.* 

 

 

CAPACITAÇÃO 

 Realizar cursos de formação de críticos culturais e de 

platéias. 

 Criação de câmaras para facilitação do preenchimento dos 

formulários. 

 Capacitar produtores e artistas para planejamento dos 

projetos.* 

 

 

OUTROS 

 Criação de um CPMF para a cultura. 

 Criação de um sindicato de trabalhadores da cultura. 

 Terceirizar a contabilidade. 

 Permitir que gastos com tarifas bancárias e administrativas 

façam parte do orçamento do projeto. 
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3.2 PROPOSIÇÕES DAS ENTIDADES EXPOSITORAS 

As entidades que se inscreveram como expositoras no evento 

registraram suas propostas em textos os quais são apresentados 

na íntegra nesta seção do relatório. Deve-se ressaltar somente 

estão disponibilizadas as exposições entregues em meio digital 

(disquete ou e-mail) para a equipe de coordenação do 

Seminário. 

 
CARMEN JORGE 

 

 

Ola, meu nome e Carmen Jorge sou coreógrafa, bailarina, atriz e dirijo uma 

companhia de dança contemporânea a Ar Co-Companhia do Ar em Curitiba.  

Já realizei através da Lei Rouanet um projeto chamado A casa dos Anjos em 2002. 

 

Minhas observações e contribuições são as seguintes: 

 

OBS 1) Como trabalho com dança e pesquisa de movimento e tento manter uma 

companhia ainda não estabelecida por falta de verba, a palavra continuidade e o 

item mais urgente no nosso trabalho, tanto pela questão física dos bailarinos 

quanto para o desenvolvimento da minha pesquisa que envolve mistura de 

linguagens como dança,teatro  e acrobacias. 

 

SUGESTAO 1) Sugiro que o Fundo Nacional de Incentivo repasse uma verba direta 

para grupos de pesquisa que tenham pelo menos 2 anos de trabalho realizado, por 

um período de 1 a 2 anos consecutivos, e que faça parte dos critérios de avaliação 

a empresa registrada por um período de no mínimo um ano e um período de 

pesquisa comprovada por no mínimo 2 anos. 

 

SUGESTAO 2) Que mantenham-se os Programas da Conta Cultura nos estados e 

que se isso for responsabilidade do governo, de repasse de verbas, garantam-se a 

distribuição justa entre os estados não beneficiando a mais o eixo Rio, São Paulo e 

Minas Gerais, sem levar em conta a necessidade dos outros estados,inclusive a de 

ter mais verba para ampliar quantidade e qualidade cultural. 

 

SUGESTAO 3) Que retornem à ativa programas como o “Em Cena Brasil” com mais 

verba. 

 

SUGESTAO 4) Que o governo faça uma propaganda no horário nobre da tv assim 

como faz com os programas políticos, chamando a atenção das empresas e do 

publico para a questão cultural e vinculando também a informação  de que cultura 

ajuda no combate a violência. 
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DÉBORA MARIA MOREIRA 

 

Como participante do Seminário em Curitiba, e funcionária da  

Coordenadoria de Assuntos Culturais da PUCPR; colocamos uma questão e  

uma sugestão: 

 

De que forma uma Instituição Privada (PUCPR), que goza de imunidade  

tributária, de acordo com Art. 9o., item IV, letra C, do Código  

Tributário Nacional e do Art. 150, item VI, da Constituição da Rep.  

Federativa do Brasil, que tem uma Coordenação Cultural responsável por  

03 grupos, a saber: Teatro, Orquestra e Coral, subsidiados pela  

Universidade, com a participação de alunos e comunidade, pode conseguir  

através da Lei de Incentivo a Cultura verba p/ projetos culturais? 

 

 

Sugerimos que o processo, p/qualquer Instituição de Ensino Superior ou  

não, se inscrever na Lei de Incentivo a Cultura, seja menos  

burocrático, mais simplificado/acessível. 

 

Atc 

Débora Maria Moreira 

Aux. Técnica Adm 

Coordenadoria de Assuntos Culturais/PUCPR 

 

LUSO MÁRIO SILVEIRA JÚNIOR 

 

Sobre as questões colocadas, por ocasião do seminário sobre legislação cultural, 

realizado em Curitiba, tenho o seguinte posicionamento: 

 

1) Qualquer lei existente tem sua legalidade avaliada pelos interesses das classes 

dominantes. A de incentivo à cultura não é, e nem poderia ser, diferente. 

 

O que chama a atenção é que produtores culturais- leia-se padres, políticos e 

prostitutas (parasitas sociais) - realmente não percebem a verdadeira dimensão 

dos fatos. Leis de incentivo à cultura existem, em todas as esferas, para servir aos 

interesses de marketing de grandes corporações. 

 

Isto é claramente identificável ao constatarmos que a utilização da renúncia fiscal é 

mais utilizada pelas fundações culturais criadas pelas empresas e pelo próprio  

estado, representado pelas secretarias de cultura. 

 

Quem, efetivamente, se beneficia com renúncias fiscais - além dos casos 

anteriormente citados - são nomes consagrados na réles cultura pública, que 

deveriam contribuir na arrecadação fiscal ao invés de locupletarem-se com sua 

renúncia. 

 

2) Excluir organismos empresariais do processo de seleção cultural. Transformar o 

sistema de marketing cultural em um sistema de fomento artístico. 

Compulsoriedade sobre os 0,20% de IR destinados à produção cultural,  

independentemente de recursos angariados. 

 

Sempre cooperando com a humanidade, 

 

Luso Mário Silveira Júnior 
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EUDES HERMANO TRAVASSOS 

 

Estou enviando este e-mail em primeiro lugar para parabenizar a iniciativa do Minc 

pela maravilhosa iniciativa do seminário,  em segundo gostaria de tentar contribuir 

com algumas sugestões naturais de preocupações das pessoas que fazem Cultura 

em nossa região. 

 Exclusão -  Não quero imaginar uma política implementada no governo Lula da 

Silva , sem que tenha como premissas necessária mudança de rumos, combate a 

exclusão e democratização dos nosso bens. 

  Por tanto, entendo como imprescindível , um eficiente levantamento de dados 

seja através de pesquisa ou até mesmo um senso para identificar quanto da 

população brasileira estão excluído dos bens e da produção cultural que vigora no 

país e o mais importante o (porque) desta exclusão , o q faz com que cidadãos e 

cidadãs do Brasil não tenha acesso, convívio ou consumo a tão importante bela e 

rica Cultura brasileira. 

 Democratização -   Entendo também como importante uma política conjunta com o 

Ministério das Comunicações de distribuição de canais de rádios TVs comunitárias 

com uma justa distribuição em todo país contemplando de forma eficiente todas as 

regiões e estados destinadas ao setor Cultural, já que a produção em sua grande 

maioria não tem recurso para comprar espaços de divulgação nos meios de 

comunicação comerciais.Esta política sendo implementada, teria um aspecto  de 

forte espírito democrático e também de aparelhamento de um setor carente e 

que a muito sente-se abandonado pelo poder público. 

  

A criação do Micro-credito cultural 

  

Por fim, tento aqui propor algumas mudanças na lei que considero perversa como a 

do FNC que favorece a fundações privadas. 

Minha proposta é da redução da alíquota de isenção dos impostos concedidos pela 

Lei a estas fundações . Penso que seria uma estratégia , já que estas empresas 

teriam que contribuir mais com seus impostos com a redução , esta contribuição 

seria revertida para o MINC . 

Com a redução, desestimularia a captação destas fundações o que ficaria no 

Ministério  mais recursos para investimentos em mais e pequenos produtores. 

     

   Sem mais , tenho muita esperança que possamos com este esforço nacional de 

quem quer fazer arte e Cultura no Brasil, e nossa entidade estará sempre a 

disposição para quaisquer esforço que tenha o objetivo de transformar o quadro 

social no Brasil. 

  

Em, 30 de Julho de 2003. 

  

Eudes Hermano Travassos. 

Produtor Cultural e Assessor político do Caap (Cento de apoio a atividades popular) 
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PAULA GIANNI E AMAURI ERNANI - TEATRO CULTURA 

 

PREZADOS SENHORES,  

 

Apresentamos aqui nossa proposta para a reformulação da lei federal de incentivo 

à cultura:  

 

1. Devem ser revistas as alíquotas, de desconto no imposto devido das  

empresas, a fim de possibilitar que empresas de pequeno e médio porte possam  

ser incentivadoras de projetos culturais. No atual sistema essas empresas são  

excluídas do processo , e ao mesmo tempo, produtores culturais perdem a  

possibilidade de firmar parcerias com empresas de âmbito municipal e  

estadual, que contribuem, assim como as grandes, com seu imposto de renda.  

 

2.  Que seja revista a impossibilidade de empresas que pagam imposto sobre  

lucro presumido em serem incentivadores de projetos.  

 

3. Deve-se fazer uma campanha de popularização da lei federal de incentivo à  

cultura, pois a grande maioria dos empresários não têm maiores informações  

sobre o funcionamento da lei.  

 

4. Que o Fundo Nacional de Cultura seja efetivamente utilizado para projetos  

de produtores independentes  que apresentem projetos de caráter social, que  

possibilite pesquisa de novas linguagens, que resgate o folclore brasileiro,  

etc.  

 

5. Que exista um mecanismo na lei que coíba as empresas de utilizar recursos  

do imposto de renda em projetos próprios, ou que se crie uma regra onde  

qualquer valor utilizado em projetos próprios; um valor igual ao utilizado  

seja destinado a projetos de produtores culturais independentes não ligados  

às instituições.  

 

Atenciosamente  

 

PAULA GIANNI E AMAURI ERNANI 

TEATRO CULTURA 

CURITIBA 

(41) 224 7581 - 9198 8809 - 354 6508 
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SSEEMMIINNÁÁRRIIOO  ––  SSAALLVVAADDOORR  

 

Salvador, 28 de  julho de 2003. 
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A 

 
 
 

 
 
 
APRESENTAÇÃO 

 

 

O Seminário Cultura para Todos – o Financiamento Público da 

Cultura e as Leis de Incentivo de Salvador foi realizado no dia 28 

de julho de 2003 no auditório da Reitoria da Universidade 

Federal da Bahia - UFBA. O Seminário faz parte de uma série de 

eventos promovidos pelo Ministério da Cultura com objetivo de 

realizar um amplo processo participativo para debater com 

produtores, artistas e gestores de instituições a fim de obter 

subsídios para a proposição de um novo modelo de 

financiamento público da cultura.  

  

Os participantes, provenientes diversos municípios do estado da 

Bahia e de Sergipe, tiveram oportunidade de expor suas 

reflexões e proposições em torno da temática e houve 

comentários das autoridades que constituíram a mesa no final de 

cada período (manhã e tarde). 

 

Este relatório descreve o desenvolvimento dos trabalhos no 

seminário e registra as contribuições dos participantes enviadas 

em meio digital bem como sistematiza as respostas dos 

participantes aos questionários. 

 

 

 

Fábio Zimmermann  

Métodos Assessoria e Capacitação 

Tel: (61) 595 1718 

metodos@aip.com.br 

mailto:metodos@aip.com.br
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C 
 
 
 
 

CONSIDERAÇÕES INICIAIS 
 

 

 

 

2.1 OBJETIVO DO 
SEMINÁRIO 

 

 
O seminário teve como objetivo: 

 

Promover um amplo debate com artistas, produtores e 

gestores culturais a fim de obter subsídios para a 

proposição de um novo modelo de financiamento público 

da cultura, capaz de incorporar outros mecanismos de 

apoio financeiro e renovar os já existentes.   

O propósito é obter um modelo construído de forma 

participativa que atenda aos requisitos desejados de 

transparência, descentralização e democracia e que 

aponte caminhos de auto sustentabilidade de parte 

significativa da produção cultural brasileira.  

 

 

 

 

 

 

 

2.2 PRODUTOS DO SEMINÁRIO 

 
 

São considerados produtos do Seminário: 

 

 Levantamento dos principais entraves para o acesso 

ao financiamento público federal da cultura (Leis 

Rouanet e Audiovisual); 

 

 Proposições de mecanismos que devem ser adotados 

para garantir a transparência, a democratização, a 

desconcentração e a descentralização do 

financiamento público federal da cultura sugeridas 

pelos expositores e participantes. 
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2.3 PROGRAMAÇÃO 

 

SEGUNDA-FEIRA (28/07) 

 

HORÁRIO ATIVIDADE 

9.30h 

Abertura do Seminário 
  Boas vindas;  

  Considerações do Assessor Especial do Ministro da Cultura 
Paulo Miguez e demais autoridades participantes da mesa. 

10.15h Objetivos do Seminário  

10.20h 
Informações sobre o desenvolvimento dos 
trabalhos (programação e metodologia)  

   Esclarecimento do moderador -  Métodos  

10.30h 
Exposição das contribuições das entidades 
participantes e considerações da mesa 

12.40h Almoço  

14.30h 
Exposição das contribuições das entidades 
participantes e considerações da mesa 

17.20h  Encerramento do evento 
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2.4 DINÂMICA DOS TRABALHOS 

 

O desenvolvimento dos trabalhos no Seminário ocorreu de 

acordo com as etapas a seguir apresentadas. 

 

 

Abertura do seminário 

A abertura do evento contou com as considerações e boas vindas  

dos componentes da mesa, a saber: 

  Assessor Especial do Ministro, Paulo Miguez; 

  Naomar Monteiro, Reitor da UFBA;  

  Sonia Bastos, Representante do Secretário de Cultura da 

Bahia; 

  Secretario de Cultura de Sergipe, José Carlos Teixeira; 

  Zulu Araújo, Fundação Cultural Palmares; 

  Ricardo Lima, Secretaria de Música e Artes Cênicas; 

  Manuel Rangel, Secretaria de Áudio Visual; 

  Tarciana Portela, Delegada do Ministério nas regiões Norte e 

Nordeste. 

 

Após a cerimônia de abertura, a composição foi mantida durante 

os trabalhos de diálogo com os participantes. 

 

Exposições de entidades representantes de 

produtores e artistas 

As exposições iniciaram-se após a abertura do evento e tiveram 

continuidade no período da tarde.  As entidades fizeram 

propostas e críticas relacionadas ao financiamento público da 

cultura e à política cultural no país. Outros participantes também 

tiveram oportunidade de expressar suas opiniões contribuindo 

para o debate. No final da manhã e da tarde, os componentes da 

mesa teceram comentários a respeito das considerações dos 

participantes.  Algumas proposições foram enviadas por e-mail e 

constam no item Resultados deste relatório. 
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Encerramento do seminário 

O seminário encerrou-se às 17.20h  com  as considerações dos  

componentes da  mesa.  Ao final do evento, os participantes 

entregaram um questionário com respostas a duas perguntas 

chaves. Ele foi aplicado no intuito de contemplar o registro das 

contribuições de formas diferenciadas.
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R 
 

 
 

 
  RESULTADOS 

 

3.1 RESULTADOS DOS QUESTIONÁRIOS 

A fim de obter diferentes tipos de contribuição dos participantes, 

foi aplicado um questionário individual. 227 participantes 

registraram  seu posicionamento quanto aos entraves para o 

acesso ao financiamento público da cultura e quanto aos 

mecanismos que devem ser adotados para democratização, 

descentralização, desconcentração e a transparência no 

processo. O questionário encontra-se em anexo.  

 

As informações estão sistematizadas em linhas temáticas, 

definidas por critério de afinidade a fim de facilitar a análise do 

resultado, conforme apresentado a seguir. Os itens marcados 

com * correspondem àqueles recorrentes. 

 

 

 

PRINCIPAIS ENTRAVES PARA O ACESSO AO 
FINANCIAMENTO PÚBLICO DA CULTURA 

 

RECEPÇÃO E TRIAGEM 
 

 Arquivamento de expressões comportamentais do costume 

do povo, sendo aprovado apenas aquilo que tem apelo de 

mídia, 

 O excesso de documentação requerida impede a participação 

de grupos emergentes*. 

 Formulários muito complicados*. 

 

 

ANÁLISE  

 Não transparência dos critérios adotados para aprovação dos 

projetos*. 

 Burocracia*. 

 Interferência de pessoas físicas ou jurídicas em prol de 

interesses particulares. 

 Prioridade na aprovação de projetos de nomes conhecidos*. 

 Os projetos multiculturais não são contemplados. 

 Critérios de avaliação iguais para os projetos comerciais e os 

menos comerciais, mas não menos fundamentais. 

 A avaliação dos projetos é anual o que impede que os 

projetos possam ser avaliados no ano seguinte a sua 

elaboração. 

 Morosidade na análise e aprovação de projetos*. 

 Centralização de projetos aprovados no eixo Rio São Paulo*. 

 Pouco interesse nos projetos de pessoa física. 
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CAPTAÇÃO 

 Promover incentivos maiores para que as empresas percam a 

“timidez” e prestem atenção na cultura local. 

 Utilização da Lei Rouanet como marketing cultural das 

empresas*. 

 Os patrocinadores temem ter sua contabilidade devassada. 

 Valor pequeno de percentual liberado para isenção. 

 Mesmo com projeto aprovado pela lei, não se consegue 

patrocínio. 

 Mentalidade do empresariado exclusivamente ligada ao lucro. 

 O governo não pode ser captador de recursos. 

 O calendário de captação não bate com o das instituições. 

 Monopólio dos produtores culturais. 

 Atravessadores culturais que cobram comissões de até 30 % 

do valor do projeto. 

 

 

 

 

LEGISLAÇÃO e POLÍTICA 

 Definir as políticas públicas de cultura. 

 Falta de critérios que focalizem a verdadeira necessidade da 

sociedade brasileira. 

 Os artistas populares e criadores são desprotegidos. 

 Valor não diferenciado para pequenas ou grandes empresas. 

 Falta de Leis Autorais. 

 Falta de incentivo do governo federal no tocante a cultura 

geral do povo brasileiro para a preservação de nossas raízes. 

 

 

FINANCIAMENTO 

 Má distribuição de verbas. 

 Recursos escassos. Isso é desestimulante. 

 Financiamentos são a única forma de investimento em 

cultura. 

 O financiamento não é suficiente para atender a todos, por 

isso são escolhidos poucos projetos. 

 Controle do financiamento público feito pelas grandes 

empresas privadas. 

 Grandes empresas que aplicam 100% de recursos captados 

em suas próprias entidades, gerando centralização e 

manipulação de recursos públicos*. 

 Desvio do financiamento para atividades que não estão 

inseridas no setor cultural. 

 Empresas que, além da divulgação na mídia, cobram 

comissões para patrocinarem projetos. 

 

 

 

COMUNICAÇÃO 

 Falta de divulgação dos editais*. 

 Dificuldade de acesso ao poder público federal*. 

 A pequena e média empresa não conhecem tais mecanismos. 

 Ausência de um cadastro nacional setorizado. 

 Falta de informação nas zonas rurais e interior. 
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 Falta divulgação sobre todas as possibilidades de incentivos e 

apoios. 

 Falta de clareza nas informações*. 

 Site do MinC pouco interativo. 

 

 

CAPACITAÇÃO 

 

 Falta de informação de como obter e preencher formulários* 

 Falta de investimentos em capacitação. 

 Falta de conhecimento sobre como se “enquadrar” na Lei 

Rouanet. 

 Falta de capacitação sobre o acesso ao financiamento para 

grupos populares Pouco ou nenhum conhecimento da lei e 

seus benefícios. 

 Falta conhecimento da lei na sua atual forma. 

 Amadorismo. 

 

 

 

INVESTIMENTO 

 Concentração de investimentos no eixo Rio-São Paulo*. 

 Investimentos voltados sempre para os mesmo produtores. 

 A decisão do investimento é feita por especialistas em 

marketing, não em cultura*. 

 Criação de fundações por empresas privadas que utilizam 

dinheiro público em benefício próprio. 

 Falta de um fundo nacional para o Folclore. 

 

OUTROS 

 Instabilidade política e financeira do país. 

 Elitismo na visão artística. 

 As entidades que não estão diretamente vinculadas ao setor 

estão à margem do sistema. 

 Má utilização dos recursos. 

 A forma como os valores são contratados possibilitam o 

desvio de verbas. 

 Exigência de que um produtor esteja vinculado a uma 

empresa. 

 Pautas caras de teatros públicos ou particulares mantidos 

como dinheiro dos incentivos. 
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MECANISMOS A SEREM ADOTADOS  
 

RECEPÇÃO E TRIAGEM 

 Melhorar e facilitar a planilha de orçamento do formulário de 

preenchimento. 
 

 

ANÁLISE 

 Definir critérios e prioridades. 

 Desburocratização*. 

 Agilidade na avaliação de propostas. 

 Incentivos como prêmios pela apresentação de projetos, em 

parte ou todo, ligado a associações, fundações e escolas. 

 Todo projeto acima de 50 mil deverá contar com um 

profissional registrado no CRA. 

 Maior cuidado com as pequenas e médias produções*. 

 Aprovação de projetos de incentivo a ações culturais em 

bibliotecas e museus. 

 Apoiar projetos universitários. 
 Avaliar projetos nos estados por uma comissão 

representativa da sociedade Cotas ou percentuais por região 
 

 

 

LEGISLAÇÃO e  POLÍTICA 

 Maior apoio às fundações e secretarias de cultura do interior 

do país*. 

 Divulgação da política de financiamento*. 

 Implantação de agencias de cultura em cada estado*. 

 Desvincular a cultura da Secretaria de  Turismo. 

 Empresas com lucro presumido devem ter legislação 

especifica para participar dos incentivos. 

 Criação de planos de desenvolvimento cultural para 

comunidades . 

 Substituição das leis pelos fundos. 

 Normatizar sites e web designer como audiovisual. 

 Leis de incentivo estaduais. 

 Institucionalização das rádios comunitárias. 
 Desenvolver uma cultura de incentivos de projetos culturais 

ligados à documentação. 

 
 

 

FINANCIAMENTO 

 Cotas de financiamento de acordo com o município*. 

 Tetos para valor dos projetos por área. 

 Maior % de retorno às empresas de incentivarem projetos 

fora do eixo Rio-São Paulo*. 

 Aumentar o percentual de desconto às empresas. 

 Criação de um mecanismo de microcrédito, simples e rápido. 

 Distribuir eqüitativamente os recursos entre os estados*. 

 Incentivo a eventos de baixo custo. 

 Tributar os bancos com destino à cultura. 
 Distribuir os recursos de acordo com o volume de produção e 

de diversidade cultural*. 
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 Definição de percentuais máximos para aplicação em 

atividades de manutenção. 
 Aumento de verbas. 

 Acompanhamento sistemático da receita de cada estado, 

para que o investimento (em %) seja mais justo, 

obedecendo à demanda x investimento. 

 Separar linhas de orçamento exclusivamente para formação 

artística e patrimônio. 

 Maiores recursos para os projetos de conteúdos indígenas ou 

descendentes. 
 

 

 

 

COMUNICAÇÃO 

 Acesso eletrônico aos benefícios. 

 Criar lista de empresas amigas da cultura*. 

 Divulgar os editais em jornais regionais. 

 Divulgar mais largamente os projetos, verbas e como 

consegui-los. 

 Maior divulgação junto às entidades educacionais. 

 Acesso livre dos processos de avaliação de um projeto, via 

Internet. 

 Boletim periódico dos projetos aprovados e evolução dos 

mesmos*. 

 Esclarecer a população em geral sobre os mecanismos de 

incentivo à cultura. 

 Espaços de mídia mais democráticos, onde não prevaleça o 

apelo comercial. 

 Comunicar balanços e estatísticas com maior freqüência. 

 Fazer com que o site seja absolutamente interativo. 
 

 

 

PARTICIPAÇÃO e DESCENTRALIZAÇÃO 

 Abertura de canais idôneos e impessoais para permissividade 

e automação para a capacitação e aprimoramento da classe 

acadêmica/cultural Descentralização de investimentos 

 Priorizar atividades que integrem linguagens, tecnologia, 

preservação e formação. 

 Controle do MinC nos estados, com agencias para 

acompanharem os processos*. 

 Maior participação das esferas de governo do 

desenvolvimento da cultura*. 

 Melhores divisas de recursos para contemplar as diversas 

áreas culturais. 

 Criar mecanismos que substituam a concentração de 

recursos das empresas e os repasses à ONGs culturais, que 

estão diretamente em contato com a comunidade*. 

 Envolver outros atores sociais nos processos de 

democratização da cultura, como os trabalhadores através da 

CUT. 

 Criar líderes responsáveis de cada entidade cultural. 

 Repasse semestral às prefeituras via Secretaria de Cultura 

para que os secretários possam ter maior liberdade de ação 

dentro de suas cidades 
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CAPACITAÇÃO 

 Treinamentos e palestras informativas*. 

 Incentivar a realização de palestras, cursos e seminários em 

escolas e instituições de ensino para provocar a memória do 

Brasil. 

 Implantação de incubadoras de empresas culturais. 

 Fortalecer os cursos superiores de Produção Cultural. 

 Elaboração de uma cartilha informativa sobre todos os 

processos de um projeto cultural*. 
 

 

 

OUTROS 

 Fiscalização dos projetos*. 

 Criação de centros de documentação e memória regional. 

 Potencializar os municípios a preservação, conservação e 

disponibilidade de acervos regionais, observando como essas 

ações são superte para a identidade local. 

 O produtor cultural poder obter registro de profissional 

autônomo. 

 Incentivar a criação de ONGs e cooperativas*. 

 Criar um grande programa de arte-educação nas escolas em 

todos os níveis. 

 Discutir cultura juntamente com bio-diversidade. 

 Fiscalizar escritórios de fiscalização autoral, como ECAD, que 

tem funcionamento “duvidoso”. 
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3.2 PROPOSIÇÕES DAS ENTIDADES EXPOSITORAS 

As entidades que se inscreveram como expositoras no evento 

registraram suas propostas em textos os quais são apresentados 

na íntegra nesta seção do relatório. Deve-se ressaltar somente 

estão disponibilizadas as exposições entregues em meio digital 

(disquete ou e-mail) para a equipe de coordenação do 

Seminário. 

 

ENTIDADES CULTURAIS ORGANIZADAS DE SERGIPE - ECOS  

 

FÓRUM CULTURA PARA TODOS 

 

I - APRESENTAÇÃO 

 

Neste momento em se que coloca em discussão o Planejamento para a 

implementação de uma verdadeira, necessária e urgente Política Cultural para todo 

o Brasil, torna-se necessário estabelecermos antes de tudo, o conceito de como o 

país vê a Cultura nos dias de hoje, principalmente no que tange o seu 

posicionamento em relação aos demais segmentos da sociedade brasileira. 

Reconhecemos a importância e apoiamos a realização de iniciativas como o 

Seminário Cultura Para Todos, entretanto lembramos que não devemos somente 

ater às questões financiais das Leis de Incentivo à Cultura, para não incorremos no 

erro que as tornou “a própria política cultural” (palavras do próprio Ministério da 

Cultura). 

As leis de incentivo são neste momento, determinantes para a manifestação e 

desenvolvimento da cultura brasileira, mas também devem ser reconhecidas como 

instrumentos de sua realização. Portanto, este instrumental deve estar a serviço de 

uma Política previamente estabelecida, onde se tenha clareza do papel da Cultura 

na sociedade e os papéis de cada um dos agentes envolvidos (MinC, gestores, 

entidades de classe, artistas, produtores e técnicos). 

Considerando e ratificando o conceito da UNESCO, o qual sustenta que Cultura é 

“além das artes e das letras, as atividades, os sistemas de valores, as tradições e 

as crenças” das sociedades e que a ela “tudo se vincula”, revelando assim “seu 

papel único, transformador e estruturante”; é imprescindível, portanto, que 

reconheçamos e posicionemos seu caráter estratégico para a sociedade brasileira, 

não somente restrito ao desenvolvimento de seu intelecto, mas também a todos os 

desdobramentos sociais e econômicos que esta perspectiva provê. 

É manifestando esse caráter estratégico e fundamental para o desenvolvimento em 

bloco de nossa sociedade, que reiteramos aqui mais uma vez, a defesa da 

pluralidade de todas e quaisquer manifestações culturais e artísticas em qualquer 

espaço geográfico ou estrato social, em uma real democratização e inclusão da 

produção e de acesso, como também o comprometimento decidido dos gestores 

públicos para com a Cultura. 

Enumeramos a seguir sugestões que não atendem de todo às limitações temáticas 

para este Fórum, mas que acreditamos serem relevantes para uma reflexão mais 

abrangente. Algumas delas reconhecemos que extrapolam a competência do MinC 

e se caracterizam como uma ação interministerial, por esta razão solicitamos que 

este atue como interlocutor dessas propostas junto aos demais setores do Governo 

Federal. 
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II – Proposições 

 

1. Sobre as Estratégias de Política e Produção Cultural - 

a. Que o MinC atue junto aos demais Ministérios do Governo no 

sentido de reformular e redirecionar o posicionamento 

estratégico do setor cultural no país, visando estabelecer uma 

ação integrada com os demais setores produtivos da 

sociedade; 

b. Que a ação do MinC esteja voltada prioritariamente para o 

fomento da produção nacional de bens culturais enfatizando a 

diversidade nacional; 

c. Rever o papel do MinC na dinâmica da cultura brasileira. 

Deveriam ser ações prioritárias do MinC: 

 

i. fomentar a produção nacional de bens culturais e 

artísticos para enfatizar a diversidade nacional pela 

implementação de programas de: 

1. formação técnica e artística; 

2. promoção e garantia da infra-estrutura mínima 

de produção e distribuição; 

3. gerenciamento de projetos; 

ii. preservação do Patrimônio Histórico e dos bens 

culturais materiais e imateriais da nossa cultura. 

d. Instituir um Programa de Incentivo à Produção do Primeiro 

Projeto, para atender principalmente as demandas dos 

Estados que não tiveram suas necessidades atendidas pelos 

sistemas atuais de financiamento público. O Mecenato teve 

projetos aprovados vindos de Sergipe, mas com percentual 

mínimo de captação; 

e. Instituir programas especiais que promovam 

sistematicamente a circulação da produção por todo o país 

objetivando o incremento do mercado cultural interno, como 

também programas que visem o mercado externo, como 

programas de temporadas, festivais, mostras e feiras de 

produtos culturais; 

f. Instituir um programa permanente de divulgação do MinC, 

dos seus programas, ações, linhas de crédito, em âmbito 

nacional, regional e estadual; 

g. Criar escritórios estaduais do MinC para que suas ações 

possam ser desenvolvidas com maior eficiência e para que 

haja uma interlocução mais eficiente entre os anseios e as 

preocupações dos produtores de cultura e o ministério. 

h. Criar núcleos regionais de atendimento a projetos culturais de 

baixo orçamento, através da disponibilização de equipamentos 

para a produção; 

i. Criar linhas de crédito para a realização de projetos culturais 

em Bancos públicos e de fomento, como o BNDES, a CAIXA 

ECNÔMICA FEDERAL, o BANCO DO BRASIL, o BANCO DO 

NORDESTE, os BANCOS ESTADUAIS. 

j. Providenciar o mapeamento da produção cultural realizada e 

potencial do país; 

k. Divulgar estudos existentes que comprovam a melhoria dos 

indicadores econômicos e de qualidade de vida decorrentes do 

investimento em cultura; 
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l. Incentivar a realização de novos estudos e pesquisas na 

perspectiva apontada acima, disponibilizando recursos 

oriundos de parcerias do MinC com o BNDES, Cnpq, Capes, 

empresas estatais, Fundos de amparo à pesquisa dos estados, 

convênios com instituições financeiras internacionais, etc; 

m. Realizar Conferências de Cultura em todos os âmbitos. União, 

estados e municípios, observando e aproveitando a 

metodologia e experiência acumulada na área da Saúde, 

Educação e Assistência Social; 

n. Tornar mais prático e transparente o acesso aos mecanismos 

de fomento cultural, ao mesmo tempo em que promova 

campanhas maciças para a divulgação dos mesmos, incluindo 

aí a reformulação de suas estruturas e de sua 

instrumentalização; 

o. Promova programas mais consistentes de formação de 

agentes e produtores culturais; 

 

2. Sobre o Incentivo Cultural – 

a. Rever a estrutura atual do Fundo Nacional de Incentivo à Cultura 

e fortalece-lo; 

b. Estabelecer, através de lei federal, que no mínimo, 2% dos 

orçamentos (federal, estadual e municipal) sejam direcionado à 

Cultura, sendo destinado 50% para o órgão gestor e 50 % para o 

Fundo de Cultura respectivo; 

c. Articular ações de parceria com os Ministérios, empresas e outros 

órgãos públicos para ampliar o fomento à Cultura pelo Governo 

Federal; 

d. Estabelecer no Fundo Nacional de Cultura, o percentual mínimo 

de distribuição dos recursos arrecadados pelo Fundo para as 

regiões, tendo como base à demanda manifesta e reprimida; 

e. Fortalecer a Comissão Nacional de Incentivo à Cultura, 

compondo-a com um representante do Governo Federal e 

representantes das entidades de classe de âmbito nacional das 

áreas cobertas pelo Fundo; 

f. Definir, através de lei, que as empresas estatais que invistam em 

cultura proporcionalmente ao seu faturamento na de origem de 

sua produção; 

3. Sobre os mecanismos de acompanhamento do Incentivo à 

Cultura - 

a. Subordinar o repasse de recursos federais para a área de 

cultura com o comprometimento da elaboração de um 

planejamento integrado e participativo de ação cultural, da 

criação de conselhos de cultura paritários, amplos e 

participativos e controle social através da total transparência 

nas ações e na aplicação dos recursos financeiros. 

 

* * * 

 

O motivo principal que nos motivou atender à convocação para a 

discussão e elaboração deste documento é a confiança na efetivação das 

contribuições apresentadas pelos agentes culturais. É imprescindível que as 

idéias se materializem através de ações do Governo Federal. 
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Assinam este documento: 

• ECOS – Entidades Culturais Organizadas de Sergipe 

• SATED/SE - Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos 

de Diversões do Estado de Sergipe 

• ASSAIM – Associação Sergipana de Autores e Intérpretes 

Musicais 

• ASAP – Associação Sergipana dos Artistas Plásticos 

• ASAFOTO – Associação dos Amigos da Fotografia 

• ABD/SE – Associação Brasileira de Documentaristas Secção 

Sergipe 

• FECOSE – Federação de Coros de Sergipe 

• Liga Sergipana de Quadrilhas Juninas 

• CESEP – Centro Sergipano de Educação Popular 

• Associação Projeto ECARTE 

• REDE JUVENTUDE do NORDESTE/SE 

• SOCIEDADE SEMEAR 

 

Isaac Galvão 

Presidente da ECOS 

 

Aracaju, 25 de Julho de 2003 

LUCY GEÃO  

 

 

  UMA ANDORINHA SÓ NÃO FAZ VERÃO 

  

Recebemos, via e-mail algumas das propostas de S. PAULO na reunião do 

MINC/Público – SÓ 130 PESSOAS, ESPEREMOS QUE A NOSSA SEJA BEM MAIOR - 

que são muito interessantes.  

  

Porque não ENDOSSÁ-LAS acrescendo as nossas propostas pessoais para o dia 

28/07 serem discutidas na reunião do MINC?.  Quanto maior o número de apoios 

será mais fácil se obter algum resultado. 

  

Assim, estou reproduzindo o que recebi e sugiro que as suas propostas pessoais 

sejam acrescentadas e distribuídas para o maior número possível de pessoas e 

setores culturais que vocês achem que devem ser mobilizados.  

  

E, também, sugiro que levem suas propostas PESSOAIS OU DE CLASSE por escrito, 

sugiro, ainda, que as mandem depois via e-mail para o próprio MINC, consolidando, 

assim, suas opiniões a respeito do que a cultura precisa 

  

Em azul estão os itens de S.P. em vermelho estão as minhas pessoais com minha 

identificação, inclusive nos itens paulistas que considero mais importantes 

  

Acrescente as necessidades de sua classe especial (cinema / teatro, etc...) e torne 

a circular por todos e VAMOS À REITORIA NO DIA 28/07 DAS 09:00 ÀS 18:00. 

  

Pessoas Físicas 

  

(a) Facilitar, para pessoas físicas, a doação a projetos culturais por meio das leis de 

incentivo (SP) (LG) 

  

Criar um sistema que permita o investimento de parte do imposto sobre grandes 

fortunas e sobre heranças, em produções culturais.(Thusnelda Frick) 
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FNC 

onde estão os valores dos 3% das loterias destinados à cultura – POR LEI?  (lUCY 

gEÃO) 

Criar, para o FNC, um conselho semelhante ao Cnic (Conselho Nacional de 

Incentivo à Cultura, que avalia projetos inscritos na Lei Rouanet) (SP)(LG) 

Concordo (Thusnelda Frick) 

NOVOS FUNDOS A SEREM CRIADOS 

Destinar 100% dos recursos dos fundos (a serem criados) a projetos da sociedade 

civil (0% a projetos do governo) (SP) (LG) 

Limitar o uso de recursos dos grandes bancos e outras organizações nas suas 

próprias fundações, casas de cultura, etc. (Lucy Geão) Coibir o uso desses recursos 

em empresas públicas como Petrobrás e Eletrobrás. 

Coibir o uso indiscriminado de incentivos destinados a Cultura, em projetos sociais, 

disfarçados de projetos culturais, exigindo o profissionalismo na sua concepção. 

(Thusnelda Frick) 

Exigir não apenas o retorno na prestação de contas das verbas utilizadas mas o 

resultado de mídia ou mesmo de repercussão do projeto para uma avaliação mais 

real das aplicações. (Thusnelda Frick) 

Proibir o governo de competir (ou limitar sua competição) com o setor privado 

pelas verbas de incentivo fiscal (SP) (LG) 

MINC 

Desenvolver uma política de capacitação dos produtores culturais, no lugar de 

oferecer cursos isolados (SP) 

Criar, no plano federal, mecanismos de financiamento análogos ao paulistano “VAI”  

- projetos não inseridos no “mercado” -  (Programa de Valorização das Iniciativas 

Culturais) (SP) (LG) 

Divulgar no site do MinC dados que permitam à sociedade fiscalizar o 

funcionamento das leis (ex: lista dos projetos beneficiados, dos que conseguiram 

captação e quanto foi captado por cada um) (SP) (LG) Incluir nesta informação o 

retorno de mídia ou de repercussão. 

Complementando o item acima: transparência nos critérios, nas comissões de 

avaliação dos projetos não permitindo interviência de terceiros  . (Lucy Geão) 

Criar equipes multidisciplinares para avaliação de projetos, nos seus estados de 

origem, evitando que pessoas não qualificadas avaliem ítens que não são de sua 

competência, criando, muitas vezes impasses que impedem a execução de projetos 

sérios e competentes. (Thusnelda Frick) 

Cadastrar, através do site do MINC: 

(a)  os produtores independentes que já tiveram seus projetos aprovados na Lei 

Rouanet (executados ou não);   (b) produtores que estejam preparando novos 

projetos  
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com a finalidade de viabilizar uma comunicação mais direta e documentada com as 

novas Secretarias para dirimir dúvidas (hoje nem sempre possível através de 

telefones pelo seu alto custo) 

Dos novos recursos que serão destinados ao MINC após a elevação do percentual a 

ela destinado do orçamento do governo, criar um fundo para Editais – por áreas, 

ex. Norte / Nordeste / Sudeste, etc..) que viabilize Festivais de porte Grande e/ou 

Médio nas diversas áreas  - Teatro (convencional, de rua e de bonecos), Cinema, 

Dança, Música, etc -  que cubram, pelo menos 50% de seus custos e que sejam de 

iniciativa dos produtores independentes e, de preferência em sistema de parceria 

entre os estados de cada área.      Hoje os grandes festivais estão na mão dos 

órgãos de mídia ou em grandes produtores em detrimento de eventos importantes 

como, por ex.: a “Jornada de Cinema” de Guido Araújo, na Bahia. 

Também desses recursos haveria a criação de mecanismos de financiamento de 

insumos básicos (som e luz) para a utilização de espaços alternativos com 

contrapartida obrigatória de preços populares desses espaços para espetáculos 

diversos de grupos, também alternativos, de teatro / dança / poesia, etc.. 

(amadores, escolares, de rua)  

OUTROS ASSUNTOS  

Destinar ao FNC (Fundo Nacional de Cultura) o lucro dos projetos culturais 

financiados com dinheiro público (SP) 

Aliar as políticas de cultura às de educação (SP) Isso é um risco muito grande para 

os desvios de aplicação de recursos que hoje já ocorre,  com a permissão na 

criação e registro das Universidades Corporativas que poderão passar a " produzir 

cultura." (Thusnelda Frick) 

Descentralizar a verba do Ministério da Cultura (SP) (LG) 

Distinguir gênero e etnia no público alvo das diversas políticas culturais (SP) Não 

concordo com isso, produção cultural universal e pode, no máximo distinguir 

públicos por critérios de informação. (Thusnelda Frick)  

Criar de conselhos de cultura (SP) 

Preparar política pública no que se refere a pautas e ingressos levantando os custos 

reais de todos os teatros do governo (federal, estadual ou municipal) de entidades 

autárquicas ou similares ou, ainda, publicamente subsidiados regulamentando e 

acompanhando sua obediência de modo que as pautas desses teatros – hoje um 

grande problema dos produtores – sejam mais accessíveis, permitindo temporadas 

de maior duração barateando, conseqüentemente, o valor dos ingressos que  

permitam um maior número de espectadores e, ao mesmo tempo, levando um 

maior números de espetáculos para esses teatros.   Os teatros particulares teriam 

que, regularmente, comprovar as despesas que justifiquem os altos valores 

cobrados por suas pautas. (Lucy Geão) 

Criar painéis, criativa e esteticamente adequados, em locais públicos de grande 

movimentação de pessoas (Ex.: Lapa, Rodoviária, Aeroporto, Ceasa e Ceasinha, 

parques públicos, hospitais, escolas públicas, etc...) para que os espetáculos 

possam colocar – sem custo - seus cartazes de divulgação dos espetáculos.   

 

Lucy Geão 

Direção de produção – DRT 1875 
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CASA POESIA BAHIA 

 

MICRO CRÉDITO CULTURAL 

 

Mínimo de recursos para um máximo de realização. 

 

Enquanto o setor dito produtivo ( indústria e comércio) altamente privilegiado em 

termos de recursos, desemprega cada dia mais, o setor criativo (arte e cultura), 

apesar das dificuldades cada vez maiores em conseguir recursos,  revela-se um 

bom negócio, por enquanto cessível a uns poucos privilegiados, haja vista que as 

leis de incentivo cultural só contemplam uma pequena parcela dos que produzem 

arte e cultura no país. Os pequenos produtores, a imensa maioria, ficam à margem 

da margem. Que departamento de marketing se interessa por uma peça de teatro 

produzida por atores da periferia para ser apresentada na periferia com a 

linguagem e o universo da periferia e cujo orçamento é de R$600,00 (seiscentos 

reais)?  

Ou o show de uma banda da periferia produzida por uma micro empresa da 

periferia com um custo de R$2.000,00 (dois mil reais)? Ou um espetáculo 

performático experimental cujo orçamento é de R$300,00 (trezentos reais), ou um 

ZINE de R$100,00 (cem reais), ou um Festival de Poesia Falada de R$3.000,00 

(três mil reais), ou uma exposição de vanguarda de R$1.500,00 (hum mil e 

quinhentos reais), ou uma Oficina de Literatura Indioafrodescendente, de R$700,00 

(setecentos reais), ou um recital de poetas na praça por R$500,00 (quinhentos 

reais), ou a edição de cem exemplares de um livro xerocado por R$100,00 (cem 

reais), ou uma semana de exibição de filmes na periferia ao custo de R$900,00 

(novecentos reais), ou uma mostra de fotografia, de dança, de malabares, com 

artistas da periferia, na periferia, ou com artistas de um quilombo, ou de uma 

aldeia indígena, ou de um assentamento, de um vilarejo encravado no coração do 

esquecimento, e cujo orçamento está dentre desses parâmetros? E etc, etc, etc? 

As leis de incentivo atendem precipuamente os grandes e mega projetos que 

possam garantir um grande e mega retorno em mídia espontânea para as marcas 

das empresas patrocinadoras. Melhor então que esses projetos negociem 

diretamente com as empresas sem que se utilize a renúncia fiscal. Do produtor 

para o departamento de marketing ou para a agência responsável pela conta da 

empresa.  

Além disso, a burocracia perversa dessas leis de incentivo, em lugar de incentivar, 

desestimula os pequenos produtores, ansiosos, há séculos, de colocar seus projetos 

em prática. E o que é pior: os destinos da produção cultural do país ficaram nas 

mãos de quem nunca se interessou e nem se interessa por arte e cultura (salvo 

honrosas exceções), os empresários da indústria e do comércio.  

Quem ainda defende as leis de incentivo com certeza são uns pouquíssimos 

“vencedores” privilegiados produtores dos mega e grandes projetos “de sucesso”, 

os que conseguiram realmente alcançar a “modernidade” com tons solenes de 

inteligência e criatividade. Trabalho, talvez, mas a tal criatividade e inteligência é 

muito em cima do que os marqueteiros querem e ponto final! Isso dá “sucesso”, 

realmente, mas mesmo assim, todos ficam com o coração na mão na hora de 

fechar o próximo ano. Essa é a hemo ação 

Na verdade não há o mínimo interesse por arte e cultura, mesmo para essa arte e 

cultura serviçal dos interesses dos patrocinadores, a grande maioria empresas 

transnacionais (ou nacionais com o mesmo estilo) voltadas apenas para explorar 

(temos o grande exemplo das montadoras) os trabalhadores buscando satisfazer 

suas necessidades de usura e ganância traduzidas em lucros ilimitados e pouco se 

lixando para as condições de vida das populações exploradas. Só interessa lucrar 

ilimitadamente. Arte Cultura é um detalhe insignificante.  
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Mas ArteCultura tem um outro significado: o de bom negócio. Que por enquanto só 

contempla o mercado da exclusão graças à burrice da usura e da ganância. Poderia 

contemplar o mercado da inclusão, envolvendo a grande maioria de jovens talentos 

que habitam as periferias das cidades, ávidos para criar e trabalhar suas 

potencialidades, jovens disponíveis para assistir e participar pela primeira vez em 

suas vidas de um espetáculo de teatro, de um filme, uma mostra de dança, de 

artes-plásticas, de circo, um recital de poesia, participar de uma oficina de canto de 

cerâmica, de pintura em tecido, de confecção de bonecos, etc. Excluídos da vida, 

caminham na única direção que lhes é oferecida: a marginalidade à margem.  

Tal violência e estupidez são constantemente repercutida nos bolsões de miséria, 

estimulada pela droga legal, pela droga ilegal, pela droga da violência, da 

indiferença, pela droga da ignorância, pelos processos anestésicos ministrados 

diariamente pelas mídias e currículos tentando inutilmente aplacar a explosão da 

vida e ao mesmo tempo privilegiar, no processo da vida, apenas os poucos que 

compõem a cada vez menor, elite, dita dominante.  

Enquanto isso a hipocrisia fala e discute em seu conforto blindado o porque da 

violência nas ruas e nas escolas. Mas as ruas estão mortas, as escolas estão 

mortas e reproduzem a morte numa pedagogia cruel e genocida, implantada para 

garantir o privilégio, as vantagens e os benefícios da minoria, apesar da blindagem, 

também morta, mas que de tão alienada, esqueceu de morrer. 

De certa forma é louvável o trabalho de quem procurar servir a esses interesses 

para conseguir o seu patrocínio. Mas é também algo humilhante, e que a dignidade 

sobrevivente da grande maioria do povo trabalhador não consegue mais admitir, 

apesar das dificuldades crescentes em sobreviver nessa guerra patricida que atinge 

principalmente índios, negros, e seus descendentes.  

Em vista disso, sugerimos que é melhor que as leis de incentivo cedam lugar à 

negociação direta, e sejam substituídas pelo MICRO CRÉDITO CULTURAL, cuja 

proposta passamos a apresentar para apreciação de todos.   

 

MICRO CRÉDITO CULTURAL 

 

Através dos bancos públicos – Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil 

Fonte de recursos: Fundo de Cultura formado através do 1% do que o governo 

arrecada pelo imposto de renda de pessoas físicas e jurídicas, pelo ICMS nos 

estados, pelo ISS nos municípios 

0,5% do total dos depósitos à vista nos bancos privados 

Para pessoas físicas até 1.000 reais sem burocracia 

Para pessoas jurídicas até 3.000 reais com CNPJ 

 

Pessoas físicas: trabalhadores em arte e cultura com ou sem registro profissional 

que apresentem projetos nas diversas linguagens artísticas (música, dança, 

literatura, poesia, teatro, circo, vídeo, cinema, artes-plásticas, artesanato, moda, 

desenho, quadrinhos) com ou sem fim lucrativo. 

Pessoas jurídicas: empresas de produção e gestão cultural (microempresas, 

associações, ongs, cooperativas) que apresentem projetos nas diversas linguagens 

artísticas supra citadas, com ou sem fim lucrativo 

 

Para pessoas físicas, juros máximos de 1,5% ao mês, prazo mínimo de 8 meses 

para pagar considerando as condições de produção e de apresentação ( mínimo de 

2 meses para produção, mínimo de 6 meses para apresentação) com prazo máximo 

de dois anos para pagar. A condição exigida é a abertura de conta simplificada em 

ambos os bancos sem prazo de carência. 
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Para pessoas jurídicas, juros máximos de 3% ao mês. 

 

A inadimplência gera suspensão do microcrédito enquanto durar o débito. 

 

Projetos realizados através do micro crédito cultural terão preferência por parte dos 

órgãos de cultura, nos três níveis, federal, estadual, municipal, na aquisição de 

seus produtos (livros, cds, peças teatrais, shows, mostras, exposições, 

performances, etc) 

 

CASA POESIA BAHIA 

Salvador, 28 de julho de 2003 
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SSEEMMIINNÁÁRRIIOO  ––  RREECCIIFFEE  

 

Recife, 29 de  julho de 2003. 
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A 

 
 

 
 
 
APRESENTAÇÃO 

 

 

O Seminário Cultura para Todos – o Financiamento Público da 

Cultura e as Leis de Incentivo realizado em Recife reuniu 

artistas, produtores e gestores de instituições dos estados de 

Alagoas, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Piauí e Rio Grande do 

Norte. O evento ocorreu no dia 29 de julho de 2003 no auditório 

do Sebrae em Recife/PE. 

 

 O Seminário faz parte de uma série de eventos promovidos pelo 

Ministério da Cultura com objetivo de realizar um amplo processo 

participativo a fim de obter subsídios para a proposição de um 

novo modelo de financiamento público da cultura.  

  

Os participantes tiveram oportunidade de expor suas reflexões e 

proposições em torno da temática e houve comentários das 

autoridades que constituíram a mesa no final de cada período 

(manhã e tarde). 

 

Este relatório descreve o desenvolvimento dos trabalhos no 

seminário e registra as contribuições dos participantes enviadas 

em meio digital bem como sistematiza as respostas dos 

participantes aos questionários. 

 

 

 

Andrea Zimmermann e Neusa Zimmermann 

Métodos Assessoria e Capacitação 

Tel: (61) 595 1718 

metodos@aip.com.br 

mailto:metodos@aip.com.br
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C 
 
 
 
 
 

CONSIDERAÇÕES INICIAIS 
 

 

 

 

2.1 OBJETIVO DO 
SEMINÁRIO 

 

 
O seminário teve como objetivo: 

 

Promover um amplo debate com  artistas, produtores e 

gestores culturais a fim de obter  subsídios para a 

proposição de um novo modelo de financiamento público 

da cultura, capaz de incorporar outros mecanismos de 

apoio financeiro e renovar os já existentes.   

O propósito é  obter um modelo construído de forma 

participativa que atenda aos requisitos desejados de 

transparência, descentralização e democracia e que 

aponte caminhos de auto sustentabilidade de parte 

significativa da produção cultural brasileira.  

 

 

 

 

 

 

 

2.2 PRODUTOS DO SEMINÁRIO 

 
 

São considerados produtos do Seminário: 

 

 Levantamento dos principais entraves para o acesso 

ao financiamento público federal da cultura (Leis 

Rouanet e Audiovisual); 

 

 Proposições de mecanismos que devem ser adotados 

para garantir a transparência, a democratização, a 

desconcentração e a descentralização do 

financiamento público federal da cultura sugeridas 

pelos expositores e participantes. 
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2.3 PROGRAMAÇÃO 

 

TERÇA-FEIRA (29/07) 

 

HORÁRIO ATIVIDADE 

9.30h 

Abertura do Seminário 
  Boas vindas;  

  Considerações do Chefe de Gabinete do Ministro da Cultura 
Sérgio Xavier e demais autoridades participantes da mesa. 

10.15h Objetivos do Seminário  

10.30h 
Informações sobre o desenvolvimento dos 
trabalhos (programação e metodologia)  

   Esclarecimento da moderadora -  Métodos  

10.40h 
Exposição das contribuições das entidades 
participantes e considerações da mesa 

13.00h Almoço  

14.00h 
Exposição das contribuições das entidades 
participantes e considerações da mesa 

18.30h  Encerramento do evento 
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2.4 DINÂMICA DOS TRABALHOS 

 

O desenvolvimento dos trabalhos no seminário ocorreu de 

acordo com as etapas a seguir apresentadas. 

 

 

Abertura do seminário 

 

A abertura do evento contou  com as considerações e boas 

vindas  dos componentes da mesa, a saber: 

  Chefe de Gabinete do Ministro da Cultura, Sérgio Xavier; 

  Secretário de Educação e Cultura do estado de Pernambuco, 

Mozart Neves; 

  Secretário Municipal de Cultura, Roberto Peixe;  

  Representante Regional Norte e Nordeste do MINC, Tarciana 

Portela; 

  Diretora do Instituto de Cultura e representante do 

Presidente da Fundação Joaquim Nabuco, Isabela Cribari; 

  Representante da Fundação Cultural Palmares, Zulu Araújo; 

  Secretário Substituto da Secretaria de Música e Artes 

Cênicas, Ricardo Lima; 

  Assessor Especial da Secretaria do Audiovisual, Manoel 

Rangel; 

  Representante da Fundação Biblioteca Nacional, Mequita 

Andrade; 

  Presidente da Comissão Cultural da Câmara Legislativa de 

Pernambuco, Deputado Raul Henry. 

 

 

Após a cerimônia de abertura, permaneceram na mesa somente 

os representantes do Ministério da Cultura a fim de realizar os 

debates abrindo o diálogo com os participantes. 
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Exposições de entidades representantes de 

produtores e artistas 

 

As exposições iniciaram-se após a abertura do evento e tiveram 

continuidade no período da tarde.  As entidades fizeram 

propostas e críticas relacionadas ao financiamento público da 

cultura e à política cultural no país. Outros participantes também 

tiveram oportunidade de expressar suas opiniões contribuindo 

para o debate. No final da manhã e da tarde, os componentes da 

mesa teceram comentários a respeito das considerações dos 

participantes.  As proposições enviadas por e-mail e  em meio 

digital constam no item Resultados deste relatório. 

 

 

Encerramento do seminário 

 

O seminário encerrou-se às 18.30h  com  as considerações dos  

componentes da  mesa e uma liturgia proposta por Balula, um 

dos participantes,  proporcionando um momento de 

descontração entre as pessoas presentes. 

 

Ao final do evento, os participantes entregaram um questionário 

com respostas a duas perguntas chaves. Ele foi aplicado no 

intuito de contemplar o registro das contribuições de formas 

diferenciadas.
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R 
 

 
 

 
  RESULTADOS 

 

3.1 RESULTADOS DOS QUESTIONÁRIOS 

A fim de obter diferentes tipos de contribuição dos participantes, 

foi aplicado um questionário individual no qual tiveram 

oportunidade de registrar seu posicionamento quanto aos 

entraves para o acesso ao financiamento público da cultura e 

quanto aos mecanismos que devem ser adotados para 

democratização, descentralização, desconcentração e a 

transparência no processo. O questionário encontra-se em 

anexo.  

 

173 participantes do evento responderam ao questionário. As 

informações estão sistematizadas em linhas temáticas, definidas 

por critério de afinidade a fim de facilitar a análise do resultado, 

conforme apresentado a seguir. Os itens marcados com * 

correspondem  àqueles recorrentes. 

 

 

 

PRINCIPAIS ENTRAVES PARA O ACESSO AO 
FINANCIAMENTO PÚBLICO DA CULTURA 

 

RECEPÇÃO E TRIAGEM 

 Burocracia e desinformação no tocante ao preenchimento dos 

projetos que não passam pela rigidez das comissões do 

MINC.* 

 Precariedade dos projetos elaborados. 

  

 

 

ANÁLISE /AVALIAÇÃO 

 Processo demorado, lento e desorganizado.* 

 Ausência de critérios objetivos para aprovação de projetos.* 

 Inexistência de mecanismos de avaliação dos resultados 

alcançados pelos projetos. 

 

 

 

CAPTAÇÃO 

 A captação de recursos é dificultada no Nordeste pois as 

grandes empresas estão localizadas no sul e sudeste do 

país.* 

 O intermediário entre as empresas e os produtores para 

captação exige percentual maior que o permitido. 
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LEGISLAÇÃO e POLÍTICA 

 Pouco montante de recursos frente à demanda do setor 

cultural. 

 Redução de 75% das isenções de impostos de grandes 

empresas que usam suas fundações para captar recursos do 

FNC e através deste mecanismo adquirem os benefícios da lei 

Rouanet. A parte da alíquota reduzida deve ser pago por 

estas empresas senão repassado para um novo fundo para 

criação do micro crédito cultural. 

 Indefinição quanto às políticas culturais que direcionem a 

linha de ação. 

 Não há transparência nas ações e na distribuição dos 

recursos.* 

 

 

 

FINANCIAMENTO 

 Centralização de decisões sobre quem e como financiar.* 

 Privilégio de grandes empresas e artistas consagrados no 

financiamento de projetos.* 

 A maior parte dos recursos é para projetos do Rio de Janeiro 

e São Paulo.* 

 Poucas oportunidades para artistas iniciantes. 

 Poucos recursos para o Nordeste. 

 

 

COMUNICAÇÃO 

 Divulgação restrita. 

 Centralização das informações. 

 Ausência de programas de esclarecimento e apoio às 

entidades compostas por pessoas de baixa renda e nenhuma 

educação formal. 

 Não há divulgação de informações para agentes e produtores 

culturais quanto às datas e ações necessárias para acesso 

aos financiamentos. 

 Pouca informação sobre como elaborar projetos. 

 

 

CAPACITAÇÃO 

 Desconhecimento da legislação aplicável. 

 Dificuldade de interpretação da lei Rouanet. 

 

 

 

INVESTIMENTO 

 A lei só alcança as empresas que declaram lucro real e isso 

inviabiliza a entrada de empresas com lucro presumido e o 

contribuinte pessoa física. 

 Os critérios para investimento são muito limitantes, por 

exemplo, a arrecadação com teto estipulado para 48 milhões. 

Isso inviabiliza a participação de inúmeras empresas. 

 Existem casos de empresas que são beneficiadas com a 

guerra fiscal, principalmente no Nordeste, ficando isentas de 

100% dos encargos mas não existe uma política para 

enquadrá-las dentro da lei de incentivo à cultura.  
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 Inexistência de indicadores que indiquem a necessidade de 

investimentos em projetos culturais. 

 Empresas utilizam a lei para financiar projetos de suas 

fundações  com fins de marketing. 

 

 

OUTROS 

 Desconexão entre as diversas áreas do MINC. 

 Ausência de dados e indicadores sobre a cultura. 

 

 

 

MECANISMOS A SEREM ADOTADOS  
 

RECEPÇÃO E TRIAGEM 

 Organizar o fluxo de entrada/aprovação do projeto até sua 

conclusão. 

 Simplificar as normas e os procedimentos para que o 

pequeno produtor cultural possa ter acesso aos recursos. 

 Estabelecer a inscrição do produtor cultural por categorias. 

 

 

ANÁLISE 

 Definir critérios claros para análise de projetos.* 

 Utilizar instrumentos de organogramas para 

desburocratização. 

 Criar uma comissão para avaliar e legitimar a escolha dos 

projetos com caráter regional.* 

 Estabelecer critérios para o FNC. 

 Permitir a presença dos proponentes dos projetos culturais 

na reunião de análise e aprovação dos mesmos. 

 Apresentação prévia dos projetos para conselhos por estado. 

 

 

LEGISLAÇÃO e  POLÍTICA 

 Estabelecer políticas que direcionem a linha de investimento 

do Estado. 

 Articular com outros Ministérios para melhor realizar a 

política cultural. * 

 Criar fundos estaduais de cultura descentralizando os 

mecanismos da lei. 

 Integrar a cultura à educação. 

 Criar um programa voltado para produtores culturais 

compromissados com o social. 

 Criar representações do Minc em todos os estados do país.* 

 Estabelecer cotas para participação das regionais nos Fundos 

de Cultura a serem criados. 

 Consagrar na Constituição Federal o mecanismo de 

Conferência Nacional precedida de formas semelhantes no 

âmbito estadual e municipal. 

 Limitar em 30% do total do projeto na modalidade Mecenato, 

a disposição das organizações de direito privado. 
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FINANCIAMENTO 

 Estabelecer cotas para pequenos e médios produtores.* 

 Criação de um Fundo de Cultura especialmente para o Norte 

e Nordeste com percentual mínimo de recursos bem como 

para outras regiões que não são beneficiadas de forma 

eqüitativa. * 

 Criar financiamento através de linhas de crédito.* 

 Apoiar a cultura nas escolas. 

 Estabelecer cotas de no mínimo 5% e no máximo 30% por 

região. 

 

 

COMUNICAÇÃO 

 Fornecer informações claras quanto à elaboração de projetos. 

 Melhorar a comunicação entre os diversos setores do MINC 

que atuam no financiamento da cultura. 

 Realizar atendimento, acompanhamento e divulgação via 

WEB.* 

 Divulgar amplamente as leis e seus benefícios. 

 Desenvolver um site divulgando o processo de seleção, 

análise e monitoramento dos projetos. 

 Produção de cartilhas informativas. 

 Divulgar, no site do MINC, os novos critérios a serem 

adotados para aprovação dos projetos.* 

 Utilizar a televisão como meio de divulgação dos benefícios e 

especificidades das leis de incentivo.  

 Criar uma cartilha informativa sobre prestação de contas. 

 Divulgar as alterações ou modificações na estrutura do MINC. 

 

 

PARTICIPAÇÃO e DESCENTRALIZAÇÃO 

 Participação de representantes de todas as classes sociais, 

em nível municipal, estadual e federal no processo de escolha 

e distribuição dos recursos. 

 Estabelecer um diálogo permanente entre artistas populares 

e a comunidade em que vivem viabilizando o acesso público 

à cultura.* 

 Realização de seminários e debates objetivando a discussão 

dos empreendimentos culturais em nível estadual e 

regional.* 

 Criar um canal direto do artista ou produtor cultural com 

órgãos municipais possibilitando um diálogo sobre as 

necessidades emergenciais. 

 Promover fóruns mensais em nível municipal para informar 

os produtores culturais sobre as novas leis de incentivo e 

orientar a elaboração de projetos bem como a captação de 

recursos. 

 

 

INVESTIMENTO 

 Criar loterias culturais para todas as áreas da cultura. 

 Estimular empresários a investirem em projetos culturais 

sociais e não apenas aqueles com lucro imediato. 
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CAPACITAÇÃO 

 Realizar treinamentos, oficinas ou palestras sobre o 

financiamento para artistas, produtores culturais e 

empresários em nível municipal e estadual.* 

 Realizar cursos de capacitação para produtores. 

 Implantação de postos integrativos, informativos e 

itinerantes. 

 

 

OUTROS 

 Definição de indicadores que possibilitem a avaliação e o 

diagnóstico na área da cultura como parâmetro para a 

formulação de políticas. 

 Elaborar “censo cultural” para identificação das necessidades 

e das potencialidades do país.* 

 Definir indicadores para mensuração de resultados das 

políticas culturais. 

 Estimular que os artistas permaneçam em seus locais de 

origem. 

 Criação de uma “incubadora cultural” que auxilie na 

comercialização dos produtos culturais em nível nacional e 

internacional. 

 Fiscalizar  a aplicação dos recursos.* 
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3.2 PROPOSIÇÕES DAS ENTIDADES EXPOSITORAS 

As entidades que se inscreveram como expositoras no evento 

registraram suas propostas em textos os quais são apresentados 

na íntegra nesta seção do relatório. Deve-se ressaltar somente 

estão disponibilizadas as exposições entregues em meio digital 

(disquete ou e-mail) para a equipe de coordenação do 

Seminário. 

 
 
ALBINO OLIVEIRA 

 

 

Prezado Sergio Xavier, 

  

Como museólogo da Universidade Federal de Pernambuco - UFPE e membro da 

diretoria do Fórum dos Museus de Pernambuco gostaria de apelar a comissão 

responsável pela modificação das Leis de Incentivo a Cultura, que garantam no 

projeto recursos para as instituições museológicas. Esta garantia se faz necessária 

pois a maior parte dos projetos, essenciais para o desenvolvimento dos Museus, 

são relacionados a áreas de muito pouca repercussão tais como reformas de 

reservas técnicas, informatização de acervos, restauração, atualização de 

exposições de longa duração, atividades que interessam muito pouco, ou quase 

nada, aos patrocinadores. Portanto é muito difícil aos nossos museus, carentes de 

quase tudo, concorrer com projetos de grande alcance na mídia. 

A idéia de utilizar o Sebrae como interlocutor do MinC é muito oportuna, visto todo 

o suporte que pode oferecer, contudo não devemos nos esquecer que é uma 

instituição voltada para o mercado. Assim, sugiro que o MinC poderia trabalhar com 

um segundo canal de interlocução que tenha um perfil mais cultural: os nossos 

museus. Boa parte dos municípios brasileiros possuem um Museu. 

Aproveito a oportunidade para enviar em anexo a Carta de Princípios do Fórum dos 

Museus de Pernambuco, documento organizado com base em seminário relizado 

pelo Fórum em novembro de 2002 e que foi utilizado na organização da Política 

Nacional de Museus deste ministério, lançada em 16 de maio de 2003. 

  

Albino Oliveira. 

  

Participaram tb. da organização deste material Marilene Dias Leal, museóloga do 

Museu do Homem do Nordeste, da Fundação Joaquim Nabuco e Evelina Grunberg, 

diretora do Museu da Abolição, do IPHAN. 

 

 

ALUÍZIO MATIAS DOS SANTOS 

 

ALGUMAS QUESTÕES, ALGUMAS PROPOSTAS 

 

1. Criação e discussão nacional do Plano Nacional de Cultura tendo como base a 

PEC 306-B/2000 (de Gilmar Machado-PT/MG) que está em processo de aprovação 

definitiva no Congresso; 

 

2. Criação e implementação do Sistema Nacional de Cultura que tenha ênfase na 

divulgação dos programas; comunicação e interatividade com os artistas e 

produtores, e interlocução com os Estados e Municípios; 

 

3. Ter como princípio e dimensão democrática a participação e controle social de 

todos os entes envolvidos no processo cultural, garantindo transparência e 
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resolutividade dos projetos e programas, e acabando de vez com a simples 

indicação de apenas “pessoas de notório saber”. As Entidades, Fóruns e 

Organizações Culturais têm que ter prioridade na discussão e participação; 

 

4.  Discussão e implantação do Orçamento Participativo na Cultura, convocando 

todos os segmentos para participar de sua elaboração. 

 

5. Convocação da I Conferência Nacional de Cultura onde se deveria discutir a 

construção do Plano Nacional de Cultura e Sistema Nacional de Cultura, com 

desdobramento para Estados e Municípios. 

 

6. Realização de um grande Mapeamento Cultural para que o Brasil, os Estados e 

Municípios possam ter um grande diagnóstico e banco de dados da situação cultural 

global. 

 

7. Interagir e fazer conexões positivas com as propostas que estão circulando no 

Congresso Nacional que são as PECs do Plano Nacional de Cultura (Gilmar 

Machado) e Vinculação dos Recursos para a Cultura (Paulo Rocha/PT-PA); Frente 

Parlamentar da Cultura (Aloisio Mercadante/PT-SP) e confirmar as alterações no 

texto da Reforma Tributária (Virgílio Guimarães/PT-MG); 

 

8. Criação de um mecanismo de natureza mista, sendo constituído por Fundos de 

Cultura e também de captação junto às Empresas, modalidade conhecida como 

Mecenato, abrangendo União, Estados e Municípios.  

Os Fundos de Cultura teria sua dotação orçamentária assegurada, a partir da 

vinculação de recursos pela receita de impostos (sem exceção tributária), e a 

seleção dos Projetos seria através de um Concurso de Projetos, aprovados por uma 

Comissão de Cultura, cujos critérios e normas de funcionamento seriam definidos 

em regulamentação específica, garantindo a participação e controle social. 

O Mecenato teria o mesmo formato da legislação vigente, tendo como recursos a 

renúncia fiscal dos impostos (sem exceção tributária), mas se adaptando ao novo 

Sistema Nacional de Cultura, e garantindo também a participação e controle social. 

Estamos propondo para Fundo Nacional de Cultura, o percentual de 2% (dois por 

cento), para os Estados, 1,5% (um e meio por cento) e para os Municípios, 1% 

(um por cento). 

 

9. Criação e estímulo para a realização de Rodadas de Negócios Culturais, com 

Instituições, Entidades e Empresas Públicas, a exemplo da experiência pioneira e 

exitosa da Agência Cultural-RN, que tem o apoio do SEBRAE-Rio Grande do Norte;  

 

9. Criação de um Comitê Gestor nos Estados, formado por representantes do 

MINC; Estados; Municípios e Sociedade Civil, para mobilizar, interagir e por em 

prática o Plano e o Sistema Nacional de Cultura 

 

 

 

ALUÍZIO MATIAS DOS SANTOS, Poeta, Produtor Cultural e Coordenador do Fórum 

Municipal de Cultura/Natal-RN 

Tels. 84 9964-7102 / 674-1302 / 201-0242 

Emails: aluiziomatias.santos@bol.com.br 

forumnatal@bol.com.br 
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ESTADO DA PARAÍBA 

CONTRIBUIÇÕES À REFORMULAÇÃO DA LEGISLAÇÃO CULTURAL 

BRASILEIRA 

 

EIXOS FUNDAMENTAIS AO CORPO DA  

LEI OBSERVADAS QUESTÕES DE MÉRITO E FUNCIONALIDADE: 

 

Considerando a importância das leis de incentivo à cultura em nosso país, 

indicamos: 

 

a) Fortalecer o Fundo Nacional de Cultura – FNC, direcionando seus 

investimentos para a regionalização de suas cotas, o que oportunizará uma 

melhor distribuição e justeza na aplicação desses recursos, superando a 

concentração atual de sua aplicação. 

 

b) Implementar a estadualização dos procedimentos e de seu controle: 

b.1) Suas cotas; 

b.2) Comissões Técnicas de Avaliação; 

b.3) Controle social das Comissões com composição representativa – 

ONGs/Instituições/Organismos de Classe. 

 

c) Utilizar as estruturas já existentes do IPHAN, dotando-as das necessárias 

condições, para sediar os Escritórios Estaduais de Representação do MinC – 

Ministério da Cultura, o que aproximaria os Artistas, Produtores e Agentes 

Culturais das Políticas Públicas; 

 

d) Financiar a instalação e operacionalização de um Banco de Dados Nacional, 

nos três níveis de Poder Público, para que o MinC e os realizadores culturais 

do país possam ter, em tempo real, informes sobre demanda e produto 

cultural e dos patamares de financiamento por município, estado e 

federação, inclusive, com informações sobre Leis de Incentivo nessas 

unidades da República; 

 

e) Defender uma política Cultural pública, para além do FNC, estabelecendo 

outros mecanismos e fortalecendo alguns já em aplicação pelo MinC: Bolsas 

de Arte, Concessão de Passagens, Auxílio às Casas-Abrigo para Artistas, 

Programa Terceira-Idade, Programa Para Questões de Gênero, Raça e Etnia, 

Microcrédito Cultural; 

 

f) Recusar propostas oriundas de Fundações de Direito Privado junto ao Fundo 

Nacional de Cultura; 

 

g) Retirar das possibilidades de financiamento a figura do Agente Captador de 

Recursos, quando se tratar de recursos pleiteados junto ao FNC; 

 

h) Manter o Mecenato com o estabelecimento de mecanismos que estimulem a 

participação das pequenas empresas como também a ampliação da renuncia 

de pessoa-física 

 

i) No caso do Mecenato os recursos que forem pleiteados por Fundações de 

Direito Privado devem sofrer um limite de trinta ( 30% ) por cento do total 

do projeto, além de que tais projetos devem ser de âmbito nacional e 

abrangência social. 
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Subscrevem estas propostas: 

 

Sindicato dos Artista e Técnicos em Espetáculos de  

Diversão no Estado da Paraíba - SATED-PB 

Federação Paraibana de Teatro Amador - FPTA 

Movimento de Arte ( Lucena-PB ) - MAR 

ESCOLA PIOLLIM 

Associação Brasileira de Documentaristas - ABD-PB 

Fundação Cultural de João Pessoa - FUNJOPE 

SUBSECRETARIA DE CULTURA DE CABEDELO 

Centro de Apoio as Atividades Populares - CAAP 

MOV IMENTO NEGRO DA PARAÍBA - MNPB 

BASE – INTERATIVO DE ARTES PLÁSTICAS 

COOPERATIVA CULTURAL DA UFPB 

GRUPO DE TEATRO OFICINA (Sousa-PB) 

GRUPO FRENTE DE EMERGËNCIA TEATRAL (Cajazeiras-PB) 

AACC - Associação Artístico-Cultural de Cabedelo 

CENARJ - Centro de Artes e Tradições Culturais do Bairro de Jaguaribe 

 

 

 

 

FUNDAÇÃO CULTURAL CAPITANIA DAS ARTES 

 

DEMOCRACIA CULTURAL 

 A questão fundamental do financiamento da cultura reside no plano 

conceitual dos que são responsáveis pela elaboração orçamentária, em todos os 

níveis de governo. 

O planejamento dos governos raramente inclui uma política municipal, ou 

nacional, de cultura. O movimento cultural continua sendo visto como ações ou 

programas desarticulados (oficinas, exposições, bienais, festivais etc.) e não é 

considerado constitutivo da vida das comunidades nem é fundamental para o 

desenvolvimento social e cultural e para a melhoria da qualidade de vida. 

Para se estabelecer um trabalho mais abrangente, é preciso: i) definir uma política 

de cultura articulada com o desenvolvimento local e; ii) incluir prioridades e 

estratégias no plano de cada governo. Ou seja, a cultura deve ter lugar não apenas 

no ministério, na secretaria ou órgãos afins, nem deve se restringir às atividades 

culturais realizadas nos “templos” da cultura (casa de cultura, biblioteca, museu 

etc.), mas desbordar para as casas, as ruas, o bairro, a escola, a igreja, a câmara 

de vereadores, as secretarias, as associações e sindicatos. O papel da cultura é 

instigar o cidadão a realizar sua cidadania e participar ativamente da dinâmica da 

cidade. 

Uma das maiores dificuldades ao se tentar elaborar uma política cultural é 

convencer o conjunto do governo da necessidade de se considerar a cultura como 

prioritária na gestão pública e não uma atividade menor em relação a outras 

necessidades da população.  

A rigor, as leis de incentivo a Cultura são apenas parte de políticas compensatórias, 

simples paliativos. Por um lado, pelo menos aqui no Nordeste, até mesmo para 

essas leis saírem do papel, existem ainda grandes dificuldades, ainda existe uma 

limitada compreensão acerca das vantagens do retorno de imagem por parte dos 

potenciais patrocinadores. Será preciso, ainda, uma fase de conquista desses 

patrocinadores como parceiros. 

Feita essa ressalva, passemos aos fundamentos de uma proposta em relação aos 

mecanismos de financiamento.  
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A interferência do Estado na cultura é uma questão universal e recorrente. Mesmo 

o mais empedernido dos liberais haverá de concordar que é dever do Estado zelar 

pela manutenção e pela preservação do patrimônio público, histórico, imaterial, 

entre outros; mas, para além desta linha, há controvérsia. Existe quem considere 

que o Estado tem prioridades mais altas do que investir em cultura, especialmente 

em um país como o Brasil, que atravessa sérias dificuldades financeiras. Além 

disso, o investimento na cultura não é óbvio, para a grande maioria, quando 

precisamos tão fortemente investir em educação, saúde e segurança, por exemplo.  

Do lado do interesse da produção cultural, é notório que o patrocínio, venha de 

onde vier, afasta o produtor cultural do público. Observe-se a questão do teatro, 

por exemplo. Houve um tempo em que o teatro dependia unicamente da bilheteria; 

vivia em crise, mas as salas de espetáculos estavam sempre cheias. Agora, o êxito 

não é mais medido pelo borderô, mas pela obtenção do patrocínio, antes mesmo de 

se iniciarem os ensaios. O resultado é que os artistas não trabalham mais para o 

público, mas para os patrocinadores. Não admira que o teatro tenha perdido 

grande parte da força que já teve. 

   

A maneira ortodoxa é o governo criar, a cada exercício, um orçamento específico 

para a cultura e entregá-lo a um órgão competente, tipicamente o Ministério da 

Cultura. Como não poderia deixar de ser, esse método provoca uma enorme 

controvérsia, porque nem todos os projetos podem ser aprovados, e cada produtor 

cultural acha que o seu projeto é melhor de todos. Os preteridos, naturalmente, 

denunciam os critérios, desancam os beneficiados, declaram-se vítimas de 

discriminação etc. O resultado é que o governo sempre acaba acusado de 

arbitrário, discricionário e dirigista.  

Uma alternativa a esse método ortodoxo, que vinha sendo praticada até o ano 

passado, é fornecer os recursos de maneira indireta, através de renúncia fiscal. 

Este método faz com que nunca se saiba de antemão qual será o volume de 

recursos destinado à cultura, mas tem a “vantagem” de retirar do governo a 

responsabilidade e o ônus da decisão sobre que projetos serão aprovados, 

deixando-os a cargo das empresas, isto é, da sociedade.  

Como as empresas evidentemente apoiarão os projetos que mais as beneficiem, 

este método tem sido acusado de submeter as manifestações culturais a critérios 

mercadológicos, o que não deixa de ter um fundo de verdade. Além disso, as 

grandes empresas freqüentemente preferem criar seus próprios institutos culturais 

e financiá-los com o dinheiro da renúncia. Do ponto de vista da cultura, isso não é 

um problema em si, mas, do ponto de vista dos produtores culturais, que querem 

ter maior independência, isso significa que terão acesso a menos recursos. 

Outro incômodo para os produtores é que o patrocínio no varejo exige a 

contratação de um profissional específico para fazer a elaboração dos projetos e a 

captação de recursos, uma espécie de corretor cultural, que abocanha uma parte 

substancial do patrocínio em troca de um serviço que muitas vezes não passa de 

tráfico de influência.  

Aparentemente, o governo atual decidiu, pelo menos no caso das estatais, adotar 

uma solução híbrida, que mistura características das duas abordagens, combina os 

defeitos das duas e cria defeitos novos. O sistema atual mantém o método da 

renúncia fiscal, mas o critério deixa de ser o interesse das empresas que financiam 

os projetos, e passa a ser a agenda política do governo. Ou seja, é tão arbitrário e 

discricionário quanto o método ortodoxo, em que o governo decide e pronto. 

 

Proposta 

Finalizando e resumindo, propomos que a pendenga seja dirimida com uma 

Emenda Constitucional suficientemente clara para permitir a vinculação de 

receita, nos três níveis de governo, citando nominalmente os tributos a que se 

refere em cada nível de governo, instituindo o piso de 1,0% (hum por cento), a ser 

destinado obrigatoriamente ao orçamento dos órgãos gestores da cultura; sem 
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prejuízo de toda legislação atual em vigor relativa aos incentivos através de 

renúncia fiscal. 

 Estamos convictos de que, dessa forma, será iniciado um processo novo de 

financiamento da cultura, com grande chance de ser aperfeiçoado ao longo dos 

anos, num aprendizado de grande valia para todos. 

  

 

 Email: rcbarros@uol.com.br 

Rinaldo Barros – 84 9986 0186 Rio Grande do Norte  

 

 

 

RIO GRANDE DO NORTEPODER LEGISLATIVOGabinete do Deputado 

CLÁUDIO PORPINO 

 

 

Senhores Organizadores do Seminário Cultura para Todos, 

 

Venho, por meio deste, trazer a este Seminário a minha contribuição, enquanto 

membro do Poder Legislativo do Estado do Rio Grande do Norte e cidadão 

brasileiro, preocupado com a manutenção de políticas de incentivo à cultura, que 

têm gerado bons frutos em vários Estados e também em nível federal. 

Há várias críticas ao sistema de incentivos fiscais oferecidos pelos Estados a 

empresas que patrocinam eventos culturais, entre elas as que dizem que esse tipo 

de política abre brechas para atravessadores, especuladores, e outra que diz 

respeito à ingerência dessas empresas na decisão do que vem a ser Cultura e o que 

deve receber incentivo, uma vez que são as empresas que escolhem o que querem 

patrocinar. 

É possível que tenham ocorrido fatos que tais, porém não é a regra e sim uma 

desonrosa exceção que deve ser combatida pelo aperfeiçoamento das leis de 

incentivo e nunca pelo seu esvaziamento. 

A Cultura é parte do ser humano, é sua identidade, seu nicho social. 

A produção cultural de um povo, seu desenvolvimento e sua perpetuação devem 

ser sempre encarados pelos Governos das três esferas de poder como necessidade 

básica do ser humano e, portanto, como meta fundamental de Governo. 

Para manter a Cultura viva, é imprescindível empreender todos os esforços para 

salvaguardar os incentivos, os benefícios e as políticas culturais desenvolvidas com 

sucesso nos Estados e em nível federal. 

Se há defeitos a serem corrigidos, que o sejam! Há mecanismos legais para isso e 

outros podem ser criados pelas próprias leis de incentivo, como multas, devolução 

do montante recebido, limitações à percentagem de honorários do produtor 

cultural, determinação de recolhimento de parte do montante recebido a título de 

incentivo e patrocínio para um Fundo Estadual de Amparo à Cultura, criação de um 

Fundo Cultural, em que se desenvolva uma política de desenvolvimento das 

manifestações culturais mais populares e de vanguarda, como propusemos em 

nosso Estado de origem, o Rio Grande do Norte, entre outras possibilidades 

adequadas a cada realidade. 

Devemos lutar para que a Cultura seja sempre uma das metas principais dos 

governantes, em políticas bem estruturadas e constantes. 

Porém, enquanto não chegamos a essa realidade de conscientização política de que 

a Cultura é forma de inclusão social, trabalho digno e fonte de renda para a 

população e, por isso deve estar bem sedimentada nos planos de Governo das três 

esferas de poder, temos a obrigação de preservar as leis de incentivo fiscal, 

principalmente depois de termos visto tantos resultados positivos, advindos desse 

mecanismo de financiamento cultural. 

mailto:rcbarros@uol.com.br
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Estive presente a uma reunião ocorrida em 16 de junho deste ano, bem como em 

um Seminário realizado em Natal e outro em Brasília, no último dia 03 de julho, 

onde foram discutidas as reformas tributárias e seu impacto direto sobre a 

legislação cultural. 

Ficou bastante claro que o Governo Federal pretende acabar com a chamada 

“guerra fiscal” e, por isso, quer retirar dos Estados a competência para dar 

incentivos de natureza fiscal, fazendo-o de forma ampla e quase irrestrita. A única 

exceção foi que as micro e pequenas empresas ainda poderão receber incentivos. A 

Proposta de Emenda Constitucional (PEC 41/2003), no entanto, deixou de inserir os 

incentivos a projetos na área de Educação, Cultura, Esporte e Lazer como exceção 

à vedação imposta aos Estados. 

Não concebo a concessão de incentivos fiscais a patrocinadores de manifestações e 

de eventos culturais como forma de “guerra fiscal”. 

Sinceramente não acredito que se pretenda acabar com uma história de muitos 

anos de incentivo fiscal a projetos culturais, que têm rendido enormes frutos no 

Brasil e nos Estados que as adotam, como a Bahia e o Rio Grande do Norte, por 

exemplo. 

Custa-me crer que a repercussão de tantos filmes nacionais, tantos espetáculos 

teatrais, obras literárias, exposições, entre outras manifestações incentivadas pela 

Lei Rouanet, a nível nacional, não calem fundo na alma desses representantes do 

povo. 

No Estado do Rio Grande do Norte, em reuniões que promovemos recentemente 

com a classe artística e produtores culturais, também pudemos perceber que boa 

parte está contente com os benefícios que pode obter por meio da Lei Câmara 

Cascudo (Lei n.º 7.799/99) e deseja ver contempladas as modificações que já 

propusemos, no dia 17 de junho, para que se adeque ainda mais a Lei às 

necessidades e anseios da classe. 

Também lá nos calam fundo projetos como o MADA – Música Alimento Da Alma, e 

o Auto de Natal, diretamente beneficiados pela Lei Câmara Cascudo, além de 

outros lindos projetos da Casa da Ribeira, a recuperação do Teatro Alberto 

Maranhão, entre outros. 

Não queremos deixar que morra essa semente! 

Se há projetos e manifestações que não atraem os grandes patrocinadores porque 

não têm apelo comercial e de mídia, há outras formas de se promover tais 

manifestações, por meio de fundos, como já dissemos há pouco, sem, no entanto, 

extirpar do mundo jurídico as leis de incentivo. 

Haveria, portanto, um binômio em cada Estado: a lei de incentivo para os eventos 

que conseguissem captar recursos por meio de patrocínio, e os Fundos de Amparo 

à Cultura, destinados a favorecer as manifestações culturais mais populares, as 

obras de vanguarda, o folclore, etc. 

A triste alegação de que a Reforma Tributária daria ainda um prazo de dez anos 

para a vigência das concessões de incentivo fiscal já existentes não nos consola, 

porque a intenção do Governo Federal é deixar vigentes somente os benefícios que 

já foram concedidos por prazos extensos, para não prejudicar os Estados 

concedentes, como ocorre com os incentivos dados a empresas automobilísticas, de 

calçados, etc. Mas e quanto aos benefícios da Lei Câmara Cascudo, que são 

concedidos anualmente e já o foram esse ano, a projetos que não tem concessão 

decenal, ocorrem periodicamente apenas? Esses estarão relegados ao segundo 

plano, perdendo qualquer possibilidade de permanecerem no mundo jurídico, 

depois de aprovada a Emenda tal qual está proposta hoje. 

É precisamente isso que não queremos! É contra isso que lutamos! 

Não é possível que ainda se pretenda ver a classe artística e cultural de nosso país, 

assim como os desportistas, esperando que lhes caiam migalhas de orçamentos 

públicos, quando sabemos que raros são os Estados que realmente vêem na 

Cultura, na Educação e no Esporte uma atividade laboral digna e rentável para a 

população e um investimento para o futuro daquele Estado. 
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Assim, trago comigo um reclamo que não é só meu, mas de toda uma classe, em 

todo um país.  

E falo como alguém que tem propostas concretas, claras e bem definidas. 

Em nossa proposta de Emenda Constitucional, que entregamos ao Relator da 

Reforma, Deputado Federal Virgílio Guimarães, e que encaminhamos a todos os 

Deputados Federais da Bancada do Estado do Rio Grande do Norte, incluímos os 

incentivos fiscais destinados à Cultura, ao Esporte e à Educação como exceção à 

vedação imposta pela reforma à concessão de benefícios de natureza fiscal. Isso 

significa que, aprovada nossa proposta, os Estados poderão continuar a oferecer 

esse tipo de incentivo, até que outra política cultural mais abrangente e eficaz seja 

implementada. 

As Leis de Incentivo vigentes nos Estados somente deixariam de existir quando as 

suas Assembléias Legislativas assim o decidissem de forma democrática e 

consentânea com a política cultural adotada pelo Estado. 

Trazemos aqui o texto da Proposta de Emenda Constitucional à qual nos referimos, 

entregue ao Relator da Reforma Tributária, como forma de contribuição para os 

entendimentos nacionais acerca da política cultural que deve ser adotada. 

Em nossa modesta opinião, a adoção de uma política cultural mais ampla e séria é 

um processo. E como todo processo, constante de várias fases que são 

dependentes entre si e que estão em seqüência lógica, não sendo possível chegar a 

uma sem passar pela outra. 

Assim, entendemos que se retirar do mundo jurídico as leis de incentivo, sem 

deixar uma alternativa para aqueles que se têm beneficiado desse sistema de 

incentivo à produção cultural é podar as iniciativas e tirar o amparo dessas 

manifestações culturais. 

Enquanto não for instalada essa tão sonhada política cultural, há que se preservar 

os passos já dados. 

Esperamos contar com a compreensão e com a colaboração de todos, para que se 

possa dar seguimento a nossa proposta e salvaguardar os bons frutos do 

verdadeiro espírito do incentivo fiscal: a valorização e o desenvolvimento do 

trabalho e da dignidade de um povo. 

 

Muito obrigado, 

 

   Cláudio Porpino 

Deputado Estadual 

 

 

RIO GRANDE DO NORTEPODER LEGISLATIVO Gabinete do Deputado 

CLÁUDIO PORPINO 

 

Natal, 17de Junho de 2003. 

 

Projeto de Emenda Constitucional n.º 041/2003 

 

Emenda n.º........../2003 

 

Art. 150. ...................................................................................................... 

 

§ 6º. Qualquer subsídio ou isenção, redução de base de cálculo, concessão de 

crédito presumido, anistia ou remissão relativos a impostos, taxas ou contribuições, 

com exceção daqueles que versem sobre incentivo à educação, esporte e cultura, 

só poderá ser concedido mediante lei específica, federal, estadual ou municipal, que 

regule exclusivamente as matérias acima enumeradas ou o correspondente tributo 

ou contribuição. 
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Art. 155. ...................................................................................................... 

 

VII – não será objeto de isenção, redução de base de cálculo, crédito presumido ou 

qualquer outro incentivo ou benefício fiscal ou financeiro vinculado ao imposto, 

exceto para atendimento ao disposto no art. 179 e para o patrocínio de projetos 

culturais, desportivos e educacionais, hipóteses nas quais poderão ser aplicadas as 

restrições previstas nas alíneas “a” e “b” do inciso II. 

  

 No que tange ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias: 

 

 Art. 90. ............................................................................................... 

 

II - fixará prazos máximos de vigência para incentivos e benefícios fiscais, 

exceto os relativos a Educação, Cultura e Esporte, que permanecerão 

vigentes até sua revogação pelo Poder Estadual competente, definindo 

também as regras vigentes à época da concessão, que permanecerão 

aplicáveis; 

 

Art. 92.  Fica vedada, a partir da promulgação da presente Emenda, a 

concessão ou prorrogação de isenções, reduções de base de cálculo, créditos 

presumidos ou quaisquer outros incentivos ou benefícios fiscais ou 

financeiros relativamente ao imposto de que trata o art. 155, II, da 

Constituição, com exceção daqueles que tratem de incentivos a projetos 

educacionais, culturais, artísticos e desportivos. 

 

JUSTIFICAÇÃO 

 O fomento às atividades artísticas, culturais e projetos educacionais de um 

Estado estão longe de poderem ser considerados como armas de “Guerra Fiscal”. 

 Quando um Estado concede este tipo de benefício a um empresário que 

injeta capital em um projeto dessa natureza, apenas está deixando que a iniciativa 

privada exerça um papel que o próprio Estado, muitas vezes, não tem condições de 

fazer, sejam essas condições financeiras ou técnicas. 

 Ao conceder um benefício fiscal para o patrocinador, para o incentivador de 

um projeto desse jaez, o Estado economiza dinheiro, posto que se fosse ele a 

conceder ao autor do projeto todos os recursos indispensáveis, sem a contrapartida 

do incentivador, teria que arcar com todo o valor do projeto; contempla um 

número maior de pessoas, pois com a economia feita abre-se a possibilidade de 

estabelecer novas parcerias para outros projetos e ainda amplia a arrecadação, por 

meio de outros impostos, como o imposto de renda e o próprio ICMS, pago na 

aquisição de vários produtos necessários para a realização do projeto cultural, 

desportivo ou educacional. 

 Além disso, cumpre sua função de fomentar a Educação, a Cultura, o 

Desporto e a atividade econômica lícita e rentável, em todo o país. 

 Retirar dos Estados a competência para garantir às classes produtoras de 

cultura, desporto e educação no âmbito de seu território é centralizar demais o 

poder e afastar demais a visão do legislador do fato real, concreto, que ocorre em 

cada município, em cada Estado e não nos arredores de Brasília. 

 Clama-se assim pelo reconhecimento da Cultura e da Educação como 

responsabilidade primordial do Estado, que deverá incentivá-los de todas as 

maneiras possíveis, incentivando a participação da sociedade organizada. 

 Cláudio Porpino 

Deputado Estadual 
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GABINETE REGIONAL - DEPÚTADA ESTADUAL ÍRIS TAVARES 

Mandato participativo, faço parte desta conquista 

ASSESSORIA DE ARTE E CULTURA 

 

Questões para discussão: 

1) Quais os principais entraves ao financiamento público federal da cultura. Lei 

Rouanet e áudio visual? 

2) Quais os mecanismos que devem ser adotados para garantir a transparência, a 

democratização, a descentralização e a desconcentração do funcionamento público 

federal da cultura. 

 

Analise do mandato sobre as questões: 

 

A lei só alcança as empresas que declaram lucro real, ou seja, com 

organização contábil. Com isso inviabiliza a entrada das empresas com lucro 

presumido e o contribuinte de pessoa física. 

Hoje no Brasil 2/3 da arrecadação do Imposto de Renda é da pessoa física. 

Isso ocorre porque, enquanto o IR da pessoa física o governo controla, retendo-o 

na fonte, o da pessoa jurídica, as empresas camuflam a contabilidade para reduzir 

o imposto a pagar. E Mesmo sendo a pessoa física, quem mais recolhe, não existe 

um incentivo para que este setor possa contribuir no processo de incentivo a 

cultura e a arte. 

A pessoa física que contribui com a arte, fica dependendo da sua declaração 

no ano seguinte. É preciso criar um incentivo, um mecanismo que faça com que 

esse desconto seja imediato. 

Para agravar ainda mais a situação as empresas que se enquadram 

precisam obedecer a critérios. Um deles é terem uma arrecadação com teto 

estipulado de R$ 48 milhões. Nos últimos dois anos esse teto aumentou 

consideravelmente. Subiu de R$ 12 milhões para R$ 24  milhões e de R$ 24 

milhões para R$ 48 milhões. Essa atitude inviabiliza a participação da maioria das 

empresas. Veja-se o exemplo do Ceará, onde participamos com apenas 2% do PIB 

nacional e onde apenas doze pessoas (grupos) detem o capital quase que absoluto 

do Estado.  

Existe ainda, o caso das empresas que são beneficiadas com a guerra fiscal, 

principalmente no Nordeste, onde elas são isentas com 100% dos encargos, mas 

não existe uma política para enquadra-las dentro desta lei. 

Sugerimos a criação de um mecanismo para que não somente as empresas 

com lucro real, que obedecem ao teto de R$ 48 milhões, mas também as empresas 

com lucro presumido e as empresas com isenção fiscal se enquadrem na lei para 

que possamos estar construindo cultura para todos e para todas. 

Como está, a atual lei prejudica principalmente a região Nordeste, que não 

conta com grandes empresas, em comparação com a região sudeste. 

 

Maria Íris Tavares Farias 

Deputada Estadual PT - Ceará 
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FÓRUM DOS MUSEUS DE PERNAMBUCO 

 

Carta de Princípios 

 

O Fórum dos Museus de Pernambuco, criado em 1992 e retomado a partir do 

ano de 2000 é composto por profissionais da maioria dos Museus das esferas 

federal, estadual, municipal e particular, assim como representantes de espaços 

culturais, fundações, casas históricas, memoriais, arquivos, antiquários e  galerias 

de arte, que em reuniões mensais, vêm discutindo as temáticas relacionadas aos 

interesses e problemas que fazem o cotidiano dessas entidades. 

 

No período de 26 a 28 de novembro de 2002 realizou-se o Seminário Museus: 

Missão, Gestão e Incentivo e com base em dois documentos - a Carta do Rio 

Grande do Sul aprovada no 8º Fórum Estadual de Museus (maio de 2002) e o 

documento A Imaginação Museal a Serviço da Cultura no Brasil,  organizado pelo 

Conselho Federal de Museologia – COFEM (novembro de 2002) e, ainda, com os 

aportes oferecidos pelas discussões e temas que vem sendo tratados, se elabora o 

presente documento que tem como objetivo apresentar propostas que auxiliem na 

definição de diretrizes e linhas de atuação geral para os Museus de Pernambuco. 

 

Como forma de definir o papel do Fórum como interlocutor e mediador na 

aproximação entre as entidades que fazem parte deste contexto, pretende-se 

ampliar as discussões, incluindo-se as instituições e setores do Governo vinculados 

aos seus participantes, assim como a mídia, os profissionais da cultura em geral e a 

população interessada. Espera-se que essas ações inspirem novos modelos de 

gestão capazes de criar suporte econômico, tanto para os empreendimentos 

educativos como para facilitar a atuação e função dos Museus junto às 

comunidades. 

 

Vale mencionar que as dificuldades destacadas nas discussões estão reveladas 

nas seguintes indagações: 

 

Como trabalhar com a História e a Memória disponibilizando os respectivos 

acervos e exposições para estimular novas leituras e novas interpretações 

dos temas pertinentes a cada uma dessas unidades culturais? 

 

Como criar mecanismos e normas de proteção dos acervos dos 

Museus junto as entidades governamentais e/ou privadas no sentido 

de valorizá-los e preservá-los, frente às solicitações por parte de 

empresas nacionais e internacionais, de empresários, para uso em 

eventos privados com obtenção de lucro? 

 

Como definir estratégias para beneficiamento dos Museus através 

das leis de incentivo à cultura? 

 

Referenciais para uma proposta 

 

Quanto à legislação, 

• defender a importância de ter representação efetiva (voz e voto) junto 

aos Conselhos de Cultura nas instâncias federal, estadual e municipal; 

 

Quanto à dinâmica operacional, 

• defender a criação de um Sistema Estadual de Museus do qual se 

pretende participem todas as instituições integrantes do Fórum, para 
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estabelecer em conjunto com o Governo do Estado, políticas, diretrizes, 

programas e legislações necessárias ao funcionamento de cada unidade; 

• ampliar a rede de amizade entre os Museus, através da informatização, 

propiciando maior intercâmbio, socialização das informações e a 

divulgação dos acervos; 

• estabelecer parcerias com as Secretarias de Educação (Estadual / 

Municipal) e Universidades para permitir uma maior acessibilidade dos 

estudantes aos Museus; 

• defender a criação de cursos de graduação e pós-graduação 

(especialização e mestrado), nas esferas Federal e Estadual, de 

museologia, arquivos e outros que venham preencher o déficit destes 

profissionais; 

• sugerir a introdução na grade curricular do Ensino Fundamental e Médio 

e no Curso de Formação de Professores, da disciplina Educação 

Patrimonial; 

• trabalhar pela valorização dos profissionais de Museus, defendendo, 

inclusive, a instituição de concurso público em todas as esferas de 

Governo para o preenchimento das vagas existentes;  

• promover, dentro de suas especificidades, programas de cursos, oficinas 

e treinamentos para os funcionários que trabalham nos Museus; 

• criar uma agenda anual de programação de atividades articuladas entre 

as instituições. 

 

Quanto a operacionalidade financeira, 

• selecionar os mecanismos de apoio e captação de recursos financeiros, 

buscando atrair os investidores culturais (instituições a qual cada 

unidade está subordinada e/ou empresas públicas ou privadas). 

 

As considerações expostas buscam valorizar e ampliar o papel dos Museus como 

agentes ativos não somente na preservação da memória nacional, mas também 

como divulgadores e formadores das novas gerações em cidadãos completos e 

participativos na formação da cultura brasileira múltipla e dinâmica.  

 

 

Recife, 31 de janeiro de 2003 

 

 

 

ENCONTRO DE ENTIDADES CULTURAIS DO ESTADO DO PIAUÍ 

 

 

CONTRIBUIÇÃO AO SEMINÁRIO REGIONAL DO RECIFE - 

CULTURA PARA TODOS – O FINANCIAMENTO DA CULTURA E AS LEIS 

DE INCENTIVO 

   

INTRODUÇÃO 

 

Na oportunidade em que se realiza o Seminário Regional no Recife, com a 

participação de artistas, produtores culturais e gestores de instituições culturais, o 

estado do Piauí envia sua contribuição relativa a mudanças sugeridas na política e 

financiamento público da cultura. 

Espera-se com isso participar da elaboração de novo modelo onde haja 

equilíbrio e justiça na distribuição do recursos e incentivos, descentralizando os 

investimentos nas regiões privilegiadas em detrimento das menos favorecidas e 

fortalecendo princípios da transparência e da democracia 
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ORIENTAÇÃO ESTRATÉGICA 

. Democratizar a cultura, descentralizar os investimentos e promover a 

inclusão cultural  das populações menos favorecidas.   

 

PROPOSTAS GERAIS: 

1. Criar mecanismos para distribuir de forma equilibrada o montante de 

recursos da renúncia fiscal do Governo entre o Fundo Nacional de Cultura - FNC e o 

Mecenato; 

2. Aplicar maior justiça distributiva com relação a transferência de recursos e 

incentivos a cultura direcionando-a para as regiões menos favorecidas; 

3. Aumentar para 1% as dotações orçamentárias para as entidades culturais 

a nível federal, estadual e municipal, sem confundir com a renúncia fiscal; 

4. Os tributos sobre as produções culturais devem ser carreados para 

implementar os fundos de cultura. 

5. Implantar Escritório de Representação do MINC em todos os Estados. 

6. Aumentar a disponibilidade de recursos para incentivar os eventos do 

Calendário Turístico-Cultural Brasileiro incluindo festas populares tradicionais e 

outras. 

 

PROPOSTAS ESPECÍFICAS 

Para a Lei Rouanet  

1. Engajar as instituições bancárias garantindo e facilitando a liberação de 

crédito  constante da Lei Rouanet; 

2. Ampliar a base de renúncia fiscal com relação ao lucro real de modo a 

alcançar as empresas de lucro presumido ou aprovação de projeto de lei, em 

tramitação, para substituir a base de cálculo do lucro para o faturamento das 

empresas, sem ônus para o Tesouro Federal. 

 

Atenciosamente,  

Severino 

86 223-8060 

 

 

FECEP 

FÓRUM DE ENTIDADES CULTURAIS DO ESTADO DA PARAÍBA 

Por uma Revolução Cultural Permanente 

  

Plano Cultura de Todos  

Contribuições do Estado da Paraíba 

 

Orientação Estratégica ao Governo LULA: 

Democratização, Descentralização e Inclusão Cultural 

  

Plano Plurianual 2004-2007 

  

Introdução 

 

  

Considerando o processo de cidadanização da Atividade Cultural brasileira em 

andamento, levando-se em conta toda uma Diversidade de fazeres, de propostas e 

de realizações na vastíssima área da Ação-Cultural; 
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Considerando que a Cultura Brasileira, ainda hoje em dia, persegue a “busca de 

uma identidade sua”, fazendo dispare, muitas vezes, o encontro e/ou convivência 

de diversas modalidades e práticas culturais do nosso povo, muitas das vezes, 

neutralizando uma possibilidade de Intercâmbio de fato; 

  

E, considerando ainda, que a Gestão Pública da Atividade Cultural, na maioria dos 

Estados Brasileiros, encontra-se entregue à sua própria sorte ou ao sabor do querer 

dos grupos políticos dominantes nas cidades/estados em geral, transformando-a 

numa espécie de “negócio de compadres”, dificultando o acesso primário e 

desburocratizado dos fazedores, realizadores e/ou agentes culturais aos ‘favores’ 

do Estado; fazendo parecer que a atividade estatal é algo inatingível, não-

transparente e equivocada do ponto de vista da população em geral; 

  

Nossas Entidades, reunidas neste Fórum mensalmente, continuam acreditando na 

democratização e descentralização das oportunidades de acesso aos bens-

simbólicos e imateriais, e na Cultura, como forma de estimularmos práticas de 

Cidadania para todos e todas que encontram-se imbuídos nesse fazer artístico e 

cultural, paraibano e brasileiro. 

  

Sendo isto que se apresenta, neste momento, Defendemos algumas ‘linhas de 

pensamento’, para implementação do grande PLANO PLURIANUAL DA CULTURA 

NACIONAL: 

  

  

1 - Transformar a LEI ROUANET unicamente em FUNDO DE INCENTIVO À 

CULTURA (F.I.C.) - desburocratizado e regionalizado:  

  

1.1 - Pelo reconhecimento de que a população brasileira em geral, se restringe de 

busca de seus Direitos Humanos por não dominar às ‘tecnologias burocráticas’, no 

seu calhamaço de papéis, que somente servem para ‘disfarçadamente afastar’ os 

não-habilitados nos melindres da papelada, portanto, inviabilizando a participação 

do Povo na disputa por verbas de sua propriedade. 

  

2 - Destinar 1% (um por cento) do IMPOSTO DE RENDA, das pessoas 

físicas e jurídicas arrecadado, para manutenção do F.I.C.:  

  

2.1 - De algum lugar terá de vir a verba para a manutenção do “Fundo de 

Incentivo à Cultura e às Artes no Brasil” – sugestão de nome – podendo uma 

de suas fontes estar no Imposto de Renda pago pelos brasileiros). 

  

3 - Substituir o MECENATO por uma LINHA DE FINANCIAMENTO para a 

produção/circulação artístico-cultural brasileira: 

  

3.1 - Arvoramo-nos a defender a concepção de que a grande maioria dos artistas 

têm absoluta dificuldade de “embate empresarial com a iniciativa privada”, ou seja: 

são criadores em potencial mas sem ‘interesse emocional’ para parlamento com 

donos de lojas, postos de gasolina, supermercados, comerciantes, industriais, 

trustes ou conglomerados nacional e/ou multinacional. Do ponto de vista ‘prático’, 

fazemos a defesa do velho “Crediário”. Especialmente com juros baixíssimos ao 

ano, para que Artistas do país possam emprestar do Governo – como num outro 

financiamento qualquer – para execução de seus projetos. Registre-se: A questão 

do Mecenato tem inviabilizado a Circulação e a Produção, especialmente no aspecto 

da captação, ante a insensibilidade do empresariado (Paraibano) em geral. 
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4 - Criação de formas de CONTROLE SOCIAL LOCAL (municípios, estados e 

federação) para gerir os recursos da lei:  

  

4.1 - Quaisquer instrumentos de participação e/ou concorrência públicas, 

necessariamente, precisam estar constituídos, na forma e conteúdos, em 

consonância com as expectativas da população: paridade, eqüidade e 

transversalidade, são características indissociáveis aos projetos e/ou programas 

de cujos quais dependam/necessitem um controle direto da sociedade. 

  

5 - Fortalecimento da Comissão Nacional de Incentivo Cultural - CNIC, para 

torná-la representativa dos estados brasileiros, destituindo-a da condição 

de Notável:  

  

5.1 - Qualquer pretensão neste sentido terá que fundamentalmente passar pelo 

crivo do Movimento Cultural Organizado ( M.C.O. ) – através de suas Entidades 

- em cada Estado, primeiro segmento interessado em que as coisas da Cultura 

apresentem ética, transparência, estética e cidadania. Defendemos não perder a 

lógica da “democratite”, que os intelectuais interesseiros chamam de ‘botar terra’ e 

acham ‘longo demais’.  

  

6 – Assegurar, nos CONTRATOS PÚBLICOS relativos à área cultural, a 

adoção de CRITÉRIOS DE GÊNERO, RAÇA E ETNIA:  

  

6.1 - Conforme determinado no Decreto Federal de nº 4.228/2002 que criou o 

“Programa Nacional de Direitos Humanos - PNDH II” – reserva de mercado 

de trabalho para Mulheres, Negros, Portadores de Deficiência – e, evidentemente a 

ampliação do “rosto na mídia” para os demais outros discriminados – ciganos, 

índios, idosos, crianças, etc. 

  

 

7 - Restauração imediata do PATRIMÔNIO ARQUITETÔNICO, ARTÍSTICO E  

CULTURAL Brasileiro:  

  

7.1 - A exemplo da ‘Aldeia de Arcozelo’, em Patí do Alferes, no Estado do Rio de 

Janeiro, além doutros a serem identificados, catalogados e publicizados para a 

população e Comunidade Cultural ( como forma de ampliar suas possibilidades de 

centro produtor/difusor de arte e de cultura ). 

  

8 - Fixação de RECURSOS PRÓPRIOS para estímulo a eventos que fazem 

parte do CALENDÁRIO TURÍSTICO-CULTURAL DO ESTADO BRASILEIRO:  

  

8.1 -  A exemplo do Carnaval, Semana Santa ( Paixões de Cristo ), Festas 

Populares-Religiosas, São João, Festas do Folclore Nacional, Festas da Tradição 

Ancestral Negra/Indígena/Cigana e Festividades do Natal e Reveillon – Defendemos 

a participação do Estado Brasileiro através de “Editais Temáticos”, com regras 

específicas e transparentes para cada caso. 

  

9 - Reformulação nos EDITAIS DE MONTAGEM E/OU CIRCULAÇÃO de 

espetáculos artístico-culturais, com vistas a garantir a participação e a 

inclusão de todos os Estados da Federação no processo: 

  

9.1 - Defendemos estabelecer cotas de participação por Unidade Federativa, para 

que se garanta a existência de recursos para toda a Produção/Circulação brasileira, 

de forma igualitária, independentemente de sua utilização pela Comunidade 

Cultural localizada. 
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10 - Criação de um PROGRAMA BRASILEIRO PARA MANUTENÇÃO DE 

ORGANIZAÇÕES CULTURAIS da sociedade civil organizada, de direito 

privado e sem fins lucrativos:  

  

10.1 - Defendemos um estudo na legislação, no sentido de que essas organizações 

possam tornar-se Prestadoras de Serviços Públicos ao Estado Brasileiro contra 

pagamento através de repasse de equipamentos tecnológicos ( material 

permanente de sua necessidade ) específicos de sua utilização no atendimento às 

suas necessidades ante a população ). 

  

11 - Criação de uma LEGISLAÇÃO DE PROVIMENTO ÀS NECESSIDADES DO 

MOVIMENTO DE CULTURA POPULAR, através de seus grupos e 

organizações:  

  

11.1 - Defendemos um estudo minucioso acerca dos critérios norteadores do 

Investimento Brasileiro neste aspecto da Criação, Produção e Circulação do “fazer-

cultural-artístico-popular”, devido ao processo de ‘atravessamento’ das matizes 

para-folclóricas, via de regra as únicas agraciadas em acesso, devido a dominarem 

as linguagens e instrumentos do processo de barganha. Registre-se: não 

defendemos o desperdício de divisas com eternas capacitações para o pessoal de 

Cultura Popular. Apelamos para o entendimento de que, quem faz renda, acarajé, 

lapinha/pastoril, congada, embolada, argolinha, reizado/boi-de-reis/cavalo-

marinho, nau-catarineta, banda-cabaçal e coisas ( culturas ) do gênero, se orienta 

pela “tradição” – estando geralmente distanciada da burocracia-funcional do 

‘bureaux-cultural’. 

  

 

12 - CRIAÇÃO DE 05 CONSELHOS REGIONAIS DE CULTURA no Brasil ( 

Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul ) compostos por 

representantes do governo federal, dos governos estaduais e das 

entidades culturais de âmbito estadual para, anualmente em Fórum amplo, 

avaliar e propor políticas públicas implementáveis à área cultural:  

  

12.1 - Defendemos assentar representação do Governo Federal, dos Estados e das 

Entidades Culturais dos estados brasileiros num grande “Fórum Anual”, para tratar 

Assuntos Culturais em geral, propondo linhas e alternativas para que a Cidadania 

Cultural avance. Defendemos, ainda,  que a Escolha das Entidades Estaduais se dê 

através de uma “Assembléia da Classe Artística”, em cada Estado, articulada a 

partir da junção de, no mínimo, 03 (três) Entidades de âmbito estadual local, 

constituídas em “Forúm de Entidades Culturais”, estando este em articulação com o 

Ministério da Cultura. 

  

13 - IMPLANTAÇÃO DE ESCRITÓRIOS ESTADUAIS do Ministério da Cultura 

(MinC), localizados em todos os estados brasileiros:  

  

13.1 - Atestamos que existe uma carência de relacionamente direto entre os 

fazedores de arte e cultura – nos Estados onde moramos e convivemos, onde 

dominamos a “nossa compreensão de mundo” – com o Governo Federal. 

Entendemos que a comunicação tem existido apenas entre o MinC e as instituições 

públicas estatais que, na maioria das vezes, privam-nos das informações 

relacionadas com o interesse coletivo. Com a implantação dos Escritórios, o MinC 

estaria presente em todas as Unidades da Federação, evidentemente, facilitando 

um diálogo ‘não-virtualizado’, como tem acontecido até então. Registre-se:  Isso 

parece-nos o fomento à exclusão digital.  
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14 - Reformulação do PROGRAMA DE DIFUSÃO CULTURAL –  CONCESSÃO 

DE PASSAGENS do MinC:  

  

14.1 - Defendemos a destinação de cotas específicas para os Estados do país, 

como forma de evitar um “super-oferecimento” das verbas destinadas do Programa 

para algumas Regiões, em detrimento de outras – de certa forma, o Programa em 

questão tem se comportado como “prioridade do eixo Rio-Sul”. 

 

  

15 - Estabelecimento de uma LINHA DE CRÉDITO para as 

Organizações/Entidades da área cultural brasileira:  

  

15.1 - Defendemos a implementação de estudos legislativos, no sentido da 

Abertura de Crédito, a juros reduzidos e com carência de um ano, como forma de 

facilitar a Infraestrutura Material dessas Organizações/Entidades. 

  

Conclusão 

  

É com essa pauta de reivindicações que, hoje, o FÓRUM DE ENTIDADES 

CULTURAIS DO ESTADO DA PARAÍBA vem de público assumir o compromisso 

irrestrito com a Cidadania Cultural incorporada ao Programa de Governo de Vossa 

Excelência, Sr. Luís Inácio Lula da Silva, Presidente da República Federativa do 

Brasil. 

  

SATED-PB 

Sindicato dos Artistas e Técnicos 

em Espetáculos de Diversão no Estado da Paraíba 

 

 

  

FPTA 

Federação Paraibana de Teatro Amador 

LACAT-PB 

Liga das Agremiações do Carnaval Tradição 

MNPB 

Movimento Negro da Paraíba 

COOPERARTE 

Cooperativa dos Artistas da Paraíba 

OMB-PB 

Ordem dos Músicos do Brasil – Seção Paraíba 

BASE 

Coletivo Interativo de Artes Plásticas – PB 

FEQUAJUNEPB 

Federação Paraibana das Quadrilhas Juninas do Estado da Paraíba 

MUSICLUBE-PB 

Musiclube da Paraíba 

ASTARTE 

Associação dos Artesãos da Casa dos Artesãos Paraibanos 

  

Paraíba / Julho / 2003. 
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Ivaldo Inácio Gomes 

 

Propostas para modificação na Lei Federal: 

 a) Que se desburocratize os mecanismos de financiamento do Ministério da 

Cultura, simplificando o seu acesso, inclusive, melhorando os questionários de 

preenchimento a obtenção de recursos/financiamentos; 

  

b) Que as Leis Ruoanet e do Áudio Visual,  transforme-se num fundo de 

financiamento direto, com o governo federal definindo em legislação própria, um 

percentual de 1% do imposto de renda das pessoas jurídicas e 0,25% das pessoas 

físicas, que irão compor um Fundo de Desenvolvimento Cultural para o Brasil; 

  

c) Que os recursos desse fundo sejam disponibilizados de forma regional, para que 

possamos contemplar todos os Estados da Federação; 

  

d) Que seja extinto o modelo de captação feita da forma atual e que o 

financiamento seja direto: Ministério da Cultura/Comissão Normativa-

regionalizada/Entidade proponente/artista; 

  

e) Que 10% do Fundo de Desenvolvimento Cultural para o Brasil, seja gasto no 

apoio, na divulgação e na preservação da Cultura Popular; 

  

f) Que seja divulgado mensalmente, os projetos aprovados,  montante de recursos 

liberados e o saldo dos recursos restantes, para que seja dada transparência a todo 

o processo; 

  

g) Que se distribua recursos para todas as áreas da cultura, garantindo-se assim, 

que todas elas possam receber apoio ao seu desenvolvimento. 

  

Ivaldo Inácio Gomes 

Professor Rua dos Eucaliptos 284 - Conjunto Anatólia - João Pessoa - PB - CEP 58 

052 060 - Tel 083 235 4597 

 

 

 Ana Cláudia Dias Vasconcelos  

 

A CARA DO MARKETING CULTURAL DO BRASIL -  23/07/03 

 

Antes de sugerir mudanças na lei federal de incentivo à cultura, gostaria de 

convidar o público participante a refletir comigo. Queremos o Marketing Cultural do 

Brasil adaptado às nossas necessidades. Onde todos possam sair ganhando: 

artistas, produtores, gestores, patrocinadores e o povo de todas as regiões do país.  

O primeiro passo é abolir, de uma vez por todas, o uso do verbo no infinitivo 

quando não conseguimos falar tecnicamente das etapas de construção e avaliação 

da produção cultural brasileira e dizemos: o fazer teatral é fundamental para a 

educação nas escolas! Fazer teatral? Fazer cultural?  

O segundo é aproximar, de fato, a Antropologia, a Comunicação, a Economia, a 

Educação à análise dos modelos e formatos que até agora utilizamos para elaborar 

produtos e serviços culturais. Reinventar o nosso mercado com ciência. Observá-lo 

e defini-lo, tecnicamente, para que haja negócios, gere empregos, especialização 

de profissionais, resultados e  estatísticas, através de pesquisas de opinião e 

estudo de perfil.  

Boa parte dos nossos produtos ou serviços culturais são formatados dentro do 

modelo americano de show business. Os números nos remetem de imediato ao 

resultado do empreendimento. Quanto mais pessoas assistindo ao show do artista 

WZ, mais retorno terão todos os envolvidos no evento. Neste caso, podemos 
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observar ainda, que quase tudo é mega. A estrutura é mega, o cachê geralmente é 

mega. O ingresso não sai barato, provocando a exclusão de muitos – mesmo assim 

dá muita gente – e o retorno de mídia é garantido. Como nem tudo é brilho, às 

vezes, o prejuízo também é mega. 

Nos últimos anos, alguns profissionais - fortalecidos pelo surgimento do Terceiro 

setor no Brasil - vêm nos mostrando que dá para trabalhar produtos culturais e 

atingir objetivos mais abrangentes, alguns à médio e outros à longo prazos. O 

caminho é experimentar novos modelos - a maioria em pequenos formatos – e 

reavaliar regularmente o empreendimento, juntamente com o seu público alvo. Em 

outras palavras: Introduzir a arte educação brasileira ao entretenimento. Na 

Museologia esta atividade é chamada de Educação Patrimonial. 

Precisamos acompanhar com olho clínico o desenrolar dessas novas atividades 

culturais. Já temos vários exemplos bem sucedidos. Não só em ONGs, mas 

desenvolvidos por grupos artísticos, iniciativas governamentais. Temos que 

registrar que tipo de didática estão usando? Quais são os seus medidores de 

resultados? Como foi sua avaliação de impacto e qual é a sua  periodicidade de 

avaliação de acompanhamento? O que diz a comunidade beneficiada pelo projeto 

depois do seu término? Quem são os novos profissionais da arte educação 

brasileira envolvidos nesse tipo de vivência?  

Todos esses dados devem ser amplamente divulgados para possibilitar o acesso 

dos profissionais às novas didáticas aplicadas e o estudo de novas nomenclaturas, 

modelos, formatos, produtos e formação de um mercado legítimo. Elaborados por 

brasileiros para os brasileiros. Que possam nos divirtir e também corresponder à 

nossa sede de identidade e cidadania. 

 

 

 

                                               Ana Cláudia Dias Vasconcelos  

                     Jornalista e sócia da DiaSanto Projetos Especiais  

                                  (escritório de criação de projetos antropológicos)                                                            

                                                                                     

                                                                                                 

Mauricio Corrêa da Silva  

 

Ao  

Ministério da Cultura  

Regional Norte/Nordeste  

Taciana Portela  

Representante Regional  

 

Prezada Companheira,  

 

Gostaria de elogiar o trabalho que está sendo realizado , afinal provocou  

debates das mais variadas formas e conteúdos, espero que o novo portal do  

Minc mantenha vivo esse momento,  importante para a cultura como um todo .  

 

Primeiro é preciso reforçar o pedido de aumento da verba do ministério para  

1% do orçamento da união. Esse movimento pode também aproveitar a recente  

frente parlamentar criada pelo senador Aluízio Mercadante , assim como  

integrantes da câmera federal, produtores, artistas, órgãos de comunicação  

em fim todos unidos para essa causa que com certeza é essencial para o  

ministério , afinal só assim , no meu modo de ver, será possível por em  

pratica uma política cultural  e não somente as leis de incentivos , como  

vários articulistas já disseram .  
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Quanto à questão do fundo nacional  tem que ser realmente recurso financeiro  

e não dotação orçamentária e em relação aos sistemas de incentivos já  

existentes podem ser mais bem aproveitados ,abaixo elenco algumas sugestões:  

 

 

1) a cada ano fiscal as empresas estatais declarem e divulguem no site do  

ministério da cultura suas verbas para leis de incentivos e patrocínio  

2) apoio incondicional a descentralização das verbas inclusive nos estados  

facilitando assim o mercado cultural no interior  

3) percentual estipulado para as empresas privadas e estatais utilizarem em  

suas fundações  

4) uma campanha elucidativa, ministério da cultura , receita federal e  

SEBRAE   para pessoas físicas  e micro empresários no que concerne a   

investimentos culturais através de leis de incentivo  

5) criar mecanismos (percentuais) que favorecem cursos  de capacitação na  

área cultural inclusive para advogados e contabilistas  

6) após o término dos seminários e a proposta do ministério  , seja a  

criação de fundos, manutenção dos mecanismos de incentivos ou outros, será  

uma ampla divulgação e cursos regionais (multiplicadores) das novas formas  

de ação.  

 

Outras formas de participação do ministério para o setor de audiovisual:  

 

1) criar grupos de trabalhos interministeriais e com a classe cultural  para  

 a questão da cultura na OMC , visando os nossos direitos de  

incentivos,mercado de trabalho e comercialização  

2) regionalização das verbas da ANCINE  

3) o apoio do ministério à lei da regionalização  dos programas de  

televisão.  

4) aproveitar a rede nacional do SEBRAE para que a mesma se torne uma grande  

distribuidora de produtos audiovisuais  

5) esclarecer  a proposta dos CTAV regionais  e reforçar a questão da  

formação e cursos de reciclagem profissional permanentes  

6) aproveitar o concurso de documentários para estreitar laços com as redes  

de tv pública  

7) além da construção de novos espaços culturais verificar a situação dos já  

existentes  e caso a caso possibilitar melhoras no que for necessário  

8) valorizar os centros de documentação audiovisual  e levantar dados para  

se criar um grande cadastro nacional da nossa memória audiovisual  

9) encontrar soluções para as taxas de importações de produtos audiovisuais  

 

 

Recife 24 de julho de 2003  

 

Mauricio Corrêa da Silva  

(81-  91289390)  

3Brasis Comunicação Cultural  

Membro da Diretoria da ABD/APECI - Ass. Brasileira de Documentaristas e Ass.  

Pernambucana de Cineastas  

Membro do Conselho Deliberativo do FUNCULTURA/PE 
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Raymundo Campos 

 

 

MinC - SEMINÁRIO CULTURA PARA TODOS – 29.07.03 

Propostas e subsídios para uma legislação de financiamento da cultura, que 

proporcione proteção e justiça ao Produtor Cultural propriamente dito, o autor, o 

criador, o artista, o intérprete.  

Título: Proposta para uma Legislação mais justa 

Autor: Raymundo Campos 

Produtor Cultural 

Representante dos Produtores Culturais junto à Assembléia Legislativa do Estado 

de Pernambuco, para os estudos de modificação da Lei Estadual de Incentivo à 

Cultura  - Biênio 2001/2002 

Endereço: Rua 48, n°595, apto. 602, Bairro do Espinheiro, Recife, Pernambuco 

CEP 52 050 – 380 

Fones: 81 9987 0375 – 99475352 

 

  

I - Regionalização dos Recursos Federais 

A necessidade de uma revisão na distribuição regional dos recursos públicos 

federais destinados ao financiamento da produção cultural pode ser visualizada pela 

análise de alguns dos indicadores desta injusta prática, como podemos verificar a 

seguir: 

 

No período compreendido entre os anos de 1996 e 2001, seis anos, os projetos 

culturais, como um todo, dos Estados do Rio de Janeiro e São Paulo captaram R$ 

930 milhões, enquanto os projetos culturais do Estado de Pernambuco captaram 

apenas R$ 15 milhões. 

Os projetos culturais do Rio de Janeiro e São Paulo captaram 62 vezes a 

importância captada por Pernambuco. Os projetos culturais de Pernambuco 

captaram o equivalente a 1,6% do total captado pelos citados Estados do sudeste. 

Na área de música, os Estados do Rio de Janeiro e São Paulo captaram R$ 198,5 

milhões, enquanto o Estado de Pernambuco captou R$ 0,623 milhão (seiscentos e 

vinte e três mil reais). 

Na área musical os dois Estados do sudeste captaram 318 vezes a quantia que 

Pernambuco captou. Em termos percentuais, os projetos de Pernambuco na área 

de música captou o equivalente a 0.31% do total alcançado pelos dois Estados 

citados. 

 

Da Legislação pertinente: 

Lembramos que a LEI N º 8.313 DE 23.12.91 - LEI ROUANET determina em seu 

Artigo primeiro: 

Art. 1 º - Fica instituído o Programa Nacional de Apoio à Cultura – PRONAC, com a 

finalidade de captar e canalizar recursos para o setor de modo a: 

I  

II – promover e estimular a regionalização da produção cultural e artística 

brasileira, com valorização de recursos humanos e conteúdos locais; 

III – apoiar, valorizar e difundir o conjunto das manifestações culturais e seus 

respectivos criadores; 

IV – proteger as expressões culturais dos grupos formadores da sociedade 

brasileira e responsáveis pelo pluralismo da cultura nacional; 



Página 323 

 

V – salvaguardar a sobrevivência e o florescimento dos modos de criar, fazer e 

viver da sociedade brasileira; 

 

E ainda no seu artigo 4°: 

Art. 4º Fica ratificado o Fundo de Promoção Cultural, criado pela Lei n° 7.505, de 2 

de julho de 1986, que passará a denominar-se Fundo Nacional da Cultura - FNC, 

com o objetivo de captar e destinar recursos para projetos culturais compatíveis 

com as finalidades do PRONAC e de: 

I - estimular a distribuição regional eqüitativa dos recursos a serem aplicados 

na execução de projetos culturais e artísticos; 

 

Comentário: 

 

Podemos observar que a legislação determina, desde a sua concepção e existência, 

a regionalização da distribuição e aplicação dos recursos públicos federais no 

incentivo à produção cultural brasileira. 

 

A concentração dos investimentos públicos no eixo Rio de Janeiro/São Paulo nunca 

foi previsto nem recomendado pela legislação de incentivo à produção cultural. 

 

A correção desta injustiça, e desrespeito às determinações legais, é facilmente 

possível, devido ao fato de que não será necessário criar nenhum novo dispositivo 

legal. Basta cumprir as determinações da legislação.  

 

Proposta ou Sugestão: 

 

Os recursos do Fundo Nacional de Cultura, previstos nos Incisos de I a XIII de Art. 

5° da Lei n° 8.313, de 23.12.1991, acrescidos das contribuições das empresas 

Estatais diretamente ao FNC, conforme o previsto no Art.18 e nos termos do Inciso 

II do Art. 5° da acima citada Lei Rouanet, seriam utilizados, pela administração do 

citado FNC, para financiar projetos culturais em proporcionalidade direta 

relativamente à população da região ou do estado. 

 

Observamos que o Estado, na condição ou qualidade de sócio majoritário das 

Estatais, poderia determinar que estas empresas só praticassem o Mecenato sob a 

forma de incentivo a projetos culturais em favor do FNC, com destinação livre, de 

acordo com os artigos 17 e 18 no seu Inciso II, alínea c, do Decreto n° 1.494, de 

17 de maio de 1995. 

 

Não entendemos que seja necessária, neste momento, a delegação aos Estados, ao 

Distrito Federal e aos Municípios, quanto aos processos da análise, da aprovação, 

do acompanhamento e da avaliação, conforme a possibilidade prevista no Art. 39 

do Decreto n° 1.494/95. Os processos citados acima poderiam continuar a ser 

realizados pela CNIC, até a consolidação dos novos procedimentos legais. 

Lembramos que algumas experiências com Comissões Estaduais, para deliberações 

sobre projetos no âmbito do Estado, apresentaram resultados trágicos, para a 

produção cultural e para os produtores culturais, devido principalmente à 

voracidade dos representantes do poder público por  mais poder e a falta de apetite 

dos mesmos em relação ao respeito à legislação. 
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MinC - SEMINÁRIO CULTURA PARA TODOS – 29.07.03 

 

Propostas e subsídios para uma legislação de financiamento da cultura, que 

proporcione proteção e justiça ao Produtor Cultural propriamente dito, o autor, o 

criador, o artista, o intérprete.  

Título: Proposta para uma Legislação mais justa 

Autor: Raymundo Campos 

Produtor Cultural 

Representante dos Produtores Culturais junto à Assembléia Legislativa do Estado 

de Pernambuco, para os estudos de modificação da Lei Estadual de Incentivo à 

Cultura  - Biênio 2001/2002 

Endereço: Rua 48, n°595, apto. 602, Bairro do Espinheiro, Recife, Pernambuco 

CEP 52 050 – 380 

Fones: 81 9987 0375 – 99475352 

 

II – Da proteção ao produtor cultural propriamente dito. 

 

COMENTÁRIO 

A legislação de incentivo à cultura, seja no âmbito estadual ou federal, ao longo de 

sua existência sofreu diversas intervenções ou modificações que favoreceram ou 

protegeram setores que não necessitavam de proteção e que, talvez, nem 

deveriam constar como beneficiários de uma legislação de incentivo à produção 

cultural. 

É o caso, por exemplo, da ampliação do espaço destinado ao patrocinador que, ao 

investir em algum projeto cultural de terceiros, não poderia ter nenhuma vantagem 

financeira ou material em decorrência do patrocínio que viesse a efetivar. Proibição 

estendida aos parentes em 3° grau, os afins e até a seus funcionários graduados, 

conforme o disposto no caput do Art. 27,§ 1° e suas alíneas. 

Com isto as empresas só poderiam patrocinar, pelo mecenato com incentivos 

fiscais, pessoas físicas ou jurídicas de natureza cultural não vinculadas ao 

patrocinador, ou seja, só poderiam patrocinar projetos culturais de terceiros. 

Com a modificação proposta para o artigo 27, com o acréscimo do § 2°, realizada 

pela Lei 9.874, de 23 de novembro de 1999, que reza: 

  

“§ 2° Não se consideram vinculadas as instituições culturais sem fins lucrativos, 

criadas pelo doador ou patrocinador, desde que devidamente constituídas e em 

funcionamento, na forma da legislação em vigor."  

 

entra em vigor este dispositivo que permite ao patrocinador patrocinar a si mesmo, 

é anulado na realidade todas as proibições constantes do mesmo ART. 27, caput, e 

seu § 1° e suas alíneas. É evidente que esta medida reduz o montante de recursos 

que poderiam ser disponibilizados pelo mecenato praticado por empresas privadas 

em benefício dos produtores culturais propriamente ditos. 

Empresas poderosas criaram, ou fortaleceram, suas instituições culturais sem fins 

lucrativos. 

Se travestiram em produtoras culturais, utilizando a sua própria cota de renúncia 

fiscal em benefício próprio, sem ter que bater de porta em porta mendigando 

patrocínio, e atuando principalmente na fase do sistema de distribuição ou 

intermediação, para que pudessem usufruir dos benefícios de uma legislação que, 

inicialmente, deveria estimular e proteger o produtor cultural propriamente dito. 

Com a agravante de apresentarem evidentes poderes para pressionar outras 

empresas, com as quais se relacionam comercialmente, para que estas, também, 

destinem seus recursos provenientes de renúncia fiscal para os projetos de 

intermediação propostos pelas instituições culturais sem fins lucrativos criadas pelo 

patrocinador poderoso economicamente. Drenando, mais ainda, os possíveis 
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recursos que poderiam ser captados pelos produtores culturais propriamente ditos, 

aqueles que atuam na primeira fase da cadeia produtiva da cultura, os criadores, 

os autores, os artistas e intérpretes. 

 

Só restam, efetivamente, os recursos das empresas estatais e do Fundo Nacional 

de Cultura, para atender o mecenato previsto na legislação original, o qual deveria 

apoiar, estimular, proteger e salvaguardar a sobrevivência da produção cultural 

propriamente dita e seus agentes. 

 

A Lei do audiovisual é uma exceção positiva, pois pretende, ostensivamente, 

proteger de modo eficaz a produção de obras audiovisuais cinematográficas 

brasileiras de produção independente. 

Protege os produtores cinematográficos, os quais atuam na primeira fase do 

processo produtivo, contra a ação dos intermediários, distribuidores e exibidores, 

os quais atuam, por sua vez, nas outras fases do referido processo. Outras fases e 

outros agentes, com sua própria importância no sistema da produção cultural, mas 

que não devem prejudicar a fase da produção propriamente dita. 

Protege o produtor cinematográfico propriamente dito, melhor ainda, ao definir, 

claramente, os significados dos diversos termos empregados nos textos legais, e, 

principalmente, explicita as diversas fases do sistema de produção cultural. 

Conforme consta em diversos artigos da referida legislação específica. Verificar os 

Artigos 1° e 2° da Lei n° 8.685, de 20.07.93, os Artigos 4°, 13 e 14 do decreto n° 

974, de 08.11.93, os Artigos 1°, 6°, 7°, 22, 25, 31, 32, 43, 47, 56, e 57 

 

Observamos, porém, que para aqueles que atuam na primeira fase do sistema de 

produção cultural, os produtores culturais propriamente ditos, os que criam, os 

autores, os intérpretes, os que praticam o ato, o processo ou efeito de produzir o 

produto ou a obra cultural, nenhuma proteção efetiva existe que possibilite, 

efetivamente, a captação dos recursos para a execução de seus projetos culturais, 

que nada mais são que a possibilidade da concretização de sua obra ou produto 

cultural. Obra cultural ou artística, que, no caso, é a essência e motivo de sua 

dedicação profissional e de sua própria vida ou modo de viver. 

 

Observamos, também, que o produtor cultural propriamente dito está jogado na 

vala comum dos beneficiários, onde constam como agentes culturais todas as 

pessoas físicas ou jurídicas de natureza cultural. Aparentemente, ao estender à 

todas as pessoas físicas, entendidas como pessoas naturais, os benefícios da 

legislação, pretendeu o legislador dar maior abrangência aos efeitos da Lei. O que 

se verifica é que bem poucos conseguem captar recursos. Os produtores culturais, 

pessoas físicas ou através de suas pessoas jurídicas, não têm como enfrentar com 

sucesso a concorrência de “instituições culturais sem fins lucrativos, criadas pelo 

doador ou patrocinador”  na disputa por patrocínio do mecenato com renúncia 

fiscal. Os custos da busca por patrocínio para os produtores culturais é alto, 

consumindo seus parcos recursos e gerando desestímulo. O custo para estas 

“instituições sem fins lucrativos, criadas pelo doador ou patrocinador” é 

insignificante, pois a captação é interna ou através de pressão simples sobre 

fornecedores ou clientes.  

 

 

DA LEGISLAÇÃO PERTINENTE 

Lembramos que a Lei determina promover, estimular, apoiar, valorizar, proteger, 

salvaguardar, etc., a produção cultural e artística sob diversos títulos e modos. 

Verificamos, também, que a legislação cita como personagem ativo ou protagonista 

da mesma, em várias situações e ocasiões, o criador, o autor, o artista. 
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Constatamos que a referida legislação considera como agente político, com direito 

a representação no trato oficial dos assuntos da cultura e na organização sistêmica 

da área cultural, o criador e o artista. 

Podemos notar que a legislação fala em “produção cultural”, e omite ou restringe o 

termo “produtor cultural”, talvez devido ao fato de que o mesmo é utilizado, usado, 

gasto e desgastado, de modo genérico, inexato e impreciso. 

Pode-se conferir as afirmações acima expostas mediante a leitura dos Artigos 1° 

nos seus Incisos II, III, IV e V, no Artigo 3° em seus Incisos I, II e III e Artigo 31 

da Lei n° 8.313, de 23.12.91. 

Podemos concluir que enquanto o patrocinador ampliou o seu espaço na legislação, 

apesar de não fazer parte, em nenhum momento do Sistema de Produção Cultural, 

tornando-se um agente autônomo, auto suficiente e independente devido ao seu 

singular sistema de captação de recursos, o criador, o autor e o artista tiveram os 

seus espaços não protegidos, comprometidos e reduzido à insignificância. 

 

 

PROPOSTA 

a) Incorporar ao corpo da Lei as definições dos diversos termos envolvidos e que 

possuem um uso impreciso, indevido ou inexato.  

 

b) Propor e definir o Sistema de Produção Cultural com quatro fases básicas, 

conforme proposto ou exposto pelo Dicionário Crítico de Política Cultural, de 

Teixeira Coelho, que são:  

1. A fase da produção propriamente dita do objeto cultural ( Preparação do 

roteiro, filmagem, montagem de um filme, impressão de um livro, montagem 

de uma peça teatral, etc.); 

2. A fase da distribuição desse produto a seus consumidores finais ou aos 

intermediários, que num segundo momento, permitirão o acesso ao produto por 

parte dos consumidores interessados (distribuição do filme pronto às salas de 

exibição; distribuição do livro às livrarias e pontos de venda); 

3. A fase da troca ou permuta do direito de acesso ao produto cultural por um 

valor em moeda; 

4. A fase do uso: momento da exposição direta do produto cultural àqueles a 

quem se destina e de sua apropriação por parte do público 

 

O advento das definições é que vai permitir uma interpretação precisa e segura da 

legislação, possibilitando uma administração mais justa e eficaz das determinações 

e orientações legais quanto ao protagonista da legislação: o produtor cultural que 

atua na primeira fase do Sistema de Produção Cultural, ou seja, o autor, o criador, 

o artista. 

 

Queremos ressaltar que os agentes que operam nas outras fases do sistema de 

produção cultural são igualmente importantes e necessários, mas acreditamos que 

qualquer estudo ou pesquisa que tenha como objeto os projetos culturais que 

captaram recursos, certamente que apontarão a sua maioria como projetos 

culturais não apresentados por artistas, autores e criadores, e sim por 

intermediários de várias espécies. 

 

c) Proteger o criador, o autor, o artista, protagonistas da legislação, mediante 

determinação de utilização de parte dos recursos do FNC e do mecenato das 

Estatais para atender exclusivamente a projetos de autoria do criador, autor ou 

artista para realização de sua própria obra. 
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III – Da Utilização de Sorteio para escolha entre projetos culturais 

equivalentes 

 

COMENTÁRIO 

 Com a regionalização dos recursos e a concentração dos recursos do mecenato das 

estatais no FNC ou em algum Fundo Regional de Cultura que venha a ser criado, 

surge um questionamento quanto à definição do modo como seria realizada a 

escolha dos projetos que seriam contemplados diretamente com os recursos 

financeiros, uma vez que neste caso não haveria mais o papel de intermediação, 

exercido pelas empresas patrocinadoras, entre o projeto e os recursos financeiros. 

Lembramos que no caso de projetos de produtores culturais propriamente ditos, 

criadores, autores e artistas, para realização de sua própria obra, uma vez 

analisado o projeto cultural quanto à sua legalidade, adequação às normas legais, 

administrativas e procedimentos objetivos, e enquadrados nos objetivos da Lei não 

poderão ser objeto de apreciação subjetiva quanto ao seu valor artístico ou 

cultural. 

Devemos considerar, ainda, a necessidade exigida pela Lei e pela Constituição de 

ser observada a liberdade de expressão da atividade intelectual e artística, 

conforme o Artigo 5°, Inciso IX, da nossa Constituição Federal. 

Portanto, uma vez satisfeitas na análise, pautada por critérios de objetividade, as 

exigências objetivas, só restariam, para rejeitar a aprovação do acesso aos 

recursos financeiros proporcionados pelo Fundo Público a um projeto cultural deste 

tipo, (projeto do autor, criador ou artista para realização exclusiva de sua 

expressão intelectual ou artística consubstânciada na sua própria obra), os critérios 

subjetivos quanto ao seu valor artístico e cultural. Critérios subjetivos, estes, 

vedados pela legislação e que desrespeitariam a determinação Constitucional dos 

Direitos e Garantias Fundamentais. 

 

PROPOSTA 

Propomos a instituição de Sorteio público para definir quais projetos culturais, de 

autores, criadores e artistas, previamente habilitados de acordo com o 

regulamento, receberiam os recursos financeiros diretamente do Fundo Cultural. 

Seriam sorteados projetos culturais até que o somatório dos mesmos atingisse o 

total dos recursos do fundo disponíveis para aquele evento decisório específico. 

 

Com a utilização deste mecanismo do sorteio, estariam sendo preservadas as 

responsabilidades do gestor público quanto à Lei, à Constituição Federal, à Justiça, 

à Isonomia, à Isenção, à Legitimidade, etc. 

SUBSÍDIOS 

 

DO HISTÓRICO SOBRE A UTILIZAÇÃO DE SORTEIO PARA A DECISÃO SOBRE 

ESCOLHA DE IGUAIS 

 

A Administração Pública, desde a antigüidade, tem utilizado o critério do sorteio 

público quando surge a necessidade de decidir ou escolher entre os iguais, entre os 

componentes de um universo de pessoas com direitos e deveres equivalentes ou 

iguais, com a máxima isenção possível, quais seriam os excluídos, ou incluídos, em 

determinadas medidas, cargos, benefícios  ou situações. 

 

1 – A Administração Pública, através dos tempos, tem utilizado o mecanismo do 

sorteio para evitar causar injustiças, ilegitimidades e insatisfações, em lugar de 

utilizar o mecanismo das decisões tomadas por pessoa ou pessoas, devido as 

influências da emoção, da inimizade, da amizade, de fatores subjetivos ou de 

fatores inconfessáveis, que podem afetar, negativamente, a justiça de tais 

deliberações. 
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2 – O sistema de sorteio foi utilizado de modo explícito na Grécia Clássica, na 

Atenas democrática, como uma forma de evitar a corrupção, fraudes e 

favorecimentos ilegais, cometidas por ocupantes de cargos públicos. 

 

 

3 - Aristóteles, na sua obra “A Constituição de Atenas” cita cinqüenta e dois tipos 

de sorteio para a eleição para cargos públicos mediante a utilização do sistema de 

sorteio na Grécia Clássica, na Cidade de Atenas.  

 

 

No nosso Código de Processo Civil 

4 – O nosso Código de Processo Civil, no seu Artigo 252, determina que: 

 

“Será alternada a distribuição entre juizes e escrivães, obedecendo a 

rigorosa igualdade.”   

 

I – A solução, utilizada pelo poder judiciário para atender a esta exigência de 

igualdade quanto à distribuição de processos entre os juizes e os escrivães, foi a 

utilização do mecanismo do sorteio. 

 

II - Embora a recomendação para utilização deste mecanismo não esteja explícito 

no texto legal, ocorreu a consagração do seu uso, devido ao fato de, até hoje, não 

haver surgido uma maneira melhor para realizar a distribuição de processos, 

observando o critério da igualdade e, certamente o da isenção. 

 

III – Recentemente, com o advento da informática, alguns tribunais passaram a 

utilizar programa de computador, o qual realiza esta distribuição através de sorteio 

informatizado, substituindo, assim, o sorteio tradicional realizado por intermédio de 

dispositivos mecânicos. 

 

IV – O próprio Poder Judiciário, para poder administrar com Justiça a Justiça, inicia 

sua missão com a distribuição de processos mediante a utilização do expediente de 

escolha aleatória, ou sistema de sorteio.  

 

 

 

Dos Tribunais Eleitorais 

 5 – Os Tribunais Eleitorais costumam, para preservar a isenção, fazer, entre os 

partidos políticos, o sorteio dos locais estabelecidos para a veiculação das 

campanhas eleitorais através de “outdoors”. 

 

I – O jornal “Folha de Pernambuco” do dia 09 de julho de 2002, na página 06, avisa 

que os “Outdoors serão sorteados hoje” e que “os juízes Antônio Fernandes e 

Ricardo Paes farão sorteio”, conforme legenda de foto, onde aparecem os referidos 

juízes acionando um mecanismo de sorteio. 

 

Do Poder Executivo 

6 – O Diário Oficial do Estado de Pernambuco, Poder Executivo, publicado no dia 22 

de janeiro de 1998, na primeira página, noticia a distribuição de lotes de terreno e 

“kits” de material de construção de casa populares.  

 

Da mídia televisiva, quando da realização de debates entre candidatos 

7 – Durante debates entre os candidatos a presidente da República, a organização 

do evento e os candidatos aprovam regulamentos para ordenar o certame. 
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I - Entre as normas estabelecidas está a utilização de sorteio para definir entre os 

candidatos, entre os iguais quanto aos seus direitos e seus interesses, qualquer 

oportunidade de perguntas e respostas, bem como a seqüência em que os mesmos 

serão questionados pela direção do evento, pelos jornalistas presentes, bem como 

entre os entrevistados. 

 

II - Esta medida visa, evidentemente, evitar qualquer possibilidade de 

favorecimento ou constrangimento a qualquer um dos candidatos. A direção do 

debate procura transparecer, com esta utilização do sorteio, a sua isenção e sua 

imparcialidade, desvinculadas de qualquer interesse subalterno. Conforme o Debate 

entre candidatos à Presidência da República promovido pela Rede Bandeirantes de 

Televisão do dia 04/08/02 
 

 
ESTADO DE ALAGOAS 

 

 

Proposta do para a revisão do texto da Lei Rouanet e para um novo modelo 

público de financiamento à Cultura e da existência do Fundo Nacional de 

Cultura. 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

Primeiramente se faz necessário retrocedermos na história de nosso país 

com o intuito de situarmos a importância da cultura no âmbito do desenvolvimento 

brasileiro onde e de acordo com os registros históricos, as primeiras preocupações 

em se estabelecer Leis de proteção ao Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural 

partiu do governo monárquico de D. Pedro II, porém, somente em 30 de novembro 

de 1937 e, mais precisamente durante a gestão do então Presidente da República 

do Brasil, Ex. º Sr. Getúlio Vargas foi sancionado o Decreto-lei nº 25 cujo teor e 

propósito é o de proteger o patrimônio histórico e artístico nacional como o 

conjunto de bens móveis e imóveis existentes no país e cuja conservação fosse de 

interesse público e vinculado a fatos memoráveis da história do Brasil, quer no 

campo arqueológico ou etnográfico, bibliográfico ou artístico nacional que seja 

considerado patrimônio histórico depois de inscritos separadamente ou 

agrupadamente em um dos quatro Livros do Tombo de que trata o art. 4 desta Lei. 

Porém, observei através da pesquisa que fiz a partir do Decreto-lei nº 25 

que a preocupação com a figura do artista ou daquele que concebeu uma 

determinada obra, só começou a constar das referidas Leis a partir Decreto 57.125 

de 19/10/1965 - DOU 28/10/1965 e com retificação em 12/1965 que promulga a 

Convenção Internacional para Proteção aos Artistas Intérpretes ou Executante, aos 

Produtores de Fonogramas e aos Organismos de Radiodifusão, através do qual, o 

Presidente da República sanciona o Decreto Legislativo nº 26, de 1964, aprovado 

pelo Congresso Nacional e assinada em Roma, a 26 de outubro de 1961, mas que 

teve o seu primeiro Decreto-lei nº 26.675, sancionado em 18/05/1949 como 

resultado da Convenção firmada em Washington a 22/05/1946;   Convenção 

Internacional para Proteção aos Artistas Intérpretes ou Executante, aos Produtores 

de Fonogramas e aos Organismos de Radiodifusão (artigos 1 a 34).   

Observando a seguir o trecho do texto o qual reporta o artigo 341 do 

Decreto 57.125 de 19/10/1965, notamos que nessa época, os ministérios da 

educação, ciência e cultura eram interligados e que, pelas normas instituídas pela 

Convenção Internacional para Proteção aos Artistas, Intérpretes ou Executantes, a 

figura do artista é vista e regulamentada como profissional liberal com direitos e 

obrigações cabíveis na CLT, o que , nos dias de hoje, pouco se exige a respeito.  

DECRETO 57.125 DE 19/10/1965 - DOU 28/10/1965 RET 12/1965 * Aprovado pelo 



Página 330 

 

Decreto Legislativo nº 26, de 05/08/1964 - DOU de 07/08/1964. Promulga a 

Convenção Internacional para Proteção aos Artistas Intérpretes ou Executante, aos 

Produtores de Fonogramas e aos Organismos de Radiodifusão. - Convenção 

Internacional para Proteção aos Artistas Intérpretes ou Executantes, aos Produtores 

de Fonogramas e aos Organismos de Radiodifusão (artigos 1 a 34) TEXTO: 

ART.341. O Secretário Geral da Organização das Nações Unidas notificará os 

Estados convidados para a Conferência designada no art.23 da presente 

Convenção, e todos os Estados membros da Organização das Nações Unidas e, 

bem assim, o Diretor Geral da Repartição Internacional do Trabalho, o Diretor Geral 

da Organização das Nações Unidas para a educação, a ciência e a cultura e o 

Diretor da Repartição da União internacional para a proteção das obras literárias e 

artísticas: a) do depósito de cada instrumento de ratificação, de aceitação ou de 

adesão; b) da data da entrada em vigor da presente Convenção; c) de todas as 

notificações, declarações ou comunicações previstas na presente Convenção; d) de 

qualquer das situações previstas nos parágrafos 4º e 5º do art.28 da presente 

Convenção. O Secretário Geral da Organização das Nações Unidas informará 

igualmente o Diretor Geral da Repartição Internacional do Trabalho, o Diretor Geral 

da Organização das Nações Unidas para a educação, à ciência e a cultura e o 

Diretor da Repartição da União internacional para a proteção das obras literárias e 

artísticas das petições que lhe forem notificadas nos termos do art.29 da presente 

Convenção, assim como de toda a comunicação recebida dos Estados contratantes 

para a revisão da presente Convenção.   

Porém, os tempos evoluíram, a nação cresceu, a tecnologia deu um salto 

rumo ao franco progresso, novas profissões surgiram em todos os campos criando 

a necessidade de se criar nas universidades, novas cadeiras de capacitação 

profissional, em contrapartida, o aumento do desemprego é incongruente a 

demanda do mercado e as ofertas de novos cargos. Hoje em dia, a palavra de 

ordem é “metodologia de ponta”, tecnologia “de ponta” mas não se fala em cultura 

“de ponta” porque cultura é o resultado da soma do conhecimento com a 

sensibilidade, da razão do artista que aos olhos dos cépticos é, na maioria das 

vezes irracional e pode se transformar apenas em um momento efêmero, 

impossível de ser criado ou recriado pela máquina. 

O crescimento desenfreado do século XX gerou no ser humano o 

esquecimento de si próprio, de suas raízes e tradições que foram brutalmente 

atropelados pelos sonhos de consumo rápido, criando assim, uma mudança de 

hábitos e de costumes em pontos isolados e solitários dentro da verdadeira 

realidade brasileira que culminou na violência explícita que assistimos hoje, através 

da televisão e do cinema, meios de comunicação estes que deveriam ser os 

maiores instrumentos de propagação da cultura que gera harmonia, sabedoria e 

paz de espírito e que são os maiores instrumentos propulsores de uma vida 

saudável e realmente promissora.  

Hoje, a nação clama por paz e reconhece que somente através da 

retomada de um caminho culturalmente sólido é que se conseguirá a retomada das 

rédeas da evolução sociológica e, para tanto, há de se fazer um esforço sobre-

humano se necessário for, para se atingir o ideal de uma nação em franco-

desenvolvimento sócio-cultural harmonioso, tranqüilo e equilibrado. 

Se partirmos da premissa que indica um processo retrógrado anticultura, 

iniciado durante os trinta anos de repressão política e de ditadura militar somado 

ao achatamento econômico da classe média e a queda do rendimento educacional, 

facilmente entenderemos o crescimento da violência e, obviamente entenderemos 

que a solução está em se fazer o caminho inverso, ou seja, desenvolvendo o 

interesse da população para a necessidade de se aculturar, automaticamente 

crescerá o interesse e, conseqüentemente a necessidade de se buscar o 

aprendizado através da escola, sem a necessidade do Governo ter que criar 

métodos e meios de coação e obrigatoriedade jurídica para diminuir o índice de 

analfabetismo e de trabalho na infância e na pré-adolescência e, a essa altura, 
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teremos como um “pré” resultado a troca das armas pelos livros e pelos cadernos e 

porque não dizer pelos instrumentos musicais ou pelo interesse nas telas e nos 

desenhos artísticos ou ainda a troca das luzes das máquinas fotográficas, nas 

colunas policiais pelas luzes dos palcos. Mas, enquanto a nação tiver que discutir 

quais serão os caminhos que deverão ser tomados para se fazer e produzir a 

cultura no país em prol de vantagens fiscais ou lucros mirabolantes que irão atingir 

apenas uma pequena fatia do mercado interno, a educação, a saúde, a economia e 

a cultura brasileira estarão seriamente comprometidas e propensas à extinção em 

um curto espaço de tempo e, as conseqüências serão por demais funestas e 

irreversíveis em danos irreparáveis que nem toda metodologia ou tecnologia de 

ponta servirá para corrigir e retomar o crescimento socioeconômico e a harmonia 

de uma vida segura, tranqüila e saudável para a nação.  

 

 

 

2. PROJETO: CULTURA PARA TODOS  

 

A palavra “INCENTIVO” sugere algo que não se tenha como convicto ou 

real, induz ao “convencimento” a um ato ou atitude que não faça parte do contexto 

real e, portanto, enquanto falarmos em Leis de INCENTIVO a cultura, ou seja, 

enquanto tivermos que “incentivar” o ato de se praticar, exercer ou promover a 

cultura teremos um sólido perfil do valor quase nulo que a própria cultura possui 

para a grande maioria da população brasileira, porém, para se retomar a 

conscientização de sua importância, se faz necessário um grande investimento 

financeiro calcado em um grande trabalho e doação conjunta que, ao meu ver, só 

tem um caminho que é o de se rever para melhorar a atuação do Fundo Nacional 

de Cultura e a Legislação pertinente que se mantém através da “boa-vontade” de 

algumas empresas interessadas apenas nos descontos tributários federais para a 

economia privada ao invés de ter a consciência da importância da sua participação 

no processo cultural nacional, o FNC passará a ter a sua arrecadação através do 

desconto de 6% do PIB Nacional que fará com que, todas as empresas Nacionais 

ou Internacionais que tenham sede em solo nacional, independentemente de seu 

tamanho ou porte, participem indiretamente da construção de uma nova política 

cultural, através da qual o poder público federal perde a sua hegemonia perante a 

cultura, passando assim, a dividir as obrigatoriedades igualmente entre toda a 

nação, sendo que, subentende-se que nesse processo se incluem todos os 

segmentos ligados diretamente ou indiretamente a pasta da Cultura, revertendo 

como apoio as ações culturais ligada as pastas educacionais, da saúde, do turismo, 

do esporte e outros afins, sendo revertido na criação e construção de bibliotecas, 

escolas e universidades públicas federais de artes em geral, conservatórios de 

música, teatros de todas as formas arquitetônicas, circos, museus, reformas e 

conservação do patrimônio histórico e Artístico de domínio público, bem como a 

facilitação de intercâmbio cultural nacional e internacional além de oferecer 

respaldo financeiro ao Fundo Estadual de Cultura que seria criado através da 

arrecadação de 6% do PIB Estadual que, obviamente derrubaria a idéia de 

paternalismo ou protecionismo com um ou outro Estado, impedindo assim que os 

mais carentes e com menores recursos de arrecadação ou de produção cultural 

fiquem sem respaldo financeiro para o fomento local, ação esta que, além de 

possibilitar uma maior autonomia e agilidade de cada Estado em sua produção 

cultural local, o Fundo Estadual de Cultura exerceria também, o papel de dinamizar 

o interesse de cada Estado em crescer e melhorar a iniciativa privada, gerando, 

dessa forma, mais empregos e melhor qualidade de vida de cada cidadão, além de 

outras atribuições já pertinentes ao atual Fundo Nacional de Cultura que poderão 

ser delegados também ao Fundo Estadual de Cultura, estabelecendo uma parceria 

com a Cooperativa Nacional de Cultura e as Cooperativas Estaduais de Cultura a 

serem criadas.  
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Os recursos arrecadados pelo Fundo Nacional de Cultura  e pelo Fundo 

Estadual de Cultura  seriam fiscalizados por um Conselho Deliberativo formado por 

um profissional de cada setor da Cultura como audiovisual, radiodifusão, música, 

artes cênicas e outros, bem como um profissional ligado a cada pasta afim. 

Conforme a Medida Provisória nº 752 de 06/12/1994 que dispõe sobre a alteração 

das Leis nº 8.490² de 19/11/1992 e das Leis nº 8.876³ de 02/05/1994, o FNC 

trabalhará em parceria ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – 

IPHAN e a Fundação Nacional de Artes – FUNARTE e ficariam sujeitos a fiscalização 

prevista na Lei de nº 9.649 de 27/05/1998 que atrela a fiscalização a Corregedoria 

Geral da União. 

A segunda forma de arrecadação e atuação na geração de empregos e promoção 

da cultura em geral conforme rege a Constituição brasileira, seria através da 

criação de uma Cooperativa Nacional de Cultura cujo papel principal seria o de 

fiscalizar e dar suporte as Cooperativas Estaduais de Cultura a serem criadas em 

cada Estado, conforme prevê a Lei nº 9.790 de 23 de Março de 1999, 

regionalizado, assim, o sistema cultural e, adaptando-o a realidade local. A 

finalidade dessas cooperativas será, entre outras atribuições, a de distribuir 

informações sobre a cultura e sobre as Leis que denominam os direitos e os 

deveres de cada cidadão e de cada empresa que desejarem participar do processo 

de revitalização cultural do seu Município e do seu Estado como parte integrante do 

processo de revitalização cultural nacional, bem como a promoção de espetáculos 

locais, a formação de núcleos culturais de bairros com o apoio da iniciativa privados 

local e outras áreas pertinentes à geração de processos culturais locais, bem como 

a facilitação de intercâmbio com outros Estados que se daria através da 

intermediação da Cooperativa Nacional de Cultura, gerando assim, maiores 

possibilidades de trabalho, bem como de negociações trabalhistas mediante as 

novas e as já existentes na CLT.  

Quanto a arrecadação por parte de cada Cooperativa se fará através da 

contribuição mensal de cada empresa e de cada pessoa física ou jurídica que sejam 

cooperadas e mediante a uma tabela pré-estipulada de acordo com a livre opção de 

cada cooperado, sendo que, o montante de sua participação em forma de parcelas 

pagas mensalmente para a cooperativa, sejam deduzidas da declaração do Imposto 

de Renda anual, conforme medida provisória nº 2.189-49 de 23/08/2001, da 

mesma forma que é deduzido os investimentos feitos em convênios de saúde e de 

educação.  

A idéia está em deixar a cargo da Cooperativa Nacional de Cultura todas as 

decisões que digam respeito a promoção e desenvolvimento da Cultura a nível 

nacional, federal e internacional, projetos culturais de grande porte ou que envolva 

ações governamentais diretas ou indiretas; criação, construção, manutenção e 

reformas do patrimônio público educacional, histórico, artístico e literário, bem 

como a facilitação para pesquisas históricas, arqueológicas e sociológicas; fiscalizar 

e dar apoio a todas e quaisquer ações determinadas pelas Cooperativas Estaduais 

de Cultura, bem como o intercâmbio ou parcerias entre elas, como a possibilidade 

de se estabelecer parcerias entre os Ministérios e as Secretarias de: Cultura, 

Educação, Saúde, Turismo, Esportes e Lazer, Meio Ambiente, Bem Estar Social e 

outros no âmbito administrativo e político nacional e, no âmbito da iniciativa 

privada, essas parcerias seriam estendidas as Instituições da iniciativa privada, 

como: Senai, Senac, Sesc, Sebrae e outros, buscando, dessa forma uma 

solidificação dos interesses comuns no que cerne a promoção do processo de 

desenvolvimento cultural mais acelerado igualmente e simultaneamente a nível 

nacional,  como por exemplo a criação e edição de cartilhas educativas sobre a 

importância de o cidadão ter conhecimento dos direitos e deveres atribuídos a 

todos através dos textos da Constituição e caberá as Cooperativas Estaduais de 

Cultura a distribuição dessas mesmas cartilhas e, para tanto há de se rever mais 

claramente os textos Legais da Constituição para que tanto os profissionais da área 
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de Direito, como o cidadão comum em geral, possam ter mais acesso à 

compreensão dos termos Legais.    

Um dos papéis fundamentais a ser extraído da parceria entre o Fundo Nacional de 

Cultura, Fundo Estadual de Cultura, a Cooperativa Nacional de Cultura e as 

Cooperativas Estaduais de Cultura deverá ser o de fomentar a geração de 

empregos, estabelecendo mais profissionalismo através de cursos específicos e de 

aperfeiçoamento do profissional, além de maior seriedade através da compreensão 

sobre o processo de desenvolvimento cultural dos vários segmentos 

intrinsecamente ligados no que se subentende por “cultural”, haja visto dois fatores 

fundamentais que dão embasamento a esta ação: O primeiro está calcado no 

crescente processo de desemprego que força o cidadão, quando se vê diante do 

desespero financeiro da família, encontra nas artes em geral, um caminho para 

suprir as suas carências, gerando um mercado paralelo e deficitário em conteúdo, 

mas que compete em igualdade de lucros com os profissionais qualificados, 

impedindo, inclusive, o retorno tributário para a nação. E o segundo ponto principal 

está calcado na disseminação de informação truncada e errônea, sem 

embasamento cultural a população em geral atravancando o processo de 

aculturamento social. 

As Cooperativas deverão também formar parcerias com os sindicatos 

com o intuito de fiscalizarem as Ordens contra os abusos e arbitrariedades 

trabalhistas e sindicais, bem como o apoio, a orientação e o acompanhamento em 

processos judiciais, trabalhistas e sociais do artista em todos os segmentos de sua 

classe além de promover a possível adaptação da Lei nº 9.766 de 18/12/1998 que 

altera a legislação que rege o salário-educação e dá outras providências, para a 

criação de uma emenda que estenda os mesmos benefícios aos trabalhadores da 

cultura. 

 

 

3. LEI No 9.790, DE 23 DE MARÇO DE 1999.,, 

Dispõe sobre a qualificação de pessoas jurídicas de direito privado, sem fins 

lucrativos, como Organizações da sociedade civil de interesse Público, institui e 

disciplina o termo de parceria e dá outras providências. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a 

seguinte Lei: 

CAPÍTULO I 

DA QUALIFICAÇÃO COMO ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE 

CIVIL  

DE INTERESSE PÚBLICO 

Art. 1o Podem qualificar-se como Organizações da Sociedade 

Civil de Interesse Público as pessoas jurídicas de direito 

privado, sem fins lucrativos, desde que os respectivos 

objetivos sociais e normas estatutárias atendam aos 

requisitos instituídos por esta Lei. 

§ 1o Para os efeitos desta Lei, considera-se sem fins lucrativos 

a pessoa jurídica de direito privado que não distribui, entre os 

seus sócios ou associados, conselheiros, diretores, 

empregados ou doadores, eventuais excedentes operacionais, 

brutos ou líquidos, dividendos, bonificações, participações ou 
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parcelas do seu patrimônio, auferidos mediante o exercício de 

suas atividades, e que os aplica integralmente na consecução 

do respectivo objeto social. 

§ 2o A outorga da qualificação prevista neste artigo é ato 

vinculado ao cumprimento dos requisitos instituídos por esta 

Lei. 

Art. 2o Não são passíveis de qualificação como Organizações 

da Sociedade Civil de Interesse Público, ainda que se 

dediquem de qualquer forma às atividades descritas no art. 3o 

desta Lei: 

I - as sociedades comerciais; 

II - os sindicatos, as associações de classe ou de 

representação de categoria profissional; 

III - as instituições religiosas ou voltadas para a disseminação 

de credos, cultos, práticas e visões devocionais e 

confessionais; 

IV - as organizações partidárias e assemelhadas, inclusive 

suas fundações; 

V - as entidades de benefício mútuo destinado a proporcionar 

bens ou serviços a um círculo restrito de associados ou 

sócios; 

VI - as entidades e empresas que comercializam planos de 

saúde e assemelhados; 

VII - as instituições hospitalares privadas não gratuitas e suas 

mantenedoras; 

VIII - as escolas privadas dedicadas ao ensino formal não 

gratuito e suas mantenedoras; 

IX - as organizações sociais; 

X - as cooperativas; 

XI - as fundações públicas; 

XII - as fundações, sociedades civis ou associações de direito 

privado criadas por órgão público ou por fundações públicas; 

XIII - as organizações creditícias que tenham quaisquer tipo 

de vinculação com o sistema financeiro nacional a que se 

refere o art. 192 da Constituição Federal.  

Art. 3o A qualificação instituída por esta Lei, observado em 

qualquer caso, o princípio da universalização dos serviços, no 

respectivo âmbito de atuação das Organizações, somente será 

conferida às pessoas jurídicas de direito privado, sem fins 

lucrativos, cujos objetivos sociais tenham pelo menos uma 

das seguintes finalidades: 

I - promoção da assistência social; 
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II - promoção da cultura, defesa e conservação do patrimônio 

histórico e artístico; 

III - promoção gratuita da educação, observando-se a forma 

complementar de participação das organizações de que trata 

esta Lei; 

IV - promoção gratuita da saúde, observando-se a forma 

complementar de participação das organizações de que trata 

esta Lei; 

V - promoção da segurança alimentar e nutricional; 

VI - defesa, preservação e conservação do meio ambiente e 

promoção do desenvolvimento sustentável; 

VII - promoção do voluntariado; 

VIII - promoção do desenvolvimento econômico e social e 

combate à pobreza; 

IX - experimentação, não lucrativa, de novos modelos sócio-

produtivos e de sistemas alternativos de produção, comércio, 

emprego e crédito; 

X - promoção de direitos estabelecidos, construção de novos 

direitos e assessoria jurídica gratuita de interesse 

suplementar; 

XI - promoção da ética, da paz, da cidadania, dos direitos 

humanos, da democracia e de outros valores universais; 

XII - estudos e pesquisas, desenvolvimento de tecnologias 

alternativas, produção e divulgação de informações e 

conhecimentos técnicos e científicos que digam respeito às 

atividades mencionadas neste artigo. 

Parágrafo único. Para os fins deste artigo, a dedicação às 

atividades nele previstas configura-se mediante a execução 

direta de projetos, programas, planos de ações correlatas, por 

meio da doação de recursos físicos, humanos e financeiros, ou 

ainda pela prestação de serviços intermediários de apoio a 

outras organizações sem fins lucrativos e a órgãos do setor 

público que atuem em áreas afins. 

Art. 4o Atendido o disposto no art. 3o, exige-se ainda, para 

qualificarem-se como Organizações da Sociedade Civil de 

Interesse Público, que as pessoas jurídicas interessadas sejam 

regidas por estatutos cujas normas expressamente disponham 

sobre: 

I - a observância dos princípios da legalidade, impessoalidade, 

moralidade, publicidade, economicidade e da eficiência; 

II - a adoção de práticas de gestão administrativa, 

necessárias e suficientes a coibir a obtenção, de forma 

individual ou coletiva, de benefícios ou vantagens pessoais, 

em decorrência da participação no respectivo processo 

decisório; 
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III - a constituição de conselho fiscal ou órgão equivalente, 

dotado de competência para opinar sobre os relatórios de 

desempenho financeiro e contábil, e sobre as operações 

patrimoniais realizadas, emitindo pareceres para os 

organismos superiores da entidade; 

IV - a previsão de que, em caso de dissolução da entidade, o 

respectivo patrimônio líquido será transferido a outra pessoa 

jurídica qualificada nos termos desta Lei, preferencialmente 

que tenha o mesmo objeto social da extinta; 

V - a previsão de que, na hipótese de a pessoa jurídica perder 

a qualificação instituída por esta Lei, o respectivo acervo 

patrimonial disponível, adquirido com recursos públicos 

durante o período em que perdurou aquela qualificação, será 

transferido a outra pessoa jurídica qualificada nos termos 

desta Lei, preferencialmente que tenha o mesmo objeto 

social; 

VI - a possibilidade de se instituir remuneração para os 

dirigentes da entidade que atuem efetivamente na gestão 

executiva e para aqueles que a ela prestam serviços 

específicos, respeitados, em ambos os casos, os valores 

praticados pelo mercado, na região correspondente a sua área 

de atuação; 

VII - as normas de prestação de contas a serem observadas 

pela entidade, que determinarão, no mínimo: 

a) a observância dos princípios fundamentais de contabilidade 

e das Normas Brasileiras de Contabilidade; 

b) que se dê publicidade por qualquer meio eficaz, no 

encerramento do exercício fiscal, ao relatório de atividades e 

das demonstrações financeiras da entidade, incluindo-se as 

certidões negativas de débitos junto ao INSS e ao FGTS, 

colocando-os à disposição para exame de qualquer cidadão; 

c) a realização de auditoria, inclusive por auditores externos 

independentes se for o caso, da aplicação dos eventuais 

recursos objeto do termo de parceria conforme previsto em 

regulamento; 

d) a prestação de contas de todos os recursos e bens de 

origem pública recebidos pelas Organizações da Sociedade 

Civil de Interesse Público será feita conforme determina o 

parágrafo único do art. 70 da Constituição Federal. 

Art. 5o Cumpridos os requisitos dos arts. 3o e 4o desta Lei, a 

pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, 

interessada em obter a qualificação instituída por esta Lei, 

deverá formular requerimento escrito ao Ministério da Justiça, 

instruído com cópias autenticadas dos seguintes documentos: 

I - estatuto registrado em cartório; 

II - ata de eleição de sua atual diretoria; 
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III - balanço patrimonial e demonstração do resultado do 

exercício; 

IV - declaração de isenção do imposto de renda; 

V - inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes. 

Art. 6o Recebido o requerimento previsto no artigo anterior, o 

Ministério da Justiça decidirá, no prazo de trinta dias, 

deferindo ou não o pedido. 

§ 1o No caso de deferimento, o Ministério da Justiça emitirá, 

no prazo de quinze dias da decisão, certificado de qualificação 

da requerente como Organização da Sociedade Civil de 

Interesse Público. 

§ 2o Indeferido o pedido, o Ministério da Justiça, no prazo do 

§ 1o, dará ciência da decisão, mediante publicação no Diário 

Oficial. 

§ 3o O pedido de qualificação somente será indeferido 

quando: 

I - a requerente enquadrar-se nas hipóteses previstas no art. 

2o desta Lei; 

II - a requerente não atender aos requisitos descritos nos 

arts. 3o e 4o desta Lei; 

III - a documentação apresentada estiver incompleta. 

Art. 7o Perde-se a qualificação de Organização da Sociedade 

Civil de Interesse Público, a pedido ou mediante decisão 

proferida em processo administrativo ou judicial, de iniciativa 

popular ou do Ministério Público, no qual serão assegurados, 

ampla defesa e o devido contraditório. 

Art. 8o Vedado o anonimato, e desde que amparado por 

fundadas evidências de erro ou fraude, qualquer cidadão, 

respeitadas as prerrogativas do Ministério Público, é parte 

legítima para requerer, judicial ou administrativamente, a 

perda da qualificação instituída por esta Lei. 

CAPÍTULO II 

DO TERMO DE PARCERIA 

Art. 9o Fica instituído o Termo de Parceria, assim considerado 

o instrumento passível de ser firmado entre o Poder Público e 

as entidades qualificadas como Organizações da Sociedade 

Civil de Interesse Público destinado à formação de vínculo de 

cooperação entre as partes, para o fomento e a execução das 

atividades de interesse público previstas no art. 3o desta Lei. 

Art. 10. O Termo de Parceria firmado de comum acordo entre 

o Poder Público e as Organizações da Sociedade Civil de 

Interesse Público discriminará direitos, responsabilidades e 

obrigações das partes signatárias. 
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§ 1o A celebração do Termo de Parceria será precedida de 

consulta aos Conselhos de Políticas Públicas das áreas 

correspondentes de atuação existentes, nos respectivos níveis 

de governo. 

§ 2o São cláusulas essenciais do Termo de Parceria: 

I - a do objeto, que conterá a especificação do programa de 

trabalho proposto pela Organização da Sociedade Civil de 

Interesse Público; 

II - a de estipulação das metas e dos resultados a serem 

atingidos e os respectivos prazos de execução ou 

cronograma; 

III - a de previsão expressa dos critérios objetivos de 

avaliação de desempenho a serem utilizados, mediante 

indicadores de resultado; 

IV - a de previsão de receitas e despesas a serem realizadas 

em seu cumprimento, estipulando item por item as categorias 

contábeis usadas pela organização e o detalhamento das 

remunerações e benefícios de pessoal a serem pagos, com 

recursos oriundos ou vinculados ao Termo de Parceria, a seus 

diretores, empregados e consultores; 

V - a que estabelece as obrigações da Sociedade Civil de 

Interesse Público, entre as quais a de apresentar ao Poder 

Público, ao término de cada exercício, relatório sobre a 

execução do objeto do Termo de Parceria, contendo 

comparativo específico das metas propostas com os 

resultados alcançados, acompanhado de prestação de contas 

dos gastos e receitas efetivamente realizados, independente 

das previsões mencionadas no inciso IV; 

VI - a de publicação, na imprensa oficial do Município, do 

Estado ou da União, conforme o alcance das atividades 

celebradas entre o órgão parceiro e a Organização da 

Sociedade Civil de Interesse Público, de extrato do Termo de 

Parceria e de demonstrativo da sua execução física e 

financeira, conforme modelo simplificado estabelecido no 

regulamento desta Lei, contendo os dados principais da 

documentação obrigatória do inciso V, sob pena de não 

liberação dos recursos previstos no Termo de Parceria. 

Art. 11. A execução do objeto do Termo de Parceria será 

acompanhada e fiscalizada por órgão do Poder Público da área 

de atuação correspondente à atividade fomentada, e pelos 

Conselhos de Políticas Públicas das áreas correspondentes de 

atuação existentes, em cada nível de governo. 

§ 1o Os resultados atingidos com a execução do Termo de 

Parceria devem ser analisados por comissão de avaliação, 

composta de comum acordo entre o órgão parceiro e a 

Organização da Sociedade Civil de Interesse Público. 

§ 2o A comissão encaminhará à autoridade competente 

relatório conclusivo sobre a avaliação procedida. 
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§ 3o Os Termos de Parceria destinados ao fomento de 

atividades nas áreas de que trata esta Lei estarão sujeitos aos 

mecanismos de controle social previstos na legislação. 

Art. 12. Os responsáveis pela fiscalização do Termo de 

Parceria, ao tomarem conhecimento de qualquer 

irregularidade ou ilegalidade na utilização de recursos ou bens 

de origem pública pela organização parceira, darão imediata 

ciência ao Tribunal de Contas respectivo e ao Ministério 

Público, sob pena de responsabilidade solidária. 

Art. 13. Sem prejuízo da medida a que se refere o art. 12 

desta Lei, havendo indícios fundados de malversação de bens 

ou recursos de origem pública, os responsáveis pela 

fiscalização representarão ao Ministério Público, à Advocacia-

Geral da União, para que requeiram ao juízo competente a 

decretação da indisponibilidade dos bens da entidade e o 

seqüestro dos bens dos seus dirigentes, bem como de agente 

público ou terceiro, que possam ter enriquecido ilicitamente 

ou causado dano ao patrimônio público, além de outras 

medidas consubstanciadas na Lei no 8.429, de 2 de junho de 

1992, e na Lei Complementar no 64, de 18 de maio de 1990. 

§ 1o O pedido de seqüestro será processado de acordo com o 

disposto nos arts. 822 e 825 do Código de Processo Civil. 

§ 2o Quando for o caso, o pedido incluirá a investigação, o 

exame e o bloqueio de bens, contas bancárias e aplicações 

mantidas pelo demandado no País e no exterior, nos termos 

da lei e dos tratados internacionais. 

§ 3o Até o término da ação, o Poder Público permanecerá 

como depositário e gestor dos bens e valores seqüestrados ou 

indisponíveis e velará pela continuidade das atividades sociais 

da organização parceira. 

Art. 14. A organização parceira fará publicar, no prazo 

máximo de trinta dias, contado da assinatura do Termo de 

Parceria, regulamento próprio contendo os procedimentos que 

adotará para a contratação de obras e serviços, bem como 

para compras com emprego de recursos provenientes do 

Poder Público, observados os princípios estabelecidos no 

inciso I do art. 4o desta Lei. 

Art. 15. Caso a organização adquira bem imóvel com recursos 

provenientes da celebração do Termo de Parceria, este será 

gravado com cláusula de inalienabilidade. 

CAPÍTULO III 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

Art. 16. É vedada às entidades qualificadas como 

Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público a 

participação em campanhas de interesse político-partidário ou 

eleitorais, sob quaisquer meios ou formas. 
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Art. 17. O Ministério da Justiça permitirá, mediante 

requerimento dos interessados, livre acesso público a todas as 

informações pertinentes às Organizações da Sociedade Civil 

de Interesse Público. 

Art. 18. As pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos, 

qualificadas com base em outros diplomas legais, poderão qualificar-se 

como Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público, desde que 

atendidos aos requisitos para tanto exigidos, sendo-lhes assegurada a 

manutenção simultânea dessas qualificações, até cinco anos contados da 

data de vigência desta Lei. (art. alterado pela medida provisória nº 2.143-

31, de 2 de abril de 2001) 

§ 1º Findo o prazo de cinco anos, a pessoa jurídica interessada em manter a 

qualificação prevista nesta Lei deverá por ela optar, fato que implicará a 

renúncia automática de suas qualificações anteriores. (parágrafo alterado 

pela medida provisória nº 2.143-31, de 2 de abril de 2001) 

§ 2o Caso não seja feita a opção prevista no parágrafo 

anterior, a pessoa jurídica perderá automaticamente a 

qualificação obtida nos termos desta Lei. 

Art. 19. O Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo 

de trinta dias. 

Art. 20. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Brasília, 23 de março de 1999; 178o da Independência e 111o 

da República. 

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 

 

4. DEFINIÇÃO DO PROJETO POR ETAPAS 

• Sugestões iniciais de ações para as Cooperativas Estaduais: 

          Fomentar a cultura dentro de cada Estado, articulando os seguintes 

itens: 

1º) Criação da Cooperativa Nacional de Cultura e das Cooperativas 

Estaduais de Cultura cuja função primordial é a de intermediar o 

intercâmbio de fomento cultural entre a Secretaria de Turismo, a 

Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde, Secretaria do Bem Estar 

Social, Secretaria do Meio Ambiente, Secretaria de Esporte e Lazer, 

Detran e outras secretarias afins, estabelecendo parcerias com a 

iniciativa privada através de Instituições como Senac, Senai, Sesc, 

Sebrae, Associação Comercial local, Centro dos Dirigentes Lojistas e 

outros afins, para levantar os interesses comum em prol da 

comunidade da Capital e de cada município do Estado em questão e 

no âmbito nacional, desenvolvendo projetos sólidos para um trabalho 

em conjunto entre os cooperados e a sociedade civil, aliados as 

entidades culturais e educativas que ofereçam oportunidades de 

segmentação cultural dentro do mercado local, proporcionando o 

aumento de capacitação profissional e, conseqüentemente, 

aumentando a geração de empregos e a melhoria dos serviços 

prestados em cada área, consolidando a cultura de cada segmento. 

Obs¹: A criação das Cooperativas irá favorecer diretamente a todos aqueles que 

necessitam captar recursos para poderem executar os seus projetos, pois, tanto as 
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formas de captação quanto a elaboração e execução dos mesmos terão também a 

orientação das Cooperativas que oferecerão apoio jurídico e financeiro aos seus 

cooperados artistas e / ou empresas eliminando o penoso trajeto para tal feito. 

 

Obs²: As Cooperativas Nacional de Cultura e Estadual de Cultura trabalharam com 

e sobre o apoio e fiscalização do Fundo Nacional de Cultura e o Fundo Estadual de 

Cultura respectivamente. 

 

2º) A Cooperativa Nacional de Cultura tem como objetivo principal promover o 

intercâmbio cultural entre os Estados brasileiros que visem interesses em comum, 

como a criação e manutenção de Escolas de Música e Artes em Geral, teatro, 

cinema e vídeo, Bibliotecas Públicas mais bem equipadas e divulgadas, uma 

Orquestra Sinfônica para cada Capital, criação de espaços culturais públicos para 

manifestações culturais de bairros que terão as suas atividades divulgadas através 

das Cooperativas Estaduais de Cultura. 

 

3º) Possibilitar, em parceria com o Governo Federal, o remanejamento através da 

revisão e da aplicação das Leis de incentivo a cultura (Lei Houanet), com a 

introdução de outras Leis mais abrangentes como, por exemplo, a Lei Mendonça, 

exercida no Estado de São Paulo e outras de outros Estados que possam enriquecer 

os termos das Leis Federais, revendo, por exemplo as Leis de Direitos Autorais que 

passaria a determinar, entre outros, o direito de posse permanente da obra pelo 

autor e pelos seus descendentes, através do qual o Estado deixa de ter posse total 

após 20 anos como determina as Leis atuais, para o Estado passar a ter direito 

apenas sobre uma taxa pré-estipulada sobre o valor venal (que será criado) e não 

o valor de mercado da referida obra, bem como ser revista as Leis que determinam 

o direito de execução que beneficia os músicos que cedem os seus conhecimentos 

musicais e a sua arte para executar a obra de determinado compositor, conforme 

rege a Constituição Cultural, porém, não é exercida, tampouco executada. Baseado 

no atual momento de reformulação Constitucional pelo qual o país vem passando e 

que tem gerado questionamentos em vários segmentos sociais, essas alterações 

deveriam ser realizadas somente após um mapeamento de todas as atividades 

passíveis de serem enquadradas como segmento artístico, além do cadastramento 

nacional de todos os indivíduos brasileiros que exerçam alguma atividade artística 

como forma de renda e, dessa forma, poder-se-á formar uma visão ampla, geral e 

irrestrita de todas as questões, carências e soluções que envolve a cultura no 

Brasil, formando, assim, o perfil de cada região do país, pois, os textos atuais 

somente visam a proteção de uma pequena classe artística mais elitista e 

aculturada que não corresponde a realidade da grande maioria a nível nacional. 

 

4º) Criar oportunidades de interesse social na manutenção e visitação aos museus 

e dando maior ênfase a preservação do patrimônio histórico e geográfico que, 

ainda hoje, é muito deficitário. Outra ação de suma importância é a revitalização e 

construção do acervo das Bibliotecas Públicas, levando essas entidades ao 

conhecimento e maior procura do povo em geral, inclusive com uma “garimpagem” 

de obras de arte e da literatura local que tenham saído de um Estado específico e 

estejam “perdidas” em alguma parte do país, quaisquer que sejam os motivos 

dispersor dessas obras, proporcionando o seu retorno ao local de origem, bem 

como as obras e autores que ainda são desconhecidos do público em geral, por 

falta de acesso a informação ou por dificuldades geográficas e financeiras.  

 

5º) Promover um intercâmbio com os meios de comunicações locais (imprensa 

escrita, falada e televisiva) com o intuito de melhorar o nível cultural desses 

veículos de comunicação obrigando-os a informarem, divulgarem e disseminarem a 

cultura em geral e em qualquer ordem, tratando-a na categoria utilidade pública, 
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como parceria com governo estadual e a iniciativa privada, a cultura gerada no 

Estado. 

 

6º) A criação das Escolas Estaduais e Municipais de Artes em geral que 

proporcionará cursos profissionalizantes como pintura, desenho, artes plásticas, 

artesanato (corte e costura, bordado, crochê, tricô,  moldagem de porcelana, 

moldagem em argila, marcenaria, eletricidade e outras técnicas artesanais), 

bricolagem, dança, história da arte, música, teatro, artes circenses e outros 

segmentos que requeiram habilidades artesanais e que tenha a finalidade de 

instruir e sensibilizar cada cidadão a uma elevação cultural que lhe dará uma visão 

mais ampla sobre si mesmo e a importância de sua participação no contexto social 

em que vive,  proporcionando mais uma oportunidade de minimizar a pobreza e a 

violência, tirando as crianças das ruas e desenvolvendo o sentido estético e a 

sensibilidade artística, como uma iniciativa única, dentro do território nacional, que 

fará o Brasil olhar para cada Estado de forma mais abrangente e profunda como 

um exemplo nacional de cultura, favorecendo a esse cidadão, se tornar apto para a 

escolha de um segmento dentro do mercado de trabalho. 

 

7º) Criar um Jornal da Cultura que divulgue todas as iniciativas Culturais do 

município e do Estado, com ampla distribuição não somente dentro do Estado em 

questão, bem como para os principais veículos de comunicação do País. E contendo 

uma linha aberta de comunicação e participação com o povo local para sugestões 

de novas idéias que proporcionaram uma participação maior da população gerando 

interesse pela cultura em geral (podendo vir a ser um forte veículo de marketing 

para o seu governo, subsidiando a propagação de todas as realizações das 

Secretarias em geral e para a iniciativa privada local).  

 

8º) Criar a CULTURA ITINERANTE através das Cooperativas Municipais de Cultura, 

através da qual, todas as secretarias, principalmente a de Cultura terá livre 

circulação nos bairros e favelas, estabelecendo um contato direto com a população, 

não só colhendo material para o jornal como sendo um porta-voz entre as 

comunidades, a iniciativa privada e o governo. 

 

9º) Proporcionar uma maior participação das emissoras de Rádio e das emissoras 

de TV junto as Cooperativas, buscando uma maior interação desses veículos de 

comunicação junto à população, com a intenção de divulgar e disseminar a Cultura 

levando ao conhecimento geral a programação cultural e a importância a todos os 

cidadãos dos veículos de fomento a cultura. 

 

10º) Ficará a cargo da Cooperativa Estadual de Cultura, divulgar, promover e 

facilitar a nível estadual concursos, cursos e palestras, cujos temas sejam voltados 

à população, nos vários segmentos de arte como incentivo ao aumento do interesse 

da população pelo desenvolvimento cultural com a participação direta da iniciativa 

privada que terá como retorno à mídia sobre a sua participação de cada um nesses 

eventos, usando esses eventos para levantar polêmicas como a violência, o 

alcoolismo, as drogas bem como, a importância da escola, da leitura, da música, 

das artes, etc. E, as mesmas ações caberão a Cooperativa Nacional de Cultura 

promovendo o intercâmbio entre os Estados brasileiros dos programas criados 

através das Cooperativas Estaduais de Cultura. 

 

11º) Levantamento através de cadastramento gratuito do número de artistas de 

cada segmento artístico discriminado e de artesões residentes em cada município 

de cada Estado, incluindo idade, nível de escolaridade e dados pessoais (residência, 

etc.). Para a realização desse senso deverá ser disponibilizado um local pré-
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determinado pela autoridade local em comum acordo com a Cooperativa Municipal 

de Cultura e a anuência da Cooperativa Estadual de Cultura que contará com todos 

os possíveis veículos de divulgação gratuito para a convocação desses artistas. 

 

12º) Levantamento do número de salas para cinema, teatros, anfiteatros ou 

possíveis espaços que possam permitir a reforma para adequação de um centro 

cultural ou Cooperativa Municipal de Cultura, a ser criada em cada município 

brasileiro que permita a formação de grupos de teatro, música, literatura, artes 

plásticas e artesanato, cursos para cada segmento, exposições, shows, 

apresentações teatrais, saraus literários e outras atividades culturais. Ficará a 

cargo das Cooperativas Municipais de Cultura, a triagem dos projetos culturais e 

dos cooperados que participaram de cada ação, bem como o cadastramento dos 

artistas locais, dos segmentos culturais disponíveis em cada município, suas 

carências, necessidades e possibilidades (conforme item 11º). 

 

13º) Através da cooperação de cada uma das Secretarias envolvidas somadas as 

entidades Senai, Senac, Sesc, Sebrae, montar um programa de profissionalização e 

conscientização cultural para cada área e cada segmento em cada município. 

 

14º) Buscar na iniciativa privada local, o apoio e a colaboração que cada 

comerciante possa dar para que o projeto alcance êxito mais rapidamente na 

criação de cooperativas municipais de cultura que darão respaldo as Cooperativas 

Estaduais de Cultura.  

 

15º) Viabilização para a reabertura dos CASSINOS no Brasil (baseado nas 

Legislações que já autorizam a abertura de Bingos, Jogos de Loteria Federal e 

outros no gênero que possam gerar empregos através do fomento a Cultura em 

geral. 

 

5. CONCLUSÃO 

 

Tendo em vista o cenário nacional, concluo que, esta proposta possa vir a 

sanar vários pontos cruciais que vêem atravancando o processo de 

desenvolvimento cultural nacional, gerando um incomensurável desgaste social, 

educacional, político, cultural e econômico em detrimento para a Nação Brasileira, 

cujo ideal estabelecido neste projeto visa, não somente a retomada do fomento 

cultural para o nosso país, bem como, minimizar o crescente processo de 

desemprego, mendicância e falta de oportunidades para cada cidadão. Creio que 

seja possível perceber através deste projeto, que o processo de retomada sócio-

cultural é possível e, de certo modo e sob certa facilidade de soluções, mas, para 

isso é necessário que se dedique um pouco mais de tempo e de reformulações 

profundas calcadas na realidade de nosso país, resultante dos quarenta anos de 

recessão cultural ao qual a nação esteve submersa. 

Eu já venho pesquisando e construindo essas idéias há algum tempo e 

espero que tenha chegado a hora de poder, efetivamente, dar o meu quinhão em 

contribuição para que o meu país possa obter a retomada das rédeas da “mola 

mestra” que move qualquer processo de desenvolvimento de um povo. Por essa 

razão, eu decidi acrescentar a minha conclusão deste projeto, a cópia do e-mail 

que mandei ao (na época) recente  eleito Presidente da República do Brasil, Ex.º 

Sr. Luiz Inácio Lula da Silva, manifestando a minha indignação pela demora na 

escolha do Ministro da Cultura que foi o último a ser decidido, demonstrando o 

quanto a preocupação com esta pasta fundamental é vista como “quase” 

dispensável, embora tenha a convicção de que este e-mail não tenha chegado ao 
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seu destino, mas, como o beija-flor que tenta apagar o incêndio na floresta, eu fiz a 

minha parte como estou fazendo agora nesta nova e “quase” solitária tentativa.   

 

 

CARTA AO PRESIDENTE 

Estou enviando esta carta a todos os meus amigos e a todos os meios de 

comunicação, que compactuam comigo na importância da defesa do Ministério da 

Cultura, como um pedido de ajuda no encaminhamento desta, ao Ilmo. Sr. 

Presidente Lula.  

Desde já, agradeço o apoio na defesa de nosso país.  

                             Fáttima di Menezes  

 

 

 

Exmo. Sr. Presidente da República Federativa do Brasil  

 

 

Sr. Luiz Inácio Lula da Silva  

 

 

 

Em meus quarenta e quatro anos de vida, jamais senti tanto orgulho de dizer: 

ESSE É O NOSSO PRESIDENTE, É O PRESIDENTE DO MEU PAÍS.  

Em tempo algum, ao longo de minha vida, pensei ver renascer o amor pela nação, 

o orgulho de ser patriota com dignidade e reconhecer, em cada semblante, a 

esperança de ver renascer um novo país.  

Exmo. Sr. Presidente, não posso assistir a esse processo de transição me mantendo 

calada, sem tentar dar a minha humilde contribuição. Tenho três lindos filhos 

adolescentes e gostaria imensamente que eles pudessem vislumbrar um futuro 

seguro, próspero e em paz.  

Ao longo dos meus 28 anos atuando na área da cultura e, paralelamente 

acompanhando e vivenciando, não somente o exercício político, bem como o perfil 

do raciocínio dos que fazem e exercem a política, pude formar uma opinião segura, 

de alguns pontos cruciais que afetaram o processo evolutivo de nossa sociedade, 

não somente nas classes mais desfavorecidas, mas sim na sociedade como um 

todo e, estou cada vez mais convicta que a base estrutural de todo o desajuste, em 

âmbito geral, da nação brasileira, que emperra o seu desenvolvimento sócio-

econômico, está, com toda a certeza, no setor da cultura.  

Fala-se em dívida externa, em maior carga tributária do mundo, em maiores taxas 

de juros, em desemprego em larga escala, violência assustadora, déficit na saúde 

pública, déficit na educação e na qualidade educacional. Fala-se no modelo 

americano e nas normas criadas pelos Estados Unidos, aos países que estão 

“presos” economicamente ao FMI, mas, ninguém fala em como realmente 

solucionar todos esses entraves. E, é tão simples, tão óbvio e claro, que ninguém 

consegue enxergar.  

Vamos retroceder na história brasileira, no avanço cultural promovido na era 

Getúlio Vargas e na retomada pelo poder do militarismo, marcada pela opressão e 

pela ditadura declarada que, para ser implantado, usou o poder do medo e da 

repressão a liberdade de imprensa, para “fechar” os ouvidos do povo e calar 

qualquer voz que pudesse se manifestar contrária aos mandos e desmandos das 

forças armadas, em uma guerra surda de “tanque de guerra contra cabo de 

vassouras”, instituindo-se o paradigma de que “POVO SEM CULTURA É FÁCIL DE 

SER MANIPULADO” e, mesmo os maiores intelectuais de nossa história, tiveram 

que se calarem por não terem outra escolha, ou o amor pelo país ou a defesa da 



Página 345 

 

própria vida, salvo as exceções dos que sucumbiram pelos seus ideais como o 

jornalista Vladimir Herzog.  

HÁ DE SE REVER COM URGÊNCIA, O PROCESSO CULTURAL EM NOSSO PAÍS, 

DEDICANDO-LHE ATENÇÃO REDOBRADA. HÁ DE SE ACORDAR AQUELES QUE 

FAZEM E PROMOVEM A CULTURA, PARA A RESPONSABILIDADE DE DESPERTAREM 

A CONSCIÊNCIA DA NAÇÃO PARA UMA REAL LUTA CONTRA A IGNORÂNCIA E 

INSENSIBILIDADE NA QUAL O PAÍS FOI, ARBITRARIAMENTE MERGULHADO. HÁ DE 

SE RETOMAR O INTERESSE DO CIDADÃO BRASILEIRO PELO DIÁLOGO, PELA 

LEITURA, PELA BOA MÚSICA, PELO BOM ESPETÁCULO TEATRAL, PELO CINEMA 

NACIONAL SÉRIO E SEM A PORNOCHANCHADA ESCRACHADA QUE DESRESPEITA A 

FIGURA HUMANA. HÁ DE SE FAZER COM QUE OS MEIOS DE COMUNICAÇÃO SEJAM 

MAIS “CULTURALMENTE” BEM APROVEITADOS E VISTOS COMO FORTES ALIADOS 

NO DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE NOSSO PAÍS. HÁ DE SE FORMULAR 

PROPOSTAS SÓLIDAS PARA A REALIZAÇÃO DE PROGRAMAS BEM ESTRUTURADOS, 

QUE POSSAM FOMENTAR A CULTURA EM CADA ESTADO, APROVEITANDO O 

POTENCIAL HISTÓRICO E HUMANO DE CADA REGIÃO, EXPLORANDO SUAS 

RIQUEZAS HISTÓRICAS E FOLCLÓRICAS E, SENDO GOVERNO FEDERAL, 

PROPORCIONAR UM PRODUTIVO INTERCÂMBIO CULTURAL ENTRE OS ESTADOS E 

ENTRE OUTROS PAÍSES, IMPORTANDO E EXPORTANDO PROJETOS CULTURAIS EM 

TODOS OS SEGMENTOS DE ARTE E HISTÓRIA, AMPLIANDO AS LEIS DE INCENTIVO 

A CULTURA E BUSCANDO PARCERIAS NA INICIATIVA PÚBLICA E PRIVADA. HÁ DE 

SE CRIAR MAIS TEATROS E ESCOLAS PÚBLICAS DE ARTES E MÚSICA EM GERAL E, 

DESSA FORMA, DESENVOLVER NOS CIDADÃOS QUE NÃO TIVERAM A 

OPORTUNIDADE DE DESCOBRIREM A PRÓPRIA SENSIBILIDADE EMOCIONAL E 

MORAL E, POR ESSA RAZÃO, ENVEREDOU PELOS CAMINHOS DA VIOLÊNCIA, 

DESCOBRIREM QUE EXISTE UM RICO POTENCIAL DENTRO DE CADA UM. HÁ DE SE 

FOMENTAR O RESPEITO A NOSSA HISTÓRIA GERANDO MAIS MUSEUS E 

BIBLIOTECAS PÚBLICAS DE NORTE A SUL, DE LESTE A OESTE DO TERRITÓRIO 

NACIONAL E, DESSA FORMA, CULTUAR NOVAMENTE O AMOR PELA NOSSA 

BANDEIRA E PELO NOSSO HINO NACIONAL, INCENTIVANDO O RENASCER DO 

PATRIOTISMO.  

HÁ DE SE FAZER RENASCER A ESCOLA PRIMÁRIA, SECUNDARIA E SUPERIOR PELO 

RESPEITO AO EDUCADOR QUE TEM ORGULHO DE OSTENTAR O TÍTULO DE 

PROFESSOR E COMEÇAR, DESDE AS BASES DA EDUCAÇÃO FORMAL, A 

NESCESSIDADE DE SE INSERIR AO CONTEXTO ESTUDANTIL “A NOVA MODA DE 

SER CULTO E BEM INFORMADO”, ENRIQUECENDO O VOCABULÁRIO TÃO POBRE 

NOS DIAS DE HOJE, QUE FAZ COM QUE FAMÍLIAS INTEIRAS SE DESCONHEÇAM 

POR FALTA DE DIÁLOGO.  

Há de se questionar a tão famosa LIBERDADE DE IMPRENSA (QUE DEVE EXISTIR, 

PORÉM COM COERÊNCIA, EQUILIBRIO E BOM SENSO), mas, que hoje, temos a 

sensação de que esses sentimentos que promovem o equilíbrio ficou perdido no 

tempo por ter sido tão cerceado na década dos anos sessenta e tão defendido nos 

anos seguinte a derrubada da ditadura militar, mas, que ao meu ver, perdeu o 

sentido e, conseqüentemente o rumo. Eu vejo os meios de comunicação de hoje 

como se fossem adolescentes que quando crianças se viram privados de 

brinquedos e guloseimas expostos em vitrines de lojas, inatingíveis e que, de 

repente o dono dessas lojas resolveu abrir as portas e deixar a todos saborearem o 

sonho, indiscriminadamente. E o resultado dessa “liberdade” nós assistimos todos 

os dias com a violência explícita como verdadeiras aulas de crime, com a falta de 

conteúdo cultural e abuso da imagem do ridículo humano nos vários “ditos” 

programas voltados à diversão pública. E, dos poucos programas os quais temos a 

nossa disposição, e que nos oferece um imenso manancial cultural, como o 

programa do (infelizmente ex) Senador Arthur da Távola – QUEM TEM MEDO DA 

MÚSICA CLÁSSICA? – se vê ameaçado a sair do ar por pura ignorância política! Eu, 

infelizmente não conheço pessoalmente o Sr. Arthur da Távola, mas reconheço a 
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sua capacidade e “bagagem” cultural, e lamento que ele não ocupe um lugar de 

maior e reconhecido destaque dentro do cenário da comunicação pública.  

HÁ DE SE PERCEBER O QUANTO A BAIXA PREOCUPAÇÃO COM O MINISTÉRIO DA 

CULTURA E DA EDUÇAÇÃO REFLETE DIRETAMENTE NA ECONOMIA FORMAL E 

INFORMAL QUE FAZ ESSA MÁQUINA CRESCER PROMOVENDO A INSEGURANÇA, A 

VIOLÊNCIA E O DESCASO EM TODOS OS SEGUIMENTOS COMO SAÚDE, 

EDUCAÇÃO, RELAÇÕES NACIONAIS E INTERNACIONAIS, INTERCÂMBIOS 

COMERCIAIS E CULTURAIS, CAMBIAIS, TURÍSTICOS E ETC., ETC., ETC.  

Exmo. Sr. Presidente Lula, tenho certeza que o Sr. irá compactuar com o meu 

ponto de vista e o Sr., mais do que qualquer presidente que já tenha estado à 

frente na governância deste imenso país poderá avaliar a gravidade deste tão 

abandonado setor público e, sendo assim, saberá escolher com grande cuidado o 

ministro que assumirá a cadeira da CULTURA, A DA EDUCAÇÃO E A DA SAÚDE e, 

que saberá honrar o cargo com a atenção e a responsabilidade que a função exige.  

Não preciso comentar o caos social, financeiro e cultural no qual o nosso amado 

país chamado BRASIL vem sendo mergulhado, vertiginosamente, ao longo dos 

últimos trinta anos. Hoje, assistimos, inconsolados, o resultado penoso e danoso da 

perda do PATRIOTISMO e da luta por UM IDEAL EM COMUM quando constatamos 

as divergências políticas e as dissidências de idéias comunitárias em prol dos 

conceitos pessoais. Assistimos homens ilustres, com bagagem cultural suficiente, 

que deveriam ostentar com orgulho o título de representantes públicos eleitos 

“legitimamente” pelo povo o que, subentende-se que deveriam ter 

amadurecimento pessoal e político suficiente para compreenderem que o delicado 

momento de transição no qual a nação se encontra, dispensa veementemente 

qualquer ruptura política interna, dado à necessidade de se unir forças ao invés de 

dividi-las, apelando para a sublime compreensão da “GRAVE ENFERMIDADE” QUE A 

NAÇÃO SE ENCONTRA, GERADA PELO DESCASO GANANCIOSO DAS GESTÕES 

ANTERIORES.  

É HORA DE UNIR FORÇAS E COMPREENDER QUE, MUITAS VÊZES, “PARA SE 

COMBATER UM INIMIGO É NECESSÁRIO UNIR-SE A ELE”, POIS, SOMENTE ASSIM 

PODER-SE-Á ENCONTRAR AS REAIS FALHAS DO SISTEMA.  

NÃO É HORA DE SE ESTABELECER MODELOS POLÍTICOS DE ESQUERDA OU DE 

DIREITA, OU MESMO OS JÁ ESTABELECIDOS PELA HISTÓRIA MUNDIAL QUE 

DENOMINA COMO PADRÕES DE IDEOLOGIAS INTITULADAS POR COMUNISTAS, 

SOCIALISTAS, CAPITALISTAS, E OUTRAS NOMENCLATURAS AS QUAIS NO 

MOMENTO POUCO IMPORTA JÁ QUE A PRÓPRIA HISTÓRIA VEM PROVANDO QUE 

TODOS OS IDEAIS SÃO DE SUMA IMPORTÂNCIA QUANDO BEM “PENEIRADOS” E 

ADAPTADOS A REALIDADE DE CADA POVO E SEM JAMAIS CEDER AO REGIME 

ABSOLUTISTA OU MANTER O ESTADO SOB OS IDEAIS DO AUTORITARISMO QUE 

VEM SENDO EXERCIDO SOB UM VÉU CAMUFLADO DESDE O MOVIMENTO MILITAR 

DE 1964 – PARA MIM, A VERDADEIRA DEMOCRACIA É QUANDO SE ENCONTRA, 

COM SENSATES E EQUILIBRIO, O CAMINHO IDEAL A SER TRILHADO NA BUSCA 

CONSTANTE DO AMADURECIMENTO, DO CRESCIMENTO E DA PROSPERIDADE 

RESPEITANDO A CAPACIDADE DE CADA CIDADÃO E O DIREITO DE IR, DE VIR E 

DE OPINAR EM PROL DE SI PRÓPRIO E DA SOCIEDADE COMO UM TODO A QUAL 

PERTENCE.  

 

Quanto à recente declaração do Ilmo. Sr. Ex. Presidente Dr. Fernando Henrique 

Cardoso de Melo, quanto ao medo do seu carisma e da volta do populismo, não 

seria mais adequado indagar se o medo, ao qual ele se referiu sentir, não estaria 

ligado, justamente, no renascimento do sentimento de amor a pátria, do 

patriotismo, DO ORGULHO DE SER BRASILEIRO, que trás de volta a preocupação e 

o cuidado com o bem comum e a necessidade de participação mais ativa de toda a 

sociedade no “salvamento” da nação? Talvez, o que mais assuste o “atual e ex-

presidente” seja, exatamente o fato de que, a grande maioria dos brasileiros, ao 
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ser despertado pelo sentimento de patriotismo e de simpatia ao presidente por 

identificação social e cultural, desencadeie uma atenção mais detalhada a 

confrontos sociais como a imensa pobreza econômica que assola o país comparado 

à realidade do poderio econômico de uma minoria elitizada?  

Ilmo. Sr. Presidente Lula, não basta quebrar protocolos de cerimoniais e sim, SE 

FAZ URGENTE ELEVAR A SAÚDE MENTAL, EMOCIONAL E CULTURAL DO NOSSO 

POVO. ESSES SIM, DEVERIAM TER SIDO OS PRIMEIROS MINISTROS A SEREM 

DISCUTIDOS.  

 

COM UM GRANDE E FORTE ABRAÇO DE QUEM MUITO LHE ADMIRA E LHE DESEJA 

TODO ÊXITO E TODAS AS VITÓRIAS POSSÍVEIS E IMPOSSÍVEIS, POIS, A SUA 

VITÓRIA SERÁ A VITÓRIA DO MEU PAÍS - BRASIL.  

 

Maceió, 13 de dezembro de 2002.  

 

 

Fáttima di Menezes  

 

 
 

 

Maceió, 29 de julho de 2003.  

 

Fáttima di Menezes 

 

Fátima Sacchi de Menezes – Pesquisa, elaboração e redação. 

Rua Coronel Lima Rocha, nº 998 – Pinheiro – Maceió / AL 

CEP: 57.055-400 –Tel: (0xx82) 241-0980 / 8801-3881  

e-mail: dimenezesfattima@hotmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

mailto:dimenezesfattima@hotmail.com
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SSEEMMIINNÁÁRRIIOO      

IINNVVEESSTTIIDDOORREESS  PPRRIIVVAADDOOSS  &&  FFUUNNDDAAÇÇÕÕEESS  

 

Brasília, 18 de agosto de 2003. 
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APRESENTAÇÃO 

 

 

O Seminário Cultura para Todos – o Financiamento Público da 

Cultura e as Leis de Incentivo, destinado aos Investidores 

Privados e Fundações, foi realizado no dia 18 de agosto de 2003 

no Ministério da Cultura em Brasília.  

 

O evento faz parte de  uma série de seminários promovidos pelo 

MINC com objetivo de realizar um amplo processo participativo a 

fim de obter subsídios para a proposição de um novo modelo de 

financiamento público da cultura.  

 

Durante o período da manhã, houve palestras e à tarde foi 

estabelecido um diálogo entre os participantes e os 

representantes do Ministério da Cultura.  

 

Este relatório descreve o desenvolvimento dos trabalhos no 

seminário e apresenta as contribuições enviadas por alguns 

participantes. 

 

 

 

Andrea Zimmermann  

Métodos Assessoria e Capacitação 

Tel: (61) 595 1718 

metodos@aip.com.br 

mailto:metodos@aip.com.br
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS 
 

 

2.1 OBJETIVO DO 
SEMINÁRIO 

 

 

O seminário teve como objetivo: 

 

Debater com Investidores Privados e Fundações a fim de 

obter  subsídios para a proposição de um novo modelo de 

financiamento público da cultura, capaz de incorporar 

outros mecanismos de apoio financeiro e renovar os já 

existentes.   

O propósito é  obter um modelo construído de forma 

participativa que atenda aos requisitos desejados de 

transparência, descentralização e democracia e que 

aponte caminhos de auto sustentabilidade de parte 

significativa da produção cultural brasileira.  

 

 

2.3 PROGRAMAÇÃO 

 

               18/08/03 – Segunda-feira 

HORÁRIO ATIVIDADE 

9.30h  
Abertura do Seminário 

  Considerações do Secretário Executivo, Juca Ferreira (20´) 

10.05h 
Informações sobre metodologia 

  Explicações da moderadora sobre o desenvolvimento dos 

trabalhos (10´) 

10.15h 
Exposição de: 

  Cristiano Naves Garcia – CULTURINVEST S/A (30´) 

10.45h 
Exposição de: 

  Fernando Buarque – RIO BRAVO INVESTIMENTOS (30´) 

11.15h 
Debate sobre as exposições – perguntas do público aos 
palestrantes 

12.30h Almoço  

14.00h Plenária – momento para proposições dos participantes  

16.00h Coffee break 

18.00h Encerramento do evento 
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2.4 DINÂMICA DOS TRABALHOS 

 

O desenvolvimento dos trabalhos no seminário ocorreu de 

acordo com as etapas a seguir apresentadas. 

 

 

Abertura do seminário 

A abertura do evento contou  com as considerações e boas 

vindas  dos componentes da mesa, a saber: 

  Secretário Executivo – Juca Ferreira 

  Secretário de Músicas e Artes Cênicas, Sérgio Manberti; 

  Secretário de Patrimônio, Museu e Artes Plásticas, Márcio 

Meira; 

  Secretário do Audiovisual, Orlando Senna. 

 

Exposições de palestrantes convidados 

No período da manhã, foram realizadas as exposições de 

Cristiano Naves Garcia da  CULTURINVEST S/A que palestrou 

sobre o FICART e de Fernando Buarque da empresa RIO 

BRAVO INVESTIMENTOS sobre o FUNCINE. 

Após as palestras houve debate com os participantes e 

comentários dos componentes da mesa.  

 

Plenária  

No período da tarde,  foi estabelecido um diálogo entre os 

representantes das fundações e empresas privadas com os 

representantes do MINC. 

 

Encerramento do seminário 

 O seminário encerrou-se às 18.00h  com  as considerações dos 

componentes da mesa.  
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  RESULTADOS 

 

3.1 Apresentações dos Expositores 

 

FUNCINE  

Expositor: Fernando Buarque - RIO BRAVO INVESTIMENTOS 

 

Rio Bravo Investimentos 

 

✓ R$ 1,3 bilhões sob administração; 

 

✓ Maior gestora de fundos imobiliários do Brasil; 

  

✓ Gestora de fundos de capital de risco; 

 

✓ Spin entretenimento; Carandiru; Olga. 

 

Equipe  

 

Além da equipe de capital de risco da Rio Bravo: 

 

✓ Christian de Castro – Sócio-Diretor da BSB Cinema; 

 

✓ Renato Oliveira – Sócio-Diretor da Projecult; 

 

✓ Thierry Peronne – Sócio-Diretor da Investimage. 

 

 

FUNCINE 

✓ Fundos de Financiamento da Indústria Cinematográfica Nacional; 

✓ Medida provisória no 2.228-1, de 6 Set 2001 – Capítulo 7; 

✓ Instrução CVM em fase final de aprovação; 

✓ Aumentar os investimento em cinema. 

 

Objeto de Investimento 

 

Veículo estruturado para investimento em projetos aprovados pela ANCINE 

destinados a: 

 

✓ obras cinematográficas brasileiras de produção independente, 

incluindo sua produção e distribuição; 

 

✓ construção, reforma e recuperação das salas de exibição; 

 

✓ aquisição de ações de companhias abertas de capital 

predominantemente nacional, cujo objeto social seja a produção, 

comercialização, distribuição ou exibição de obras cinematográficas 

brasileiras de produção independente; 
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✓ obra cinematográfica ou videofonográfica seriada produzida com no 

mínimo 3 e no máximo 26 capítulos e telefilmes brasileiros de 

produção independente. 

 

 

Incentivo Fiscal 

 

      “Art. 44.  Até o período de apuração relativo ao ano-calendário de 2010, 

inclusive, as pessoas jurídicas sujeitas à tributação com base no lucro real poderão 

deduzir do imposto de renda devido parcela do valor correspondente às quantias 

aplicadas na aquisição de quotas dos FUNCINES. 

 

       Parágrafo único.  A dedução referida neste artigo poderá ser utilizada 

alternativamente à de que trata o art. 1o da Lei no 8.685, de 20 de julho de 1993, 

até o ano-calendário de 2006, quando se extinguirá este benefício. 

 

       Art. 45.  A dedução de que trata o art. 44 incidirá sobre o imposto devido:  

 

        I - no trimestre a que se referirem os investimentos, para as pessoas jurídicas 

que apuram o lucro real trimestral; 

 

        II - no ano-calendário, para as pessoas jurídicas que, tendo optado pelo 

recolhimento do imposto por estimativa, apuram o lucro real anual.”       

 

      ”§ 1o  A parcela a ser deduzida será calculada aplicando-se percentual 

correspondente à soma das alíquotas do imposto de renda das pessoas jurídicas e 

da contribuição social sobre o lucro líquido, inclusive adicionais, sobre o valor de 

aquisição de quotas dos FUNCINES, limitada a três por cento do imposto devido e 

observado o disposto no inciso II do art. 6o da Lei no 9.532, de 10 de dezembro de 

1997. 

 

      § 2o  Os valores que excederem aos limites estabelecidos no § 1o não poderão 

ser utilizados em período de apuração posterior. 

 

      § 3o  O valor integral dos investimentos efetuados na forma deste artigo 

poderá ser deduzido do lucro líquido, na determinação do lucro real, nos seguintes 

percentuais: 

        I - cem por cento, nos anos-calendário de 2002 a 2005; 

        II - cinqüenta por cento, nos anos-calendário de 2006 a 2008; 

        III - vinte e cinco por cento, nos anos-calendário de 2009 e 2010.” 

 

ü  O investidor pode deduzir do imposto de renda devido a parcela de 

aproximadamente  34% (IR + CSLL) do valor investido no FUNCINE. 

 

ü  A parcela não poderá ser superior de 3% do imposto devido pelas pessoas 

jurídicas1. 

 

ü  O investidor pode deduzir do lucro líquido 100% do investimento feito na 

compra das quotas dos FUNCINES até 2005, 50% de 2006 até 2008 e 25% 

em 2009 e 2010. 

 

ü  O resultado prático é que, inicialmente, pode-se investir nos FUNCINES 

aproximadamente 1,3% do lucro líquido da empresa. Do valor total 

investido, aproximadamente 68% provém de incentivo fiscal.  
 
(1) O valor é de 3% sobre a alíquota de 15% do IR, não incluindo a alíquota adicional de 10% sobre o 
lucro que ultrapassar R$ 240 mil. 
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A Quem se Destina 

 

•  Grandes empresas estatais e privadas que já investem em cinema 

direcionam parte dos seus investimentos para os FUNCINES. 

 

•  As participações serão alavancadas pelos investimentos de grandes 

empresas privadas que ainda não investem. 

 

•  Com a popularização do produto, empresas médias e pequenas deverão 

participar. A distribuição poderá ser feita pela área corporate dos bancos de 

varejo. 

 

•  Mesmo sem as vantagens fiscais, investidores estrangeiros podem ser 

atraídos pelo veículo estruturado e mecanismo de conversão de títulos da 

dívida externa. 

 

•  Fundos de pensão – RET (?)  

 

•  Pessoas físicas (?) 

 

Vantagens 

   

•  Originação, seleção, análise e gestão estruturada de projetos/empresas. 

 

• Transparência: 

✓ participação de quotistas majoritários no Comitê de Investimento; 

✓ decisão de investimento fundamentada em estudos à disposição dos 

quotistas; 

✓ proibição de investir em empresas na qual quotistas ou 

administradores possuam participação no capital social; 

✓ avaliação periódica da quota do fundo; 

✓ divulgação periódica das movimentações em valores mobiliários, bem 

como dos balanços e demonstrações financeiras auditados. 

 

•  Alavancagem dos recursos investidos sem perda de governança – atração 

de novos   

   investidores. 

 

•  Alavancagem do retorno de marketing: menos recursos / mais projetos. 

 

•  Ganho de escala:  

✓ terceirização da gestão de investimentos remunerada por taxas de 

administração bem abaixo da comissão pelas intermediações de 

negócios 

✓ equipe multidisciplinar com experiência relevante em todas as 

atividades-alvo, possibilitando ao Fundo investir em todos os elos da 

cadeia.  

 

• Terceirização das atividades inerentes à seleção dos projetos, tais como: 

✓  análise mercadológica; 

✓ análise econômico-financeira; 

✓ análise jurídica e societária; 

✓ análise da estrutura de garantias; 

✓ projeções de fluxo de caixa e demonstrativos financeiros 



Página 355 

 

✓ avaliação do investimento; e 

✓ estratégia de desinvestimento; 

✓    deixando para os quotistas as atividades decisórias à luz das 

informações prestadas 

• Terceirização das atividades de acompanhamento e gestão dos projetos, 

incluindo: 

✓ acompanhamento pró-ativo, indicando conselheiros e executivos com 

notório conhecimento, com poder de veto e voto; 

✓ acompanhamento financeiro-operacional e do cumprimento de 

metas; e 

✓  cooperação criativa entre os projetos investidos 

✓ fornecendo aos quotistas informações sobre o andamento de cada 

investimento. 

 

▪ Mitigação de risco através do investimento em portfólio balanceado: 

✓ Fundos conservadores: salas de cinema – imobiliário 

✓ Fundos agressivos: produção e distribuição – capital de risco 

 

• Estabelecimento de parâmetros de rentabilidade do capital investido na 

indústria cinematográfica nacional. 

 

 
 

FUNDO DE INVESTIMENTO CULTURAL E ARTÍSTICO - FICART 

 

Expositor: Cristiano Naves Garcia – CULTURINVEST S/A 

 

 

Apresentação 

 

• A Culturinvest é uma empresa de gestão de investimentos e estruturação de 

negócios, com escritórios em Belo Horizonte, São Paulo e Rio de Janeiro (e 

brevemente em Salvador). 

 

•  Atuamos, em todo o Brasil, desde 1996 com negócios audiovisuais,  

artísticos e culturais, entretenimento, consultoria empresarial, captação de 

recursos via leis de incentivos fiscais (ou sem leis) junto a pessoas físicas e 

empresas. 

 

FUNDO DE INVESTIMENTO CULTURAL E ARTÍSTICO - FICART 

 

Criado pela Lei 8.313/91 e regulamentado pela CVM na Instrução 186/92, a 

principal característica desta modalidade de fundo é permitir o investimento em 

atividades de caráter artístico-cultural com fins lucrativos, sem a necessidade da 

existência de títulos mobiliários, onde o risco é inerente. 

 

 

Modelo de financiamento da cultura e cinema 

 

EXCLUSIVAMENTE  PÚBLICO: 

 

a) FNC (e dotações orçamentárias); 

 

b) Leis Incentivo com 100% de dedutibilidade 
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MISTO (PÚBLICO + PRIVADO): 

 

a) Leis Incentivo com contrapartida privada; 

 

b) FUNCINE 

 

 

EXCLUSIVAMENTE PRIVADO 

 

a) Recursos 100% privados; 

 

b) FICART 

 

 

Os 3 modelos contam com algum tipo de ‘FUNDO’  

 

  EXCLUSIVAMENTE  PÚBLICO   FNC & MISTO (PÚBLICO + PRIVADO)  

FUNCINE : contam com investimentos fiscais 

  EXCLUSIVAMENTE PRIVADO  FICART: sem inventivos fiscais 

 

 

Situando o Ficart no contexto sócio-econômico 

 

EXCLUSIVAMENTE  PÚBLICO: Atividades artísticas-culturais sem “apelo de 

mercado” e sem viabilidade financeira 

 

 

MISTO (PÚBLICO + PRIVADO): Atividades artísticas-culturais com “apelo de 

mercado” porém sem convicção de viabilidade financeira  

 

EXCLUSIVAMENTE PRIVADO: Atividades artísticas-culturais com convicção de 

viabilidade - FICART 

 

Importância Estratégica 

 

Embora os Ficarts sejam instrumentos tipicamente privados, a parceria do Estado 

com estes Fundos não macula a execução de suas políticas públicas. Antes as 

complementa e desonera, na medida em que distingue as atividades que se 

mantém por conta própria e as que necessitam de apoio governamental. 

 

Investimentos Financeiros 

 

Pressupõe-se por investimento financeiro qualquer alocação de recursos visando 

obter rentabilidade. 

 

TODO E QUALQUER INVESTIMENTO TEM RISCO!  

 

O RISCO APENAS VARIA EM SUA INTENSIDADE E GRAU.  (exemplo: muito/pouco 

arriscado  ou  alto/baixo risco) 

 

SOMOS TODOS INVESTIDORES.  

 

Mesmo que não saibamos disso. 

 

Uns são bem sucedidos, outros... Nem tanto. 
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Só existirão FICARTs quando houverem investidores interessados. 

 

POR QUÊ ALGUÉM INVESTIRIA VIA FICART? 

 

O FICART 

 

O Ficart,  portanto, objetiva RENTABILIDADE através da alocação de recursos 

financeiros em atividades culturais e artísticas que podem oferecer retorno 

financeiro a seus quotistas/investidores. 

 

O RISCO de não se obter retorno, ou mesmo de se perder capital é inerente ao 

Ficart - da mesma forma que é inerente a qualquer outro investimento. 

 

 

Na vida, RISCOS não podem ser completamente evitados. 

 

Os RISCOS DEVEM SER ADMINISTRADOS. 

 

ONDE É MAIS ARRISCADO INVESTIR DINHEIRO? 

 

Em FICARTs? Em FUNCINEs? Em Bolsa de Valores? Em dólar? Em derivativos? Em 

imóveis? Em ouro? 

 

NÃO EXISTE INVESTIMENTO ARRISCADO. 

 

EXISTE INVESTIDOR ARRISCADO 

 

Por definição, FICARTs NÃO PODEM INVESTIR em atividades que não geram 

fluxo de caixa para pagar a si mesmo e ainda dar retorno ao investimento. 

 

Fundos de Investimento são consórcios (ou condomínios) de investidores que 

confiam aos Administradores destes Fundos, os seus recursos financeiros. 

 

Agindo em nome dos investidores, os Administradores de um Fundo de 

Investimento não podem se dar ao luxo de não proporcionar retorno satisfatório 

aos seus Clientes, senão eles simplesmente tiram seu dinheiro e vão embora. 

 

Fundos de Investimentos 

 

Basicamente contém os seguintes “atores”: 

 

Quotista ou investidor é quem coloca dinheiro no fundo. 

 

Administrador é quem administra a rotina de um fundo: pagamentos, 

recebimentos, contabilidade, prestações de contas, assembléias, legislação, etc. 

 

Gestor é quem “escolhe” quando, onde, quanto e porquê um investimento é 

realizado (ou não). 

 

Objeto do investimento é o empreendimento ou atividade que recebe os recursos 

do investidor, via fundo. 
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FICART 

 

Cabe aos Administradores e Gestores de um Ficart esclarecer aos Investidores o 

que são as atividades culturais e artísticas e como se dão os investimentos. 

O que faz um Ficart ser arriscado é a falta de entendimento sobre o seu objeto de 

investimento: as atividades artístico-culturais. 

 

Na medida em que estes Administradores/Gestores convencerem Investidores, os 

Ficarts começam a se tornar realidade. 

Mas uma outra “ponta” do processo tem que se submeter às regras que os 

investidores exigem: os Empreendedores Artístico-Culturais. 

 

Os Empreendedores Artístico-Culturais, em sua grande maioria, não tem, ainda, 

maturidade para conviver com Investidores em sua atividade. 

Investidores exigem, dentre outras coisas: 

• modelo de gestão claro 

• transparência nos atos administrativos e comerciais 

• prestação de contas  

 

FICART e MECENATO são assuntos completamente DISTINTOS. 

O MECENAS objetiva as artes. 

O FICART objetiva rentabilidade com o menor risco possível. 

Um Ficart se tornará bem sucedido na medida em que equilibrar estes temas: 

rentabilidade e segurança. 

Empreendedores terão acesso a recursos ilimitados na medida em que aprenderem 

a conviver com Ficarts. 

 

O mercado suporta vários Ficarts funcionando simultaneamente. Tais como os seus 

outros irmãos, fundos de investimentos, os Ficarts deverão se especializar, 

segmentando-se, diferenciando-se, adequando-se a cada perfil de investidor. 

 

Vantagens para os Investidores: 

• Anonimato 

• Diluição de riscos 

• Alternativa de investimento 

 

 

Vantagens para os Empreendedores Artístico-Culturais: 

• Agregação de valor advindo da convivência com o 

mercado de capitais; 

• Capacitação empresarial;  

• Diluição de riscos; 

• Acesso a recursos ilimitados 

 

Vantagens para o Mercado Financeiro: 

• Alternativa de investimento e rentabilidade para 

quando a taxa Selic abaixar... 

• Mais um mecanismo do mercado de capitais. 

 

Vantagens para o País: 

• Incentivo a atividade produtiva, geração de emprego, 

renda e impostos; 

• Consolidação de um segmento econômico com alto 

potencial de exportação e geração de divisas 

• Mais uma possibilidade de atração de capital externo 
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• Desoneração das atividades culturais-artísticas que 

realmente precisam de recursos públicos e de leis de 

incentivo fiscal. 

 

Entraves atuais: 

• Altas taxas de juros no país; 

• Perfil inadequado da maioria dos Empreendedores 

Artísticos-Culturais; 

• Falta de entendimento por parte dos Investidores e dos 

Gestores profissionais de investimentos. 

 

O que nós estamos fazendo HOJE para que o Ficart seja uma realidade: 

 

1) Programas de captação de recursos junto a pessoas físicas, atrelando-as em um 

Programa Fidelidade com objetivo de construir um canal de comunicação sobre as 

bases dos investimentos via FICARTS e FUNCINES e educar Investidores. (Em 

funcionamento há 3 anos, ininterruptos) 

 

2) Dialogando continuamente com (a) Investidores Institucionais, (b) privados e (c) 

gestores profissionais sobre os mecanismos do Ficart e do Funcine, sobre as 

perspectivas de mercado financeiro e sobre requisitos que os Ficarts e Funcines 

terão que preencher. 

 

3) Executando um protótipo Ficart.  

Algumas operações de investimento estão em curso, dentro do modelo de um 

Ficart, o qual será auditado, prototipado e apresentado a Investidores dentro de 

aproximadamente 3 meses, para a constituição do 1º Fundo FICART Culturinvest, 

na seqüência. 
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3.2 CONTRIBUIÇÕES DOS PARTICIPANTES 

 

 
São Paulo, 22 de agosto de 2003 

 

Ao 

MINISTÉRIO DA CULTURA 

 

 

Ref.: FICART  - FUNDOS DE INVESTIMENTOS CULTURAIS E ARTÍSTICOS 

 

 

Apresentamos nossas opiniões e comentários relativamente a constituição 

de FUNDOS FICART.  

 

A Culturinvest é uma empresa de gestão de investimentos e estruturação de 

negócios, com escritórios em Belo Horizonte, São Paulo e Rio de Janeiro (e 

brevemente em Salvador). Atuamos, em todo o Brasil, desde 1996 com negócios 

audiovisuais,  artísticos e culturais, entretenimento, consultoria empresarial, 

captação de recursos via leis de incentivos fiscais (ou sem leis) junto a pessoas 

físicas e empresas. Em nossos quadros, possuímos profissionais com experiência 

direta na emissão e registro de Certificados de Investimentos Audiovisuais, bem 

como de sua distribuição e colocação. Mantemos contato estreito com 

empreendedores, associações de classe, auditores, captadores de recursos, 

gestores de fundos de investimento, legisladores e principalmente investidores. 

Nosso ponto de vista, o qual orientou a formulação de nossa contribuição é o ponto 

de vista do fortalecimento da posição do gestor em relação ao mercado 

(investidores e empreendimentos culturais e artísticos). Sabemos que se as 

condições para o desempenho adequado da atividade de gestão estiverem 

presentes, os investidores se farão presentes e se os investidores se fizerem 

presentes, os empreendimentos se apresentarão de forma mais profissional, mais 

empresarial e mais bem posicionada para disputar o mercado. Estamos convictos 

de estar contribuindo para a criação de um mecanismo eficiente e eficaz no real 

estímulo ao segmento econômico da cultura nacional em todas as suas 

especificidades. Eis nossas opiniões: 

 

a) Ficarts, por não contarem com incentivos fiscais, fazem sentido quando 

entendidos através da lógica dos Fundos de Capital de Risco. Ou seja, não existe 

fórmula para se estimar sucesso previamente, longo prazo de retorno, investimento 

financeiro juntamente com acompanhamento gerencial e networking dos 

investidores, comitê de investimento, investidores âncoras e expectativa de que um 
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pequeno percentual dos investimentos produza uma rentabilidade tal, que supere 

os insucessos que certamente ocorrerão e resulte em uma rentabilidade positiva 

bem maior que outras modalidades de investimento financeiro, ao final de um 

período de tempo entre 5 a 10 anos. 

 

b) A atual regulamentação do FICART através da Instrução CVM 186/92 é suficiente 

para a efetiva implantação destes fundos, mas seu sucesso, na nossa opinião, 

depende de pequenos ajustes em sua normatização. 

 

c) Consideramos de grande importância para o sucesso, que a regulamentação dos 

Ficarts sejam reformadas de forma a permitir que eles possam: 

 

1) comprar Certificados de Investimento Audiovisuais de projetos 

audiovisuais registrados na CVM (simplifica a operação de investimento, 

por se tratar de um título mobiliário registrado na CVM, analisado e 

aprovado mediante regras bem definidas e de credibilidade) 

2) comprar quotas de outros Ficarts 

3) comprar quotas de Funcines (que não deixam de ser fundos de 

investimento relacionados a cultura e as artes) 

4) adquirir ações novas de empresas S/A de capital fechado dos setores de 

entretenimento, artes, cultura e cinema. 

 

d) É fundamental que entidades estatais, tais como BNDES, BB, CEF e Estatais 

realizem investimentos âncoras, ou seja, aportem montantes financeiros para dar o 

exemplo e possibilitar que o fundo comece a funcionar. 

 

 

Atenciosamente, 

 

Cristiano Naves Garcia – Diretor 

Culturinvest S/A 

Alameda Joaquim Eugênio de Lima 5º andar – Jardim Paulista  - SP 

Fone (11) 3284-3030 Fax (11) 3253-5368 

Cep : 01403-000 
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São Paulo, 22 de agosto de 2003 

 

Ao 

MINISTÉRIO DA CULTURA 

 

 

Ref.: Regulamentação do FUNCINE (baseado na consulta pública 

coordenada pela Ancine) 

 

 

Apresentamos nossas opiniões e comentários relativamente a elaboração da 

Instrução Normativa que a Ancine está desenvolvendo sobre Funcines. Somos uma 

empresa de assessoria em marketing cultural e negócios com cinema e atuamos 

em todo o Brasil desde 1997. Atendemos dezenas de investidores em cinema e 

durante anos sentimos falta de um mecanismo como o Funcine. Nos vemos como 

porta-voz de inúmeros investidores e tentamos consolidar opiniões que ouvimos e 

participamos nestes anos de mercado. Em nossos quadros, possuímos profissionais 

com experiência direta na emissão e registro de Certificados de Investimentos 

Audiovisuais, bem como de sua distribuição e colocação. Mantemos contato estreito 

com empreendedores, associações de classe ligadas ao cinema, auditores, 

captadores de recursos, gestores de fundos de investimento, legisladores e 

principalmente investidores. Nosso ponto de vista, o qual orientou a formulação de 

nossa contribuição é o ponto de vista do fortalecimento da posição do gestor em 

relação ao mercado (investidores e empreendimentos cinematográficos). Sabemos 

que se as condições para o desempenho adequado da atividade de gestão 

estiverem presentes, os investidores se farão presentes e se os investidores se 

fizerem presentes, os empreendimentos se apresentarão de forma mais 

profissional, mais empresarial e mais bem posicionada para disputar o mercado 

mundial, pois é impossível falar de um “cinema brasileiro” sem considerar o mundo 

inteiro. Estamos convictos de estar contribuindo para a criação de um mecanismo 

eficiente e eficaz no real estímulo ao cinema nacional em todas as suas 

especificidades. Eis nossas opiniões: 

 

Premissas de nossos apontamentos: 

 

i. O Funcine é um instrumento que tem por objetivo promover o cinema 

brasileiro como uma real opção de investimento, concorrendo com outras 

opções de investimento do mercado financeiro. Para esta concorrência, o 

Funcine está equipado com incentivos fiscais, que se reduzem ao longo do 

tempo, quando se espera, o mercado já tenha reconhecido o cinema como um 

ativo financeiro. 
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ii. O Funcine é uma ferramenta de captação mista (recursos incentivados + 

recursos privados) 

 

iii. O Funcine tem por objetivo aplicar recursos financeiros em projetos que 

tenham chances reais de retorno financeiro. 

 

iv. O Funcine será constituído e administrado por Instituições financeiras e será 

gerido por estas próprias ou por empresas especializadas contratadas por 

estas. Ou seja, o responsável por selecionar qual projeto receberá quanto, 

quando e porquê, é gestor do Funcine e não a Ancine. 

 

v. O Funcine está fundamentado na relação gestor-investidor e não na relação 

investidor-projeto (ou Ancine-projeto), como vigora na Lei do Audiovisual. Ou 

seja, o investidor investe num Funcine porque confia em seu gestor, que 

presupõe-se poder selecionar as melhores opções de investimento e retorno. 

 

vi. Pelo fato do Funcine conceder incentivos fiscais, concordamos que deve haver 

controle por parte da Ancine – porém este controle deve cessar quando estes 

incentivos acabarem – porque o fim dos incentivos não acarreta no fim 

automático dos Funcines. 

 

vii. Também pelo fato do Funcine armazenar e investir recursos financeiros 

privados, o controle por parte da Ancine deve ser bem medido sob o risco do 

investidor não se interessar pelo Funcine, enquanto opção de investimento. 

Exemplo: obrigar os recursos a serem depositados apenas no BB ou apenas 

em títulos públicos pode afastar agentes importantes do mercado e reduzir a 

concorrência. 

 

viii. Acreditamos que o mercado brasileiro comporta várias instituições financeiras 

e vários Funcines implantados e em funcionamento simultâneo. Caberá aos 

gestores a diferenciação entre eles para que o investidor selecione onde 

aplicar seus recursos bem como caberá ao mercado definir, fusões, aquisições 

ou incorporações entre os Funcines. 
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Passamos as nossas observações: 

 

1) Os Funcines na nossa opinião poderiam ser constituídos sob as formas aberta ou 

fechada, com prazo determinado ou indeterminado. Sugerimos o texto da ICVM 

186/92 com as devidas alterações para o Funcine: 

 

• O Funcine, poderá ser constituído sob a forma aberta - quando admitir o 

resgate de quotas - ou fechada - quando não admitir o resgate de quotas - é 

uma comunhão de recursos destinados à aplicação em empreendimentos 

cinematográficos conforme inciso II do artigo 2º (da minuta IN Ancine), e  

poderá ter prazo de duração determinado ou indeterminado. 

 

• O Funcine fechado poderá transformar-se em aberto, por decisão da Assembléia 

Geral de quotistas, o que dependerá de prévia autorização da Comissão de 

Valores Mobiliários. Caso seja aprovada a transformação do Fundo, a instituição 

administradora terá o prazo de 180 (cento e oitenta) dias para adaptá-lo à sua 

nova forma, contados da data da Assembléia Geral que a deliberar. 

 

Desta forma, com uma regulamentação mais abrangente, a IN Ancine permitirá 

que o próprio mercado se defina quanto a prazos ou forma de negociação. 

 

2) Sugerimos que possam existir Funcines que apliquem recursos em quotas de 

outros Funcines, desta forma, poderemos prover ao Funcine um espectro maior de 

investidores aliando a isto a expertise de gestores em fundos específicos. 

(Exemplo: um grande banco de varejo, pode ter um Funcine em quotas de 

Funcines e captar junto a sua imensa rede de agências e clientes, por outro lado, 

ela não tem especialidade para determinar onde os recursos serão aplicados, assim 

este Funcine comprará quotas de Funcines especializados mas que por seu lado não 

tem abrangência ou capilaridade na captação.) 

 

3) Ampliação do escopo de investimento do Funcine, incluindo Certificados de 

Investimento Audiovisual entre os ativos passíveis de aquisição pelo fundo. Isto 

ampliaria a eficácia do estímulo a industria nacional do Cinema e reduziria a 

burocracia uma vez que os Empreendedores contariam com 2 ferramentas de 

captação (o Certificado e o Funcine) para uma mesma análise e aprovação de 

projetos. 
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4) Ampliação do escopo de investimento do Funcine, incluindo a possibilidade da 

aquisição de ações novas de companhias de capital fechado em operações de 

private equity (a exemplo dos Fundos de Investimento em Empresas Emergentes, 

que não exige o capital aberto). Isto pode ser obtido também no caso de se 

permitir que Certificado de Investimentos Audiovisuais possam ser convertidos em 

ações da empresa emissora (desde que seja uma S/A) e desde que os Funcines 

possam comprar Certificados. 

 

5) No artigo 1º da IN Ancine, em seu inciso IV, trata de empresas nacionais de 

capital aberto (sugerimos acima que seja também as sociedades anônimas de 

capital fechado) de produção, comercialização, distribuição ou exibição de obras 

cinematográficas brasileiras de produção independente. Sugerimos que o texto 

fizesse uma distinção especial para o caso das empresas de exibição uma vez que 

não existe (ou não é economicamente viável) uma empresa de exibição 

exclusivamente de obras cinematográficas brasileiras de produção independente. 

Concordamos com o texto para os casos de produção, comercialização, distribuição. 

 

6) Há necessidade de se conceituar melhor a expressão “titular” no item “d”, do 

inciso I, do art. 5º (sobre a Constituição do Projeto). O titular refere-se ao diretor 

responsável (ou seja, uma pessoa física imputável por dolo ou fraude) nomeado 

pela proponente (uma pessoa jurídica)? Ou o titular se refere a pessoa física 

reconhecida pela Receita Federal como a responsável pela pessoa jurídica da 

proponente (aquele CPF que vem no cartão do CNPJ)? O inciso V do artigo 8º da 

minuta da CVM quanto a regulamentação dos Funcines aborda este tema de forma 

interessante. 

 

7) No item “g”, do inciso II, do art. 5º (“no caso de construção de salas de 

exibição) sugerimos que seja retirado do texto, os sub-itens “d” e “e” uma vez que 

cronologicamente, a aprovação do corpo de bombeiros e o alvará de construção, 

estão muito distantes do momento da constituição do projeto, que buscará o 

investimento (que é a matéria tratada neste artigo 5º). 

 

8) Mais adiante no texto (que não tem numeração), dentro do mesmo artigo 5º, 

onde se trata sobre Aquisições de ações de empresas, sugerimos que seja retirado 

todo o sub-item “d” e seus sub-sub-itens (de 1 a 7). Identificamos aqui uma 

incompatibilidade entre a atividade regulatória-fiscalizatória da Ancine e a atividade 

do gestor do Funcine. Acreditamos que cabe ao gestor avaliar o “plano de 

negócios” da empresa canditada a vender suas ações. O que aconteceria por 
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exemplo, se um empreendimento, tendo seus estudos completos como mencionado 

nos itens 1 a 7, fosse aprovado por um Funcine (do Banco X) e negado pela 

Ancine? Portanto, a questão é “a quem cabe a avaliação do plano de negócios de 

uma empresa?”  O parágrafo 4º logo abaixo no texto, também toca nesta questão. 

Nossa sugestão é que no caso de aquisição de ações, a deliberação sobre 

viabilidades e capacidades seja conferida ao gestor do Funcine, ficando para a 

Ancine a homolagação automática quanto a empresa comprovar atender o perfil de 

beneficiário (capital nacional, etc, etc); 

 

9) O artigo 13, bem como o inciso VIII do art. 16, faz menção a uma conta 

corrente vinculada ao projeto. Ao nosso ver, isso não faz nenhum sentido à luz de 

um Funcine. Pois é o Funcine quem recebe recursos incentivados. A relação entre 

Funcine e projeto é uma relação de investidor-investido. Muito provavelmente a 

relação contratual de investimento entre Funcine e projeto se dará sob uma 

sociedade em conta de participação ou sob um contrato de investimento – 

dispensando esta conta bancária do projeto. Há que se fiscalizar apenas o Funcine 

– o que é muito mais simples e transparente. 

 

10) O artigo 15 faz menção a publicação no DOU, o que torna desnecessário o 

Certificado de aprovação mencionado no inciso I do artigo 2º. Sugerimos eliminar o 

certificado de aprovação. 

 

11) O art. 17 menciona o Banco Brasil como local para abertura de contas. Como 

estamos falando de Funcines (que serão constituídos por instituições financeiras 

diversas), sugerimos que este texto seja eliminado em preferência ao texto do art. 

22 (c/c em qualquer instituição financeira). O ônus da manutenção deste texto é o 

Funcine não interessar a outros bancos que não o BB. 

 

12) O art. 23 também tem um impasse em relação a contas, pois porque uma 

conta vinculada se o recurso vem do Funcine? 

 

Conclusão – nossas principais sugestões: 

 

a) A regulamentação dos Funcines deve ser abrangente o suficiente para permitir 

ao mercado financeiro identificar e reconhecer o cinema brasileiro como um ativo 

financeiro e deve ser prudente o suficiente para impedir distorções que afastem os 

investidores. Acreditamos que as regras do mercado financeiro e em especial as da 

CVM para os Fundos de Investimento em Empresas Emergentes, em Empresas de 
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base tecnológica, os Fundos de private equity e os Fundos de participações são 

excelentes analogias – regulamentam mas não engessam, fiscalizam mas não 

emperram e dão credibilidade na medida em apuram irregularidades e punem os 

culpados. 

 

b) Consideramos o Funcine uma grande evolução. Em conjunto com os Certificados 

de Investimento e a Lei Rouanet e o Ficart, teremos grandes ferramentas para 

trabalhar.  

 

c) Consideramos de grande importância para o sucesso, que a regulamentação dos 

Funcines permitam que eles possam: 

 

5) comprar Certificados de Investimento Audiovisuais de projetos 

audiovisuais registrados na CVM 

6) comprar quotas de outros Funcines 

7) adquirir ações novas de empresas S/A de capital fechado (e não apenas 

aberto) 

8) que o prazo do Funcine possa ser definido por cada administrador (se 

determinado ou indeterminado) 

9) que a forma do Funcine possa ser definido por cada administrador (se 

aberto ou fechado) 

10) que os recursos não aplicados, temporariamente em projetos, não 

estejam obrigados a estar apenas no BB ou em títulos federais 

11) que Funcines possam receber investimentos de pessoas físicas (o que 

exige uma modificação na MP 2228) 

12) que FUNCINES não tenham limites pré-estabelecidos quanto aos objetos 

de investimentos por parte do fundo (exemplo do que não se deve fazer: 

investimentos em produção estão limitados a X% do fundo, em 

distribuição a Y%, em salas de cinema em W%, em ações de empresas 

em Z%...) É importante que os Funcines possam abrigar modelos 

distintos e que o próprio mercado investidor se organize. 

Posteriormente, havendo necessidade, a norma pode ser alterada. 

Atenciosamente, 

Cristiano Naves Garcia – Diretor 

Culturinvest S/A 

Alameda Joaquim Eugênio de Lima 5º andar – Jardim Paulista  - SP 

Fone (11) 3284-3030 Fax (11) 3253-5368 

Cep : 01403-000 
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SSEEMMIINNÁÁRRIIOO      

IINNVVEESSTTIIDDOORREESS  EESSTTAATTAAIISS  

 

Brasília, 21 de agosto de 2003. 
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A 
 

 
 
 
APRESENTAÇÃO 

 

 

O Seminário Cultura para Todos – o Financiamento Público da 

Cultura e as Leis de Incentivo, destinado aos Investidores 

Estatais, foi realizado no dia 21 de agosto de 2003 no Ministério 

da Cultura em Brasília.  

 

O evento faz parte de  uma série de seminários promovidos pelo 

MINC com objetivo de realizar um amplo processo participativo a 

fim de obter subsídios para a proposição de um novo modelo de 

financiamento público da cultura.  

 

Durante o período da manhã, houve palestras e à tarde os 

representes das empresas estatais relataram suas experiências 

no financiamento da cultura.  

 

Este relatório descreve o desenvolvimento dos trabalhos no 

seminário. 

 

 

 

Andrea Zimmermann  

Métodos Assessoria e Capacitação 

Tel: (61) 595 1718 

metodos@aip.com.br 

mailto:metodos@aip.com.br
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C 

 
 

 
 
 
 
 

CONSIDERAÇÕES INICIAIS 
 

 

2.1 OBJETIVO DO 
SEMINÁRIO 

 

 

O seminário teve como objetivo: 

 

Debater com Investidores Estatais a fim de obter  

subsídios para a proposição de um novo modelo de 

financiamento público da cultura, capaz de incorporar 

outros mecanismos de apoio financeiro e renovar os já 

existentes.   

O propósito é  obter um modelo construído de forma 

participativa que atenda aos requisitos desejados de 

transparência, descentralização e democracia e que 

aponte caminhos de auto sustentabilidade de parte 

significativa da produção cultural brasileira.  

 

 

2.3 PROGRAMAÇÃO 

 

               21/08/03 – quinta-feira 

HORÁRIO ATIVIDADE 

9.30h  
Abertura do Seminário 

  Considerações do Assessor Especial do Ministro, Paulo 

Miguez 

10.30h 

Informações sobre metodologia 

  Explicações da moderadora sobre o desenvolvimento dos 
trabalhos  

10.40h 
Exposição de: 

  Cristiano Naves Garcia – CULTURINVEST S/A  

11.10h 
Exposição de: 

  Christian de Castro – RIO BRAVO INVESTIMENTOS  

11.40h 
Debate sobre as exposições – perguntas do público aos 
palestrantes 

12.30h Almoço  

14.00h Plenária – momento para proposições dos participantes  

16.00h Coffee break 

18.00h Encerramento do evento 
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2.4 DINÂMICA DOS TRABALHOS 

 

O desenvolvimento dos trabalhos no seminário ocorreu de 

acordo com as etapas a seguir apresentadas. 

 

 

Abertura do seminário 

A abertura do evento contou  com as considerações e boas 

vindas  dos componentes da mesa, a saber: 

  Assessor Especial do Ministro, Paulo Miguez; 

  Chefe de Gabinete do Ministro, Sergio Xavier; 

  Presidente da Fundação Biblioteca Nacional, Pedro Correa do 

Lago; 

  Delegado do MINC no Rio de Janeiro, Sergio Sá Leitão; 

  Chefe de Gabinete do Secretário do Audiovisual, Leopoldo 

Nunes. 

Após a abertura, os componentes da mesa dialogaram com 

alguns participantes sobre a política do Ministério para a cultura 

e o processo de alteração das leis. 

 

Exposições de palestrantes convidados 

No período da manhã, foram realizadas as exposições de 

Cristiano Naves Garcia da  CULTURINVEST S/A que palestrou 

sobre o FICART e de Christian de Castro da empresa RIO 

BRAVO INVESTIMENTOS e BSB Cinema sobre o FUNCINE. 

 

Apresentação das experiências de investimento em 

cultura dos investidores estatais  

No período da tarde,  os participantes foram convidados a 

relataram a experiência de suas empresas no financiamento da 

cultura.  Os representantes do MINC teceram alguns comentários 

sobre as apresentações e responderam a questionamentos. 

 

Encerramento do seminário 

 O seminário encerrou-se às 18.00h  com  as considerações dos 

componentes da mesa.  
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A 
 

 
 

 
  APRESENTAÇÕES DOS EXPOSITORES 

 
FUNCINE  

Expositor: Fernando Buarque - RIO BRAVO INVESTIMENTOS 

 

Rio Bravo Investimentos 

 

✓ R$ 1,3 bilhões sob administração; 

 

✓ Maior gestora de fundos imobiliários do Brasil; 

  

✓ Gestora de fundos de capital de risco; 

 

✓ Spin entretenimento; Carandiru; Olga. 

 

Equipe  

 

Além da equipe de capital de risco da Rio Bravo: 

 

✓ Christian de Castro – Sócio-Diretor da BSB Cinema; 

 

✓ Renato Oliveira – Sócio-Diretor da Projecult; 

 

✓ Thierry Peronne – Sócio-Diretor da Investimage. 

 

 

FUNCINE 

✓ Fundos de Financiamento da Indústria Cinematográfica Nacional; 

✓ Medida provisória no 2.228-1, de 6 Set 2001 – Capítulo 7; 

✓ Instrução CVM em fase final de aprovação; 

✓ Aumentar os investimento em cinema. 

 

Objeto de Investimento 

 

Veículo estruturado para investimento em projetos aprovados pela ANCINE 

destinados a: 

 

✓ obras cinematográficas brasileiras de produção independente, 

incluindo sua produção e distribuição; 

 

✓ construção, reforma e recuperação das salas de exibição; 

 

✓ aquisição de ações de companhias abertas de capital 

predominantemente nacional, cujo objeto social seja a produção, 

comercialização, distribuição ou exibição de obras cinematográficas 

brasileiras de produção independente; 

 

✓ obra cinematográfica ou videofonográfica seriada produzida com no 

mínimo 3 e no máximo 26 capítulos e telefilmes brasileiros de 

produção independente. 
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Incentivo Fiscal 

 

      “Art. 44.  Até o período de apuração relativo ao ano-calendário de 2010, 

inclusive, as pessoas jurídicas sujeitas à tributação com base no lucro real poderão 

deduzir do imposto de renda devido parcela do valor correspondente às quantias 

aplicadas na aquisição de quotas dos FUNCINES. 

 

       Parágrafo único.  A dedução referida neste artigo poderá ser utilizada 

alternativamente à de que trata o art. 1o da Lei no 8.685, de 20 de julho de 1993, 

até o ano-calendário de 2006, quando se extinguirá este benefício. 

 

       Art. 45.  A dedução de que trata o art. 44 incidirá sobre o imposto devido:  

 

        I - no trimestre a que se referirem os investimentos, para as pessoas jurídicas 

que apuram o lucro real trimestral; 

 

        II - no ano-calendário, para as pessoas jurídicas que, tendo optado pelo 

recolhimento do imposto por estimativa, apuram o lucro real anual.”       

 

      ”§ 1o  A parcela a ser deduzida será calculada aplicando-se percentual 

correspondente à soma das alíquotas do imposto de renda das pessoas jurídicas e 

da contribuição social sobre o lucro líquido, inclusive adicionais, sobre o valor de 

aquisição de quotas dos FUNCINES, limitada a três por cento do imposto devido e 

observado o disposto no inciso II do art. 6o da Lei no 9.532, de 10 de dezembro de 

1997. 

 

      § 2o  Os valores que excederem aos limites estabelecidos no § 1o não poderão 

ser utilizados em período de apuração posterior. 

 

      § 3o  O valor integral dos investimentos efetuados na forma deste artigo 

poderá ser deduzido do lucro líquido, na determinação do lucro real, nos seguintes 

percentuais: 

        I - cem por cento, nos anos-calendário de 2002 a 2005; 

        II - cinqüenta por cento, nos anos-calendário de 2006 a 2008; 

        III - vinte e cinco por cento, nos anos-calendário de 2009 e 2010.” 

 

ü  O investidor pode deduzir do imposto de renda devido a parcela de 

aproximadamente  34% (IR + CSLL) do valor investido no FUNCINE. 

 

ü  A parcela não poderá ser superior de 3% do imposto devido pelas pessoas 

jurídicas1. 

 

ü  O investidor pode deduzir do lucro líquido 100% do investimento feito na 

compra das quotas dos FUNCINES até 2005, 50% de 2006 até 2008 e 25% 

em 2009 e 2010. 

 

ü  O resultado prático é que, inicialmente, pode-se investir nos FUNCINES 

aproximadamente 1,3% do lucro líquido da empresa. Do valor total 

investido, aproximadamente 68% provém de incentivo fiscal.  
 

 
(1) O valor é de 3% sobre a alíquota de 15% do IR, não incluindo a alíquota adicional de 10% sobre o 
lucro que ultrapassar R$ 240 mil. 
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A Quem se Destina 

 

•  Grandes empresas estatais e privadas que já investem em cinema 

direcionam parte dos seus investimentos para os FUNCINES. 

 

•  As participações serão alavancadas pelos investimentos de grandes 

empresas privadas que ainda não investem. 

 

•  Com a popularização do produto, empresas médias e pequenas deverão 

participar. A distribuição poderá ser feita pela área corporate dos bancos de 

varejo. 

 

•  Mesmo sem as vantagens fiscais, investidores estrangeiros podem ser 

atraídos pelo veículo estruturado e mecanismo de conversão de títulos da 

dívida externa. 

 

•  Fundos de pensão – RET (?)  

 

•  Pessoas físicas (?) 

 

Vantagens 

   

•  Originação, seleção, análise e gestão estruturada de projetos/empresas. 

 

• Transparência: 

✓ participação de quotistas majoritários no Comitê de Investimento; 

✓ decisão de investimento fundamentada em estudos à disposição dos 

quotistas; 

✓ proibição de investir em empresas na qual quotistas ou 

administradores possuam participação no capital social; 

✓ avaliação periódica da quota do fundo; 

✓ divulgação periódica das movimentações em valores mobiliários, bem 

como dos balanços e demonstrações financeiras auditados. 

 

•  Alavancagem dos recursos investidos sem perda de governança – atração 

de novos   

   investidores. 

 

•  Alavancagem do retorno de marketing: menos recursos / mais projetos. 

 

•  Ganho de escala:  

✓ terceirização da gestão de investimentos remunerada por taxas de 

administração bem abaixo da comissão pelas intermediações de 

negócios 

✓ equipe multidisciplinar com experiência relevante em todas as 

atividades-alvo, possibilitando ao Fundo investir em todos os elos da 

cadeia.  

 

• Terceirização das atividades inerentes à seleção dos projetos, tais como: 

✓  análise mercadológica; 

✓ análise econômico-financeira; 

✓ análise jurídica e societária; 

✓ análise da estrutura de garantias; 

✓ projeções de fluxo de caixa e demonstrativos financeiros 

✓ avaliação do investimento; e 

✓ estratégia de desinvestimento; 
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✓    deixando para os quotistas as atividades decisórias à luz das 

informações prestadas 

• Terceirização das atividades de acompanhamento e gestão dos projetos, 

incluindo: 

✓ acompanhamento pró-ativo, indicando conselheiros e executivos com 

notório conhecimento, com poder de veto e voto; 

✓ acompanhamento financeiro-operacional e do cumprimento de 

metas; e 

✓  cooperação criativa entre os projetos investidos 

✓ fornecendo aos quotistas informações sobre o andamento de cada 

investimento. 

 

▪ Mitigação de risco através do investimento em portfólio balanceado: 

✓ Fundos conservadores: salas de cinema – imobiliário 

✓ Fundos agressivos: produção e distribuição – capital de risco 

 

• Estabelecimento de parâmetros de rentabilidade do capital investido na 

indústria cinematográfica nacional. 

 

 
 

FUNDO DE INVESTIMENTO CULTURAL E ARTÍSTICO - FICART 

 

Expositor: Cristiano Naves Garcia – CULTURINVEST S/A 

 

 

Apresentação 

 

• A Culturinvest é uma empresa de gestão de investimentos e estruturação de 

negócios, com escritórios em Belo Horizonte, São Paulo e Rio de Janeiro (e 

brevemente em Salvador). 

 

•  Atuamos, em todo o Brasil, desde 1996 com negócios audiovisuais,  

artísticos e culturais, entretenimento, consultoria empresarial, captação de 

recursos via leis de incentivos fiscais (ou sem leis) junto a pessoas físicas e 

empresas. 

 

FUNDO DE INVESTIMENTO CULTURAL E ARTÍSTICO - FICART 

 

Criado pela Lei 8.313/91 e regulamentado pela CVM na Instrução 186/92, a 

principal característica desta modalidade de fundo é permitir o investimento em 

atividades de caráter artístico-cultural com fins lucrativos, sem a necessidade da 

existência de títulos mobiliários, onde o risco é inerente. 

 

 

Modelo de financiamento da cultura e cinema 

 

EXCLUSIVAMENTE  PÚBLICO: 

 

a) FNC (e dotações orçamentárias); 

 

b) Leis Incentivo com 100% de dedutibilidade 
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MISTO (PÚBLICO + PRIVADO): 

 

a) Leis Incentivo com contrapartida privada; 

 

b) FUNCINE 

 

 

EXCLUSIVAMENTE PRIVADO 

 

a) Recursos 100% privados; 

 

b) FICART 

 

 

Os 3 modelos contam com algum tipo de ‘FUNDO’  

 

  EXCLUSIVAMENTE  PÚBLICO   FNC & MISTO (PÚBLICO + PRIVADO)  

FUNCINE : contam com investimentos fiscais 

  EXCLUSIVAMENTE PRIVADO  FICART: sem inventivos fiscais 

 

 

Situando o Ficart no contexto sócio-econômico 

 

EXCLUSIVAMENTE  PÚBLICO: Atividades artísticas-culturais sem “apelo de 

mercado” e sem viabilidade financeira 

 

 

MISTO (PÚBLICO + PRIVADO): Atividades artísticas-culturais com “apelo de 

mercado” porém sem convicção de viabilidade financeira  

 

EXCLUSIVAMENTE PRIVADO: Atividades artísticas-culturais com convicção de 

viabilidade - FICART 

 

Importância Estratégica 

 

Embora os Ficarts sejam instrumentos tipicamente privados, a parceria do Estado 

com estes Fundos não macula a execução de suas políticas públicas. Antes as 

complementa e desonera, na medida em que distingue as atividades que se 

mantém por conta própria e as que necessitam de apoio governamental. 

 

Investimentos Financeiros 

 

Pressupõe-se por investimento financeiro qualquer alocação de recursos visando 

obter rentabilidade. 

 

TODO E QUALQUER INVESTIMENTO TEM RISCO!  

 

O RISCO APENAS VARIA EM SUA INTENSIDADE E GRAU.  (exemplo: muito/pouco 

arriscado  ou  alto/baixo risco) 

 

SOMOS TODOS INVESTIDORES.  

 

Mesmo que não saibamos disso. 

 

Uns são bem sucedidos, outros... Nem tanto. 
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Só existirão FICARTs quando houverem investidores interessados. 

 

POR QUÊ ALGUÉM INVESTIRIA VIA FICART? 

 

O FICART 

 

O Ficart,  portanto, objetiva RENTABILIDADE através da alocação de recursos 

financeiros em atividades culturais e artísticas que podem oferecer retorno 

financeiro a seus quotistas/investidores. 

 

O RISCO de não se obter retorno, ou mesmo de se perder capital é inerente ao 

Ficart - da mesma forma que é inerente a qualquer outro investimento. 

 

 

Na vida, RISCOS não podem ser completamente evitados. 

 

Os RISCOS DEVEM SER ADMINISTRADOS. 

 

ONDE É MAIS ARRISCADO INVESTIR DINHEIRO? 

 

Em FICARTs? Em FUNCINEs? Em Bolsa de Valores? Em dólar? Em derivativos? Em 

imóveis? Em ouro? 

 

NÃO EXISTE INVESTIMENTO ARRISCADO. 

 

EXISTE INVESTIDOR ARRISCADO 

 

Por definição, FICARTs NÃO PODEM INVESTIR em atividades que não geram 

fluxo de caixa para pagar a si mesmo e ainda dar retorno ao investimento. 

 

Fundos de Investimento são consórcios (ou condomínios) de investidores que 

confiam aos Administradores destes Fundos, os seus recursos financeiros. 

 

Agindo em nome dos investidores, os Administradores de um Fundo de 

Investimento não podem se dar ao luxo de não proporcionar retorno satisfatório 

aos seus Clientes, senão eles simplesmente tiram seu dinheiro e vão embora. 

 

Fundos de Investimentos 

 

Basicamente contém os seguintes “atores”: 

 

Quotista ou investidor é quem coloca dinheiro no fundo. 

 

Administrador é quem administra a rotina de um fundo: pagamentos, 

recebimentos, contabilidade, prestações de contas, assembléias, legislação, etc. 

 

Gestor é quem “escolhe” quando, onde, quanto e porquê um investimento é 

realizado (ou não). 

 

Objeto do investimento é o empreendimento ou atividade que recebe os recursos 

do investidor, via fundo. 

 

 

 

 

 



Página 378 

 

FICART 

 

Cabe aos Administradores e Gestores de um Ficart esclarecer aos Investidores o 

que são as atividades culturais e artísticas e como se dão os investimentos. 

O que faz um Ficart ser arriscado é a falta de entendimento sobre o seu objeto de 

investimento: as atividades artístico-culturais. 

 

Na medida em que estes Administradores/Gestores convencerem Investidores, os 

Ficarts começam a se tornar realidade. 

Mas uma outra “ponta” do processo tem que se submeter às regras que os 

investidores exigem: os Empreendedores Artístico-Culturais. 

 

Os Empreendedores Artístico-Culturais, em sua grande maioria, não tem, ainda, 

maturidade para conviver com Investidores em sua atividade. 

Investidores exigem, dentre outras coisas: 

• modelo de gestão claro 

• transparência nos atos administrativos e comerciais 

• prestação de contas  

 

FICART e MECENATO são assuntos completamente DISTINTOS. 

O MECENAS objetiva as artes. 

O FICART objetiva rentabilidade com o menor risco possível. 

Um Ficart se tornará bem sucedido na medida em que equilibrar estes temas: 

rentabilidade e segurança. 

Empreendedores terão acesso a recursos ilimitados na medida em que aprenderem 

a conviver com Ficarts. 

 

O mercado suporta vários Ficarts funcionando simultaneamente. Tais como os seus 

outros irmãos, fundos de investimentos, os Ficarts deverão se especializar, 

segmentando-se, diferenciando-se, adequando-se a cada perfil de investidor. 

 

Vantagens para os Investidores: 

• Anonimato 

• Diluição de riscos 

• Alternativa de investimento 

 

 

Vantagens para os Empreendedores Artístico-Culturais: 

• Agregação de valor advindo da convivência com o 

mercado de capitais; 

• Capacitação empresarial;  

• Diluição de riscos; 

• Acesso a recursos ilimitados 

 

Vantagens para o Mercado Financeiro: 

• Alternativa de investimento e rentabilidade para 

quando a taxa Selic abaixar... 

• Mais um mecanismo do mercado de capitais. 

 

Vantagens para o País: 

• Incentivo a atividade produtiva, geração de emprego, 

renda e impostos; 

• Consolidação de um segmento econômico com alto 

potencial de exportação e geração de divisas 

• Mais uma possibilidade de atração de capital externo 
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• Desoneração das atividades culturais-artísticas que 

realmente precisam de recursos públicos e de leis de 

incentivo fiscal. 

 

Entraves atuais: 

• Altas taxas de juros no país; 

• Perfil inadequado da maioria dos Empreendedores 

Artísticos-Culturais; 

• Falta de entendimento por parte dos Investidores e dos 

Gestores profissionais de investimentos. 

 

O que nós estamos fazendo HOJE para que o Ficart seja uma realidade: 

 

1) Programas de captação de recursos junto a pessoas físicas, atrelando-as em um 

Programa Fidelidade com objetivo de construir um canal de comunicação sobre as 

bases dos investimentos via FICARTS e FUNCINES e educar Investidores. (Em 

funcionamento há 3 anos, ininterruptos) 

 

2) Dialogando continuamente com (a) Investidores Institucionais, (b) privados e (c) 

gestores profissionais sobre os mecanismos do Ficart e do Funcine, sobre as 

perspectivas de mercado financeiro e sobre requisitos que os Ficarts e Funcines 

terão que preencher. 

 

3) Executando um protótipo Ficart.  

Algumas operações de investimento estão em curso, dentro do modelo de um 

Ficart, o qual será auditado, prototipado e apresentado a Investidores dentro de 

aproximadamente 3 meses, para a constituição do 1º Fundo FICART Culturinvest, 

na seqüência. 
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3.2 CONTRIBUIÇÕES DOS PARTICIPANTES 

 

 
São Paulo, 22 de agosto de 2003 

 

Ao 

MINISTÉRIO DA CULTURA 

 

 

Ref.: FICART  - FUNDOS DE INVESTIMENTOS CULTURAIS E ARTÍSTICOS 

 

 

Apresentamos nossas opiniões e comentários relativamente a constituição 

de FUNDOS FICART.  

 

A Culturinvest é uma empresa de gestão de investimentos e estruturação de 

negócios, com escritórios em Belo Horizonte, São Paulo e Rio de Janeiro (e 

brevemente em Salvador). Atuamos, em todo o Brasil, desde 1996 com negócios 

audiovisuais,  artísticos e culturais, entretenimento, consultoria empresarial, 

captação de recursos via leis de incentivos fiscais (ou sem leis) junto a pessoas 

físicas e empresas. Em nossos quadros, possuímos profissionais com experiência 

direta na emissão e registro de Certificados de Investimentos Audiovisuais, bem 

como de sua distribuição e colocação. Mantemos contato estreito com 

empreendedores, associações de classe, auditores, captadores de recursos, 

gestores de fundos de investimento, legisladores e principalmente investidores. 

Nosso ponto de vista, o qual orientou a formulação de nossa contribuição é o ponto 

de vista do fortalecimento da posição do gestor em relação ao mercado 

(investidores e empreendimentos culturais e artísticos). Sabemos que se as 

condições para o desempenho adequado da atividade de gestão estiverem 

presentes, os investidores se farão presentes e se os investidores se fizerem 

presentes, os empreendimentos se apresentarão de forma mais profissional, mais 

empresarial e mais bem posicionada para disputar o mercado. Estamos convictos 

de estar contribuindo para a criação de um mecanismo eficiente e eficaz no real 

estímulo ao segmento econômico da cultura nacional em todas as suas 

especificidades. Eis nossas opiniões: 

 

a) Ficarts, por não contarem com incentivos fiscais, fazem sentido quando 

entendidos através da lógica dos Fundos de Capital de Risco. Ou seja, não existe 

fórmula para se estimar sucesso previamente, longo prazo de retorno, investimento 

financeiro juntamente com acompanhamento gerencial e networking dos 

investidores, comitê de investimento, investidores âncoras e expectativa de que um 
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pequeno percentual dos investimentos produza uma rentabilidade tal, que supere 

os insucessos que certamente ocorrerão e resulte em uma rentabilidade positiva 

bem maior que outras modalidades de investimento financeiro, ao final de um 

período de tempo entre 5 a 10 anos. 

 

b) A atual regulamentação do FICART através da Instrução CVM 186/92 é suficiente 

para a efetiva implantação destes fundos, mas seu sucesso, na nossa opinião, 

depende de pequenos ajustes em sua normatização. 

 

c) Consideramos de grande importância para o sucesso, que a regulamentação dos 

Ficarts sejam reformadas de forma a permitir que eles possam: 

 

13) comprar Certificados de Investimento Audiovisuais de projetos 

audiovisuais registrados na CVM (simplifica a operação de investimento, 

por se tratar de um título mobiliário registrado na CVM, analisado e 

aprovado mediante regras bem definidas e de credibilidade) 

14) comprar quotas de outros Ficarts 

15) comprar quotas de Funcines (que não deixam de ser fundos de 

investimento relacionados a cultura e as artes) 

16) adquirir ações novas de empresas S/A de capital fechado dos setores de 

entretenimento, artes, cultura e cinema. 

 

d) É fundamental que entidades estatais, tais como BNDES, BB, CEF e Estatais 

realizem investimentos âncoras, ou seja, aportem montantes financeiros para dar o 

exemplo e possibilitar que o fundo comece a funcionar. 

 

 

Atenciosamente, 

 

Cristiano Naves Garcia – Diretor 

Culturinvest S/A 

Alameda Joaquim Eugênio de Lima 5º andar – Jardim Paulista  - SP 

Fone (11) 3284-3030 Fax (11) 3253-5368 

Cep : 01403-000 
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São Paulo, 22 de agosto de 2003 

 

Ao 

MINISTÉRIO DA CULTURA 

 

 

Ref.: Regulamentação do FUNCINE (baseado na consulta pública 

coordenada pela Ancine) 

 

 

Apresentamos nossas opiniões e comentários relativamente a elaboração da 

Instrução Normativa que a Ancine está desenvolvendo sobre Funcines. Somos uma 

empresa de assessoria em marketing cultural e negócios com cinema e atuamos 

em todo o Brasil desde 1997. Atendemos dezenas de investidores em cinema e 

durante anos sentimos falta de um mecanismo como o Funcine. Nos vemos como 

porta-voz de inúmeros investidores e tentamos consolidar opiniões que ouvimos e 

participamos nestes anos de mercado. Em nossos quadros, possuímos profissionais 

com experiência direta na emissão e registro de Certificados de Investimentos 

Audiovisuais, bem como de sua distribuição e colocação. Mantemos contato estreito 

com empreendedores, associações de classe ligadas ao cinema, auditores, 

captadores de recursos, gestores de fundos de investimento, legisladores e 

principalmente investidores. Nosso ponto de vista, o qual orientou a formulação de 

nossa contribuição é o ponto de vista do fortalecimento da posição do gestor em 

relação ao mercado (investidores e empreendimentos cinematográficos). Sabemos 

que se as condições para o desempenho adequado da atividade de gestão 

estiverem presentes, os investidores se farão presentes e se os investidores se 

fizerem presentes, os empreendimentos se apresentarão de forma mais 

profissional, mais empresarial e mais bem posicionada para disputar o mercado 

mundial, pois é impossível falar de um “cinema brasileiro” sem considerar o mundo 

inteiro. Estamos convictos de estar contribuindo para a criação de um mecanismo 

eficiente e eficaz no real estímulo ao cinema nacional em todas as suas 

especificidades. Eis nossas opiniões: 

 

Premissas de nossos apontamentos: 

 

ix. O Funcine é um instrumento que tem por objetivo promover o cinema 

brasileiro como uma real opção de investimento, concorrendo com outras 

opções de investimento do mercado financeiro. Para esta concorrência, o 

Funcine está equipado com incentivos fiscais, que se reduzem ao longo do 

tempo, quando se espera, o mercado já tenha reconhecido o cinema como um 

ativo financeiro. 
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x. O Funcine é uma ferramenta de captação mista (recursos incentivados + 

recursos privados) 

 

xi. O Funcine tem por objetivo aplicar recursos financeiros em projetos que 

tenham chances reais de retorno financeiro. 

 

xii. O Funcine será constituído e administrado por Instituições financeiras e será 

gerido por estas próprias ou por empresas especializadas contratadas por 

estas. Ou seja, o responsável por selecionar qual projeto receberá quanto, 

quando e porquê, é gestor do Funcine e não a Ancine. 

 

xiii. O Funcine está fundamentado na relação gestor-investidor e não na relação 

investidor-projeto (ou Ancine-projeto), como vigora na Lei do Audiovisual. Ou 

seja, o investidor investe num Funcine porque confia em seu gestor, que 

presupõe-se poder selecionar as melhores opções de investimento e retorno. 

 

xiv. Pelo fato do Funcine conceder incentivos fiscais, concordamos que deve haver 

controle por parte da Ancine – porém este controle deve cessar quando estes 

incentivos acabarem – porque o fim dos incentivos não acarreta no fim 

automático dos Funcines. 

 

xv. Também pelo fato do Funcine armazenar e investir recursos financeiros 

privados, o controle por parte da Ancine deve ser bem medido sob o risco do 

investidor não se interessar pelo Funcine, enquanto opção de investimento. 

Exemplo: obrigar os recursos a serem depositados apenas no BB ou apenas 

em títulos públicos pode afastar agentes importantes do mercado e reduzir a 

concorrência. 

 

xvi. Acreditamos que o mercado brasileiro comporta várias instituições financeiras 

e vários Funcines implantados e em funcionamento simultâneo. Caberá aos 

gestores a diferenciação entre eles para que o investidor selecione onde 

aplicar seus recursos bem como caberá ao mercado definir, fusões, aquisições 

ou incorporações entre os Funcines. 

 

 

 

 



Página 384 

 

Passamos as nossas observações: 

 

1) Os Funcines na nossa opinião poderiam ser constituídos sob as formas aberta ou 

fechada, com prazo determinado ou indeterminado. Sugerimos o texto da ICVM 

186/92 com as devidas alterações para o Funcine: 

 

• O Funcine, poderá ser constituído sob a forma aberta - quando admitir o 

resgate de quotas - ou fechada - quando não admitir o resgate de quotas - é 

uma comunhão de recursos destinados à aplicação em empreendimentos 

cinematográficos conforme inciso II do artigo 2º (da minuta IN Ancine), e  

poderá ter prazo de duração determinado ou indeterminado. 

 

• O Funcine fechado poderá transformar-se em aberto, por decisão da Assembléia 

Geral de quotistas, o que dependerá de prévia autorização da Comissão de 

Valores Mobiliários. Caso seja aprovada a transformação do Fundo, a instituição 

administradora terá o prazo de 180 (cento e oitenta) dias para adaptá-lo à sua 

nova forma, contados da data da Assembléia Geral que a deliberar. 

 

Desta forma, com uma regulamentação mais abrangente, a IN Ancine permitirá 

que o próprio mercado se defina quanto a prazos ou forma de negociação. 

 

2) Sugerimos que possam existir Funcines que apliquem recursos em quotas de 

outros Funcines, desta forma, poderemos prover ao Funcine um espectro maior de 

investidores aliando a isto a expertise de gestores em fundos específicos. 

(Exemplo: um grande banco de varejo, pode ter um Funcine em quotas de 

Funcines e captar junto a sua imensa rede de agências e clientes, por outro lado, 

ela não tem especialidade para determinar onde os recursos serão aplicados, assim 

este Funcine comprará quotas de Funcines especializados mas que por seu lado não 

tem abrangência ou capilaridade na captação.) 

 

3) Ampliação do escopo de investimento do Funcine, incluindo Certificados de 

Investimento Audiovisual entre os ativos passíveis de aquisição pelo fundo. Isto 

ampliaria a eficácia do estímulo a industria nacional do Cinema e reduziria a 

burocracia uma vez que os Empreendedores contariam com 2 ferramentas de 

captação (o Certificado e o Funcine) para uma mesma análise e aprovação de 

projetos. 
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4) Ampliação do escopo de investimento do Funcine, incluindo a possibilidade da 

aquisição de ações novas de companhias de capital fechado em operações de 

private equity (a exemplo dos Fundos de Investimento em Empresas Emergentes, 

que não exige o capital aberto). Isto pode ser obtido também no caso de se 

permitir que Certificado de Investimentos Audiovisuais possam ser convertidos em 

ações da empresa emissora (desde que seja uma S/A) e desde que os Funcines 

possam comprar Certificados. 

 

5) No artigo 1º da IN Ancine, em seu inciso IV, trata de empresas nacionais de 

capital aberto (sugerimos acima que seja também as sociedades anônimas de 

capital fechado) de produção, comercialização, distribuição ou exibição de obras 

cinematográficas brasileiras de produção independente. Sugerimos que o texto 

fizesse uma distinção especial para o caso das empresas de exibição uma vez que 

não existe (ou não é economicamente viável) uma empresa de exibição 

exclusivamente de obras cinematográficas brasileiras de produção independente. 

Concordamos com o texto para os casos de produção, comercialização, distribuição. 

 

6) Há necessidade de se conceituar melhor a expressão “titular” no item “d”, do 

inciso I, do art. 5º (sobre a Constituição do Projeto). O titular refere-se ao diretor 

responsável (ou seja, uma pessoa física imputável por dolo ou fraude) nomeado 

pela proponente (uma pessoa jurídica)? Ou o titular se refere a pessoa física 

reconhecida pela Receita Federal como a responsável pela pessoa jurídica da 

proponente (aquele CPF que vem no cartão do CNPJ)? O inciso V do artigo 8º da 

minuta da CVM quanto a regulamentação dos Funcines aborda este tema de forma 

interessante. 

 

7) No item “g”, do inciso II, do art. 5º (“no caso de construção de salas de 

exibição) sugerimos que seja retirado do texto, os sub-itens “d” e “e” uma vez que 

cronologicamente, a aprovação do corpo de bombeiros e o alvará de construção, 

estão muito distantes do momento da constituição do projeto, que buscará o 

investimento (que é a matéria tratada neste artigo 5º). 

 

8) Mais adiante no texto (que não tem numeração), dentro do mesmo artigo 5º, 

onde se trata sobre Aquisições de ações de empresas, sugerimos que seja retirado 

todo o sub-item “d” e seus sub-sub-itens (de 1 a 7). Identificamos aqui uma 

incompatibilidade entre a atividade regulatória-fiscalizatória da Ancine e a atividade 

do gestor do Funcine. Acreditamos que cabe ao gestor avaliar o “plano de 

negócios” da empresa canditada a vender suas ações. O que aconteceria por 
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exemplo, se um empreendimento, tendo seus estudos completos como mencionado 

nos itens 1 a 7, fosse aprovado por um Funcine (do Banco X) e negado pela 

Ancine? Portanto, a questão é “a quem cabe a avaliação do plano de negócios de 

uma empresa?”  O parágrafo 4º logo abaixo no texto, também toca nesta questão. 

Nossa sugestão é que no caso de aquisição de ações, a deliberação sobre 

viabilidades e capacidades seja conferida ao gestor do Funcine, ficando para a 

Ancine a homolagação automática quanto a empresa comprovar atender o perfil de 

beneficiário (capital nacional, etc, etc); 

 

9) O artigo 13, bem como o inciso VIII do art. 16, faz menção a uma conta 

corrente vinculada ao projeto. Ao nosso ver, isso não faz nenhum sentido à luz de 

um Funcine. Pois é o Funcine quem recebe recursos incentivados. A relação entre 

Funcine e projeto é uma relação de investidor-investido. Muito provavelmente a 

relação contratual de investimento entre Funcine e projeto se dará sob uma 

sociedade em conta de participação ou sob um contrato de investimento – 

dispensando esta conta bancária do projeto. Há que se fiscalizar apenas o Funcine 

– o que é muito mais simples e transparente. 

 

10) O artigo 15 faz menção a publicação no DOU, o que torna desnecessário o 

Certificado de aprovação mencionado no inciso I do artigo 2º. Sugerimos eliminar o 

certificado de aprovação. 

 

11) O art. 17 menciona o Banco Brasil como local para abertura de contas. Como 

estamos falando de Funcines (que serão constituídos por instituições financeiras 

diversas), sugerimos que este texto seja eliminado em preferência ao texto do art. 

22 (c/c em qualquer instituição financeira). O ônus da manutenção deste texto é o 

Funcine não interessar a outros bancos que não o BB. 

 

12) O art. 23 também tem um impasse em relação a contas, pois porque uma 

conta vinculada se o recurso vem do Funcine? 

 

Conclusão – nossas principais sugestões: 

 

a) A regulamentação dos Funcines deve ser abrangente o suficiente para permitir 

ao mercado financeiro identificar e reconhecer o cinema brasileiro como um ativo 

financeiro e deve ser prudente o suficiente para impedir distorções que afastem os 

investidores. Acreditamos que as regras do mercado financeiro e em especial as da 

CVM para os Fundos de Investimento em Empresas Emergentes, em Empresas de 
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base tecnológica, os Fundos de private equity e os Fundos de participações são 

excelentes analogias – regulamentam mas não engessam, fiscalizam mas não 

emperram e dão credibilidade na medida em apuram irregularidades e punem os 

culpados. 

 

b) Consideramos o Funcine uma grande evolução. Em conjunto com os Certificados 

de Investimento e a Lei Rouanet e o Ficart, teremos grandes ferramentas para 

trabalhar.  

 

c) Consideramos de grande importância para o sucesso, que a regulamentação dos 

Funcines permitam que eles possam: 

 

17) comprar Certificados de Investimento Audiovisuais de projetos 

audiovisuais registrados na CVM 

18) comprar quotas de outros Funcines 

19) adquirir ações novas de empresas S/A de capital fechado (e não apenas 

aberto) 

20) que o prazo do Funcine possa ser definido por cada administrador (se 

determinado ou indeterminado) 

21) que a forma do Funcine possa ser definido por cada administrador (se 

aberto ou fechado) 

22) que os recursos não aplicados, temporariamente em projetos, não 

estejam obrigados a estar apenas no BB ou em títulos federais 

23) que Funcines possam receber investimentos de pessoas físicas (o que 

exige uma modificação na MP 2228) 

24) que FUNCINES não tenham limites pré-estabelecidos quanto aos objetos 

de investimentos por parte do fundo (exemplo do que não se deve fazer: 

investimentos em produção estão limitados a X% do fundo, em 

distribuição a Y%, em salas de cinema em W%, em ações de empresas 

em Z%...) É importante que os Funcines possam abrigar modelos 

distintos e que o próprio mercado investidor se organize. 

Posteriormente, havendo necessidade, a norma pode ser alterada. 

Atenciosamente, 

Cristiano Naves Garcia – Diretor 

Culturinvest S/A 

Alameda Joaquim Eugênio de Lima 5º andar – Jardim Paulista  - SP 

Fone (11) 3284-3030 Fax (11) 3253-5368 

Cep : 01403-000 
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SSEEMMIINNÁÁRRIIOO      

PPEESSSSOOAASS  FFÍÍSSIICCAASS  

 

Brasília, 22 de agosto de 2003. 
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A 
 
 
 
APRESENTAÇÃO 

 

 

O Seminário Cultura para Todos – o Financiamento Público da 

Cultura e as Leis de Incentivo, destinado a debater o tema da 

participação de pessoas físicas, foi realizado no dia 22 de agosto 

de 2003 no Ministério da Cultura em Brasília.  

 

A realização do seminário conclui a série de eventos  promovidos 

pelo Ministério da Cultura durante os meses de julho e agosto e 

teve como objetivo discutir propostas para ampliação da 

participação de pessoas físicas no financiamento da cultura. 

  

Durante o período da manhã, houve palestras de especialistas na 

temática que introduziram e contextualizaram o assunto e à 

tarde foi realizada uma oficina de trabalho para propor 

alterações na legislação vigente e sugerir ações a serem 

realizadas pelo Ministério da Cultura, Ministério da Fazenda e 

Receita Federal no sentido de potencializar a participação de 

pessoas físicas no financiamento da cultura no país. 

 

Este relatório descreve o desenvolvimento dos trabalhos no 

seminário e apresenta os resultados das discussões do grupo. 

 

 

 

Andrea Zimmermann e Fabio Zimmermann 

Métodos Assessoria e Capacitação 

Tel: (61) 595 1718 

metodos@aip.com.br 

mailto:metodos@aip.com.br
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C 
 
 
 
 

CONSIDERAÇÕES INICIAIS 
 

 

2.1 OBJETIVO DO 
SEMINÁRIO 

 

 
O seminário teve como objetivo: 

 

Ampliar a participação de pessoas físicas no 

financiamento da cultura no Brasil. 

O propósito é  discutir como o financiamento da cultura 

por pessoas físicas pode ser amplicado. 

 

 

2.2 PRODUTOS DO SEMINÁRIO 

 
RESULTADO ESPERADO AO FINAL DA OFICINA:  
 

Propostas estabelecidas para a regulamentação da 

contribuição de pessoas físicas ao financiamento da 

cultura. 

 

São considerados produtos do Seminário: 

 

 Identificação das alterações que devem ser feitas na 

legislação vigente para aumentar a participação de 

pessoas físicas no financiamento da cultura; 

 

 Proposições de mecanismos, procedimentos, normas 

que devem ser adotados pelo MINC para ampliar a 

participação de pessoas físicas no financiamento da 

cultura sugeridas pelos expositores e participantes; 

 

 Proposições de mecanismos, procedimentos, normas 

que devem ser adotados pelo Ministério da Fazenda e 

Receita Federal para viabilizar a ampliação da 

participação de pessoas físicas no financiamento da 

cultura sugeridas pelos expositores e participantes. 
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2.3 PROGRAMAÇÃO 

 

SEXTA-FEIRA (22/08) 

 

HORÁRIO ATIVIDADE 

9.30h  

Abertura do Seminário 

  Considerações de Sergio Sá Leitão, Delegado do 
Ministério da Cultura no Rio de Janeiro 

9.50h 

Informações sobre metodologia 

  Explicações da moderadora sobre o desenvolvimento 
dos trabalhos  

10.00h 
Exposições de: 

  Cristiane Olivieri 

  Lucimara Letelier 

11.45h 
Debate sobre as exposições – perguntas do público 
aos palestrantes 

12.30h Almoço 

14.30h Oficina de trabalho 

17.00h Encerramento do evento 
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2.4 DINÂMICA DOS TRABALHOS 

 

O desenvolvimento dos trabalhos no seminário ocorreu de 

acordo com as etapas a seguir apresentadas. 

 

 

Abertura do seminário 

A abertura do evento contou  com as considerações e boas 

vindas  de Sergio Sá Leitão, Delegado do Ministério da Cultura 

no Rio de Janeiro. 

 

Exposições de especialistas na temática 

As exposições foram realizadas no período da manhã e contaram 

com as considerações de: Cristiane Olivieri e Lucimara Letelier.  

O conteúdo das apresentações realizadas pelas expositoras pode 

ser consultado no item Resultados desse relatório. 

Ainda nesta manhã,  João Luiz Rosa e Renato Oliveira relataram 

experiências bem sucedidas com o financiamento  da cultura 

realizado com o apoio e investimento de pessoas físicas. 

 

 

Oficina de trabalho 

A tarde foi destinada a discussões e estabelecimento de 

proposições para que a participação das pessoas físicas como 

financiadoras da cultura seja regulamentada.  Foram discutidas 

alterações na legislação,  ações e procedimentos a serem 

implementados pelo MINC e Receita Federal afim de facilitar a 

referida participação.  Os produtos da oficina encontram-se no 

item Resultados deste documento. 

 

Encerramento do seminário 

 O seminário encerrou-se às 17.00h  com  as considerações de  

Sério Sá Leitão.  



Página 393 

 

R 
 

 
 

 
  RESULTADOS 

 

3.1 Apresentações das Expositoras 

 

LUCIMARA LETELIER 

 

DOAÇÕES DE PESSOA FÍSICA: 

Alicerce da diversificação das fontes de financiamento à Cultura 

 

  Modelo atual insustentável  

 

  Captação de pessoa física 

- Incipiente no Brasil 

- Muito expressiva nos EUA 

 

  Desafios e recompensas 

 

 
Diante do modelo atual de financiamento à cultura, o mercado cultural brasileiro se 

limitou à busca de recursos atrelados às necessidades de marketing das empresas, 

o que se mostrou insustentável. 

 

 

 
 

 

 

EMPRESA 

Fontes Motivação Forma 

GOVERNO 

• Responsabilidade 
Social   

• Investimento 
Social 
Privado 
(Institutos e 
Fundações)  

 

• Apoio às 
atividades de 
interesse 
público    

• Direto (seleção 
c/ critérios) 

• Indireto 
 (incentivo fiscal) 

FINANCIAMENTO À CULTURA  

Crise Financeira 
 

“Masp enfrenta crise financeira e 

fica sem programação para 2003” 
  

Folha de SP - 01/04/2003  

 

 
“OSB enfrenta a maior crise de 

sua história e patrocínios 
escasseiam em todoa cultura. 

 

O Globo - 29/01/1999 

 

 
“As obras necessárias exigem 
cerca de R$ 2,3 milhões mas o 

MAM não tem como financiá-las.”  
 

JB - 08/02/2003 
 

 
"O ministro constatou o estado 
precário do MNBA, que abriga o 
mais importante acervo moderno 
do país: paredes com infiltração, 
pisos quebrados e "gambiarras" 

na fiação elétrica." 
 

OESP - 25/07/2003 

EMPRESA • Contrapartida 
de marketing  

• Patrocínio 

PESSOA 
FÍSICA 

• Identificação 
pessoal com a 
“causa” 

• Entretenimento 

• Doação 
(Direta ou 
via 
Fundação) 

• Consumo 
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Assim, captar doações de pessoa física deve ocupar papel central na busca por 

ampliação e diversificação e dos recursos para cultura. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doação de Pessoa Física 2002     

~ 3 

~ 55 - 

~ 870 

Doação p/ 
cultura de PF 
via Lei de 
Incentivo no 
Brasil**    

Estimativa de 
potencial de 
doação p/ 
cultura a partir 
de % cultural/ 
social dos 
EUA*** 

Fontes: *IPEA, 1995 – IDIS (ISER), 1997, **Minc ; *** American Association of Fundraising Counsel (AAFRC) 

• Existe um potencial muito superior 
de recursos à cultura do que o 

valor atualmente captado pela lei 
de incentivo 

 

• O montante de doações para 
causas sociais prova que as 

pessoas doam quando há 
compreensão real da relevância da 

causa beneficiada 
 

• Nos EUA, o percentual de doações 

de Pessoa Física para cultura em 
relação ao total de doações para o 

social é muito superior do que o 
mesmo percentual no Brasil 

R$ Milhões 

~ 1,100 - 

~ 17,300 

Doação de 
PF para 
"social” no 
Brasil (esti-
mativas)* 
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Nos EUA, as doações de indivíduos representam a maior fonte de receita doada às 

instituições culturais sem fins lucrativos. 

 

 
 

 
No Brasil, para receber, atender e manter as doações e interesses deste público, as 

instituições culturais terão de se profissionalizar. 

 
Por que as pessoas doam? 

• Necessidade de auto-estima 

• Responsabilidade social 

• Desenvolver relacionamentos profissionais 

• Tradição familiar 

• Planejamento fiscal 

• Reposta a pedidos de pessoas que respeitam  

• Associação pessoal a instituições de prestígio 

• Amor à causa 

 

 

 

 

 

 

 

 

Causas  

• Grande Volume de indivíduos comprometidos 

• Regularidade em doar 

• Instituições capacitadas garantem continuidade das 
doações  

 
Consequência Principal  

• Ampliação do envolvimento dos indivíduos com a 
Instituição  

Própria 

50 50

22

78

Divisão da Receita em Instituições 
Culturais Americanas (média)   

% da receita Total 

Doada 

Empresas 
Fundações 
Governo 

Pessoa 
Física Modelo EUA 

Departamentos especializados 

(“Development”) 
 

•Estratégias por tipo de 

captação  

- Anual 

- Planejada 

- Evento beneficente 

- Campanhas pontuais 

- Fundo (“Endowment”) 

 

•Acompanhamento da evolução 

de cada doador 

- Pesquisas 

- Banco de Dados 

- Ações para “upgrades” 

- Atendimento 

personalizado aos 
maiores doadores Fontes: “American for the arts: benefits of the Nonprofit Arts Industry” 
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 MECANISMOS 

Identificar e evidenciar 

razões pelas quais 

indivíduos doam para 

cultura 

• Pesquisas periódicas 

• Participação do Conselho na prospecção de 

novos doadores 

• Criação de programa de benefícios de acordo 

com níveis de doação 

 

Criar estrutura adequada 

para atendimento 

“pré e pós doação” 

 

• Profissionais capacitados 

• Comunicação direta e continuada com doadores 

• Compreensão das leis de incentivo fiscal 

• Mecanismos para incentivar aumento do valor 

doado por cada doador 

 

Garantir transparência na 

prestação de contas  

 

• Adequação do papel das Associações de Amigos 

• Comprovação do impacto da instituição na 

comunidade (Relatórios) 

• Mecanismos de fiscalização pelo Minc 

 

 
Na busca por sucesso na captação de recursos de pessoa física, o mercado cultural 

brasileiro precisará vencer desafios. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

• Compreensão pela 
sociedade civil do 
impacto social e 
cultural que as inst. 
culturais tem na 
comunidade 

Curto-médio prazo 

• Campanha de conscientização 

• Mecanismos p/ profissionaliz.  

• Revisão das leis de incentivo 

• Estímulo ao apoio corporativo  
 

Longo Prazo 

• Interlocução com Min. da 
Educação para formar os 
“doadores do futuro” 

• Garantia de fiscalização: 
prestação de contas 
apropriada 

• Convencimento de que a 
conquista de muitos 
pequenos doadores pode 
significar 
sustentabilidade no 
longo prazo 

Criar 

hábito de 

doar 

Garantir  
participação 

do governo 

Convencer 
instituições do 

esforço inicial 
para novo modelo 

• Estímulo ao planejamento 
fiscal 

• Proposta de novas formas de 
dedução fiscal 

• Revisão do teto de renúncia 
fiscal para cultura  

 

Facilitar 
utilização do 

incentivo fiscal 
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O envolvimento dos “doadores individuais” com a causa da instituição, alavanca 

fontes adicionais de financiamento. 

 
O volume sustentável de doadores “Pessoa Física": 

 

Gera receita própria 

• Consumo de produtos (livros, CDs, camisetas, catálogos) 

• Compra de ingressos e assinaturas 

• Serviços: restaurantes, palestras, cursos, audioguide 

 

 

Amplia recursos e rede de contatos 

• Alavanca doações, patrocínio corporativo e permuta 

• Mobiliza serviço voluntário 

• Evolução doador>sócio>conselheiro  

 

Atrai outras fontes (Governo, fundações, empresas) 

• Participação de pessoas na “vida” das instituições as torna mais atraentes e 

atribui credibilidade às suas atividades, demonstra cumprimento de sua 

missão 

 

 

Cria canal de participação direta da Sociedade Civil 

• Oportunidade dos indivíduos se engajarem em causas culturais que 

acreditam  

• Forma de contribuir para o desenvolvimento sócio-cultural da nação   

 

 

A instituição cultural se fortalece e passa a pensar e agir de “dentro para Fora” (da 

missão para o mercado) e não mais “de fora para dentro” como acontece no 

modelo atual 

 

 

 
CRISTIANE OLIVIERI 

 
CAPTAÇÃO DE RECURSOS DE PESSOA FÍSICA – MODELO BRASILEIRO 

 

Segundo Marcos Kisil (Presidente do IDIS) a doação para o social no Brasil é 

expressiva porém não declarada  

 

CULTURA DA DOAÇÃO 

 

• Doação é aleatória, não regular e impulsiva 

• Cidadão não sabe onde e como exercer a solidariedade 

• Cidadão não sente segurança na administração das causas públicas 

• Cidadão não se sente responsável pelas ações públicas, repassando a 

responsabilidade para o Governo em exercício 

• Desinformação sobre: 

• Incentivos 

• Organizações e seus projetos 

• Impacto da contribuição individual 

• Falta de conexão com a causa 

• Falta de controle da doação individual 
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LEI ROUANET - MECENATO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPTAÇÃO DE PESSOA FÍSICA (1996-2001)
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CAPTAÇÃO PESSOA FÍSICA E PESSOA JURÍDICA (1996-2001)

$13,704,231.00

$1,363,493,061.00

PESSOA FÍSICA

PESSOA JURÍDICA
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NATUREZA DA CONTRIBUIÇÃO 

 

ASSISTENCIALISMO – BENEMERÊNCIA   DOAÇÃO RESPONSAVEL INVESTIMENTO 

SOCIAL  RESPONSABILIDADE SOCIAL 

 

Lei Rouanet – incentivo 

 

“Art.19. O incentivador, pessoa física, poderá deduzir do imposto devido na 

declaração de rendimentos os valores efetivamente contribuídos no período de 

apuração em favor de projetos culturais, devidamente aprovados nos percentuais 

de ...” Decreto 1494/95 

 

“Art.19. As pessoas físicas podem deduzir do imposto de renda devido na 

Declaração de Ajuste Anual as quantias efetivamente despendidas no ano-

calendário anterior a título de doações ou patrocínios ... “ 

Instrução Normativa SRF 258/02 

 

Doação - demonstrativo 

 

JANEIRO 2002: $1000,00 

ABRIL 2003: Desconta $1000,00 da Declaração de IR, se nao ultrapassar 6% do 

Imposto de Renda devido 

DEZEMBRO 2003: $1000,00 

 

 

Doação - problemas 

 

• Tempo entre pagamento e restituição: de 4 a 16 meses 

• Inexistência de Planejamento Tributário para pessoa física 

• Falta de divulgação dos mecanismos do incentivo 

 

LEI ROUANET 

60% - Patrocínio 

80% - Doação 

100% - Atividades especiais 

PREÇO MÉDIO DA DOAÇÃO (1996 - 2001)
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1,800.00
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Lei Rouanet - incentivo 

Otimização dos procedimentos de restituição do imposto: 

• Desconto diretamente do holerite 

 

• Desconto diretamente do carnê leão 

• Desconto da eventual diferença na declaração de ajuste 

•  

Mudança do procedimento:  por Decreto e Instrução Normativa 

 

Captação pessoa física 

 

Otimização dos incentivos ficais 

• Divulgação dos incentivos fiscais 

• Plano nacional de comunicação e formação de novos doadores 
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3.2 RESULTADOS DA OFICINA 

 

 
Para conduzir as discussões na oficina foram apresentadas três 

perguntas orientadoras as quais os participantes foram 

estimulados a respondê-las e debatê-las.  São elas: 

 

 Quais alterações devem ser feitas na legislação vigente para 

ampliar a participação de pessoas físicas no financiamento da 

cultura? 

 

 O que o MINC pode fazer (procedimentos internos, 

campanhas externas, bases de dados, etc) para ampliar a 

participação de pessoas físicas no financiamento da cultura? 

 

 O que o Ministério da Fazenda e a Receita Federal podem 

fazer (normas e procedimentos de IRPF, fiscalização, etc) 

para ampliar a participação de pessoas físicas no 

financiamento da cultura? 

 

 

ALTERAÇÕES NA LEGISLAÇÃO VIGENTE: 

 

 

ANÁLISE 

 Examinar, com atenção, as legislações de outros países. 

 

 

PROCEDIMENTOS 

 Possibilitar a doação no momento da declaração do Imposto 

de Renda; 

 

 Excluir do artigo 18 da Lei Rouanet os 100% de abatimento. 

 

 

AÇÕES E PROCEDIMENTOS DO MINC: 

 

 

DIVULGAÇÃO 

 Realizar ampla campanha de divulgação e de orientação para 

pessoas físicas; 

 Comprometer estados e municípios nas campanhas de 

divulgação e orientação. 

 

 Elaborar cartilha para esclarecer à pessoa física sobre as 

vantagens de investir em cultura e como fazer isso.  

 Buscar apoio dos Correios para distribuir as cartilhas. 
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 Apresentar, através da mídia, exemplos de projetos 

exemplares apoiados através da  Lei; 

 

 Realizar uma campanha em que sejam divulgados os 

resultados alcançados e os impactos causados na 

comunidade pela realização do projeto; 

 

 Criar uma campanha de longo prazo para formar os 

“doadores do futuro”. 

 

 

ESTUDO/ INFORMAÇÃO 

 Realizar um levantamento sobre o perfil do doador pessoa 

física; 

 

 Orientar instituições culturais para que consigam a 

continuidade e manutenção das doações de pessoas físicas; 

 

 Orientar instituições culturais para que elas cativem seus 

doadores. (O MINC deve elaborar um modelo indicativo); 

 Propor modelos de “cooperativas de incentivadores”. 

 

 

RELAÇÕES INTERINSTITUCIONAIS 

 Desenvolver estreito relacionamento com o Ministério da 

Fazenda; 

 

 Convidar técnicos da Receita Federal para conscientizá-los 

sobre a importância dos projetos culturais; 

 

 Criar parceria com o Ministério da Educação  para que a 

cultura seja tratada como um fator de estímulo à cidadania. 

 

 

 

AÇÕES E PROCEDIMENTOS DO MINISTÉRIO DA FAZENDA E 

DA RECEITA FEDERAL: 

 

 

NORMAS 

 Instrução normativa ou decreto conjunto autorizando 

dedução no contra-cheque; 

 

 Simplificação dos procedimentos; 

 

 Autorizar dedução no carnê leão ou contra-cheque; 

 

 Manter a dedução na declaração de Imposto de Renda. 
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PROCEDIMENTOS DE IMPOSTO DE RENDA DE 

PESSOAS FÍSICAS 

 Aumentar o percentual incidente sobre o Imposto de Renda 

devido para pessoas físicas de 6% para 10%; 

 

 Discutir possibilidade de ampliação do teto de renúncia fiscal; 

 Negociar renúncia fiscal específica para pessoa física igual a 

x% do montante arrecadado pela SRF de pessoa física. 

 

 

A DESTINAÇÃO DOS RECURSOS FINANCIADOS DEVE SER 

PARA O PROJETO OU PARA A INSTITUIÇÃO? 

 
 Doação para a organização sem fins lucrativos que tenham 

seus projetos pré-aprovados; 

 

 Doação a programas ou projetos do MINC via Fundo Nacional 

da Cultura; 

 

 Doação realizada para projetos específicos ou para planos 

anuais. 
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A 
 
 
     ANEXOS 
 
ANEXO 1 -  Lista de Participantes do  Seminário Minc Interno 

 

NOME 
SECRETARIA/ 

VINCULADA 
FUNÇÃO 

Aloysio Guapindaia SPMAP Coordenador geral de projetos 

Alvaro Magalhães SMAC Técnico 

Ana Maria Angela Bravo Villalba SMAC  

Ana Teodoro SPMAP Gestora 

Andréa Luiz Paes Menezes Direito FUNARTE Coordenador pronac 

Angélica Salazar SMAC/CGAC Coordenadora-geral artes cênicas 

Atila B. Tolentino SPMAP Gestor 

Carlos Antonio  da Cruz SAV Coordenador prestação de contas 

Daniella Borges GAB/ACS Jornalista 

Elisa Maria Nunes da Cunha CNIC Coordenadora 

Elizabeth Ferreira de Barros IPHAN Coordenadora planejamento 

Eneida Rocha SPMAP Co0ordenadora mecenato 

Flavia Mello de Castro SPMAP/DAM Técnico 

Geraldo Vitors. Filho SMAC Chefe de divisão 

Heloísa Solino Evelin SLL Gestora/coordenadora 

Helvio Tamoio FUNARTE/SP Coordenador 

João Batista Silva SAV Coordenador-geral 

José Delvinei L. Santos FUNARTE/DF Coordenador 

Jose Do Nascimento Junior SPMAP Coordenador-geral 

José Roberto Aguilar DEL. MINC/SP Delegado regional 

Josiel Fonseca Rabelo SMAC Chefe de divisão 

Keilah Diniz SMAC Coordenadora de música 

Lia Calabre de Azevedo FCRB Pesquisadora 

Luiz Eduardo Conde FBN Diretor-executivo 

Marcelo Brito IPHAN Coordenador/deprot 

Marcia Ludovico C. Soares SAV Chefe de divisão análise de projetos 

Marco Antônio E. da Silva FCP Coordenador 

Maria Berenice Drummond SLL Coordenadora prestação de contas 

Maria Bernadete Porto IPHAN Coordenadora pronac/iphan 

Mequita Andrade SLL Coordenadora 

Miguel Ribeiro SPMAP Coordenador 

Moacir Carlos Borges SMAC/CPC Coordenador prestação de contas 

Priscila Netto FBN Coordenadora/sp 

Raimundo da Costa Veloso Filho SPMAP Chefe de divisão 

Ricardo Lima SMAC Secretário substituto 

Rubem Tavares SAV Chefe de divisão 

Sérgio Abrahão IPHAN Diretor dpa 

Sérgio de Andrade Pinto SLL Técnico 

Sérgio Mamberti SMAC Secretário  

Sergio Sá Leitão DEL MINC/RJ Delegado regional 

Sérgio Tolipan  Consultor 

Sergio Xavier GM Chefe de gabinete 

Silvana Lumachi Meireles REP. REG. N/NE Assessor 

Tarciana Portela REP. REG. N/NE Representante 

Telma Silva dos Santos SMAC/CPMU Responsável técnico pelo mecenato 

Teresa Cristina SMAC/CGMU Coordenadora-geral de música 

Walde Lourdes Mello FCP Assessora 

Zulo Araújo FCP Diretor 
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ANEXO 2 -  Lista de Participantes do  Seminário com Secretários 
Estaduais e Municipais de Cultura 

 
NOME INSTITUIÇÃO UF TELEFONE E-MAIL 

Alci de Maria Loureiro 
Marinho 

Subsecretaria de Cultura do 
Estado 

PB 83-2184167 cialobo@ig.com.br 

Aline Teigão de 

Albuquerque 

Fundação de Cultura de Fox 

do Iguaçu 
PR 45-5211500 

aline@fozdoiguaçu.pr.

gov.br 

Ana Cristina Leite Chaves 
Secretaria de  Cultura do 
Pará 

PA 91-2191236 secult@padepa.gov.br 

Ana Isabel Macedo 
Prefeitura de Vitória da 
Conquista 

BA 77-4248592   

Ana Maria Branco Holleben 
Fundação Cultural de Ponta 
Grossa 

PR 42-91061713 
anamariaho@bol.com

.br 

Ana Maria Takahashi 
Sanabio 

Secretaria Municipal de 

Cultura, Esporte e Lazer de 
Coronel Fabriciano 

MG 31-38467784 yokoana@ig.com.br 

André Galvão de Franca 
Secretaria Municipal de 
Cultura de Londrina 

PR 
43-

33716611/ 
91120404 

andregalvaodefranca
@yahoo.com.br 

André Luis Borba Pamponet 
Secretaria Municipal de 
Cultura de Cruz das Almas 

BA 
71-

99830089/ 
91326389 

  

Antonio Arnaldo Camelo 
Fundação de Ação Cultural 
de Maceió 

AL 93081710   

Antonio Carlos Vieira Costa Fundação Cultural de Belém PA 91-99886103   

Ari dos Santos - Rep. do Sr. 
Carlos Pinto 

Secretaria Municipal de 
Cultura de Santos 

SP 61-3453737   

Beatriz Hirata 
Secretaria de  Cultura do 
Paraná 

PR 41-3214711 bhirata@pr.gov.br 

Benedito Paulo de Campos  
Secretaria de Estado da 

Cultura 
MT 65-6139207   

Bruno Lisboa 
Secretaria de Cultura de 
Pernambuco 

PE 81-34232728 
brunolisboa@uol.com.

br 

Carlos Adauto Virmond 
Fundação Cultural de 

Joinville 
SC 47-4330021 

fundacaoculturalille@i

g.com.br 

Cássio Chamecki 
Fundação Cultural de 
Curitiba 

PR 41-3213380 
foc@foc.curitiba.pr.go

v.br 

Celina Albano 
Secretaria Municipal de 
Cultura de Belo Horizonte 

MG 31-38774675   

Cixto de Assis Bandeira 
Filho 

Fundação Cultural de 
Juazeiro 

BA 74-99795264   

Claudete Costa 
Secretaria Municipal de 

Cultura de Alvorada 
RS 

51-4830838/ 

4429808 
  

Claudia Costin 
Secretaria Estadual de 
Cultura 

SP 11-33518174 ccostin@sp.gov.br 

Cláudia Souza Leitão 
Secretaria de Estado da 

Cultura 
CE 85-4529410   

Cláudio Henrique Fundação Cultural do RN RN 84-99914040   

Edson Buch Machado 
Fundação Catarinense de 

Cultura 
SC 48-3332166   

Edson Paegle Balod 
Fundação Cultural de 
Criciúma 

SC 99882813 fccri@terra.com.br 
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NOME INSTITUIÇÃO UF TELEFONE E-MAIL 

Eduardo Fernando 
Montagnare 

Secretaria Municipal de 
Maringá 

PR 91161320   

Eduardo Nelson Marassi 
Secretaria de Cultura da 
Prefeitura de Cascavel 

PR 45-2250888   

Eduardo Sena Câmara dos Deputados DF 318-5573   

Elyane Monteiro 
Fundação Cultural do 
Tocantins 

TO 99-783315   

Erlon José Paschad 
Secretaria de  Estado e 
Cultura do ES 

ES 27-31328356 
erlonparsched@uol.co

m.br 

Eugênio Pacelli Costa 
Secretaria Municipal de 
Cultura de Patos de Minas 

MG 34-98229664   

Evani Longo da Silva Torres 
Secretaria Estadual de 
Cultura 

RN 84-2210023   

Fábio Fernandes Brasileiro 
Secretaria Municipal de 
Cultura de Governador 
Valadares 

MG 33-32711333   

Fábio Liger de Freitas 
Secretaria de Cultura e 
Turismo 

BA 71-99851255   

Fátima das Graças César 
Secretaria Municipal de 
Cultura de Lagoa da Prato 

MG 37-32618465 
cultura@lagoadaprata

.mg.gov.br 

Francisco de Lagos 
Conselho Estadual de 

Cultura  
MS 67-3841972   

Francisco Humberto Filho   CE 85-99892529   

Frederico Barbosa IPEA DF 3155453   

Galeno Amorim 
Secretaria Municipal de 
Ribeirão Preto 

SP 16-6322343 
galeno.cultura@ribeir

aopreto.sp.gov.br 

Gilberto Freire de Santana 

Presidente da Fundação 

Municipal de Cultura de 
Imperatriz 

MA 5240580 
gilbertofreire@uol.co

m.br 

Gilsamara Moura 
Fundação Cultural de 
Araraquara 

SP 16-97861215 
gilsamara@techs.com

.br 

Gilson Queiroz Barros 
Fundação Cultura e Turismo 
de Petrópolis 

RJ 24-22469313 
gilsonqb@superig@.c

om.br 

Glauber Piva 
Secretaria Municipal de 
Cultural de Votorantim 

SP 15-33538670 
glauberpiva@ig.com.b

r 

Heitor Gaudêmco 
Secretaria Municipal de 
Ação Cultural de Piracicaba 

SP 19-34212535 agaudenc@unimep.br 

Helvio Mori de Jesus Rep. 
do Sr. Amarildo Dudu Bolito 

Departamento de Cultura 
da Prefeitura Municipal de 
Rincão 

SP 16-2951127 
helviofamoso@hotmai

l.com 

Igor Rousseff 
Secretaria Municipal de 
Cultura de Ouro Preto 

MG 31-91179909   

Ivana Maria Falcão Maia 
Secretaria Municipal de 

Cultura de Santa Luzia 
SE 79-2174964   

Jaime Pereira  
Conselho Municipal de 
Cultura de Manaus 

AM 

92-

99916651/ 
2237560/716

9 

  

Jeovam Silva França 
Gerência de Cultura do 
Maranhão 

MA 98-91599764   
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NOME INSTITUIÇÃO UF TELEFONE E-MAIL 

João Batista Pimentel Neto 
Rep. da Secretaria 

Municipal de Rio Claro 
SP 

19-
35335595/ 
97843422 

  

João Roberto C. Souza 
Fundação Cultural de 
Jacarehy 

SP 12-78986447 
presidencia@fundaca

ocultural.com.br 

João Roberto Costa 
Secretaria Municipal de 
Cultura de Recife 

PE 34258115 
robertopeixe@recife.p

e.gov.br 

Jorge Farasarache 
Departamento de Cultura 
da Secretaria Municipal de 
Educação de Manaus 

AM 2325182 
jorge.farrache@globo.

com 

Jorge Henrique Bezerra 
Nogueira de Queiroz 

Fundação Elias Mansur AC 63-2245221 
dircom.fem@ac.gov.b

r 

José Maria Barros Pinho 
Fundação de Cultura de 
Fortaleza 

CE 85-2269794 fcf@seuel.com.br 

José Roberto Azevedo Lima 
Secretaria Municipal de 
Cultura de Estância 

SE 2462910?   

Josiane Roza de Oliveira 
Fundação Cultural de 
Chapecó  

SC 49-3218590   

Justino Astrevo Sec. Cultural de Cuiabá MS 6345703   

Laurenice França 
Secretaria Municipal de 
Cultura de Teresina 

PI 
86-2157815/ 

99870502 
  

Lelian Chalub Amin 
Paschoalit 

Fundação de Cultura e 
Esporte de Dourados 

MS 4238955 funced@terra.com.br 

Lioniê Vitório 
Secretaria de Cultura Santo 

Antonio Lever 
MT 65-3215512   

Luciana Veloso Santos 
Secretaria Municipal de 
Cultura de Vitória 

ES 27-33826500 
lusantos@vitoria.es.g

ov.br 

Luiz Henrique de S. e Silva Fundação Cultural do RN RN 84-99811027 lula@dgi.com.br 

Luiz Severino Santos Fundação Cultural do Piauí PI 86-99724479   

Marcio Belo dos Santos 
Secretaria de  Cultura de 
Porto Real 

TO 

63-

3634487/767
4 

  

Marcos Gomes 
Secretaria Municipal de 
Cultura de Niterói 

RJ 96350707   

Maria de Fátima Maia 
Secretaria Municipal de 
Cultura de Montes Claros 

MG 92895519 fmmaya@bol.com.br 

Maria Luiza Figueiredo 

Heine 

Fundação de Cultura de 

Ilhéus 
BA 73-6348986 fundaci@uol.com.br 

Maria Silena de Farias 
Franca 

Secretaria Municipal de 
Cultura de Rio Branco  

AC 68-2233596   

Marilene Bertoncheli 
Secretaria de Cultura do 
Estado 

RS 51-99911779   

Meire Maria Monteiro 
Fundação Cultural do 

Tocantins 
TO 99-945956   

Nasr Nagib Fayad Chaul 
Secretaria de Estado da 

Cultura 
GO 62-2014601 chaul@uol.com.br 

Nelson Freitas 
Prefeitura da Cidade de 
Nova Iguaçu 

RJ 21-26672157 
nelsonfreita21@yahoo

.com.;br 

Neusa Maria Mendes 
Secretaria  Estado e Cultura 

do  ES 
ES 27-33280072 

neusa.mendes@bol.c

om.br 
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NOME INSTITUIÇÃO UF TELEFONE E-MAIL 

Paulo Pedroza Sec. Adjunto 
Secretaria de Estado da 
Cultura 

AL 82-3151920 
paulopoeta@bol.com.

br 

Paulo Roberto de Araújo 
Ferreira Superintendente 
dos Equipamentos Culturais 

Secretaria de Estado da 
Cultura 

AL 82-2351306 
paulorobertoaraujo@

globo.com 

Paulo Sérgio Gonçalves 

Ferreira 

Secretaria de Estado da 

Cultura 
RO 2258040   

Pedro Henrique Lopes Bório Secretaria de Cultura  DF 61-3256237   

Pedro Sérgio L. Ortale Fundação Cultural do MS MS 67-99023318 
pedroortale@yahoo.c

om.br 

Raimundo Edison Gama 
Veloso 

Secretaria Municipal de 
Cultura de São Luiz 

MA 98-2277476   

Ramiro Andrade Grossi PM Raul Soares – ASCOMIS MG 33-33512220 vaifm@sigmet.com.br 

Robero Ramos 
Secretaria de  Cultura de 
Jandira 

SP 11-47891465 ro_ramos@uol.com.br 

Rosamaria Miguel Urbano 

Rep. do Sr. Valeriano Filho 

Secretaria Municipal de 

Cultura de Anápolis 
GO 62-99740011   

Sandra Helena Silva 
Departamento de Cultura 
de Ipatinga 

MG 31-38298335 
cultura@ipatinga.mg.

gov.br 

Sandro Ramos de Lima 
Secretaria Municipal de 

Cultura de Goiânia 
GO 62-5241703   

Silvio Nucci 
Secretaria Estadual de 
Cultura 

MS 67-3171731 
snucci@enersulnet.co

m.br 

Simone Botelho 
Secretaria Turismo 
Desporto e Cultura 

RS 51-4911888 stbotelho@ig.com.br 

Sonia Bastos 
Secretaria de Cultura e 
Turismo 

BA 71-91176960   

Sônia Maria Dias Mendes Fundação Cultural do Piauí ´PI 86-94422642   

Telma Olivieri 
Secretaria Municipal de 
Cultura de São Carlos 

  16-2722959 
culturasc@terra.com.

br 

Valter Ventura da Rosa 
Pomar 

Secretaria Municipal de 
Cultura de Campinas 

SP 19-97927280 vpomar@hotmail.com 

Vane Pimentel Matias 
Secretaria Municipal de 
Cultura de Patos de Minas 

MG 
34-

38229280/ 

99699939 

vane.pimentel@bol.co
m.br 

Vera Maria Haj Mussi 
Augusto 

Secretaria de Estado da 
Cultura 

PR 41-3214705 veramussi@pr.gov.br 

Vitor Ortiz 
Secretaria Municipal de 
Cultura de Porto Alegre 

RS 51-32245972 
vortiz@smc.pr.fpoa.c

om.br 

Walter Heliston PM de Santarica PA 93-5232799   
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ANEXO 3 -  Lista de Participantes do  Seminário Cultura para 
Todos – Rio de Janeiro 

 
NOME INSTITUIÇÃO E-MAIL 

Adagoberto Arruda CPC Aracy de Almeida  

Adelina Maria Barbosa 
Boucas 

Fundação Cultura Casimiro de 
Abreu 

amlb@alternativa.com.br 

Adil Tiscatti Cine Santa Teresa cinesanta@cinesanta 

Adrian Otero  TV Zero Produção Audiovisuais 
Ltda. 

tvzero@tvzero.com.br 

Adriana Medeiros Ramos Centro de estudos e Ações 
Solidárias da Maré 

dridri2@terra.com.br 

Adriana Villaça  FBN  bn@bn.br 

Alex Giostri  Free Lancer alexgiostri@globo.com  

Alexandre Bortolini UFRJ ideidepapel@globo.com 

Alexandre Santini  Instituto Tá Na Rua alexandre_santini@hotmail.co
m 

Alexandre Santos Rodrigues 
(¨Jovem Cerebral¨) 

Posse Reagir, Arte, Cultura e 
Cidadania 

posse.reagir@maximumservice
s.srv.br, 
jovemcerebral@hotmail.com 

Alice Cavalcante Lima e 
Silva 

Novas Direções Marketing 
Cultural Ltda. 

alice@novasdireções.combr 

Alice Pougy Innova Assessoria  acm-br@uol.com.br 

Alicia Ferreira Empresa: MPC&Associados alicia@br.inter.net 

Almir Machado de Oliveira Cooperativa dos Agentes 
Culturais/COOPERAC 

cooperac@veloxmail.com.br 

Alvaro Ribeiro Assad Centro Brasileiro de Teatro 
para Infância e Juventude  

cbtij@cbtij.org.br, 
etc.e.tal@infolink.com.br 

Alzira Maria de Andrade 
Silva 

RIOARTE alzand@uol.com.br 

Ana Carolina Lins de Lima  Puc –Rio carol@isn.com.br 

Ana Cunha  Fórum Carioca de Música  anacunha @superig.com.br 

Ana kfouri Forum das Artes Rio Segmento 
de Cais de Teatro  

kfouri@rik@terra.com.br 

Ana Lana Gaselois Centro de Puericultura Pica – 
Pau Amarelo 

analanagastelois@uol.com.br 

Ana Lúcia de Matos 

Milhomens 

Artista 

Ana Lúcia Ribeiro Pardo Segmento dos Atores do 
Fórum das Artes-Rio 

luciapardo25@hotmail.com 

Ana Lucia Soares Teixeira da 
Mota 

Apoio à cultura Ana Lucia 
MotaS/C Ltda 

Almarq@uol.com.br 

Ana Luisa Soares da Silva APTR (Associação dos 
Produtores de Teatro do RJ) 

analuisasarau@veloxmail.com.
br 

Ana Maria Taborda Centro Carioca de Estudos da 
Expressão 
 

anataborda@uol.com.br 

Ana Paula Arantes Secretaria Municipal de 
Cultura, Esportes e Lazer de 

Itaboraí 

Ap-arantes@ig.com.br 

Ana Paula Bouzas Martins da 

Silva 

Cia. Teatral do Movimento anapaulabouzas@bol.com.br 

Ana Paula de Melo Saraiva Associação de Músicos da 

Orquestra Sinfônica Brasileira 

apaulasaraiva@hotmail.com 

Ana Paula Varanda OMNI apmv@omni.org.br 

Ana Sobral  Prefeitura Municipal de São 
Gonçalo  
 

anasobralm@ig.com.br 

mailto:Amlb@alternativa.com.br
mailto:Cinesanta@cinesanta
mailto:Tvzero@tvzero.com.br
mailto:Dridri2@terra.com.br
mailto:Bn@bn.br
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mailto:Alice@novasdireções.combr
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mailto:Etc.e.ta.@infolink.com.br
mailto:Alzand@uol.com.br
mailto:Carol@isn.com.br
mailto:Analanagastelois@uol.com.br
mailto:Luciapardo25@hotmail.com
mailto:Almarq@uol.com.br
mailto:Analuisasarau@veloxmail.com.br
mailto:Analuisasarau@veloxmail.com.br
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mailto:Anasobralm@ig.com.br
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Amanda Santos Universidade Federal 
Fluminense 

amandasantos@yahoo.com.br 

Anderson Claudino da Silva Mirabilis Associação Cultural andersonclaudino@ig.com.br, 
mirabilis@ibest.com.br 

André Abreu Motta Lima Casa do Video mottalima@casadovideo.com 

Andre Aredion Angulo  Organizações para 
Desenvolvimento Integrado e 
Sustentável - OMNI 

angulo@omni.org.br 

Andréa Alves Ass. Prod. Teatrais do RJ andreasarau@veloxmail.com.br 

Andréa Cunha da Silva Animadora Cultural  

Andrea Jabor Hugueney Cia de Dança Arquitetura do 
Movimento 

andreajaboor@hotmail.som 

Andréa Kubitschek Lopes K&P Consultoria Cultural andreak@attglobal.net 

Andrea Lopes da Costa 
Pereira 

UERJ 

Andrea Luiza Paes Menezes 
Direito 

FUNARTE  

Andréa Mendes Pimentel UERJ amendes@uerj.br 

Andréa Timotheo Barros Youle Produções andreatbarros@hotmail.com 

Andréia da Costa Fernandes Casa da Gávea casadagavea@terra.com.br 

Andreia Ribeiro Alves  Associação dos Produtoress de 
Teatro do RJ 

andreasarau@veloxmail.com.br 

Angela D’Alencart Paes 

Leme 

Artista  

Angela da Silva Terra Seca UFF angelterra@zipmail.com.br 

Ângela de Morais Sant’Ana UERJ guiguimoraes@ig.com.br 

Ângela Freiberger Grupo Artes Políticas Visuais angelfrei@hotmail.com 

Angela Maria Carauta 
Serrano 

Serrano Prod. Comunicações 
Total. Ltda 

serranoproducoes@serranoprod
ucoes.com.br 

Ângela Maria de Araújo PEDRAZUL Produções angela.araujo@terra.com.br 

Ângela Melim Setorial de Cultura PT/RJ angelamelim@hotmail.com 

Angela Pecego Produtora Teatral apecego@terra.com.br 

Angelica Coutinho Curso de Cinema /Uni. Estacio 
de Sá TV Educativa 

 
 
 

angelicacoutinho@estacio 

Angelo José Ignácio Centro de Artes e Cidadania 
Rubens Andrade 

Anna Accioly Editora Rocco accily@rocco.com.br 

Anna Carolina Faria  Lyrio produções  caollyrio@uol.com.br 

Anthonio Costa Cia. Carioca de Flamenco e 
Artes 

antnantnc@aol.com 

Antonio Carlos Bernardes Segmento dos Produtores – 
Forum das Artes Rio 

acb@prolink.com.br 

Antônio Carlos Grassi FUNARTE gabinete@funarte.gov.br 

Antônio Cesar Nazareth 
Neves  

Secretaria de Cultura Nova 
Friburgo   

cagalondicine@netflash.com.br 

Antonio Ernesto Martins  a.ernesto@ig.com.br 

Bandeira Brasil Artista Bandeirabrasil@bl.com.br 

Beatriz Alves dos Santos CPC-Aracy de Almeida Tiabiaalves@yahoo.com.br 

Beatriz Teixeira Cardoso Lettera Comunicações biacard@uol.com.br 

Bianca de Felippes Assoc. Prod. Teatro RJ biancadefelippes@copacabanafi

lmes.com.br 

Biza Viana Usina 21 Prod. Art. Ltda. oficinarenatocosta@hotmail.co
m 

Bruno Alves Nunes Lacerda UFF Brunonunes21@hotmail.com 

Bruno Rossi de Faria Pera Mel Produções peramel@hotmail.com 

Bruno Vianna Abd&C/RJ bruno@pobox.com 

Camila Clementino CPC Aracy de Almeida gricss@yahoo.com.br 

mailto:Amandasantos@yahoo.com.br
mailto:Andersonclaudino@ig.com.br/mirabilis@ibest.com.br
mailto:Andersonclaudino@ig.com.br/mirabilis@ibest.com.br
mailto:Mottalima@casadovideo.com
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Carla Elizabeth Cervadas 
Costa  

FUNARTE gabinete@funarte.gov.br 

Carla Mullulo da Veiga 
Moura 

Fórum Cultural Mundial 2004 mullulo@hotmail.com 

Carlos Alberto Gouvêa MAM vp@mamrio.org.br 

Carlos Eduardo Holetz Cruz Cia. Theatron caduholetz@bol.com.br 

Carlos Fernando C. de 

Albuquerque 

FUNARTE deacen@funarte.gov.br 

Carlos Henrique Casanova Cenanova Produções casanova@cenanova.com.br 

Carmem Almuina Gonzalez Curso de Gestão Cultural da 
Universidade Candido Mendes 

carmenagonzalez@visualnet.co
m.br 

Carolina Esch Tex Studio de Dança carol@rio.com.br 

Celso Schvartzer  rmjas@hotmail.com 

Cezar Liper Instituto Saúde e Vida cezarliper@uvest.com.br 

Christian de Castro Oliveira BSB Cinema Produções christianca@bsbcinema.com.br 

Christiane Bonturi Nobrega 
de Oliveira 

UERJ cbonturi@hotmail.com.br 

Cinthya Graber J.C. Furtado Produções 

Artísticas 

furtado@web4u.com.br 

Clarisse Tarran Artes Politicas _Visuais ctarran@terra.com.br 

Cláudia de Barros Martins Museu Bispo do Rosário 

Cláudia de Oliveira Breves Caixa Econômica Federal 

Claudia Helena Schuch Pinto Vem Ver Comunicações e 
Difusão Cultural Ltda  

claudia.schuch@ig.com.br 

Cláudia Storino IPHAN 6sr@iphan.gov.br 

Claudio Mac Dowell ABRACI – Associação Brasileira 
de Cineastas 

imagica@terra.com.br 

Cleia J. Silveira FASE 

Cleide Campos  Comissão Estadual dos 
Gestores Públicos de Cultura 

/RJ Comcultura RJ 

cleidecampos@ig.com.br 

Cleide Rodrigues Cavalcante Cia. Theatron cleiderc@globo.com 

Clorys Daly Associação RIO de Teatro de 
Bonecos ARTB) 

artb@gbl.com.br 

Cristiana Almeida da Luz Brazlandia/DF Erieri736@hotmail.com 

Cristiane Cavalcante Tietê Produções  cristiane@tietecine.com.br 

Cristina Saraiva UBC cristinasaraiva@terra.com.br 

Cristina Warth Pallas Editora pallaspgraf@alternex.com.br 

Custodio Armando Lito de 

Almeida  

Pan Eventos cala2@ig.com.br 

Cynthia Paes de Carvalho  Innova Assessoria   acm-br@uol.com.br 

Daniee Torres Cordeiro Instituto Rio/Cia da Cultura denieletc@openlink.com.br 

Daniel Augusto Jonssen UFF – Produção Cultural cromodin@ig.com.br 

Daniel Bitter Associação Cultural Cabiré bitter@rio.com.br 

Daniela Muzi Mapa Filmes danielamuzi@mapafilmes.com.
br 

Daniele Cristina Dantas  UFF  dani_dantas@hotmail.com 

Daniele de Carvalho Meres Escritório de Idéias danicmeres@yahoo.com.br 

Daniele Leal UERJ danilealbr@yahoo.com.br 

Daniele Torres cordeiro Instituto Rio/Cia. da Cultura danieletc@openlink.com.br 

David Miguel Dakar Prod. – Fórum Carioca 

da Música 

Dakar@dakarprod.com.br 

Demetrio Nicolau  Companhia Pop de Teatro 

Classico 

demetrio.nicolau@gbl.com.br 

Denise Costa Lopes Socine/ABC/Ass. Críticos RJ dlopes@alternex.com.br  

Denise Leal Grimming Puebro Associados Produçoes 
Artísticas e Gestão Cultural  

denise @puebronet.com.br 

Diana Iliescu Pan Eventos e Projetos 
Culturais  

pan@pancultural.com.br 

mailto:Gabinete@funarte.gov.br
mailto:mullulo@hotmail.com
mailto:vp@mamrio.org.br
mailto:Caduholetz@bol.com.br
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Dilelcio Borges COOMUSI cooptborges@uol.com.br 

Dilma Dantas Moreira 
Mazzes 

  

Dinho Valladares Cia de Teatro Contempora dinhov@terra.com.br 

Diogo de Oliveira Coelho Revista Nação Brasil eulercoelho@uol.com.br 

Dirlene Monteiro Fundação CSNe CSN dirlene@csn.com.br 

Dyonne Chaves Boy  Grupo Cultural Jongo da 
Serrinha 

contato@jongodaserrinha.org.b
r 

Edi Carlos Souza dos Santos Cia. De dança Arquitetura do 
Movimento 

ediheinz@hotmail.com 
 

Edilberto José de Macedo 

Fonseca 

Assicuação dos Músicos e 

Arranjadores do RJ – AMAR 

dilfonseca@yahoo.com.br 

Editon Dias da Silva  Ahimsa – Arca do Novo Tempo  

Edmundo Marcelo Mendes 
Pereira 

Associação Cultural Caburé cabure_brasil@hotmail.com/ed
mundo pereira@hotmail.com 

Eduardo de Souza Barata Assoc. Prod. Teatro RJ bcm@dh.com.br 

Eduardo Sandroni  Associação dos Produtos de 
Teatro do RJ 

dudusandroni@terra.com.br 

Eduardo Sobrinho Trabalhador da Cultura 
(Curitiba/PR) 

virgula@hotmail.com 

Edval Ferreira Lopes Ciep – 436 Neuza Goulart 
Brizola Neves SG 

lucadas.436@hotmail.com 

Egeu Laus  Instituto Jacob do Bandolim egeulaus@rio.com.br / 

ijb@terra.com.br 

Elaine Thomazi Freitas Fórum da Artes Rio elaine_rio@terra.com.br, 
elaine@music.columbia.edu 

Eliana Caminada  caminada@iis.com.br 

Eliane Ezagui Frenkel UFRJ eventos@sr5.ufrj.br 

Eliane Faro Marzullo Instituto dos Meninos Cantores 
de Petrópolis – Coral dos 
Canarinhos 

nucleoprojetos@bomjesus.br/m
arzliane@uol.com.br 

Elias José Alfredo M.N.U 

Eliezia Vitalino Bezerra(Leo 
Bezerra) 

Forum das Artes – Rio elieziabezerra@uol.com.br 

Eliomar Mazoco Comissão de Folclore ES 

Elizabeth do Espirito Santo 
Viana 

Fundação Cultural Palmares bethviana@palmares.gov.br 

Elizabeth Versiani 
Formaggini 

4 Eventos Comunicação bethvf@ig.com.br 

Ely de Oliveira Brito Veia Musical(Cooperativa de 
Músicos em formação) 

Elydeoliveira@veiamusical.com.
br 

Emiliano Ribeiro de Almeida 
Neto 

Tela Comunicações Ltda emilianotela@hotmail.com.br 

Enise Escudero RIOARTE deniseescudero@yahoo.com.br 

Enrique Diaz Rocha Assoc. Prod. Teatro RJ enriquediaz@uol.com.br 

Érica Carlini de Azevedo Mirabilis Associação Cultural ericamirabilis@ibest.com.br, 
mirabilis@ibest.com.br 

Erica Lootty Tietê Produções  cristiane@tietecine.com.br 

Erlon Paschoal Secretaria de Cultura ES  

Ernesto Pires  ernestopires@aol.com 

Esther Caldas Bertoletti 
 

Ministerio da cultura  resgate@minc.gov.br 

Eugênio dos Santos SATED/RJ assessoriapresidencia@saterj.or

g.br 

Eunice Gutman Cine Quan Non Prod. E 
Distribuição Cinematográfica 
Ltda 

egutman@openlink.com.br  

Fabiana Eboli Correa dos 
Santos 

Grupo Artes Visuais 

Fábio Iglesias Conceição UERJ fabioiglesias@ig.com.br 

mailto:Cooptborges@uol.com.br
mailto:dinhov@terra.com.br
mailto:Eulercoelho@uol.com.br
mailto:Dirlene@csn.com.br
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Faliny Barros Conexão 
Marketing&Comunicação  

falinq@conexão-
marketing.com.br 

Fátima Beatriz França 
Medeiros 

Rio Arte ffran@perj.rj.gov.br 

Felipe da Silva Guarana  Secretaria de Cultura de 
Valença  

felipeguarana@yahoo.com.br 

Felipe Maciel Ribeiro  macielribeiro@hotmail.com 

Felipe Vellozo Barreira Etc Soluções Audiovisuais etcsa@globo.com 

Felipe Vidal  Fórum das Artes  
 

 

Fernando Ramos  ECCCO frampe@ig.com.br 

Flávia Berton da Silva Grupo Anônimo de Teatro anonimo@teatrodeanonimo.co

m.br 

Flavia Oliveira Silva  TV Globo Ltda flavia.silva@tvglobo.com.br 

Flavia Tendler Copyraghts Consultoria Ltda. Flavia.tendler@copyraghts.com

.br 

Flavio Aniceto dos Santos Canal Virtual – FUNARTE Anicetolimabarreto@hotmail.co
m 

Flávio Lázaro Fundação Movimento Onda 
Azul 

flavio@ondazul.org.br 

Fórum Carioca de Música Fórum Carioca de Música Fórumdemusica@sindmusic.co
m.br 

Francisco Antonio 
Scaramella 

Oberon Produções oberonarte@yahoo.com.br 

Francisco Venceslau dos 
Santos 

UERJ fvenca@connetion.com.br / 
fgletras@uerj.br 

Gabi Morenah Guimarães 
Jucá dos Santos 

Zona Livre gabymorenah@yahoo.com.br 

Gabriela Rovai Tietê Produções  cristiane@tietecine.com.br 

Gabriela Saboya Espaço Cultural Seregio Porto gabrielasaboya@uol.com.br 

Gabrielle Lesaffre Invento 3 Produções Artísticas 
e Culturais Ltda 

gabi.trp@terra.com.br , 
invento3@terra.com.br 

Gaby Morenah Guimarães 
Juca dos Santos 

Zona Livre gabymorenah@yahoo.com.br 

Geraldo Pereira dos santos Sindicato STIC stic@alternex.com.br 

Gil Vicente Vaz Oliveira Associação de Moradores e 
Amigos de Santa Teresa – 
AMAST 

gilvicente@alternex.com.br 

Gilberto Schmurtz de 

Gouma 

Faculdade de Produção 

Cultural UFF 

procult@uff.br 

Gilda Maria Rodrigues 
Marques 

Biblioteca Pública do Estado do 
RJ 

gmarques@bperj.rj.gov.br 

Gisele Barbosa UFRJ / UERJ gigi@plugue.com.br 

Giselle Hartz Tchelow Produções marcelomiranda@ig.com.br 

Giselle Kfuri M. da Silva MPB Marketing e Produções mpbmkt@imagelink.com.br 

Gustavo Campos Lacerda  Anima Projetos Culturais Ltda aniproj@uol.com.br 

Helena Amaral  Forum das Artes Rio  lelevieira@alternativa.com.br 

Helena Rocha AMON Assessoria e Produções 
Artísticas Ltda. 

helenaarocha@uol.com.br 

Hélio Portocarrero MAM diretoria@mamrio.org.br 

Heloisa Alves  Arco Arquitetura e Produção 

LTDA/ Centro Cultural Cartola 
/ AESP – MPB 

heloisaalves@terra.com.br 

Heloisa Campos Freire ANIMA Projetos Culturais Ltda heloisafreire@uol.com.br 

Hermínio Bello de Carvalho Instituto Jacob do Bandolim ijb@terra.com.br 

Hermínio Naddeo Fifty Plus Marketing&Negocios  
Ltda. 

cinquentamais@yahoo.com.br 

Hugo Bianco Scralick UFF hbscoralick@hotmail.com 

Humberto Mello  Arco Arquitetura e Produções  
 

filvidal@uol.com.br 
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Ignez Soares Pinto de 
Moraes 

Cultura e Companhia ignezmoraes@uol.com.br 

Isabel Cristina Alencar de 
Azevedo 

Casa da Ciência – UFRJ bel@casadaciencia.ufrj.br 

Isabel Danitza Nunñes del 
Prado 

Iphan/6ªSR/Assessoria de 
Convênios e Contratos 

Apavenio.6ass/iphan.gov.br 

Isabel Gomide  Comissão do Forúm das Artes 
– RJ 

iga.ntg@terra.com.br 

Isis Baião PEDRAZUL Produções isisbaiao@uol.com.br 

Ivan Cid de Almeida Secretaria Municipal de 
Cultura, Esportes e Lazer de 
Itaboraí 

 

Ivanildo Carmo dos Santos Olhares do Morro – Fotografia 
&Cidadania 

arte@olharesdomorro.org/olhar
esdomorro@maximumservices.
srv.br/nildoarte@hotmail.com 

Ivanir dos Santos  Centro de Articulação de 
População Marginalizada 

ceap@alternex.com.br/ 
presidencia@portal.ceap.org.br 

Ivi Dias Felix Ferreira UFF ivifelix@hotmail.com 

Izabel Ferreira Tinoco GrevyConti Designers belferreira@terra.com.br 

Izaqueu Alves Cultura Hip Hop filhodepreto@yahoo.com.br 

Janaína Angélica Magalhães 
Vieira 

ETC. soluções audiovisuais etcsa@globo.com 

Jander de Melo Marques 
Araújo 

UFF – Produção Cultural janderdemelo@hotmail.com 

Jaziel Menezes de Oliveira Olhares doi Morro –Fotografia 
& Cidadania 

arte@olharesdomorro.org/olhar
esdomorro@maximumservices.

srv.br/comercial@jmengenharia
.com.br 

Joana Ramalho Ortigão 
Correa 

Associação Cultural Cabiré cabire_brasil@hotmail.com, 
joana.correa@uol.com.br  

Joana Traub Csekö  traub@iis.com.br 

João Alves Duarte APAC jalvesduarte@ibest.com.br  

João Augusto Fortes Usina 21 Prod. Art. Ltda oficinarenatocosta@hotmail.co

m 

João Carlos Artigos Grupo Anônimo de Teatro anonimo@teatrodeanonimo.co
m.br 

João Carlos Martins Centro Cultural Cartola joaomartins@ub.com.br 

João Carlos Simonetti Junior Prefeitura de Vitória Joça.simonetti@uol.com.br 

João Elias Álvares da Silva J. E. Produções LTDA /  Cia de 

Dança Débora Colker 

je@ciadeborahcolker.com.br 

João Henrique Temas Eventos jh@temaeventos.com.br 

João Luiz Pereira Domingues Canal Contemporâneo  

Joaquim Teodoro SATED/RJ sindicato@saterj.org.br 

Joaquim Vicente da S. Fares Produtor Teatral jojolula.rlk@terra.com.br 

Joelma Fonseca Secretária de Cultura e 
Turismo de Muqui(ES) 
 

 

Jorge Alexandre Firmino de 

Oliveira 

Olhares do Morro – Fotografia 

& Cidadania 

arte@olharesdomorro.org/olhar

esdomorro@maximumservices.
srv.br 

Jorge Luiz Cardozo  FUNARTE jcanluz@uol.com.br 

Jorge Marcos de Carvalho 
Gusmão 

Casa do Compositor Musical 
CCM 

liquidanteserp@uol.com.br 

Jose Augusto Almeida  joseaugustoalmeida@unetrj.co
mbr 

José Benedito Rocha Filho FUNARTE deart@funarte.gov.br 

José Caldas Espirito Santo info@josecaldas.fot.br  

José Carlos Simões Dziady-DMS Produção Cultural 
S/C Ltda. 

dziadydms@br.inter.net, 
jcsimoes@gbl.com.br 

José Helder da Silva Lima Modo Maior Prod Art LTDA j.helderlima@superig.com.br 
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José Roberto Mendes PT Cultura RJ bob.mendes@bol.com.br 

José Silva Gomes Sindicato dos Músicos 
Profissionais do 
RJ/SindMusi/RJ 

sindmusi@sindmusi.com.br, 
fetaerj@ig.com.br 

Joyce Enzler Setorial de Cultura do RJ joyyce.enzler@bol.com.br 

Juarez Uchôa Carrasco Secretaria de Segurança 
Pública 

juarezcarrasco@uol.com.br 

Juliana Araujo da Cunha  Juli_cunha@bol.com.br 

Juliana Cardoso Franco UFF julianafranco@uol.com.br 

Juliana Fagundes Tolentino Mapa Filmes do Brasil juliana@mapafilmes.com.br 

Juliana Moreyra Ferreira Academia Valéria Moreyra avm@valeriamoreyra.com.br 

Julio Mourão Arruda FUNARTE juliomourao@ig.com.br 

Karen Acioly Centro de Referência do Teatro 
Infantil/Borogodó 
Empreendimentos Culturais  

cirociro@terra.com.br  

Karina Santos dePinho  Globo Filmes  karina.pino@tvglobo.com.br  

Katia de Marco Escola Cândido Mendes de 
gestão Cultural 

kdemarco@provide.com.br, 
kdemarco@candidomendes.edu
.br 

Kelen Pinto Mendes Dakar Prod. – Fórum Carioca 
da Música 

Dakar@dakarprod.com.br 

Lana Cristina S. de Oliveira Prefeitura de São Gonçalo lanacriserafim@bol.com.br, 
lanacrisserafim@yahoo.com.br 

Leandro de Paula Santos Forum das Artes – Rio leuvalmont@hotmail.com 

LEILA Cristina Teles FUNARTE Leilateles@funarte.gov.br 

Leila Franco  leilafranco@terra.com.br 

Leila Medeiros de Menezes UERJ Camedeiros@hotmail.com 

Leila Sales Sarau Agência de Cultura Leilasaldantas@hotmail.com 

Léo Borges COOMUSI cooptborges@uol.com.br 

Leonardo Carnevale  Soc. De Aarte Dramática 

Valdevinos de Oliveira 

valdevino@superig.com.br 

Leonardo Jasmin Edde  Urca Filmes urcafilmes@urcafilmes.com.br 

Líbório Costa de Souza Graduanda em Produção 
Cultural da UFF 

liboriocosta@uol.com.br 

Lidia Kosovski Escola de Teatro da UNIRIO – 
Centro de Letra 

lidiak@centroin.com.br 

Lilian França Santos Universidade Cândido Mendes lilianfran@uol.com.br 

Lilian Bertin  Kokken Empreendimentos 
Artísticos  

 
 

lilianbertin@rio.sky.com.br 

Lino Rocca Teatro – Os Andarilhos 
Produções Artísticas e 

Culturais 

andarilhos@hotmail.com 

Lis Kogan Cachaça Cinema Clube liskogan@yahoo.com.br  

Lise Corrêa Rodrigues FUNARTE  

Lucia Antonieta Caus 
Delbone 

Intituto Marlin Azul imazul@uol.com.br 

Lúcia de Meira Lima Paço Imperial luciaml@pacoimperial.com.br  

Lúcia Delbonis Caus Galpão Produções-Vitória Cine 
Vídeo 

 

Lucia Maria Gutierrez CTE/UERJ luciagutierrez@ig.com.br 

Luciana Boal Marinho Coelho MPC&Associados lucianabm@mpcmpc.com.br 

Luciana Vellozo Santos Prefeitura Municipal de Vitória lsantos@notos.vitoria.es.gov.br 

Luciane de Menezes Leal Grupo Cultural Jongo da 
Serrinha 

contato@jongodaserrinha.org.b
r 

Luciano dos Santos Grupo Galo Canto  

Luciene Gomes de Souza  Prefeitura Municipal de 
Marataizes 

lucienesouza@mtznet.com.br 

Lucimara  Letelier  Consultoria em Adm. Cultural  lucimaraletelier@yahoo.com.br 
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Ludoval Antonio Reis de 
Campos 

CBTIJ – Centro Brasileiro de 
Teatro para a Infância e 
Juventude 

cbtij@cbtij.org.br 

Luís fernando Libonati 

Coelho 

Assoc. Prod. Teatro RJ nando@pequenacentral.com.br 

Luís Fernando Lobo Assoc. Prod. Teatro RJ lobo@ensaioaberto.com.br 

Luis Fernando Vieira Associação dos Escritores, 
Divulgadores e Pesquisadores 

da Música (AESP/MPB) 

lfvl945@terra.com.br 

Luís Guilherme Silva Filho Produtor Cultural Cariacica(ES)  

Luiz Carlos Barreto Produções Cinematográficas 
L.C. Barreto 

lcbarreto.adm@uol.com.br 

Luiz Carlos Cseko Conservatório Brasileiro de 
Musica 

cseko@openlink.com.br 

Luiz Carlos Csekö Conservatório Brasileiro de 
Música 

cseko@opelink.com.br 

Luiz Carlos Máximo Dias  maximobr@yahoo.com.br 

Luiz Cláudio Aranghati 
Pereira 

FUNARTE Aranghaty13@yahoo.com.br 

Luiz Eduardo Conde Fundação Bilbioteca Nacional diretoria@bn.br 

Luiz Felipe Ferreira UERJ – Instituto de Artes felipeferreira@polox.com 

Luiz Felipe Rosenburg Rosenburg Marketing Cultural 
LTDA 

lfrosenburg@uol.com.br 

Luiz Tadeu Teixeira  ABDC/ASSOCIAÇÃO Brasileira 

de Documentaristas e Curtas-
Metragistas do Esp.Santo 

 

lutalte@terra.com.br 

Luiza Baratz Guimarães UFF Produção Cultural luizabaratz@terra.com.br 

Magali Guedes de Magela 
Moura 

FUNARTE mmagela@globo.com 

Maíra Francisco Sala UFF maysala@hotmail.com.br 

Manoel Marcondes Machado 
Neto  

UERJ machadonetomm@yahoo.com.
br 

Marcela Araújo Bergamaschi UFF- Depto. de Artes marcela.bergamaschi@ig.com.b
r 

Marcelo Magalhães Serrado Assoc. Prod. Teatro RJ ascor@netffly.com.br 

Marcelo Miranda  Tchelow Produções marcelomiranda@ig.com.br 

Márcia Cadeira Monteiro Museu Villa-lobos / IPHAN  

Marcia de Oliveira Maia  Embratel  mmaia@embratel.com.br 

Marcia Derrak Antenna marcia@antenna.com.br 

Marcia Ladeira Monteiro Museu Villa-Lobos mvlaeducativa@ig.com.br 

Márcia Santos ESE  Empreendimentos msantosmil@ig.com.br 

Márcia Teodoro Fernandes Fundação CSN marciafernandes@csn.com.br 

Marcílio Barroso Arteofício Ação Cultural marciliobarroso@uol.com.br 

Márcio Blanco Chavez  UFF marcio_blanco@hotmail.com 

Marcio Lima Barbosa Grupo Anonimo de Teatro libar@teatrodeanonimo.com.br 

Márcio Rezende de 
Mendonça e Silva 

 mrmbr@uyahoo.com.br 

Marco Antônio de Oliveira 
Felippe 

Fórum de Ciência e Cultura da 
UFRJ 

marcofelippe@forum.ufrj.br 

Marco Antonio Ferreira 
Fernandes 

FUNARTE  

Marco Antônio Gambôa Circo das Artes circodasartes@circodasartes.co

m.br 

Marco de Aquino  Forum das Artes de Cias. De 
Teatro  

marcodeaquino@ig.com.br 

Marcos Andre Rodrigues de 
Carvalho 

Grupo Cultural Jongo da 
Serrinha  

contato@jongodaserrinha.org.b
r 

Marcos Antônio Coelho 
Cinelli 

SATED/RJ sindicato@saterj.org.br 
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Marcos Ferreira Secretária de Cultura e 
Turismo de Marataízes (ES) 

 

Marcos José Oliveira 
Guimarães 

Mirabilis Associação Cultural marcosmirabilis@ibest.com.br, 
guimaraesmarcos@yahoo.com.

br, mirabilis@ibest.com.br 

Marcos Roberto Ramos 
Ferreira 

Prefeitura Municipal de 
Marataízes 

maranataizes@mtznet.com.br 

Marcos Soares dos Santos 

Lopes de Sousa 

UCAM msousa@centroin.com.br 

Marcus Vinícius Faustini Cia de Teatro Manifesto de 
Guarnieri e Faustini 

marcusviniciusfaustini@ig.com.
br 

Margarete Lírio Taqueti Secretaria de Estado Da 

Cultura 

margaretaqueti@aol.com 

Maria Alice Silvério lima Furio Lonza Produções mais@painet.com.br 

Maria Amélia Curvelo Prefeitura Municipal de Nova 
Friburgo 

scultura@pmnf.rj.gov.br 

Maria Beatriz de Almeidda 
Serra  

Fundação Nacional do Livro 
Infantil e Juvenil 
 

informação@fnlij.org.br 

Maria Byington Artesanato Digital Produções artesanatodigital@dh.com.br 

Maria Cristina B. de 

Figueiredo 

IPHAN osr@ipfhan.gov.br 

Maria da Conceição Martins Setorial de Cultura – PT/RJ  

Maria de Lourdes de Melo 
Barbosa 

Museu Villa-Lobos vmbarbosa@ig.com.br 

Maria de Lourdes Lyra 

Krieger          ( Nenem 
Krieger) 

Cia. Da Lona promoções 

Culturais Ltda 

cia.dalona2terra.com.br / 

nenemkrieger@terra.com.br 

Maria de Luodes de Melo 
Barbosa 

Museu Villa-lobos / IPHAN  

Maria do Amparo Miranda 
Dias 

Fórum de Ciência e Cultura da 
UFRJ 

mardias@forum.ufrj.br 

Maria Dolores Bahia Assessoria Dep. Federal 
Jandira Feghali 

dbahiario@imagelink.com.br 

Maria Duarte Projeto Portinari Maria@portinari.org.br 

Maria Emilia M. Nascimento Inst. Cultural Tecnologia e Arte  maariaemilia@tecnarte.org.br 

Maria Juçá Guimarães Alves Circo Voador / Zona Livre mariajuca@yahoo.com.br 

Maria Manuela R. Batista SENAC-RJ manuela@centroin.com.br 

Maria Padilha Assoc. Prod. Teatro RJ mariapadilha@yahoo.com.br 

Maria Rita de Rezende SpaçoNAV-
Prod.Art.Ltda/Teatro de Roda 

mritarezende@hotmail.com 

Maria Teresa Amaral Casa de Cultura Margarida Rey  mterezaamaral@uol.com.br 

Maria Veronica Diniz 
Fernandes 

Di Calafiori Produções vekakernandes@uol.com.br 

Maria Vilani dos Santos Editora Caetés Ltda  caetés@ccord.combr 

Maria Zilda Bethlem Roderaf Produções Artísticas  roderaf@uol.com.br 

Marialva Monteiro Cineduc-cinema e educação cineduc@alternex.com.br 

Mariana Pereira Nunes 
Varzea 

Centro de Comunicações e 
Artes da Senac RJ 

mariana.varzea@rj.senac.br 

Marília Martins Os Cênicos Cia. De Teatrto margm@site.com.br 

Marina Vieira  Mil e Uma Imagens  marinavieira@openlink.com.br 

Marinete Seixas Chaves 
Cheppi 

Associação Cultural Nascente 
Pequena 

 

Mario Affonso de Carneiro 
Carvalho 

DR – RJ - MINC  

Mario Diamante Associados da ABD&C/RJ e 
Socio da Cinevideo BP 
Produções 
 
 

diamante@poloc.com 
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Mario Jorge Santoro Serrano produções 
comunicação total ltda. 

mario 
santoro@serranoproduções.co
m.br 

Mario Telles Filho – 

Mariozinho Telles 

SpaçoNav-

Prod.Art.Ltda/Teatro de 
Roda/Grupo Atual 

mario@artes.com 

Maristela Trindade Aetcênica,idéias e soluções 
artísticas 

maristelatrin@hotmail.com 

Marta Freitas Gerude Casa França Brasil mgerude@sec.rj.gov.br  

Mary Dana AESP/MPB marydana@bol.com.br 

Mateus Aragão Torres Lopes Zona Livre mateusaragao@hotmail.com.br 

Maurice Capovilla Saturna Produções Artísticas 

Ltda. 

mcapo@terra.com.br 

Maurício Bueno Seidl Entrefoto Comunicação Visual 
Ltda 

mseidl@ar.microlink.com.br 

Mauro Araujo  Mauro Araujo Silveira Prod. 

Art. Ltda 

maurosilveira@bol.com.br 

Mauro Vianna Museu da República rdosamba@ig.com.br 

Michele Borges Michel Abilio UFF micheleb@vetor.com.br 

Michelle Cabral Núcleo de Estudos das 

Performances Afro-Ameríndias 

michellencabral@hotmail.com 

Mônica G. Austragésilo de 
Athayde Iglesias 

AG Produções monica_athayde@hotmail.com 

Mônica Machado de Oliveira 

Sá 

Instituto Cultural Brasil EUA monicasa_sg@hotmail.com 

Mônica Schieck Chaves 

Lopes 

Canal Universitário do RJ monica@utv.org.br 

Mônica Vilar Botelho Cinnamon Produções mobotelho@terra.com.br  

Monique Gardenberg APTR(Assoc. dos Produtores de 
Teatro do RJ) 

mgardenberg@attglobal.net 

Morgana Eneile Tavares de 
Almeida 

FUNARTE  

Naira Silva Fernandes Centro de Referência Carioca 
do Samba 

nairafernandes1@ig.com.br 

Neko Pedrosa Instituto Municipal de Arte de 
Cultura –RioArte 

nekopedrosa@bol.com.br 

Nena Rache (Maria Regina 
Rache) 

Nena Rache Prod. Cult. LTDA nenarache@terra.com.br 

Neuder Francino Bastos Partido da Causa Operária neuderbastos@yahoo.com.br 

Ney Motta Teatro Periférico, Companhia neymotta@tera.com.br 

Nicole Algranti Cooperativa dos Profissionais 
das Artes Cinematográficas de 
Vídeos e Áudios 

taboca@visualnet.com.br 

Nides Alves de Freitas  Universidade Estacio de Sá nides@bol.com.br 

Nilcemar Nogueira Museu da Imagem e do Som nilcemar@mis.rj.gov.br  

Nilton Nunes  simsimoes@hotmail.com 

Noilton Nunes Pt Cultura RJ  

Norma Maria Josefina Pesce 
Thire 
 
 

Assoc. Prod. Teatro RJ normathire@unikey.com.br 

Odorico Victor do Espírito 
Santo Neto 

Sindicato dos Músicos 
Profissionais do 

RJ/SindMusi/RJ 

sindmusi@sindmusi.com.br 

Oswaldo José de Campos 
Melo 

DR-RJ/MinC  

Pablito Torres  Prefeitura Municipal de 

Cachoeira de Macau 

pablito@brasilvision.com.br 

Patrícia Amador Botelho IACS-UFF patibotelho@hotmail.com 

Patricia Francisco da Silva Departamento Cultural UERJ pati_eventos@hotmail.com.br 
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Patrícia Freitas Site Curta o Curta patfreitas@terra.com.br 

Patricia Kunst Canetti Canal Contemporâneo dujuao@bol.com.br, 
pcanetti@terra.com.br 

Patricia Rezende Nunes Usina 21 Prod. Art. Ltda oficinarenatocosta@hotmail.co
m 

Paula Gomes Viana Secretaria Municipal de Cultura 
de Niterói 

paula_viana@yahoo.com.br 

Paulo César da Silva Secretaria Municipal de 
Urbanismo 

pcesar.smu@pcrj.rj.gov.br 

Paulo Cesar Ferreira Mattos  Quid Cultura Associação de 
Promoções e Intercambio 
Cultural 

pmattos@rionet.com.br 

Paulo Cesar Pereira FUNARTE pcesarpscares@hotmail.com 

Paulo Humberto Meirelles 
Moreira 

Prod.Cultural – Músico moreiraph@terra.com.br 

Paulo Maurício Farh Cazes Teccnoaite  paulo.cazes@ terra.com.br 

Paulo Reis Setesóis Produções pking@uol.com.br 

Paulo Roberto Bahiense Fundação Cultural Casimiro de 
Abreu  

fundação@alternativa.com.br 

Paulo Roberto Vita  paulovita@bol.com.br 

Paulo Sergio Gonçalves Escola Estadual Maricá zeidan@openlink.com.br 

Paulo Thiago  Vitória Prod. Cinematografica 
Ltda. 

vitoriacine@uol.com.br 

Paulo Villas – Boas Pinto  paulovbpinto@ig.com.br 

Pedro de Moura Aragão Instituto Jacob do Bandolim ijb@terra.com.br 

Pedro de Souza Bustamante Arte Com Trato 

Assessoria&Marketing Cultural 

Ltda. 

bustamente@artecom.com.br 

Pedro Ivo da Silveira Lobo  pedro@lobofoto.com 

Pedro Nin Ferreira Moledo Prod. E Consultoria 
Ltda. 

pedronin@ism.com.br 

Pedro Paulo Nogueira Centro Cultural Cartola pedropaulo@cartola.org.br  

Pedro Paulo Troyack Filho  ptroyach@ig.com.br 

Perfeito Fortuna Fundição Progresso fundicaoprogresso@ig.com.br 

Rachel Borges Ferreira   kel.bf@ig.com.br 
/kelbf@bol.com.br 

Rachel Coelho Coimbra Cia. Carioca de Flamenco e 
Artes 

rachelcoimbra@ig.com.br 

Rafael Barreto Almada Artista – Ator – Setorial 

Cultura do PT 

rbalmada@uol.com.br 

Raquel Diniz Goncalves 
Ezequiel  

Brasil Foundation raqueldiniz@hotmail.com.br 

Regina Clara da Costa e 

Silva 

REMEC-RJ  

Regina Coeli R. Scaramella Oberon Produções oberonarte@yahoo.com.br 

Regina Machado Cineduc 
 

rrmachado@fsf.com.br 

Regina Maria Bastos Fontes Visus Produções Ltda. ginaf@terra.com.br  

Renata Silencio de Lima Aluna de Graduação do Curso 
de Produção Cultural  

renatasilencio@yahoo.com.br 

Ricardo Alves de Moraes Inst. De Desenvolvimento 

Social Anima 

ramoraes.com.@ig.com.br 

Ricardo Coelho Circo de Estudos Dramáticos cacocoelho@uol.com.br 

Ricardo Favilla Rio de Cinema Produções 
Culturais 

ricardofavilla@br.inter.net 

Rina Del Socorro Angulo Salvador/BA corrupto@terra.com.br 

Rita Causio  Art Bureau rcpc@terra.com.br 

Rita de Cassia Barroso de 

Souza 

Grupo de Estudos de Artes 

Visuais 
 

ritabarroso@ig.com.br 
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Roberta Schneider Quinteto Villa-Lobos Prod. Art. 
Ltda 

roberta.schneider@terra.com.b
r 

Roberto Carvalho ABMI roberto@robdigital.com.br 

Roberto Correa Cobas 
Costas  

InstitutoTecnoaite Centro de 
Pesquisas do Cinema Brasileiro  

mauro@domain.com.br 

Roberto Luiz Caldeira Gabinete Heloneida Stidart  

Roberto Wagner Rocco Secretaria Municipal de 

Urbanismo 

rwrocco@uol.com.br 

Roberval Duarte de Araújo  Centro Cultural B/B rduarte@uol.combr 

Robson Silveira Cultura, Marketing & Com. 
Ltda. 

robsonsilveira@paris.com 

Rodrigo Gondim Esther Weitzman Cia de dança rodrigogondim@hotmail.com 

Rodrigo Guimarães  quik@ccard.com.br 

Rodrigo Letier TV Zero Produções 
Audiovisuais 

tvzero@.com.br 

Rogério Brum Escola Estadual de Maricá quaqua@opelink.com.br 

Rogério Lessa Benemond Jornal Monitor Mercantil / 
Revista Musica Brasileira 

rogerlessa@ig.com.br 
/rogerio.lessa@monitormercant
il.com.br 

Rômulo Duque de Azevedo Sindicato dos Produtores de 
Artes Cênicas de Minas Gerais 

sinparc@ccentralpark.com.br 

Rosali Quinan de Macedo Fundação Macé de Cultura  memoriamace@ig.com.br 

Rosana Fraga UFF Rossanafraga@ibest.com.br 

Rosana Lanzelotte UNIRIO rosana@clavecin.com.br 

Sady Bianchin Artista sadyb@bol.com.br 

Sandra Helena Gonzaga 

Pedroso 

ANCINE shgpedroso@yahoo.com.br 

Sandra Márcia de França 
Amâncio 

INDESC   

Sandra Marques Magalhaes AGU/MINC smagalhaes@mincrj.gov.br 

Sarah de Oliveira Lopes OAB-RJ sarah.lopes@oab-rj.org.br 

Sérgio Baptista de Mello 
Júnior 

Instituto Embratel 21 semello@embratel.com.br 

Sergio Costa e Silva Carpex Empreendimentos e 

Promoções 

carpex@alternex.com.br 

Sergio Luiz Dias Portella K&Pconsultoria Cultural sportell@uol.com.br 

Sérgio Mamberti MINC Sergiomamberti@minc.gov.br 

Sérgio Peo  simsimoes@hotmail.com 

Sérgio Prata Instituto Jacob do Bandolim ijb@terra.com.br 

Silas Matos de Azevedo Universidade Cândido Mendes silasmatos@petrobras.com.br 

Silvia Fernandes  Lona Cultural Elza Osborne silviaarte@bol.com.br 

Simone  Simoes Espaço Cultural Cedim (CEDH) simsimoes@hotmail.com 

Simone Alves Mizrahi Museu de Arte Moderna marketing@mamrio.org.br 

Simone Chagas Carbone  Universidade Estacio de Sá  scarbone@bol.com.br /  

Simone Dubeux Berardo 
Carneiro da Cunha  

PUC – RJ sdubeux@uol.combr 

Simone Michelin UFRJ-EBA sm07@zaz.com.br 

Simone Ribeiro da 
Conceição 

UERJ simonericco@yahoo.com.br 

Solana Sequeira Stock Universidade Federal 
Fluminense 

stock@microlink.com.br 

Sonia Ferstein  UERJ sonia@uerj.br 

Sônia Maria Lopes de 

Fugueiredo 

AGLAC  

Sonia Quenane Carpex Empreendimentos e 
Promoções 

carpex@alternex.com.br 

Sonia Regina Martins Dantas Arte comtrato 
Assessoria&Marketing Cultural 
Ltda 
 

sonia@artecom.com.br 

mailto:Roberta.schneider@terra.com.br
mailto:Roberta.schneider@terra.com.br
mailto:Roberto@robdigital.com.br
mailto:Mauro@domain.com.br
mailto:Rwrocco@uol.com.br
mailto:Rduarte@uol.combr
mailto:Robsonsilveira@paris.com
mailto:Rodrigogondim@hotmail.com
mailto:Quik@ccard.com.br
mailto:Tvzero@.com.br
mailto:Quaqua@opelink.com.br
mailto:Rogerlessa@ig.com.br
mailto:/rogerio.lessa@monitormercantil.com.br
mailto:/rogerio.lessa@monitormercantil.com.br
mailto:sinparc@ccentralpark.com.br
mailto:Memoriamace@ig.com.br
mailto:Rossanafraga@ibest.com.br
mailto:rosana@clavecin.com.br
mailto:sadyb@bol.com.br
mailto:shgpedroso@yahoo.com.br
mailto:Smagalhaes@mincrj.gov.br
mailto:Sarah.lopes@oab-rj.org.br
mailto:Semello@embratel.com.br
mailto:Carpex@alternex.com.br
mailto:Sportell@uol.com.br
mailto:simsimoes@hotmail.com
mailto:ijb@terra.com.br
mailto:Silasmatos@petrobras.com.br
mailto:Silviaarte@bol.com.br
mailto:Simsimoes@hotmail.com
mailto:marketing@mamrio.org.br
mailto:Scarbone@bol.com.br
mailto:Sdubeux@uol.combr
mailto:Sm07@zaz.com.br
mailto:Simonericco@yahoo.com.br
mailto:Stock@microlink.com.br
mailto:Sonia@uerj.br
mailto:Carpex@alternex.com.br
mailto:Sonia@artecom.com.br


Página 421 

 

NOME INSTITUIÇÃO E-MAIL 

Sonia Regina Siqueira 
Cardoso  

COMCULTURA fundação@alternativa.com.br 

Stanley Livingstone Whibbe Funarte – PRONAC whibbe@uol.com.br 

Stela Costa SESC – RIO costastela@hotmail.com 

Stella Oswaldo Cruz Penido Setor imagem em 
Movimento/Casa de Oswaldo 
Cruz/Fiocruz 

socpenid@coc.fiocruz.br 

Suely Weller Sambascope Produções ltda. suelyweller@dh.com.br 

Suzana Cardoso PT Cultura  sucardoso@globo.com 

Tarsila Pereira Gonçalves  
 

DR – Minc – RJ tgoncalves@mincrj.gov.br  

Tatiana Carvalho da Fonte Habib’s – Duque de Caxias tatifonte@hotmail.com 

Tatiana Vieira Assumpção  Museu de Arte Contemporânea 
de Niteroi – MAC  

tati@imagemlink.com.br 

Tatynne Lauria Espaço Cultural Sergio Porto tatymme@ig.com.br 

Taveira Junior Galharufas produções taveirajr@bol.com.br 

Teka Bustamante Animarte Atividades Artísticas tekabustamante@terra.com.br 

Tereza Gilberti Cruz Secretaria de Estado Da 

Cultura 

nttg@terra.com.br 

Tereza Giubert Secretaria de Cultura ES  

Tetê Mattos (Maria Teresa 
Mattos de Moraes) 

UFF – Departamento de  Arte tetemattos@centroin.com.br 

Tetê Moraes ABRACI / VEMVER tetemoraes@rionet.com.br 

Thais Pessoto de Mendonça IPHAN Thais.6sr@iphan.gov.br 

Thelma Maria da Silva 
Bastos 

 

Partido da Causa Operária pollemica@yahoo.com.br 

Thiago Fontes Silva UFF/Instituto de Arte e 
Comunicação Social 

cachosverdes@hotmail 

Thiago Pellegrino de Miranda  Artista e Produtores Culturais 
(sudeste 1) 

harmonico@globo.com 

Thienne Cunha Mayrink UFF  ticalfa@yahoo.com.br 

Tiago Campany Ferraz UFF tiago.nit@hotmail.com 

Tuca Moraes Companhia Ensaio Aberto tuca@ensaioaberto.com.br 

Turíbio Santos Museu Villa Lobos/IPHAN/MinC mvillalobos@museuvillalobos.or
g.br 

Ubiratan Lima SENAC / RIO Ubiratan.lima@rj.senac.br 

Ursula Dart Bottrel do 
Nascimento 

UFES ladart@hotmail.com 

Valéria Calmon Arruda  kanene@ig.com.br 

Valéria G.S. Rego JM Prod. E Eventos Ltda  

Valéria Martins Alves de 
Lima 

Intrépida Trupe trupe@montreal.com.br 

Verônica Gomes SATED-ES  

Victor D’Almeida Oliveira  UNESCO victor.unesco@ans.gov.br 

Victor Lopes  victorlopes@dh.com.br 

Vilma Lustosa Total Entertainment vilma@visualnet.com.br 

Vinicius Cordeiro Mirabilis Associação Cultural vinicius7070@ig.com.br/mirabil

is@ibest.com.br 

Vitor Brasil Canal universitário do RJ vitorbrasil@utv.org.br 

Vitor J. F. Cunha Maximum Services Consultores 
& Empreendedores Associados 

mscea@maximumservices.srv.
br/vitorcunha@maximumservic
es.srv.br 

Viviane Rodrigues 
Cavalheiro 

Ufrj nedrigueca@yahoo.com 

Walter Teixeira de Siqueira 
Filho 

Centro Cultural B/B do RJ waltertsf@bb.com.br 

William Taranto Companhia Ensaio Aberto william@ensaioaberto.com.br  

Zenon Souza Batista APTR/youle zenonbatista@ig.com.br  
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ANEXO 4 -  Lista de Participantes do  Seminário Cultura para 
Todos – Belo Horizonte 

 
NOME TELEFONE/FAX ENDEREÇO E-MAIL 

Abilde Maria da Silva Carneiro 

(Centro Cultural Inter-

regional Lagoa do Nado) 

(31) 3277-

7420/3277-6746 

R. Ministro Hermenegildo de 

Barros, 904 – 31710-230 – 
BH 

Cciln@pbh.gov.b

r 

 

Abílio Abdo Lopes 

(Sec.Mun.Cult. Nova Lima) 

(31) 3541-9635 – 
3541-2977 

Av. Rio Branco, 308 – Centro –  

34000-000 – Nova Lima/MG 

 

Adalgiza Elena Gomes de 
Matos 

(EM Prof. Hilton Rocha) 

(31) 3277-6490 R. Vicente Luretti Gerah@uai.com 

 

Adelmar Pereira Damasceno 

(universidade do Estado de 

MG) 

(31) 3273-4611 – 
3273-6647 

Pça. Da Liberdade, s/n.º - 
30140-010 – BH 

Propex@uemg.b
r 

 

Adriana Lavea Rodrigues 
Linhares 

(Prefeitura Municipal de Nova 
Lima) 

(31) 3541-2469 – 
3541-2718 

R. Rubens Costa Lima, 105 - 
34000-00/ Nova Lima 

Arlinhares@bol.c
om.br 

 

Adriana Pimentel Seixas 

(Fundação Guimarães Rosa) 

(31) 3263-1602 – 
3263-1604 

R. Paraíba, 1441 – conj. 801/806 
–  

30120-141 - BH 

Pesquisa@fgr.or
g.br 

 

Adriana Perrella Matos 
(Adriana Banana) 

(Atômica Artes – FID) 

(31) 3444-0181 – 
3274-7733 

Av. Assis Chateaubriand, 62A – 

 30130-100 - BH 

Adrianabanana@
atomicaartes.
com.br 

 

Aida Lúcia Campos de 

Almeida (Arquivo Público 
da cidade de BH) 

 

(31) 3277-4633 – 

3277-4630-4659 

R. Itambé, 227 – 30150-150 – 

BH 

Apcbh@pbh.gov.

br 
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Albert Avelar Pagliari (31) 3444-
2158/9104-4219 

R. Célio de Castro, 801/212 – 
Floresta – 31110-000 –BH 

Normalizar@bol.
com.br 

Alcebíades Campbell Filho 

(Centro Cultural de N.Lima) 

(31) 3541-
4424/4425 – 
3541-2977 

R. Tiradentes, 78 – 34000-000 – 
Nova Lima/MG 

 

Alcione de Cássia São José 

(Secretaria Municipal de 

Cultura) 

(31) 3277-4667 – 

32774630 

Rua Sapucaí, 571 – 3º andar – 

Floresta – 30150-050 – BH 

Acassia@pbh.go

v.br 

 

Aldemir V.M. Teles 

(Banda Billy the Kid) 

(31) 3418-2456 R. M.ª Souza Alves, 295/601 – 
30840-160 – BH 

Aldbatera@yaho
o.com.br 

Alessandra Mesquita Barros 

(Faculdades Promove) 

(31) 3273-2101 – 
3273-2101 

Av. João Pinheiro, 164 – Centro 
– 310130-180 – BH 

Alessandra@fac
uldadepromo
ve.br 

Alessandro Aparecido Floriano 

(Prefeitura Municipal de BH) 

(31) 9665-

7379/3277-4681 
– 3277-4630 

Rua Itatiaia, 240 – Bonfim – 

31210-170 – BH 

Flriano@pbh.gov

.br 

Alessandro Queiroga 

(Assoc. Bras. Dos promotores 
de Eventos) 

(31) 3221-2134 – 
3281-0355 

R. Alagoas, 1314 – Conj. 1102 –  

30130-160 – BH 

Dirop@abrape.ar
t.br 

Alexandre José Farid Rahme 

 

(31) 3372-3606 R. Orestes Diniz, 100/107 – 

Nova Suíça – 30460-710 – BH 

Alefarid@bol.co

m.br 

 

Alexandre Pimenta Marques 

(Centro de Ref. Audiovisual – 

CRAV/PBH/SMC) 

(31) 3277-4773 – 
3277-6330 

R. Sapucaí, 571 – Floresta – 
30150-050 – BH 

Alexandrepiment
a2000@yaho
o.com.br 

 

Aluísio Rassilan Braga 
(IEPHA/MG) 

(31) 3213-6000 – 
3213-5999 

Pça. Da Liberdade, S/N.º - 
Edifício SETOP – 4º andar – 

30140-010- BH 

 

Iepha@mg.gov.
br 
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NOME TELEFONE/FAX ENDEREÇO E-MAIL 

Aluízer Malab Barbosa do 
Nascimento 

(Rotomusic Produções e 
Eventos Ltda.) 

(31) 3225-3828  R. Senhora das Graças, 16 – sala 
107 – Cruzeiro – 30310-130 – 
BH 

Aluizer@uol.com
.br 

 

Alzira Agostini Haddad  

(NAC – Núcleo de Assessoria 

Cultural/Cons.Mun.Pres.Pa
tr.Cul-tural S.J.D.R) 

(32) 3371-3512 R. Ribeiro Bastos, 54 – 36300-
000 – São João Del Rei/MG 

Alzira@mgconec
ta.com.br 

 

Amanda Hallak Reis 

(CEC – Centro de Est. 
Cinematog.) 

(31) 3287-1557 R. Washington, 684/700 – 
30315-540 – BH 

Amandahr@hot
mail.com 

 

Amaury Borges 

(MTG  - Movimento de Teatro 

de Grupos de Minas 
Gerais) 

(31) 3444-

4502/9971-4502 

R. Napoleão Laureano, 35B – 

Floresta – 31015-420 – BH 

Amauryborges@

ig.com.br 

 

Amilcar José Dias 

 

(31) 3296-3747 – 
3296-3747 

R. Perdigão Malheiros, 724/201 Amilcarjosedias
@yahoo.com.
br 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

mailto:Aluizer@uol.com.br
mailto:Aluizer@uol.com.br
mailto:Alzira@mgconecta.com.br
mailto:Alzira@mgconecta.com.br
mailto:Amandahr@hotmail.com
mailto:Amandahr@hotmail.com
mailto:Amauryborges@ig.com.br
mailto:Amauryborges@ig.com.br
mailto:Amilcarjosedias@yahoo.com.br
mailto:Amilcarjosedias@yahoo.com.br
mailto:Amilcarjosedias@yahoo.com.br


Página 425 

 

 
ANEXO 5 -  Lista de Participantes do  Seminário Cultura para 
Todos –  São Paulo 
 

 

1 Adão Evangelista 

2 Addilson Simões de Almeida 

3 Adelson Rogério Luna 

4 Adhemar Oliveira 

5 Adilson José Ruiz 

6 Adilson Monteiro 

7 Adriana Barbosa 

8 Ageu da Silva 

9 Airton Canivezi 

10 Alberto de Carvalho Alves 

11 Alderacy Pereira da Silva Junior 

12 Alessandra Lohn 

13 Alexandre Boldrin Ferreira 

14 Alexandre da Silva Carvalho 

15 Alexandre D'Atto 

16 Alexandre Di Giacomo 

17 Alexandre Mello 

18 Alline Liza Bokodz 

19 Altamiro Bôscovi 

20 Aluizio Soares Leite Neto 

21 Aluysio G. 

22 Américo J. Córdula Teixeira 

23 Amilson Teixeira Godoy 

24 Ana Carolina Souza 

25 Ana Cristina Poli 

26 Ana Eliza Gaido 

27 Ana Frank 

28 Ana Luiza Guímaro 

29 Ana Maria A. Farinha 

30 Ana Maria Barcellos de Lima 

31 Ana Maria Boumona 

32 Ana Maria da Costa L. Vieira 

33 Ana Maria de Abreu Laurenza 

34 Ana Maria Sakamoto 

35 Ana Maria Sampaio Xavier de Oliveira 

36 Ana Moura 
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37 Ana Paula Mendes Gomes 

38 Ana Paula Pontes 

39 Ana Paula Souza 

40 Andre Defrontas 

41 André Esquivel 

42 Andre Klotzel 

43 André Leite 

44 André Ribeiro 

45 Andrea Cestari 

46 Andrea Cristiane de Oliveira Carvalho 

47 Andrea M. dos Santos 

48 Angela Maria Silva 

49 Angélica Boliceno Fabbri 

50 Angelo Barbosa 

51 Angelo Gabriel 

52 Angelo Guglielmo 

53 Ani Pani 

54 Anna Carla Vieira Fortes 

55 Anna Cecília Junqueira 

56 Anna Claudia Agazzi 

57 Anna Guti 

58 Anna Machado 

59 Anna Maria M. Trunkl 

60 Anna Nery de Castro 

61 Anna Paula Montini 

62 Anna Ruas 

63 Antonio Clementin 

64 Antonio Condes 

65 Antonio Evaristo Candiotto 

66 Antonio Jorge 

67 Antônio José Clementino Borges 

68 Antonio Maurício Fonseca de Oliveira 

69 Araquém Alcântara 

70 Ari de Moraes Possato 

71 Aristides Ferraz 

72 Arlindo Soares da Silva Jr.                          

73 Arthur Scatolini Menten 

74 Assunção Hernandes 

75 Augusto Massi 

76 Augusto Patrini Menna B. Gomes 

77 Aurelio Martinez 
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78 Aurélio Michiles 

79 Ayres Francini 

80 Ayrton Martini Filho 

81 Aza Pinho 

82 Baby Pacheco Jordão 

83 Batista Jacques 

84 Beatriz de Carvalho Peper 

85 Beatriz de Carvalho Pereira 

86 Beatriz Oliveira Boldo 

87 Belmiro Teixeira 

88 Benedito Amaral 

89 Benedito Mendes 

90 Benedito Nicolau 

91 Benenete Pinto 

92 Benjamin Gadagnotto 

93 Berenice Farina da Rosa 

94 Bernadette Figueiredo 

95 Bianca Caroline dos Santos 

96 Bianka Tonie Ortega 

97 Bruna Marcel 

98 Bruno Amily Wurber 

99 Bruno Assami 

100 Camila Nunes de Freitas 

101 Candida Botelho 

102 Carina Santana 

103 Carla Ikeda 

104 Carla Marcelli 

105 Carla Salles 

106 Carlos C. Bottesi 

107 Carlos Gaggini 

108 Carlos Gouvêa 

109 Carlos Henrique Luchetta 

110 Carlos Mamberti 

111 Carlos Wendel Magalhães 

112 Carolina Guerreiro de Salvo 

113 Caroline Casagrande 

114 Cássia Regina Guindo 

115 Catia Pires 

116 Cecilia Rodrigues dos Santos 

117 Célia Regina de Moraes Gillio 

118 Célia Reis Camargo 
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119 Celso Roberto Bertoli Jr 

120 Cesar Obgia 

121 Cibele Porzelt 

122 Cícera Alaíde Silva 

123 Cícero Fabiano Santos Datliano 

124 Cícero Ventura 

125 Cid Barbosa Lima Jr 

126 Cíntia do Carmo 

127 Cintia Ema Padovan 

128 Cintia Schleder  

129 Claiza   Andrade Antunes 

130 Clare  Amado 

131 Clarty Cavalcanti Galvão 

132 Claudia Martins Gaiarsa 

133 Claudia Porto 

134 Claudia Regina de Lima Savoldi 

135 Claudia Taddei 

136 Claudia Vasconcelos 

137 Claudia Vendramini Reis 

138 Claudina Galvão 

139 Claudineli Moreira Ramos 

140 Claudio Cinelli 

141 Claudio Lemos Gaiarsa 

142 Claudio Levi 

143 Claudio Martins Gaiarsa 

144 Clayton Freitas 

145 Cleber Zerbielli 

146 Cleide Aparecida Jardim 

147 Cleide Baffe Salto 

148 Cleide Maria Silva 

149 Cleubi de Almeida 

150 Clio Levi 

151 Clodoaldo Oliveira 

152 Clotilde Moreira 

153 Clóvis Vieira 

154 Cludia Silva 

155 Cristiane Carboni 

156 Cristiane Ferreira 

157 Cristiane G. Vinci  Silva 

158 Cristiane Gonçalves Vinci da Silva 

159 Cristiane Philipp 
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160 Cristiane Plens 

161 Cristiane Santos 

162 Cristiane T. Carneiro da Cunha 

163 Cristiane Zavatta Plens 

164 Cynthia Alario 

165 Daisy Mara Barreto Estrá Oliveira 

166 Dalton Silveira 

167 Dalva Bertelli 

168 Daniel Camargo 

169 Daniela Paes Costa 

170 Daniela Thomas de Carvalho 

171 David de Luca 

172 David Gallo 

173 Davis Konfino Castro 

174 Debora Cristina Santos 

175 Debora Duboc 

176 Débora Ivanov 

177 Deise Cristine Moysés 

178 Deise Da Silva 

179 Dejair Martins 

180 Denise Paixão 

181 Denise Tibiriçá Machado 

182 Desiree Tozi 

183 Diana Almeida 

184 Diego M. Doimi 

185 Diná Jobst 

186 Diogo Moyses 

187 Dora Silveira Corrêa 

188 Doralice Soares Leão 

189 Dorothy Maia 

190 Douglas Costa 

191 Ebertow Luis Alves 

192 Edilson Caldeira 

193 Edilson Castro 

194 Edmilson Venturilli de Souza 

195 Edna dos Reis 

196 Edson Carlos da Silva 

197 Edson Micael Souza Santos 

198 Eduardo Acaiabe 

199 Eduardo Dias Caparazo da Silva 

200 Eduardo Mourão 
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201 Eduardo Srur 

202 Eliana Cavalcanti 

203 Eliana Peixe 

204 Eliane Deliberali 

205 Eliane Pacheco Lopes 

206 Elide Negrine 

207 Elidiane Nascimento Macedo 

208 Elifas Vicente Andeato 

209 Elisabete Geraldini Vivaldo 

210 Elisabete Gramatico 

211 Eloisa Caetano de Almeida Viveros 

212 Elvira Vernaschi 

213 Elza de Maten 

214 Emerson Cabeceira Mostacco 

215 Eneida Capos 

216 Eneida Monaco 

217 Eneida Rodrigues 

218 Enio Pinto Miranda 

219 Erika Teixeira 

220 Estevão José dos Santos 

221 Estevão Maya-Maya 

222 Esther Iwasaki 

223 Eufrasio de Souza 

224 Eufrazio Felix do Nascimento 

225 Eugênia Salgado Granja 

226 Evandro Coev 

227 Evangelina Seiler 

228 Everaldo Ferraz 

229 Everson Lope 

230 Fabiana Batistela 

231 Fabiana Nunes 

232 Fabiano Modesto de Castro 

233 Fabio A . De Lucca 

234 Fabio Caramuru 

235 Fabio Cypriano 

236 Fábio de Sá Cesnik 

237 Fabio Lima 

238 Fábio Luis Vieira Glingani 

239 Fabio Pinho 

240 Fabio Zavala 

241 Fabricio Augusto Sales 
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242 Fabricio Bertoldo 

243 Fátima Aparecida Muro 

244 Fátima Maria Ivo Santos 

245 Fatima Martins 

246 Felipe Arruda de Toledo Pereira 

247 Felipe Augusto 

248 Felipe Gullar 

249 Felipe Santrulli 

250 Felipe Tosa 

251 Fernanda Gommo 

252 Fernando Augusto Rodrigues 

253 Fernando Caseiro 

254 Fernando Cendik 

255 Fernando Durão 

256 Fernando Hirata Muramatsu 

257 Fernando Luiz Cardoso Perreira 

258 Fernando M. M. Itunront 

259 Fernando Muramatsu 

260 Fernando Pinheiro 

261 Fernando Rodrigues 

262 Ferraz Schechtmeann 

263 Flávia Dotte 

264 Flavio Assis 

265 Francei de Assis Santana 

266 Francisco Carlos Cabrera Lopes 

267 Francisco Cataldi Martins 

268 Francisco Marchiori Jr 

269 Francisco Soares Montans 

270 Francisco Sobral 

271 Francisco Vieira Filho 

272 Francisco Wanderlei Rohrer 

273 Franklin De Paula 

274 Georgia Lobacheff 

275 Gerald Chaves 

276 Gerald Perret 

277 Geraldini Canabrasil 

278 Gerson Vieira Ribeiro 

279 Gil Marques 

280 Gilberto Salvador 

281 Gildeane Teles de Oliveira 

282 Gilson Alcantara 
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283 Giovana Nogueira 

284 Gisele Amazonas de Almeida 

285 Gisele Jordão Costa 

286 Giuliano Tourino Lopes 

287 Givanilda Tavares Birachini 

288 Glauco Souza Lobo 

289 Griz Axcar 

290 Guilherme Bolzan De Lucca 

291 Guilherme Bonfin 

292 Guilherme Lisboa 

293 Gustavo Freiberg 

294 Gustavo Rodrigo Abdo 

295 Gustavo Rosa 

296 Guy Van de Beuque 

297 Heitor Landana 

298 Helio Fornaza 

299 Helio Lemos Sôlha 

300 Heloisa Abreu Meirelles 

301 Heloise Guimarães Soares 

302 Henri Gervaiseau 

303 Henri Zetune 

304 Henrique Luz 

305 Henry Alexandre Durante Machado 

306 Hernan Táboas 

307 Hidely Rosa 

308 Hongro Sergio de Moura 

309 Iara Regina da Silva Ferreira 

310 Iatã Cannabrava 

311 Iberê da Costa 

312 Icaro Elias Razuk 

313 Igor Bartchewsky 

314 Inara Silva Santos 

315 Inês Trost 

316 Ira Garcia 

317 Iremar Melo 

318 Isaudo Avilla 

319 Isis de Palma 

320 Israel do Vale 

321 Ivani Di Grazia Costa 

322 Ivo Corrêa 

323 Izaías Almada 
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324 Izaltimo Ribeiro da Silva 

325 Iziaro Soda 

326 J Alvaro Santos 

327 J Ribeiro 

328 Jacques Lima 

329 Jacson Bozzo 

330 Jader Nicolau Junior 

331 Jair Oliveira 

332 Janaína Leal 

333 Janice Florido 

334 Jath Azevedo 

335 Jeferson de Oliveira 

336 Jiumar F. da Silva 

337 João Baptista Pimentel Neto 

338 João Boayvva 

339 João Carlos Ghastini 

340 João Dalma 

341 João José de Lacerda 

342 João Knjnik 

343 João Mendes 

344 João Souza 

345 Joaquim C. de Araújo Sátiro 

346 Johana Albuquerque 

347 Joice Joppert Leal 

348 Jorge Luiz E. Alves 

349 Jorge Vita 

350 José Antonio Petru 

351 José Brás Marcolino 

352 José Braz 

353 José Carlos Gomes 

354 José da Rocha Soares Filho 

355 José do Nascimento Jr 

356 José dos Santos 

357 José Eduardo Contenas 

358 José Eduardo Contreiras 

359 José Eurico Abreu 

360 José Fadevrosa 

361 José Geraldo Setter Filho 

362 José Henrique Rolon 

363 José Leonel Sauti 

364 José Luiz Cordeiro Lopes 
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365 José Marcos Chiappa 

366 José Mario de Souza Campos 

367 José Marques 

368 José Perini Jr.  

369 José Pinto Moreno 

370 José Roberto Araujo 

371 José Roberto de Souza 

372 José Roberto Ribeiro 

373 Josefa Pereira da Silva 

374 Joubert  Campelo 

375 Judas Tadeu de Souza 

376 Juliana de Lacerda Camargo e Silva 

377 Juliana de T. Chagas 

378 Juliana D'urso Mhepling 

379 Juliane Teles Oliveira 

380 Juliano Arruda 

381 Juliano de Jesus Lopes 

382 Juliano Lopes 

383 Julio Abe Wakahara 

384 Julio Mavolina 

385 Jussara Pereira Pinto 

386 Karem Elizabeth Lis 

387 Karem Lisa 

388 Katia Márcia Fanticelli 

389 Katia Rocha 

390 Krauss Von Secca 

391 Lais Camile Camargo Barbosa 

392 Lane Leite 

393 Laura B. Regoletto 

394 Laura Fuser 

395 Laura Tamiana Garcia Tavares 

396 Lavínia Lia Dassan 

397 Leandro de Assis 

398 Leda Helal 

399 Leila Bourdoukan 

400 Leila Maria da Silva Blass 

401 Leila Valéria de Souza Dias 

402 Lenir Gonzales Becker 

403 Leo Barbosa 

404 Leroy Gabriele 

405 Letícia Stella Pires 
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406 Leunzito Nogueira 

407 Liana Obata 

408 Liane Muniz 

409 Lilia Henriques Coronado 

410 Liliane Carvalho 

411 Liliane Cury 

412 Liliane Gassi Gomes 

413 Liliane Molina 

414 Line Rojas 

415 Lisleine Diniz 

416 Lorraine de Matos 

417 Loureso Machado 

418 Luana Vilutis 

419 Lucia Bueno de Almeida Silveira 

420 Lúcia Carneiro Hunt 

421 Lucia Rocha 

422 Luciana Aguiar 

423 Luciana Gradilone Paternostro 

424 Luciana Leal Bastos 

425 Luciana Melo 

426 Luciana Segantini 

427 Luciana Teixeira 

428 Luciene G. P. Moraes 

429 Lucilene Montenegro 

430 Luis Carlos Barato Brás 

431 Luis Carvalho 

432 Luis Sodré 

433 Luis Tureker 

434 Luiz Carlos Bezerra 

435 Luiz Carly Jartan 

436 Luiz Cesario 

437 Luiz da Silva 

438 Luiz Eduardo Teixeira Malta 

439 Luiz Lessa Melillo 

440 Luiz Nunes 

441 Luiz Roberto Bolognese 

442 Luque Daltrozo 

443 Maiara de Medeiros 

444 Maira Sales 

445 Malu Oliveira 

446 Malu Vilela 
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447 Mara Cláudia Bazílio 

448 Mara Prado 

449 Marçal do Valle Nogueira 

450 Marcella Guttmann 

451 Marcelo Ainoldi 

452 Marcelo Maragni 

453 Marcelo Marcus Fonseca 

454 Marcelo Mattos Araújo 

455 Marcelo Palmares 

456 Marcelo Proensa 

457 Marcelo Simon Manzatti 

458 Marcia Andrea Cesar Silva 

459 Márcia de Carvalho Ribeiro 

460 Marcia Julia Delgado 

461 Márcia Kling 

462 Marcia R. J. Serra 

463 Marcial Reginaldo U. de Souza 

464 Marcio de Almeida Prado 

465 Marcio Ronit 

466 Marco Antonio Santoro Martinelli 

467 Marco Aurélio Arantes 

468 Marcos Alves Ferreira 

469 Marcos Aurélio de Camargo e Silva 

470 Marcos Fausto 

471 Marcos Miranda 

472 Marcos Ribeiro Mesquita 

473 Marcos T. Jarbão 

474 Marcos Tadeu Giolo 

475 Maria Alice Gouveia 

476 Maria Alves de Souza 

477 Maria Angela Pederiva 

478 Maria Aparecida de Faria Lemos 

479 Maria Aparecida Fidelis do Nascimento 

480 Maria Auxiliadora 

481 Maria Barbosa 

482 Maria Camila D. F. Martins 

483 Maria Cecília de Souza 

484 Maria Cecilia Garcia 

485 Maria Cecília Pellegrini Góes 

486 Maria Célia Saipamento 

487 Maria Cristina Baboni 
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488 Maria Cristina Xavier de Souza 

489 Maria Das Graças Padula 

490 Maria do Carmo C. Ferreira 

491 Maria do Rosário Ramalho 

492 Maria Efigênia Pontes Pedro 

493 Maria Eugênia Malagodi 

494 Maria Fernanda Freire Luis 

495 Maria Garcia Lima 

496 Maria Helena Caldas 

497 Maria Helena Estrada 

498 Maria Helena Rodirgues Scadoni 

499 Maria Ignez Mantovani Franco 

500 Maria Inês da Silva 

501 Maria Inês Dias Mazzoco 

502 Maria Ines Mantovani Francis 

503 Maria Inês Vasconcelos Godoy 

504 Maria Julieta Farah Lanças 

505 Maria Lucia Cafozi 

506 Maria Lucia Caposi 

507 Maria Lúcia Ferraz 

508 Maria Lucia Ferreira de Souza  

509 Maria Lucia Pepri 

510 Maria Luisa C. Oliveira  

511 Maria Luiza Greco 

512 Maria Luiza Librandi 

513 Maria Ofelia Grayz 

514 Maria Olimpia Dutzmann 

515 Maria Regina Vieira Pinto 

516 Maria Rita Gouveia 

517 Maria Rocitto Charaba 

518 Maria Rute Fernandes Leoni 

519 Maria Tereza Ferreira 

520 Mariana de Godoy 

521 Mariana Garcia Santin Cesar Melo 

522 Marika Gidali 

523 Marília Mazzucchelli 

524 Mariliz Consul 

525 Marina Maluly Pacheco 

526 Marinéa M. Villamar 

527 Mario Roque Bonini 

528 Mario Rosa Júnior 
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529 Mario Sergio C. Nette 

530 Mario Telles 

531 Marisa Escher 

532 Marivia Gidal 

533 Marjorie C. F. Medeiros 

534 Marlene G. Galiano 

535 Marli de Paula Meneghelli 

536 Marta de  Betausa 

537 Marta Guerreiro 

538 Marta Guerreiro 

539 Marta T.Larrúbia 

540 Mary Lou 

541 Mássimo Zello 

542 Mauren Andréa Stieven de Moraes 

543 Maurice Anaf 

544 Maurício Fonseca 

545 Mauricio Paoli 

546 Maurílio Rossi 

547 Meire Cristina Citroni de Almeida 

548 Michel Etlin 

549 Michel Nicolau Netto 

550 Miguel Alexandre  de Mauro 

551 Miguel Arturus da Costa 

552 Milena Moraes 

553 Miltom Martins 

554 Miriam Lucia de Almeida 

555 Mirian Campos 

556 Moa Ramalho 

557 Moara Rosseto Passoni 

558 Monica Cassia Ferreira 

559 Mônica Limão 

560 Monica Pasqualin 

561 Monique Allain 

562 Monique Mendonça 

563 Myun Choi 

564 Nadia Gonçalves 

565 Nancy Araújo Damaceno 

566 Nancy Satilo Caigawa 

567 Neli de Amorim Schutt 

568 Nelson Alves Caetano 

569 Nelson Luiz Stablie Filho 
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570 Nerlide da Silva 

571 Neusa Andrade 

572 Neusa Cerconells 

573 Ney Luiz Piacentini 

574 Niceia Aparecida Penhardel Nogueira 

575 Nimuendaju Oliveira 

576 Odair Silva Soares 

577 Odete Barbosa Bueloni 

578 Ogberto Simões 

579 Onofre Bonesso Junior 

580 Otávio Quintela 

581 Otávio Ribeiro 

582 Othoniel Cursino Siqueira 

583 Pablo Di Giulio 

584 Paola Schestshrmann 

585 Patricia Castro 

586 Patricia de Carvalho 

587 Patricia Senador Takekawa 

588 Patricia Vieira da Cunha 

589 Patrick Leblanc 

590 Paula Amaral 

591 Paula Castro 

592 Paula Galacini 

593 Paula Macedo 

594 Paula Marques 

595 Paulo Augusto de Azevedo 

596 Paulo Cannabrava Filho 

597 Paulo Franco 

598 Paulo H. Degani 

599 Paulo Henrique Degani 

600 Paulo Henrique M. Dias  

601 Paulo Mascarenhas 

602 Paulo Neves 

603 Paulo Pélico 

604 Paulo Portella Filho 

605 Paulo R. Amaral Barbosa 

606 Paulo Roberto Medeiros Borges 

607 Paulo Roberto Pereira 

608 Paulo Rodrigues 

609 Pedro Augusto da Cunha 

610 Pedro Carneiro 
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611 Pedro Geraldo Bianco 

612 Pedro Henrique Carlos 

613 Pedro Kriguer Carlos 

614 Pedro Martins 

615 Pedro Saliba Filho  

616 Priscila Neto Soares 

617 Rachel Monteiro 

618 Raquel Moriama 

619 Regiane Dias 

620 Regina Celia Paz Cavalcanti 

621 Regina Zimmer 

622 Reinaldo Botelho 

623 Reinaldo Pinheiro 

624 Renata de Azevedo Silva 

625 Renata Motta 

626 Renata R. Allucci 

627 Renato Borges 

628 Renato Borghi 

629 Renato de F. Baldin 

630 Renato Lazzari 

631 Reni Fogaça de Lima 

632 Rey Nunj 

633 Ricardo Arahão Perini 

634 Ricardo B. E. Lins 

635 Ricardo Blay Levisky 

636 Ricardo Brito 

637 Ricardo Caetano 

638 Ricardo Côrte Real 

639 Ricardo de Almeida 

640 Ricardo Hepp 

641 Ricardo Pichi Martirani 

642 Ricardo Povacowi 

643 Rino Ferraz Filho 

644 Rita Boccato 

645 Rita de Cássia Oliveira Testa 

646 Rober Caetano Luis 

647 Roberta Koyama 

648 Roberto Araujo 

649 Roberto Bertani 

650 Roberto Gonçalves de Oliveira 

651 Roberto Gonçalves Lima 
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652 Roberto Mendonça 

653 Roberto Tibiriçá 

654 Robson L. dos Santos 

655 Robson Martins Rosa 

656 Robson Nascimento 

657 Rodolfo de Moraes Rodrigues 

658 Rodrigo de Faria e Silva  

659 Rodrigo Holts 

660 Rodrigo Rebouças 

661 Rogério Corrêa 

662 Ronaldo Graça Couto 

663 Roni Maciel 

664 Roque Vieira Gonçalves 

665 Rosa Amelia M. Moreira 

666 Rosa Chut 

667 Rosa Maria dos Santos 

668 Rosana Almeida 

669 Rosana Marçal do Valle Nogueira 

670 Rosana Pessita 

671 Rosane Miziara 

672 Rosangela Maria de Paula 

673 Rose Carmona 

674 Roseli  Moraes Marques 

675 Roseli Bernardo dos Santos 

676 Roseli Maesi 

677 Roseli Moraes Marques 

678 Roseli Rodrigues Garcia 

679 Roseti Far Riso 

680 Rosilene Gomes 

681 Rosimay Ricardo 

682 Rosy Land Cunha 

683 Rubens Duarte 

684 Rubens Salles 

685 Samuel Andrade 

686 Sandra Leandro 

687 Sandra Parra Furlaneri 

688 Sandra Ramos 

689 Sandra Regina Arichaz 

690 Sandra Regina Campos 

691 Sandra Regina Lopes 

692 Sandro Silva 
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693 Selma Alves 

694 Selma Moreira 

695 Seraldo Camargo 

696 Sérgio Carlos Novaes 

697 Sergio Escamilla 

698 Sergio Martinelli 

699 Sérgio Miguel Franco 

700 Sérgio Rubens de Araújo Torres 

701 Sidnea de Souza Silva 

702 Sidney Cunha 

703 Silmara Valeria da Silva 

704 Silney Pinto 

705 Silvana Caribe 

706 Silvana Marani Lopes 

707 Silvia Difo 

708 Silvia Fabiano Lopes 

709 Silvio Crespo 

710 Silvio Niro 

711 Simone Aregue 

712 Simone Fontana 

713 Simone Gadelha 

714 Simone White dos Santos 

715 Sinval Torres 

716 Sirlene Zambone Cervera 

717 Sivaldo Gomes 

718 Sivanilde de Belo 

719 Sofia Helena M. Cavalcanti 

720 Sonia Aparecida Fardin 

721 Sônia Avallone Jorge 

722 Sônia Carneiro Moro 

723 Sonia Maria dos Santos 

724 Sonia Vasco 

725 Sueli Gonçalves 

726 Sueli Yamauti 

727 Suerly Soane 

728 Sylvia Helena Rocha 

729 Sylvia Regina Bahiense Naves 

730 Tadeu di Pyetro 

731 Tania Bustamani 

732 Tania de Souza Rivitti 

733 Tania Guertas 
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734 Tania Guvtcav 

735 Tania Rodrigues  

736 Tarcísio Geraldo Faria 

737 Telam Olivieri 

738 Tera Queiroz 

739 Tereza Cristina Beraldo 

740 Tereza Fleury 

741 Tiago de Carli 

742 Tiago Vasconcelos de Godoy 

743 Toninho Rodrigues 

744 Ubirajara Luiz Soares 

745 Ugo Giorgetti 

746 Valdilson Silva de Oliveira 

747 Valério Bemfica 

748 Valter Prado 

749 Vanderlei Lanças Gomes 

750 Vanderli Maria da Silva 

751 Vani Fátima da Silva 

752 Vera Aparecida de Simoni Martins 

753 Vera da Cunha Pasqualin 

754 Vera Helena Farinas Tremel 

755 Vera Lúcia Bertolla Marques de Aguiar 

756 Vera Lucia M. da Silva  

757 Vera Lúcia Spalding 

758 Vicente de Paula Vale 

759 Victor de Cássio Miranda 

760 Vilma Oliveira Lima 

761 Vital Costa 

762 Vitório César Figueiredo Restivo 

763 Vitório Cesari 

764 Wagner Azevedo 

765 Wagner Cesar Ribeiro 

766 Waldir Santos Oliveira 

767 Walter Caldeira 

768 Walter de Abreu 

769 Walter Felman 

770 Walter J. Ramos  

771 Walter Roberto Malta 

772 Walter Silveira 

773 Wanderlei Rodrigues 

774 Wanderley de Oliveira 
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775 William Lisboa 

776 William Torre  

777 Wilson Arlindo da Silva 

778 Wilson Franco 

779 Wilson Nakamoto 

780 Wilson Roque Basso 

781 Yara Boraks Schechtmann 

782 Yara Yma Van Prehn 

783 Zeila Trevisan Silva 

784 Zelia Rodrigues 

785 Zildo Nunes de Oliveira 

786 Zita Carvalhosa 
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ANEXO 6 -  Lista de Participantes do  Seminário Cultura para 
Todos –  Porto Alegre 
 

 
1. Adriana Farias Perdomo - SMC 
2. ADRIANA ORTIZ DE PARIS – SMC 
3. Adriano bello - liga.viacultura 
4. Adroaldo Bauer Correa - SMC 

5. Agnaldo Munhoz de Camargo - Organizacao Cultural Movimento Hip Hop 
6. ALEXANDRE BARRETO - Produtor Cultural 

7. Alexandre Vargas - Grupo Teatral Falos & Stercus 
8. Alexandro Ribas de Oliveira - fundação Municipal de Arte e Cultura 
9. Álvaro Santi - SMC 
10. Ana Lucia Goelzer Meira - iphan 

11. Ana Lucia Lombardi - Ana terra Produções Artísticas 
12. Ana Luisa Nunes Fagundes - Theatro Sao Pedro 
13. André Tessmann Saldanha - Conselheiro Temática de Cultura 
14. Andréa Menezes de Souza - Prefeitura Municipal de Porto Alegre/Coordenação 

de Comunicação Social 
15. Andréa Silveira d Azevedo - advogada 
16. Andrey Felipe Sgorla - União Estadual dos Estudantes - UEE/RS 

17. Antonio Inácio Matos da Silva - SMC 
18. Ariston Correia Filho -Iphan 
19. Armando Borges Sampaio - Academia de Samba Uniao da Tinga 

20. ASTRID INES SCHUSTER – SMC 
21. beatriz helena miranda araújo - conselho de desenvolvimento regional 
22. Beatriz Pilla Barcellos - SMC 
23. Bernadete Costa - SMC 

24. Breno Eduardo da Costa Outeiral – The Beatles Fan Club Band 
25. Carla Xavier - MNMMR  e Assessoria Fenix Cultural 
26. Carlos Eduardo Dreyer - DEFENDER - Defesa Civil do Patrimônio Histórico 
27. Carlos Miguel Castilhos de Primo - SOFIBRA-Sociedade Filarmônica Brasileira 
28. Carlos Roberto Fernandes Riella - SMC 
29. Carmem Reginete Bettim Alves - fundação Municipal de Arte e Cultura 

30. Cícero Aragon - SIAV/RS 
31. Claudete Maria Taiarol Travi - Prefeitura Municipal de Caxias do Sul 
32. Claudia Alves -  SMC 
33. Claudia Daneluz - Prefeitura Municipal de Caxias do Sul 

34. Claudia de Bem - Theatro São Pedro 
35. Claudia Denise Candido - Produtor Cultural 
36. Cláudio Gilberto Ely – Artista Plástico  

37. Cláudio Trarbach - fundação Piratini -Radio e Televisão 
38. Cleci Marques Trindade - Conselheira Municipal da Cultura 
39. Daniel Bender Ludwig - Cultrix Assessoria e Consultoria cultural ltda 
40. Décio Antunes - Prefeitura Municipal de Porto Alegre 
41. Dede Ribeiro - Liga / Viacultura 
42. Deise Nascimento Nunes - SMC 
43. Denise Viana Pereira - SMC 

44. Dilmair dos Santos - Conselho Municipal de Cultura 
45. Doris Maria de Oliveira - SMC 
46. Eduardo Coelho -  Conselho Municipal de Cultura 
47. Elias Freitas da Silva - SECRETARIA DA CULTURA DO RS 

48. Elisabeth Baron Di Giacomo - Escritorio Politico dep. Maria do Rosário 
49. Ernesto Ferreira Pinto - Prefeitura de Igrejinha 

50. Evelise Zimmer Neves - fundação Theatro São Pedro 
51. Fabiana Menini - Produtor Cultural 
52. Flavio Eduardo Neves Teixeira - Conselheiro da Cultura 
53. Francisco Cleber da Silva Ravalia – Artista 
54. Garine Andréa Keller - Prefeitura Municipal de Estrela 
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55. Gilberto Voloski Isquierdo - secretaria municipal de cultura/pelotas 
56. Gilmar Eitelwein - SMC 

57. Gisele Teresinha Maciel Damiani - SMC 
58. GRACIELA PFAU DE CARVALHO - MEMORIAL PONTES DE MIRANDA DA 

JUSTICA DO TRABALHO EM ALAGOAS 
59. Guilherme Pech da Silva - Artista  
60. Hans Baumann - Trabalhador da Cultura 
61. Helio Bueno da Silveira - Conselho Municipal de Cultura 

62. Henrique de Freitas Lima - Associação dos Produtores Culturais Estado do RGS 
63. Hermes Bernardi Jr - Armazém de Livros Editora 
64. HYRO MATTOS - TEATRO NILTON FILHO 
65. Iara da Rosa - Conselheira municipal de Cultura 
66. Jacqueline Terezinha Urroz Sanchotene – J.Sanchotene Marketing Cultural 

67. Jaime Germano Vargas Silva -  Delegado Municipal da Cultura 
68. Jaime Lerner – Artista 

69. Jane Cravo Souza – SMC 
70. Jane Rocha de Mattos – SMC 
71. Jane Teresinha Pacheco - Secretaria da Cultura do Estado 
72. JANICE L. FELLER - FUNDACAO CULTURAL DE IGREJINHA 
73. Jarbas Teixeira da Cruz - AMA - Associacao Amigos do Meio Ambiente 
74. Joao alberto de araujo menine – SMC 
75. João Augusto Santos Silva - Conselho Municipal de Cultura 

76. Joao Carlos Lucas da Silva - Estudante 
77. João Manoel Maldaner Carneiro - Tomo Editorial 
78. João Menoni - DEFENDER - Defesa Civil do Patrimônio Histórico 
79. João Nazareno Barbosa da Silva - Produtor Cultural 
80. Jorge Sodré -Assoc.Ent. Carnavalescas Cult.e Recreativas de POA e R.S. 

81. Jose Antonio Marques - SMC 

82. Jose Carlos Becker de Lima - SMC 
83. Jose de Jesus Souza - Beatles Brasil - Portal 
84. Jose Gilberto Gonçalves - Conselho Municipal de Cultura 
85. Jose Rodrigues Moreira - prefeitura municipal de porto alegre 
86. Julia Z Coelho de Souza - Grumo-artivismo nômade 
87. Julio Eurendy da Silva Medeiros - Conselho Municipal de Cultura 
88. Karen Kosmalski - SMC 

89. Leonice Sordi - SMC 
90. Leticia de Cassia Costa de Oliveira - Produtor Cultural 
91. Lia Scholze - Informação superior assessoria e Consultoria Ltda. 
92. Liane Schuler - SMC 
93. Liliane Viero Costa - Prefeitura Municipal de Caxias do Sul 
94. Lourena Silva de Oliveira - Conselho Municipal de Cultura 

95. Lucia Maria Bandeira Karam - Produtor Cultural 

96. Lucia Maria Goulart Jahn - SMC 
97. Luciana Bittencourt Tiscoski - fundação Theatro São Pedro 
98. Luis Claiton Manfro Schinoff – Séc.da Cultura, Desp.e Lazer de Cachoeirinha 
99. Luis Renato Herzog - DEFENDER - Defesa Civil do Patrimônio histórico 
100. LUIZ ALBERTO RODRIGUES (BETO RODRIGUES) – SIND.IND.AUDIOVISUAL 

RS 

101. Luiz Brener da Silva Rodrigues - Conselho Municipal de Cultura 
102. Luiz Fernando Lopes Fernandes - SMC 
103. Mabel Fontana de Girotti - Conselho Municipal de Cultura 
104. Manuela Costa - DEFENDER - Defesa Civil do patrimônio histórico 
105. Marcelo Machado - MidiaCom Comunicacao Audiovisual 
106. Marcia Beatriz dos Santos – SMC 
107. Marcio Luis Rosa de Oliveira - Movimento Negro Unificado 

108. MARGARETE COSTA MORAES - Vereadora 
109. Maria antonina Silveira - SMC 
110. Maria Dornelles da Costa -  Conselho Municipal de Cultura 
111. Maria Fernanda Fagondes Miguel – Produtora Cultural 
112. Maria Luiza Rodrigues Viana - Coletivo Da juventude do MNU 
113. Maria Teresa Pegoraro - SMC 
114. Mario Alberto Nascimento - APTC-ABD/RS 

115. Mario Jeferson Ribeiro - Delegado do OP- temática Cultura 
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116. Marion Kruse Nunes - SMC 
117. Marisa Rotenberg - Artista 

118. Marli Adelina Nemitz Quenard - EVENTTUM PRODUCOES CULTURAIS 
119. Marta Magnus - fundação Bienal de Artes Visuais do Mercosul 
120. Mary Ângela Fernandes - Conselho Municipal de Cultura 
121. Maureen Mandelli Correa – SMC 
122. Mauricio Nunes Santos - S.B.C.R Imperatriz Dona Leopoldina 
123. Mauro Pinto Soares - SMC 

124. Milton Bernardes - SMC 
125. Miriam Ericksson Leão - AMA - Associacao Amigos do Meio Ambiente 
126. Moises pavao pinto - SRB Estado Maior da Restinga 
127. MONICA SCHMIEDT - M. SCHMIEDT PRODUCOES LTDA 
128. Moyses de Deus Lopes Filho – Artista 

129. Nelci Seixas Alves -  Delegada do OP temática Cultura 
130. Nilton salgado pereira filho - teatro Nilton Filho 

131. Nitis Jacon de Araújo Moreira - Centro Cultural Teatro Guairá - PR 
132. Otavio Miguel da Luz Pereira - SMC/POA Descentralização 
133. Patrícia Dorneles - prefeitura municipal de porto alegre 
134. Patrícia Maria Berg Trindade de Oliveira - SMC 
135. Paula da Silva Pereira - Fresh face Productions 
136. Paulo Ricardo Zílio -Fundacao Cinema RS – Fundacine 
137. Paulo Roberto Ribeiro Bentancur -  SMC 

138. Pedro Fernando Acosta da Rosa - Delegado municipal da Cultura 
139. Pedro Rubens Nei Ferreira Vargas - SMC 
140. PERICLES MINEIRO DANIEL - VISIONAL DO BRASIL 
141. Pieterson Duderstadt - Universidade de Passo Fundo 
142. Priscilla Matos Ribeiro Silva - Assessoria Fenix Cultural 

143. Rafael Rodrigo da Silva Cavalheiro - Organização Cultural movimento Hip Hop 

144. Rejane Knijnik - Produtor Cultural 
145. Richard Gadis Garcia - Núcleo de cultura 
146. Rogerio Brasil Ferrari - APTC-ABD/RS 
147. Rosa Maria Vargas Leaes – Autônoma 
148. Rosane Furtado Fernandes - Blimdom – Plan. e Projetos Culturais Ltda 
149. Rosemary Kroeff de Faria Silva - Fundação Municipal de Arte e Cultura 
150. Sabrina Stephanou - Livraria Cultura 

151. Sandro Augusto Pasini - Fundação Universidade de Passo Fundo 
152. Sandro Rafael Martins dos Santos - S. R. B. Estado Maior da Restinga 
153. SARA ESMERALDA TABOADA MENDES - SECRETARIA DA CULTURA DO RS 
154. Saulo Henrique Vieira Jr - XB Produções 
155. Sergio Luis da Rosa Marques - Conselho Municipal de Cultura 
156. Sergio Marques Maslinkiewicz - SOFIBRA- Sociedade Filarmonica Brasileira 

157. Sergio Sakakibara – Assoc.Gaúcha de Fotografia 

158. Silvana Losekann - DEFENDER - Defesa Civil do Patrimônio Histórico 
159. Simone Steigleder Botelho - AMA- Associação Amigos do Meio Ambiente 
160. Sirlei Leal Soares - SMC 
161. Susana Frohlich - Centro Cultural 25 de Julho 
162. Tadiane Tronca - Prefeitura Municipal de Caxias do Sul 
163. Tais Castro - SRB Estado Maior da Restinga 

164. Telmo Padilha César - DEFENDER - Defesa Civil do Patrimônio Histórico 
165. Vanderlei de Paula Gomes - Prefeitura Municipal de Alvorada 
166. Vanessa Maria Ferreira Dutra - Secretaria de Cultura 
167. Vencillina Lopes de Oliveira - Conselho Municipal de Cultura 
168. Vera Lucia Lopes - Artista 
169. Vilma dos Santos - Conselho Municipal de Cultura 
170. Viviane Maria Marques Pimenta - Fundação Municipal de Arte e Cultura 

171. Viviane Soares da Silva - Conselho Municipal de Cultura de Porto Alegre 
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ANEXO 7 -  Lista de Participantes do  Seminário Cultura para 
Todos –  Belém 

 

 
NOME FONE MAIL 

ABÍLIO GERALDO BARRETO MENDES 211-0404 Não Informado 

ACÁCIO DE JESUS SOUZA SOBRAL 225-5877  /  225-2860 acaciosobral@ibest.com.br 

ADELAIDE OLIVEIRA 249-7957 Não Informado 

ADILSON ALCÂNTARA 9991-3470 Não Informado 

ALAN RODRIGES AMORIM 9149-3919 Não Informado 

ALCI SANTOS DE SOUZA (91) 227-0756  /  227-0756 alci.santos@bol.com.br 

ALDENIR RODRIGUES DA SILVA 243-2167 Não Informado 

ALEGRIA CÉLIA BENCHIMOL 272-5600  /  8111-2201 Não Informado 

ALEX FERREIRA GUEDES (91) 228-1561 fracy@globo.com 

ALMIRA MARTINS 241-8368  /  241-5801 Não Informado 

ALOIZI GOMES Não Informado Não Informado 

ANA CORINA MACEDO SERRA 9624-0461 Não Informado 

ANA CORINA MACEDO SERRA 9624-0461  /  224-3280 corserra@bol.com.br 

ANA JULIA MACHADO 8116-5834 Não Informado 

ANA LÚCIA DA LUZ DIAS 274-2260 Não Informado 

ANA MARIA C. DOS SANTOS Não Informado Não Informado 

ANDRÉ AIRES IMBIRIBA (93) 523-2181  /  523-1107 andreaimbiriba@zipmail.com.br 

ANDRÉ SANTOS MONTEIRO 242-7154 Não Informado 

ANDRÉ WANZELER 230-3933 Não Informado 

ANTÔNIA DIAS MATOS Não Informado Não Informado 

ANTÔNIO CARLOS LOBO SOARES (91) 249-6373 loboso@museu-goeldi.br 

ANTÔNIO FERNANDO GRANGESE RASSY (91) 228-1561 frassy@globo.com 

ANTÔNIO JURACI ALMEIDA SIQUEIRA 272-0221 Não Informado 

ARMINDA SIMONE DA COSTA ALMEIDA 3087-8527 almeidsimone@aol.com 

ARNALDO JORDY FIGUEIREDO (91) 224-5727  /  224-5727 jordy@supridad.com.br 

ARNÓBIO RIBEIRO DE NOVAES 246-1817 asteróbio@bol.com.br 

ÁTILA DE ARAÚJO SILVA 9628-0498 Não Informado 

AUGUSTO DA SILVA CORDEIRO 3083-2958 Não Informado 

AVELINO VANETTA DO VALE 241-3583 Não Informado 

CARLOS ALBERTO A. VERAS 224.-1916 Não Informado 

CARLOS CALINI OLIVEIRA MENEZES (63) 413-1776 Não Informado 

CARLOS NILSON BATISTA CHAVES 9989-5952 Não Informado 

CARLOS NILSON BATISTA CHAVES (91) 9989-5961 nilsoncha@ig.com.br 

CÉZAR ESCÓCIO DE FARIA JÚNIOR 224-1414 Não Informado 

CIRENE AIKO HARO DORADIA 3729-5194 / 3011-0025 Não Informado 

CLÁUDIO AUGUSTO DA SILVA 9113-5447 Não Informado 

CLÁUDIO NOGUEIRA CARNEIRO (63) 9979-4713 Não Informado 

CLEBER JORGE B. NASCIMENTO 3721-9514 Não Informado 

CLEIDE COELHO (91) 9941-7000 cleide.coelho@amazoniacelular.com.br 

CLEMILSON GONÇALES NOBRE 9113-8106 Não Informado 

CLOTILDE DO ROSÁRIO SANT'ANA 243-3581 Não Informado 

DALVA DE CÁSSIA SAMPAIO DOS SANTOS 
 

228-3618 /  242-0213  /  242-
5742 

 
 

funbel@cinbesa.com.br 
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NOME FONE MAIL 

DANIEL COELHO MACIEL 9143-3474 Não Informado 

DANIEL GOMEZ 
(91) 9983-4494  /  266-1927  /  
226-1923 gomezdani9@hotmail.com 

DARLEY NERY QUINTAS 9605-5360 / 276-2290 Não Informado 

DEMIVAM RODRIGUES MILHOMEM (63) 921-8872 Não Informado 

DENILSON DE PAULA RAMOS 9614-0573 Não Informado 

DENISE DA SILVA 226-4085 dzinha@bol.com.br 

DENISE SOCORRO CAMPOS DAMASCENO (91) 266-4160 socorrodenisecampo@hotmail.com 

DEOCILO DO CARMO CARNEIRO 235-3763  /  212-0002 deo@zipmail.com.br 

DINORÁ LOREIRO (61) 9283-9220 Não Informado 

DOMINGOS CONCEIÇÃO 
252-1086  /  9965-7094  /  242-
6906 dunegro@ig.com.br 

DOMINGOS DJALMA REGO PEREIRA (93) 523-2968 Não Informado 

DORALICE DOS SANTOS ROMEIRO 274-1811 doralice@museu-goeldi.br 

DORIVAN BORGES DA SILVA 218-3309  /  8111-5996 Não Informado 

DOROTEA DE LIMA 224-1825 Não Informado 

EDIVALDO COSTA ALMEIDA 9963-2313 Não Informado 

EDNA TELMA DA SILVA MOURA 3758-1101 Não Informado 

EDVALDO DE ALMEIDA PINTO 9601-9118 Não Informado 

EDVALDO PINTO PEREIRA DE SOUSA 8125-7477 Não Informado 

ELANIR MARIA DE SOUZA MACHADO Não Informado Não Informado 

ELMA DE NAZARÉ LUCENO CARVALHO 242-6279 Não Informado 

ELTON BRANDÃO ALVES 244-5504 Não Informado 

ELYANE GUIMARÃES MONTEIRO (63) 218-3331 Não Informado 

EMANUEL FREITAS 9941-5560  /  224-0561 Não Informado 

EMERSON CLÁUDIO M. CALDAS 9144-2103 Não Informado 

ENEIDA MARIA ALBUQUERQUE SANTOS 3032-5585 Não Informado 

ENILSON NONATO DA SILVA (91) 9615-5494 enilsonamor@bol.com.br 

ETELVINA DA COSTA CORDEIRO 227-0437  /  9995-0478 Não Informado 

EVANILDO DO SOCORRO MERCÊS DE CRISTO 8804-6643 Não Informado 

EVERTON FRANCISCO DA SILVA (63) 218-3309  /  218-3330 neta.g@bol.com.br 

FÁBIO SIQUEIRA CAMPES ISIDORO 245-8663 Não Informado 

FÁTIMA DE NAZARETH MELO 219-8218  /  219-8243 mabepmb@nautilus.com.br 

FERCY NERY RIBEIRO Não Informado Não Informado 

FERNANDO AUGUSTO LIMA DE QUEIROZ 3087-7235 Não Informado 

FERNANDO CAVALCANTE DAS NEVES (91) 233-6839 djfantasma@ig.com.br 

FERNANDO PIMENTEL CANTO 9974-8882 Não Informado 

FERNANDO SEGTOWICK 229-3860 Não Informado 

FRANCISCO A. C. DE ALMEIDA 222-4970 Não Informado 

FRANCISCO DE ASSIS CCARVALHO COSTA 
ANDRADE (63) 218-3311 neta.g@bol.com.br 

FRANCISCO DE ASSIS WEYL 243-2159 Não Informado 

FRANCISCO PEREIRA MORAES 3777-1326 Não Informado 

FREDSON NEVES AGUIAR (63) 218-3311 fnduran@bol.com.br 

GERALDO MARTINS COELHO Não Informado Não Informado 

GETÚLIO WALDISNEY BARBOSA TRINDADE 3771-1264  /  3771-2161 getuliow@amazon.com.br 

GILBERTO GOMES DE AMORIM (63) 218-3311 neta.g@bol.com.br 

GILMAR RODRIGUES CARDOSO (91) 274-0223 fantasma_sk@ig.com.br 

GILVAN BORGES RIBEIRO Não Informado Não Informado 

GRAZIELA RIBEIRO BAENA 252-4842 Não Informado 

GUILHERME TADEU DA SILVA GOMES 223-1215 Não Informado 
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NOME FONE MAIL 

HEITOR MÁRCIO PINHEIRO SANTOS (91) 224-6048  /  9985-9511 gab.fcptn@prodepa.gov.br 

HILDEBRANDO SILVA DE FREITAS (91) 257-1002  /  225-4656 fumbel@interconect.com.br 

HONORATO LUÍS LIMA COSENZA NOGUEIRA (91) 242-1489  /  9983-5468 cad.fcptn@prodepa.gov.br 

HUOSON RODRIGUES 226-4085 Hudson@bol.com.br 

IACI SARA CORDOVIL DE MELO 248-3890 Não Informado 

IDAN NILDA AMORIM GOÉS 9113-6926 Não Informado 

INDAIÁ FREIRE 249-6992 Não Informado 

IRANILDES DA SILVA TEIXEIRA 272-9587 Não Informado 

IRIS DO SOCORRO DOS SANTOS SIQUEIRA 212-0022 fundacao@yyamada.com.br 

ITALA GONDIM RIBEIRO 461-7102  /  9997-5757 Não Informado 

ITANEIDE FERNANDES SILVA 226-0235 itaneide@bol.com.br 

JEAN ANDRÉ RIBEIRO DUARTE (96) 9961-3316 Jean_ap@msn.com 

JEFERSON BORGES AZEVEDO (63) 9985-2619 Não Informado 

JEOVAH SILVA FRANÇA Não Informado Não Informado 

JOANA CLÁUDIA ALBUQUERQUE MELO 268-3175 Não Informado 

JOÃO DA SILVA LOPES (91) 244-4793  /  225-4656 fumbel@interconect.com.br 

JOÃO DE JESUS F. AZEVEDO  9991-7570 Não Informado 

JOÃO JANUÁRIO TATO GUEDES Não Informado Não Informado 

JORGE BREOGAN 9633-6479 Não Informado 

JORGE LUIZ AGUIAR CUNHA (91) 268-9414  /  254-5544 personaleventos@aol.com 

JOSÉ AILSON M. FARIAS  3712-11876 Não Informado 

JOSÉ CARLOS SILVA 259-3645 Não Informado 

JOSÉ CLÁUDIO MARCONEINE (99) 524-97058 fci.ma@uol.com.br 

JOSÉ CLÁUDIO ROSÁRIO DA COSTA 268-3175 Não Informado 

JOSÉ EDSON DE JESUS NEVES 8804-2293  /  230-3931 Não Informado 

JOSÉ FRUTUOSO DE CASTRO 237-3080 Não Informado 

JOSÉ GOMES DOS SANTOS (63) 218-3304 Iegomessobrinho@yahoo.com.br 

JOSÉ GUILHERME MOURA 9614-5487 Não Informado 

JOSÉ MARIA DE OLIVEIRA 212-5525 Não Informado 

JOSÉ PEREIRA DA COSTA  9614-2658 Não Informado 

JOSÉ ROBERTO SANTOS LOPES 279-6052 krcaldas@yahoo.com.br 

JUCELINO TAVARES DA SILVA 255-0973 Não Informado 

JUDIE KRISTIE PIMENTA ABRAHIM 9147-7252 Não Informado 

JULIO BARBA GELATA 259-4289 Não Informado 

KÁTIA PRISCILA SANTOS DOS SANTOS 8805-0559 Não Informado 

KATIA REGINA DIAS CARDELA 9614-5006 katia.teatro.dias@bol.com.br 

KEYLA NEGRÃO (91) 231-3288 
knegrão@terra.com.br  /  
keylanegrao@bol.com.br 

KEZIA LOBATO DOS SANTOS (91) 9942-6262 kezia.santos@amazôniacelular.com.br 

LAILA SANTOS MENEZES (63) 9981-0745 Não Informado 

LAURENIR SANTOS PENICHE 242-0932 Não Informado 

LAURO MATOS DA CRUZ 3032-8071 Não Informado 

LEONARDO CARDOSO SANTOS Não Informado Não Informado 

LEONEL OLEGÁRIO CHAVES 222-0565 Não Informado 

LEONTINA MÁRCIA BARBOSA SIDÔNIO 9627-7047 Não Informado 

LEOPOLDO JORGE FARIAS 9981-9866 Não Informado 

LORENA COSTA MONTENEGRO 225-5387 Não Informado 

LUCIANA KELLY PINHO DE MEDEIROS 9114-0719 Não Informado 

LUCIENE BARBOSA GAMA (63) 9979-4713 neta.g@bol.com.br 

LUIZ ANTÔNIO DE ARAÚJO COSTA 9145-8999 Não Informado 

LUIZ APARECIDO DA SILVA 9981-0968 Não Informado 
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NOME FONE MAIL 

LUIZ CARLOS LEAL DOS SANTOS 9627-2497 Não Informado 

LUIZA DOS SANTOS MIRANDA 9624-5377 Não Informado 

LUZIAN DA SILVA FONTES Não Informado Não Informado 

LUZIANE RIBEIRO FERREIRA 9601-7084 Não Informado 

MADALENA RAMOS 241-5604 Não Informado 

MANOEL EDNALDO RODRIGUES (93) 523-2968 Não Informado 

MARCELO AUGUSTO DA COSTA APONTE 266-2737 Não Informado 

MARCELO MIRANDA 222-9252 Não Informado 

MARCELO NAZARÉ MACHADO MAGNO (91) 8115-0177 corid.obalu@bol.com.br 

MÁRCIA GENTIL NOGUEIRA DE FREITAS 272-7634 Não Informado 

MÁRCIO ALVES DA COSTA (63) 218-3311 neta.g@bol.com.br 

MARCUS WEBSTER RODRIGUES ARAÚJO (96) 9114-5235 webster@fundecap.gov.br 

MARIA ANGÉLICA DAMASCENO DE MIRANDA 3087-4199 Não Informado 

MARIA APARECIDA SANTOS CORRÊA 248-5640 Não Informado 

MARIA CELESTE ROCHA RAMOS 216-3193  /  22-9216 (RES.) Não Informado 

MARIA DA GUARDA LIRA NETA 214-3695 Não Informado 

MARIA DE FÁTIMA FREITAS 224-1241  /  9606-4157 Não Informado 

MARIA DE FÁTIMA LIMA BARROSO 231-6026 Não Informado 

MARIA DE FÁTIMA SILVA 276-7403  /  9622-6827 Não Informado 

MARIA DO SOCORRO BARBOSA 
ALBUQUERQUE (91) 235-6795  /  227-0756 minpreta@yahoo.com.br 

MARIA DOS ANJOS B. DE SOUZA 421-4328 Não Informado 

MARIA ESMERALDO DA CRUZ FORTE (021) 2246-9039 Não Informado 

MARIA JOSÉ SILVA ALVES 8807-8203 Não Informado 

MARIA LÍDIA AIRES DE MENDONÇA 9116-8436 Não Informado 

MARIA LÚCIA FERNANDES ROCHA (63) 218-3311 neta.g@bol.com.br 

MARIA LUCIATA DA SILVA MALCHER 253-6985 Não Informado 

MARIA LUÍZA DE CARVALHO NUNES 227-7797  /  227-0756 minpreta@yahoo.com.br 

MÁRIO LUIZ BARATA JÚNIOR (91) 241-7345 mbarata@amazon.com.br 

MÁRIO MANOEL DE OLIVEIRA (63) 218-3311 neta.g@bol.com.br 

MARISTELA DE ALBUQUERQUE SANTOS 3032-5585 Não Informado 

MARIVALDO RIBEIRO ALVES 9973-1999 Não Informado 

MARLENE DO SOCORRO MIRANDA TRINDADE (91)  249-5398  /  227-0756 minpreta@yahoo.com.br 

MARLY GONÇALVES DA SILVA Não Informado Não Informado 

MARTA DA CUNHA NASSAR 259-22930 Não Informado 

MAURÍCIO CÂNDIDO DE OLIVEIRA (63) 218-3311 neta.g@bol.com.br 

MÔNICA MARQUES DE CASTRO 3087-9652 Não Informado 

NAPOLEÃO DE OLIVEIRA MARTINS 8806-3707 Não Informado 

NELI MARIA MOREIRA GUIMARÃES Não Informado Não Informado 

NELSON PESSOA FILHO (98) 221-7588 pmslfunc@ibest.com.br 

NILSON TEIXEIRA JÚNIOR (63) 218-3311 neta.g@bol.com.br 

ODETE NOGUEIRA PEREIRA FERREIRA 429-1201  /  429-1139 Não Informado 

PATRICIA RABELO COSTA BARBOSA (91) 233-6839 tissa.patricia@bol.com.br 

PAULO DA SILVA MIRANDA 244-9806 Não Informado 

PAULO LOBO DO ESPÍRITO S. RAMELLA 9618-2027 Não Informado 

PAULO ROBERTO M. FERREIRA 8801-1933 Não Informado 

PAULO ROGÉRIO DE SOUZA GARCIA 
228-1762  /  9111-6120  /  242-
6906 

prsgarcia@hotmail.com.br  / 
prasgarcia@pop.com.br 

PAULO RUBEN NASCIMENTO COHEN 236-2242  /  9631-4324 Não Informado 

PAULO SOUZA DE ALMEIDA (96) 9112-4955 Não Informado 

PEDRO ANTÔNIO M. TEIXEIRA 272-9587 Não Informado 
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QUÉSIA RODRIGUES DE CARVALHO (63) 218-3311 neta.g@bol.com.br 

RAFAEL TADEU DOS SANTOS LIMA 9621-9883 Não Informado 

RAIMUNDA NILMA DE MELO BENTES (91) 223-1728  /  224-3280 cedenpa@amazon.com.br 

RAIMUNDO CARDOSO NELIR 756-1347 (Moju) Não Informado 

RAIMUNDO ESTEVAN (61) 9989-6209 Não Informado 

RAIMUNDO RIBEIRO DA SILVA 227-3203  /  227-1366 Não Informado 

RAIMUNDO SIMÃO BATISTA 226-7427 Não Informado 

RAIMUNDO WALTER S. FREITAS 263-7152 Não Informado 

REGINALDO PAIVA VIÉGAS JUNIOR 241-2333  /  223-4721 gab.fcptn@prodepa.gov.br 

RENATO DA SILVA MOURA (63) 218-3311 neta.g@bol.com.br 

RODRIGO BBARBOSA MUHM 223-0799 Não Informado 

RONALDO DA SILVA FAIJAL 226-5430  /  8114-6944 Não Informado 

RONALDO DOS SANTOS SILVA 9615-1867  /  219-8240 Não Informado 

ROSA ELI SENA LIMA 3783-3500 Não Informado 

ROSA MARIA LOURENÇO ARRAES 241-0768 Não Informado 

ROSEANE SILVEIRA DE SOUZA 9995-8863 Não Informado 

ROSILEIDE FCA. LIMA JORGE 9635-1932 Não Informado 

RUI JOSÉ P. MARTINS 224-9583 Não Informado 

RUTH CELESTE IGLESIAS FERNANDES 279-0048 Não Informado 

RUTH CORREIA DA SILVA 279-5891 krcaldas22@yahoo.com.br 

RUY CARLOS GOMES CHAGAS 248-7189 Não Informado 

RUY OSVALDO MIRANDA PINTO 241-2333 R: 314 Não Informado 

SANDRO LUÍS DA SILVA MIRANDA 233-6486 Não Informado 

SÉRGIO AUGUSTO DA CONCEIÇÃO PALHETA 244-2628 Não Informado 

SÉRGIO MURILO DOS SANTOS GUIMARÃES 272-0300 Não Informado 

SEVERINO AGOSTINHO MARQUES PEREIRA (91) 228-2199  /  226-8279 holanda@canal13.com.br 

SILVANA MODESTO DA SILVA 248-8930 Não Informado 

SILVIA DE JESUS MENDONÇA SILVA 9113-7262 Não Informado 

SILVIA HUNDERTMARK 9619-11610 Não Informado 

SILVIA LAURA CARDOSO LEAL 8118-1940 Não Informado 

SILVIO LIMA FIGUEIREDO (11) 3031-0498 Não Informado 

SIMONE DO SOCORRO JARES NOVAES 248-6875 simonejares@bol.com.br 

SOCORRO DAS GRAÇAS ALMEIDA MIRANDA 9989-5966 Não Informado 

SONIA MARIA BRANDÃO DE FREITAS 235-1971 Não Informado 

TERESA CRISTINA M. MORENO Não Informado Não Informado 

TEREZINHA DE JESUS S. ASSUNÇÃO 223-1711 Não Informado 

TIAGO RODRIGUES 246-4765 Não Informado 

ULISSES FLÁVIO RIOS  (94)  322-4517 Não Informado 

VALEIRA DOS SANTOS CARVALHO 234-6131 Não Informado 

VANILDA POMPEU DA SILVA SALES 226-8345  /  246-0196 vanilda@amazon.com.br 

VANJA LÚCIA AMORIM LIMA 228-2347 Não Informado 

VERA LEITE 421-2078 Não Informado 

VERA LÚCIA OLIVEIRA BRANDÃO Não Informado ducem@amazon.com.br 

VITOR SAMUEL PEREIRA DE MORAES (91) 9601-8318 vitorspm@bol.com.br 

WALDETE BRITO FREITAS 226-6723  /  8813-6723 Não Informado 

WASHINGTON DA SILVA FERREIRA 9113-547 Não Informado 

WILLIAN F. DE SOUZA 245-2801 Não Informado 

WILLYS LINS (91) 233-0132 willysl@terra.com.br 

WILSON DE SOUZA TEIXEIRA 9973-3571 Não Informado 

ZÉLIA AMADOR DE DEUS 222-8963 Não Informado 
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ANEXO 8 -  Lista de Participantes do  Seminário Cultura para 
Todos –  Recife 

 
Nome Entidade e-mail Atividade Área 

01 Alarico Pessoa 
Cavalcante 

Bela vida Ltda  Terapeuta 
Holistico 

Produto 
Natural 

02 Alberto Silva de 
Almeida 

Pé-nambuco de 
Cultura 

berto-almeida@yahoo.com.br Artista Cultura 
Popular 
 

03 ArnaldoVicente S. 

Filho 

Movimento 

negro unificado 

nadomnre@bol.com.br Produtor 

Cultural 

Cultura 

popular 

04 Adriana Guimarães 
Figueirõa 

UFPE adri-figueiroa@hotmail.com Estudante Audiovisual 

05 Ana Tereza Barros 
Sitonio 

Canacaiana 
Produções 

 Produtor cultural Música 

06 Antõnio Edson 
Cadengue 

Fund.Cultura 
Cidade Recife 

cadengue@recife.pe.gov.br Dirigente 
Cultural 

Diretor ação 
Cultural 

07 Ada Rodríguez de 

Siqueira 

Fund.Cultura 

Cidade Recife 

ada@recife.pe.gov.br Presidente 

Fundação 
Cultura 

 

08 Antonio Alfredo 
Brestine de T. 
bandeira 

Bertine 
Produções e 
Eventos 

Culturais 

festival@bpe.com.br Produtor Áudiovisual 

09 Alexandre Jorge 
Souza campos 

Sebrae – pe  
S. Talhada 

ajorgecampos@ig.com.br Analista Orientação 
Empresarial 

10 Anildomá Willans 
Souza 

Fund.Cultura 
Cabras de 

Lampião 

cabrasdelampião@bol.com.br Historiador Pesquisa 

11 Amanda Maria 
Pereira do 
Nascimento 

Canal 
Capibaribe 

amd.nascimento@zipmail.com.br Estudante Artes Cênicas 

12 Antonio Edson 
Rocha Silva 

Fund. Cultura 
Recife 

toninhorocha@uol.com.br Trabalhador da 
cultura 

 

13 Anderson Guedes 
Silva 

Movimento de 
teatro popular 
de pe 

andersongue@zipmail.com.br Produtor Artes Cênicas 

14 Ângela Torreão 

Jordão 

Secretária de 

Cultura 

 Produtor Pesquisa 

15 Alexandre 
Nepomuceno 
tarquino 

Funesc  Trabalhador 
Cultural 

Artes Cênicas 

16 Ana Claudia Rios 
Vasconcelos 

Diasanto 
Projetos 
Especiais 

aninadias@ig.com.br Produtor  Música 
 
 
 

17 Alana Maria Pinto 

Nascimento 

 amealei@yahoo.com.br Servidor Publico Cultura 

Popular 

18 Aguinaldo Leonel 
Junior 

Multicultura aguinaldoleonel@hotmail.com Produtor Cultura 
Popular 

19 Alcimar Vólia de 

Sobral 

Cia. Feira de 

Teatro Popular 

alcimarvolia@hotmail.com.br Produtor Audiovisual 

20 Alexandre 
M.S.Nogueira 

Associação 
Veredas 

am.s.nogueira@uol.com.br Produtor Patrimônio 

21 Ana patrícia Sena Multicultural scpe594@hotmail.com Produtor 

Cultural 

Cultura 

Popular 

22 André Mendoça Teatro Apolo andremeo@uol.com.br 
 

Produtor Ates Cênicas 

mailto:alcimarvolia@hotmail.com.br
mailto:andremeo@uol.com.br
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 Nome Entidade e-mail Atividade Área 

24 André Stamford 
Silva 

 andré@stamford.pro.br Produtor Cultura 
Popular 

25 Andréa Gersósimo 
mussato 

Assembléia 
Legislativa/ RN 

andreamussato@yahoo.com.br Servidor Público Legislação 

26 Andréa Mota 
Silveira 

Cinescola cinescola@hotlink.com.br Produtor Artes Visuais 

27 Anita Lemos 
Dubeux 

Consultora 
Autônoma 

dubeux@hotlink.com.br Consultoria Capacitação 

28 Antônio Edgar M. 
Magalhães 

Plenart antonioedgar@ibest.com.br Dirigente 
Cultural 

Livro/Leitura 

29 Aubierto Moreira 
Costa 

Museu da 
cidade do 

recife 

museudacidadedorecife@hotmail.co
m.br 

Dirigente Patrimônio 

30 Adeilda Martins 
Gonçalves 

Multicultural multicultural@recife.pe.gov.br Produtor Cultura 
Popular 

31 Antônio Guedes 
Araújo filho 

Fundarpe  Produtor Cultura 
Popular 

32 Alcione Freitas Multicultural alcionefreitas2002@ig.com.br Artista Artes Visuais 

33 Antõnio de Morais 
Silva 

Viamidía 
Produções 

viamidia01@ig.com.br Produtor Audiovisual 

34 Albino Barbosa 

Junior 

Universidade 

Federal 
Pernambuco 

albino@hotlink.com.br Servidor Publico Patrimônio 

35 Alexandre Dutra de 
Moura 

Grupo Cultural 
de Capoeira 

alexandredmoura@ig.com.br Professor de 
Capoeira 

Cultura 
Popular 

36 Alexandre Henrique 

Nunes Gurgel 

Assembléia 

Legislativa RN 

alexgurgel@hotmail.com Servidor Público Legislação 

37 Aluízio Matias 
Santos 

Fórum 
Municipal de 
Cultura 

aluiziomatias.santos@bol.com.br Produtor Produção 
Cultural 

38 Bruno Andrade Agora 
Comunicação 
Integrada 

bruno@agoracomunicação.com.br Trabalhador da 
Cultura 

Artes Visuais 
 
 
 

39 Bárbara Heliodora 

Cavalcante Pereira 

Escola de Frevo 

Municipal 

barbaraheliodora@zipmail.com.br Dirigente 

Cultural 

Cultura 

popular 

40 Benedito dos 
Santos 

 beneditod@geap.com.br Dirigente Cultura 
Popular 

41 Buda Lira Assessor 
Sbsecretária da 

Paraiba 

rieiros@ig.com.br   

42 Carlson André 
Landim 

Prefeitura do 
Recife-
Fund.deCult. 

carlsonlandim2hotmail.com Trabalhador da 
Cultura 

Pesquisa 

43 Carlos A Delmonde   Produtor Músico 

44 Célio Pontes Tarciana 
Portella 
Produções 

celiopontes@bol.com.br Artista Artes Visuais 

45 Cleonice Maria 
Santos 

Fundação de 
Cultura Cabras 
de Lampião 

cabrasdelampiao@bol.com.br Produtor Cultura 
Popular 

46 Carlos Gustavo 
Rocha 

 gustavorl@globo.com Produtor Artes Visuais 

47 Claúdia de Morais 
Lisboa 

Pagina21 
Comunicação 
ltda 

claudia@pagina21.com.br Produtor Audiovisual 

48 Cristiana Ramos  Vc Arquiteto  Arquiteta Patrimônio 

      

49 Cynthia Guerra Facão 
Comunicação 

cynthiaguerra@facto.com.br Eventos Comunicação 

mailto:rieiros@ig.com.br
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  Nome Entidade e-mail Atividade Área 

51 Carolina Pinheiro 
Leal 

 carolina_pinheiro@ig.com.br Artista Música 

52 Carla Francine 
Pedrosa Ferreira 

 fabricaproducoes@hotmail.com Produtor Audiovisual 

53 Catarina de 
Laboure Pereira 
Sales 

Secretária de 
Educação de 
Alagoas 

laboure@uol.com.br Gestor Cultural Música 

54 Cleber Ronaldo 

Silva 

Multicultural 

Prefeitura do 
Recife 

franciscoimpactus@hotmail.com Agente Cultural Livro/Leitura 

55 Cleyton Gomes de 
Santana 

Ganzá 
Produções 

Edições e 
Eventos 

Musicais ltda 

ganzadesantana@ieg.com.br Artista Música 

56 Cida Lobo Secretária de 
Cultura 

 Servidor Público  

57 Clodomir José 

Pedrosa Campello 

Arquivo Publico 

Estadual de 
Pernambuco 

clodomircampello@bol.com.br Servidor Público Patrimônio 

 
 
 
 

58 Carla Maria Do 
Rego Barros 

Valença 

 carlavalenca@hotmail.com Produtor Artes Visuais 

59 Claúdio Soares 

Silva 

Fundação de 

Cultura e 
Turismo de 
Caruaru 

fundacaocultura@uol.com.br Servidor Público Secretária 

Municipal 

60 Caralos José 
Cartaxo 

Universidade 
Federal da 
Paraiba 

ccartaxo@hotmail.com Escritor Artes Cênicas 

61 Célia Meira 
Cavalcante Chagas 

Fundação de 
Cultura da 

Cidade de 
Recife 

artescenicasfccr@recife.pe.gov.br Dirigente Cultura 
Popular 

62 Carlos Antônio de 
Paiva Araújo 

 carlospaivacp@yahoo.com.br Estudante Radialista 

63 Dinara Helena 
Pessoa 

 dinara@elogica.com.br Produtor Música 

64 Daniel Ferreira de 
Melo 

Coletivo 
Re_conbo 

malcriado@manguebit.org.br Artista Música 

65 Débora Assunção 

de Souza Santos 

Multicultural da 

Prefeitura do 
Recife 

franciscoimpactos@hotmail.com Agente Cultural Cultura 

Popular 

66 Denise D’Amorim 
de A  Lima 

Fundação de 
Cultura da 
Cidade de 

Recife 

engemhariafccr@recife.pe.gov.br Produtor Artes Visuais 

67 Djair José 
Gonçalves 

Multicultural www.multicultural.com.br Produtor Música 

68 Dercione Galindo 
de Albuquerque 

Ass. dos 
Produtores 

Culturais de 

Alagoas 

duetuspromocoes@uol.com.br Produtor  

69 Daniel de Melo 
Barbosa 

Álibi Filmes do 
Brasil 

álibi@alibifilmes.com.br Dirigente Audiovisual 

70 Didha Pereira Confenata didhapereira@bol.com.br Dirigente Artes Cênicas 

71 Dione Barreto Fundaj 
 

dione@fundaj.gov.br Servidor Público Livro/Leitura 
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 Nome Entidade e-mail Atividade Área 

73 Edvanio Santos 
Araújo 

 edvanionuck@yahoo.com.br Artista Áudiovisual 

74 Elaine Rodrigues 
Santos 

MinC elaine.santos@minc.gov.br Servidor Público  

75 Edson Araújo da 
Silva 

Escola de 
Capoeira, Arte  
Cultura 

mestremagomandinge.com.@.com.
br 

Trabalhador da 
Cultura 

Cultura 
Popular 

76 Eliane Macedo Videotape paivamelo@uol.com Produtor Audiovisual 

77 Elmer C. Correia 
Barbosa 

Instituto 
Embratel 

elmer@embratel.com.br Produtor Audiovisual 

78 Esmerino Campos 
Netto 

Fundação de 
Cultura do 

Recife 

nettovirtual@globo.com Produtor Artes Cênicas 

79 Edivane Batista 
Tavares Aguiar 

Métron 
Produções Ltda 

metron@elogica.com.br Artista Artes Cênicas 

80 Eugênia de Freitas 
Chang 

Ile Axé Ota 
Bery 

echang@uol.com.br Produtor Cultura 
Popular 

81 Etéocles Brandão 
Monteiro 

 eteobrand@zipmail.com.br Trabalhador da 
Cultura 

Música 

82 Ellyne Barbosa 
Peixoto 

Prefeitura do 
Recife 

ellynepeixoto2yahoo.com.br Produtor  Artes Cênicas 

83 Edinilson Alves de 
Oliveira 

Cia Festa & 
Folia 

grudage@ig.com.br Produtor Artes Cênicas 

84 Esmeralda Marques 
dos Santos 

 esmelbr@yahoo.com.br Produtor Capacitação 

85 Eduardo Freyre de 

Magalhães Melo 

Associação 

Festa da 
Lavadeira 

lavalava@hotlink.com.br Produtor Cultura 

Popular 

86 Evelina grunberg Iphan 5º Sr egrunberg@ig.com.br Servidor Público Patrimônio 

87 Eduardo Sílvio 

Sarmento Lyra 

Pró-Reitoria 

Universidade 
Federal de 
Alagoas 

proex@reitoria.ufal.br Pro-Reitor  

88 Edvaldo Borges 
Souza 

  Produtor Música 

89 Eufrásio Cavalcante 
Sena 

 franciscoimpactus@hotmail.com Agente cultural Artes Visuais 

90 Eric Chaves do 
Nascimento 
Cunegundes 

 ericcunegundes@hotmail.com Produtor Cultura 
Popular 

91 Edson Cordeiro do 
Nascimento 

 eddy.c@bol.com.br Artista   Cultura 
Popular 

92 Edmilson Esequiel 
Cantalice 

Sindicato dos 
Artistas no 

Estado da 
Paraiba 

satedpb@ig.com.br Artista Artes Cênicas 

93 Francisco Ernandes 
de Oliveira 

Fundação de 
Cultura Ivan 
Bichara 

 Dirigente Artes Cênicas 

94 Fred Rodrigues 
Montenegro 

Mundo Livre 
S/A 

zero4@hotlink.com.br Artista Música 

95 Freddy Wagner O. 
Lopes 

Tarciana 
Portella 

Produções 

freddylopes2002@yahoo.com.br Trabalhador da 
Cultura 

 

96 Francisco César 
Leal Filho 

Fundação 
Joaquim 
Nabuco 

cesal@fundaj.gov.br Produtor Audiovisual 

97 Feranando Luis 

Albertim 

Fund.Cultura 

Da Cidade de 
Recife 

albertim@recife.pe.gov.br Dirigente Cultura 

Popular 
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98 Fernando Duarte da 
Fonsêca 

Prefeirtura do 
Recife 

efeduarte@16.com.br Artista Artes Visuais 
 
 

99 Francisco Tadeu 
Fernandes Jordão 

Crew 
Grafiteiros 
Euga  

chicotadeu@hotmail.com Artista Artes Cênicas 

100 Fabiana Silva Meia Lua Ass. 
Cultural 

isbita@nlink.com.br Produtor 
Cultural 

Cultura 
Popular 

101 Fábio Henrique Rio Grande do 
Norte 

   

102 Frederico Faria 
Neves Almeida 

IPHAN fredalmeida.5sr@iphan.gov.br Servidor Público Patrimônio 

103 Fábio Jardel de 

Macedo Pacheco 

Centro 

Recreativo e 
Cultural Leão 

do Norte 

fabiojardel@hotmail.com  Artista Cultura 

Popular 

104 Fabiano Batista do 
Egipto 

  Produtor 
Cultural 

 

105 Francisco de Assis 

Teixeira 

   Artes Cênicas 

106 Fábio Ferreira 
Sotero Caio 

 fabiocaio@hotmail.com  Artista Artes Cênicas 

107 Flávio José 
Carvalho da Silva 

  flaviojones@yahoo.com.br  Estudante Pesquisa 

108 Fernandso Carmino 
de Oliveira e Silva 

Cenadrama  carmino@portugalmail.pt  Artista Audiovisual 

109 Felipe Freire e 

Menezes 

Karambola 

Marcas em 

Ação 

felipe@publivendas.com.br  Planejamento 

Promocional 

Marketing 

Cultural 

110 Fábio Silva de 
Andrade Souza 

Grupo de 
Dança Lumiar 

fabiolumiar@yahoo.com.br  Ator, coreógrafo, 
diretor e 
produtor 

Artes Cênicas 
e Cultura 
Popular 

111 Fernando Abath 

Cananéia 

Prefeitura 

Minicipal de 
Cabedelo-
Subsecretaria 
de Cultura/PB 

fernando_abath@hotmail.com Subsecretáro de 

Cultura 

Responsável 

pela Política 
Cultural do 
Município 

112 Gisela Amado de 

Albuquerque 
Motenegro 

Prefeitura da 

Cidade do 
Recife – 
Fundação de 

Cultura 

gisela@recife.pe.gov.br  Servidor Público Arquitetura 

113 Gerailton Jorge 
Barbosa 

Programa 
Multicultural da 

Prefeitura do 
Recife 

franciscoimpactus@hotmail.com Agente Cultural Cultura 
Popular 

114 Gislayne Maria 
Silva Prazeres 

 gislayne_m@hotmail.com Artista Artes Cênicas 

115 Gustavo Henrique 
Medeiros Pessoa 

Centro 
Recreativo 
Leão do Norte 

fabiojardel@globo.com Produtor 
Cultural 

Cultura 
Popular 

116 Gilson de Almeida 
Oliveira 

Prefeitura do 
Recife 

gil_som@yahoo.com.br Jornalista Música 

117 Guilherme Ribeiro 
de Carvalho 

EDAGE  Artista Música 

118 Grace Maria Pereira 
Sales 

Associação de 
Circo de 
Pernambuco 

gracery 2002@yahoo.com.br Trabalhador da 
Cultura 

Circo 

119 Heloisa Arcoverde 
de Morais 

Fundação de 
Cultura da 
Cidade do 

hmorais@hotmail.com 
heloisa:morais@recife.pe.gov.br 

Dirigente 
Cultural 

Livro/leitura 

mailto:fabiojardel@hotmail.com
mailto:fabiocaio@hotmail.com
mailto:flaviojones@yahoo.com.br
mailto:carmino@portugalmail.pt
mailto:Felipe@publivendas.com.br
mailto:fabiolumiar@yahoo.com.br
mailto:Gisela@recife.pe.gov.br
mailto:hmorais@hotmail.com
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Recife 

120 Horieby Ribeiro SATED  Paraíba  Artista Artes 
Cênicas/ 
visuais 

121 Henrique J. P. 

Sampaio 

 hensampaio@hotmail.com Professor 

Universitário 

Cultura 

Popular 

122 Humberto Magno 
Cavalcanti de 
Aragão 

 humbertomagno@ig.com.br Artista Artes Visuais 

123 Hugo José de 
Freitas Peregrino 

Centro Cultural 
de São 
Francisco 
/UFPB 

ccsaofrancisco@uol.com.br 
hugoperegrino@uol.com.br 

Arquiteto e 
Produtor 
Cultural 

Cultura 
Popular 
Artes Visuais 

124 Hugo Menezes Neto Grupo Cultural 
Cabo de Santo 

Agostinho 

hugo_menezes@bol.com.br Artista Dança 

125 Isaias Belo da Silva Multicultural maturfolha@bol.com.br Arte educador Artes Visuais 

126 Isabel Almeida 
Marinho do Rego 

UFPE belmarinho@icqmail.com Estudante de 
Comunicação 

Cultura 
Popular 

127 Ivan Marinho de 
Barros Filho 

Conselho 
Municipal de 
Cultura 

fernandadenascimento 
@ig.com.br 

Servidor Público Cultura 
Popular 

128 Isolda Virgínia Expressart 
Produções 

isoldavirginia@yahoo.com.br Artista  Ates Cênicas 

129 Israel de Azevedo 
Lira 

Projeto 
Multucultural 

multicultural@recife.pe.gov.br Produtor 
Cultural 

Artes 
plásticas, 
poesia e 

música 

130 Isaltino José do 
Nascimento 

Assembléia 
Legislativa de 
Pernambuco 

gabinete@isaltinopt.com.br Deputado 
Estadual 

Represente 
do Legislativo 

131 Iracema Abreu IRA Produções iraproducoes@zipmail.com.br Produtor 
Cultural 

Música 

132 Jair Pedro dos 
Santos 

Grupo Cultural 
Perfil 

jairpedros@bol.com.br Operador de 
máquina de 
xerox 

Cultura 
Poular 

133 Janaina Micheline 
da Silva 

Multicultural/ 
Recife 

multicultural@recife.pe.gov.br Artista Música 

134 Jailson Viana 
Chacon 

Projeto 
Multicultural/ 
Recife 

multicultural@recife.pe.gov.br Produtor 
Cultural 

Música 

135 Jacineide de Morais 
Lima 

Pátio da 
Fantasia/ong 

malcriado@manguebit.org.br Produtor 
Cultural 

Artes Cênicas 

136 Joanne Serafim de 
Lima 

Projeto 
Multicultural 

joanneslima@ig.com.br Arte educadora Cultura 
Popular 
 

137 João José 

Cavalcanti de 
Aguiar 

Expressart 

Produções 

isoldavirginia@yahoo.com.br Produtor 

Cultural 

Artes Cênicas 

138 Joabson dos Santos 
Lima 

Pró Reitoria de 
extensão 
Universidade 
Federal de 

Alagoas 

proex@reitoria.ufal.br Gestor de 
Comunicação 

 

139 João Filho BALULA Federação 

Paraibana de 
Teatro Amado 

joaobalula@ig.com.br Artista Música, 

Cultura 
Popular, Artes 
Cênicas, 

Capacitação   

140 Jomardo Jomas de 
Azevedo Costa 

Festival Mada – 
Música 

jomas.mada@uol.com.br Produtor 
Cultural 

Música 

mailto:ccsaofrancisco@uol.com.br
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Alimento da 
Alma 

141 Josinaldo de Farias 
Flores 

Federação das 
Quadrilhas 
Juninas do 
Estado  Paraíba 

fequajunepb@hotmail.com Dirigente 
Cultural 

Cultura 
Popular 

142 José Alves de 
Medeiros Junior 

 duglan11@hotmail.com Produtor 
Cultural 

Shows/ 
Festivais/ 
Feiras/ 
Mostras de 
vídeo e 
Cultura 

143 José Marinaldo das 

Chagas 

Programa 

Cultural da 
Prefeitura do 
Recife 

franciscoimpactus@hotmail.com Agente Cultural Cultura 

Popular 

143 José Amaro de 
Souza Filho 

Página 21 amaro@pagina21.com.br Produtor 
Cultural 

Audiovisual 

144 José Roberto da 
Silva 

Hildegarhd  
Entretenimento
s 

hildegarhdalt@yahoo.com.br Produtor 
Cultural 

Artes Cênicas 

145 José Alexandre 
Rufino Costa 

Associação de 
Moradores de 
Roda de Fogo/ 
Recife 

edy.pe@bol.com.br Dirigente 
Cultural 

Cultura 
Popular 

146 José Alberto 

Ferreira Porto 

 albertporto@ig.com.br Artista/ 

Produtor 

Cultural 

Ates Cênicas/ 

AudiovisualPe

squisa 
 

147 José Guido Lessa 
da Silva 

Pró reitoria de 
extensão 
Universidade 

Federal de 
Alagoas 

proex@reitoria.ufal.br Gestor/ 
Coordenador de 
extensão 

Música 
 
 

 
 
 
 

148 José Antonio 

Taveira Belo Júnior 

Galharufas 

Produções 

taveirajr@bol.com.br Artista Artes Cênicas 

149 José Edson 
Gonçalves 

 juracendi@yahoo.com.br Produtor  
Cultural 

Cultura 
Popular 

150 José Saturnino de 

Araújo 

 saturnino93@hotmail.com Artista Ates Cênicas 

151 Juscélio de Holanda 
Cavalcanti 

Prelo Digital juscelio_cavalcanti@zipmail. 
com.br 
 

Artista  Artes Visuais 

152 Jucileide Pereira da 

Silva 

Gab Deputada 

Íris Tavares  

jumapt@ig.com.br 

iristavares@al.ce.gov.br 

Assessora de 

Cultura 

Cultura 

Popular 

153 Julio César da Silva Projeto 
Multicultural 

multicultural@recife.pe.gov.br Produtor Cultura Música 

154 Juares Costa Filho Associação dos 
Produtores 

Culturais de 
Alagoas 

duetuspromocoes@uol.com.br Produtor 
Cultural 

Produção 
Cultural 

155 José Maurício 
Cavalcanti Andrade 

Espaço Cultural comerciante Arte  

156 Juancendí Maria 
dos Santos Queiroz 

 juracendi@yahoo.com.br Produtor 
Cultural 

Cultura 
Popular 

157 João Eudes Nunes 
Ferreira 

  Artista  Música 

158 Julio Luiz Gomes 
Campos 

Fundação 
Minicipal 
Cidade de 

jlgcamos@msn.com Artista/ 
Dirigente 
Cultural/ 

Patrimônio, 
Audiovisual 
Música e 

mailto:Juscelio_cavalcanti@zipmail
mailto:jumapt@ig.com.br
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Maceió Produtor 
Cultural 

Pesquisa 

159 José Santana 
Monteiro de 
Vasconcelos 

Fundação de 
Cultura 

josemonteiro@recife.pe.gov.br Servidor Público Recursos 
Humanos 

160 José Antonio 
Carneiro Leão 

Secretaria 
Turismo e 
Esportes Recife 

conradoleao@hotmail.com Servidor Público/ 
Produtor 
Cultural 

Cultura 
Popular/ 
Capacitação 

161 José Antonio 
Gonçalves da Silva 

Em cena Arte e 
Cidadania 

jagoncalves@novaera.com.br Dirigente 
Cultural/ 

Capacitação/
Artes Cênicas 

162 Jucimar Morais de 
Souza 

  Artista/ 
Produtor 
Cultural 

Audiovisual 

163 José Humberto 
Lima de 

Vasconcelos 

Secretaria de 
Cultura/ Serra 

Talhada 

humbertocellus@bol.com.br Dirigente 
Cultural 

Música/ 
Cultura 

Popular 

164 José Alessandro de 
Oliveira 

Fundação de 
Cultura Popular 
Arte e Dança 

 Produtor 
Cultural 

Artes 
Cênicas/ 
Cultura 
Popular 
 

165 José de Carvalho 
Lopes Santos 

 josedecarvalho@zipmail.com.br Produtor 
Cultural 

Patrimônio/ 
Cultura 
Popular 

166 Jaime Correia de 

Souza 

Prefeitura de 

Nazaré da Mata 

pmnm@fisepe.pe.gov.br Prefeito do 

Município 

Cultura 

Popular 

167 Jupiasi Andrade dos 

Santos 

SR Produções/ 

PE 

jupiasi.andrade@bol.com.br Produtor 

Cultural 

Audiovisual/ 

Eventos 
Culturais 

168 José Marcelino de 
Oliveira Dias 

 marcelinodias@hotmail.com Artista Artes Cênicas 

169 Kátia Augusta 
Maciel 

LCM 
Comunicação 
Integrada Ltda 

kamaciel@hotmail.com Produtor 
Cultural 

Audiovisual 

170 Keila Souza de 
Oliveira 

 juracendi@yahoo.com.br Produtor 
Cultural 

Cultura 
Popular 

171 Kátia Cristina 
Ribeiro Costa 

Conselho 
Estadual de 
Cultura Paraíba 

katia.geo@uol.com.br Servidor Público/ 
Artista 

Patrimônio/ 
Artes Cênicas 

172 Kátia Mesel  Conselho de 
Cultura/ PE 

arrecife@hotlink.com.br Produtor 
Cultural 

Artes Visuais/ 
Audiovisual 

173 Lindinaldo Oliveira 
Leite Júnior 

Fundação de 
Cultura do 
Recife 

juniorlini@bol.com.br Trabalhador da 
Cultura 

Cultura 
Popular/ 
Pesquisa 

174 Lúcia Machado 
Barbosa 

Secretaria de 
Cultura do 
Recife 

apolohermilo@yahoo.com.br Servidor Público/ 
Dirigente 
Cultural 

Artes Cênicas 

175 Leo Falcão Sindicato da 

Indústria 
Cinematográfic
a do Estado de 
Pernambuco 

ruptura@terra.com.br Artista/ Produtor 

Cultural/ 
Diretor de 
desenvolvimento 
e tecnologia  

Audiovisual 

176 Luis Sávio Leite 
Teixeira de Araújo 

Prefeitura 
Municipal de 

Gravatá 

savio.teixeira@bol.com.br Artista Artes Visuais 

177 Lucia Maria da Silva Escola de 
Capoeira Arte e 
Cultura 

 Trabalhador da 
Cultura 

Cultura 
Popular 

178 Luciene do 
Nascimento 
Cavalcante 

DAC - PCR afronzinga@ig.com.br Trabalhador da 
Cultura 

Artes Cênicas 



Página 461 

 

179 Lúcia Maria Ramos 
Maia 

Fundação de 
Cultura 

 ProdutorCultural  

180 Luiz Alberto dos 
Santos Tavares 

Associação 
Coral Nossa 
Música/PE 

lualta@ibest.com.br Dirigente 
Cultural/ 
Produtor 
Cultural 

 
 

Cultura 
Popular 

181 Leonor Mesel Museu da 
Cidade do 
Recife 

cultura@recife.pe.com.br Produtor 
Cultural 

Artes Cênicas 

182 Laurenice França 
de Noronha Pessoa 

Fundação 
Cultural 

Monsenhor 
Chaves/ Piauí 

fcmc@teresin.pi.gov.br 
laurenicefranca@yahoo.com.br 

Dirigente 
Cultural 

Todas as 
áreas de 

artes 

183 Luiz Gonzaga de 

Oliveira e Silva 

Prefeitura de 

Olinda 

lulagonzaga@bol.com.br Produtor 

Cultural 

Audiovisual 

184 Leide Rosane 
Alcântara Silva 

Programa 
Empreendedor 
Cultural 
SEBRAE/PB 

 Artista/  
Gestora Cultural 

Artes Cênicas 

185 Luciana Ataíde Dias Programa 
Empreendedor 
Cultural 
SEBRAE/PB 

dias-lu@bol.com.br Artista/ 
Gestora Cultural 

Artes 
Cênicas/ 
Artes Visuais  

186 Luís Henrique de 

Souza e Silva 

Assembléia 

Legislativa RN 

luishenrique@rn.gov.br Servidor Público Legislação 

sobre Cultura 

187 Maria Elizabete 
Gomes Ramos 

Centro de 
Cultura Luiz 
Freire/ Olinda 

liz@cclf.org.br Técnico de 
projetos de 
educação e 
cultura 

Livro/ Leitura 

188 Manoel Constantino 
Filho 

Fundação de 
Cultura da 
Cidade do 
Recife 

mercurioplanet@hotmail.com Servidor Público/ 
Produtor 
Cultural 

Artes 
Cênicas/ 
Jornalismo 

189 Marlene Barros de 

Morais 

Fundação de 

Cultura da 
Cidade o Recife 

marleneb@recife.pe.gov.br Dirigente 

Cultural/ 
 

Administrador 

Público 

189 Maria da Conceção 
de Carvalho 
Campos 

 mariaccc@bol.com.br Trabalhador da 
Cultura 

Audiovisual 

190 Maria do Céu do E. 
S. Cezar 

Secretaria de 
Cultura/PE 

ceucezar@uol.com.br Servidor Público Pesquisa 

200 Maria do Socorro 
Sidrim 

Cidadão do 
Livro 

 Produtor 
Cultural 

Artes Cênicas 

201 Marcos Ivan da 
Fonseca Gomes 

IPHAN marcos@uol.com.br Servidor Público/ 
Trabalhador da 
Cultura 

Patrimônio 

202 Maria das Graças 
de Oliveira Melo 

CECULT/ 
IPAD 

gracinha@ipad.com.br Dirigente 
Cultural 

Patrimônio 
Cultura 
Popular/ 

Capacitação/L
ivro e leitura 

203 Modesto Lopes de 
Barros 

Centro 
Dramático 

Pajeú 

 Trabalhador da 
Cultura 

 

Artes Cênicas 
 

 

 
 

204 Maria das Graças 
Farias Cândido 

Secretaria de 
Educação – 
Diretoria de 
Cultura/PE 

 Dirigente 
Cultural 

Patrimônio/ 
Artes 
Cênicas/ 
Música/ 

mailto:fcmc@teresin.pi.gov.br
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Cultura 
Popular 

205 Maria José da 
Rocha Laranjeira 

 zelitarocha@uol.com.br Artista ArtesVisuais 

206 Mônica Bernardo da 

Silva 

Fundação de 

Cultura da 
Cidade do 
Recife 

monicabernardo@recife.pe.gov.br Trabalhador da 

Cultura  

Fundação de 

Cultura – Gab 
Presidência 

207 Marcelo de 
Vasconcelos 
Cavalcanti Melo 

Fundação 
Quinteto 
Violado 

fgv@uol.com.br Artista/ 
Produtor 
Cultural 

Cultura 
Popular/ 
Música/ 

Capacitação 

208 Maria Regina 

Batista e Silva 

Consultoria em 

Projetos 
Metodológicos 

regibatista@aol.com.br Consultor Patrimônio/ 

Capacitação/P
esquisa 

209 Marlene Pinheiro 
Trigo 

Museu da 
Cidade do 
Recife 

 Voluntária da 
Cultura 

Patrimônio 

210 Márcio Tomaz da 
Silva 

Opera Popular 
do Nordeste 
Ltda 

operacultura@yahoo.com.br Artista/ 
Produtor 
Cultural 

Artes 
Cênicas/ 
Música 

211 Mísia Coutinho FCCR Teatro do 
Parque 

misiacoutinho@globo.com Produtor 
Cultural 

Artes 
Cênicas/ 
Audiovisual/ 
Capacitação 

212 Maria Leone de 
Souza Correia 

Coral 
Carnavalesco 

Eu Quero Mais 

m.leonesc@terra.com.br Trabalhador da 
Cultura 

Cultura 
Popular 

213 Maria Zélia Neves Centro de 
Cultura e Arte 
do Nordeste 

maria.neves@sefaz.pe.gov.br Produtor 
Cultural 

Cultura 
Popular/ 
Patrimônio 

214 Mácleim Carneiro 
Damasceno 

Delegação de 
Alagoas 

macleim@hotmail.com Artista/ 
Produtor 
Cultural 

Música 

215 Mônica Costa 

Zachia 

Assembléia 

Legislativa RN 

monicazachia@yahoo.com.br Servidor Público Assessoria de 

Imprensa 

216 Melina Leal Hickson NAVE 
Iniciativas 
Culturais 

melina@abrilprorock.com.br Produtor 
Cultural 

Música 

217 Maria Teresa 
Santana Amaral 

FUNDARPE t.amaral@bol.com.br Servidor Público Capacitação 

218 Maria do Carmo 
Teixeira da Silva 

Grupo Artístico 
Ecológico 
Cultural/PE 

gratec@yahoo.com.br Produtor 
Cultural 

Cultura 
Popular 

219 Marcos Antônio 
Veloso de Farias 

Espaço Cultural 
Alberto Cunha 
Melo 
Rstaurante 
Nosso Quintal 

edmar@fisepe.pe.gov.br Produtor 
Cultural 

Cultura 
Popular 

220 Marcella Simões Doutores da 
Alegria 

marcella@doutoresdaalegria.org.br Trabalhador da 
Cultura 

Artes Cênicas 

221 Marcela Cox Santos 
Silva 

Projetos 
Tambores do 
Pilar 

marcelaupe@hotmail.com Assistente 
técnico Projetos 
Tambores do 
Pilar 

Música 

222 Magdalena Maria de 
Almeida 

SECULT/FCCR/
Programa 
Multicultural 

multicultural@recife.pe.gov.br Ensino e 
Pesqusa 

Pesquisa 

223 Marcílio Brandão Página 21 marcilio@pagina21.com.br Produtor 

Cultural 

Audiovisual 

224 Márcia Regina 
Nascimento dos 

Multicultural multicultural@recife.pe.gov.br Produtor 
Cultural 

Artes Visuai 



Página 463 

 

Santos 

225 Marcial de Araújo 
Lima 

Secretaria 
Executiva de 
Cultura do 
Estado de 
Alagoas 

limarcial@bol.com.br Dirigente 
Cultural 

Gestão 
Cultural 

226 Marcos Ferreira de 
Moraes 

Prefeitura do 
Cabo de Santo 
Agostinho/PE 

marcosferreiramoraes@ig.com.br Produtor 
Cultural 

Cultura 
Popular 

227 Margarida 
Rodrigues 

 novosalveomangue@yahoo.com.br Produtor 
Cultural 

 

228 Maria das Graças 
Carvalho Villas 

IPHAN mariadasgracascarvalhovillas@bol.c
om.br 

Servidor Público Patrimônio 

229 Maria das Graças 
Melo 

Fundação de 
Cultura da 

Cidade do 
Recife 

graca02@bol.com.br Servidor Público Cultura AFRO 

230 Maria das Vitórias 
Negreiros do 
Amaral 

Programa 
Multicultural 
Pref. Recife 

vitorian@usp.br Servidor Público Capacitação 

231 Maria do Rosário 
Correia da Silva 

Fundação de 
Cultura da 
Cidade do 
Recife 

rosariocorreia@recife.pe.gov.br Servidor Público Assessoria 
Fund. Cultura 

232 Maria dos Prazeres 

Firmino de Barros 

Secretaria de 

Cultura do 
Recife 

prasora@ig.com.br Coordenadora 

do Parque 
Multicultural 

Sítio Trindad 

Arte Popular 

e Capacitação 

233 Maria Idelfina 
Bezerra 

Prefeitura do 
Recife 

idelguedes@zipmail.com.br Produtor 
Cultural 

Artes Cênicas 

234 Maria Inez Fonseca 
de Oliveira 

 inezfonseca@hotmail.com Artista Artes Visuais 

235 Maria Íris Tavares 
Farias 

Assembléia 
Legislativa do 
Estado do 

Ceará 

iristavares@al.ce.gov.br Deputada 
Estadual 

Cultura 
Popular 

236 Maria Izabel de 
Melo Monteiro 

Frente 
Parlamentar de 
Apoio à Cultura 
Popular 
Brasileira/PE 

mim@apm.adv.br Consultor da 
Frente 
Parlamentar de 
Apoio à Cultura 
Popular 

Patrimônio/ 
Cultura 
Popular/ 
Pesquisa 

237 Maria Juciane Silva 
Monteiro 

Prefeitura do 
Recife 

jucymonteiro@recife.pe.gov.br Produtora 
Executiva e 
Captação de 
Recursos 

Captação de 
Recursos e 
Marketing 
Cultural 

238 Mariana de Amorim 
Borges 

África 
Produções 

lucrecborgia@yahoo.com.br Produtor 
Cultural 

Cultura 
Popular/ 
Música/ 
Pesquisa 

239 Mariana Mello 
Peixoto de 

Vasconcellos 

 marianamello@superig.com.br Produtor 
Cultural 

Artes Visuais 

240 Mariângela Valença 
França 

 mariângela@netpe.com.br Produtor 
Cultural 

Cultura 
Popular 

241 Maria Pessoa Paralelo 8 

Produções 

m_pessoa@hotlink.com.br Produtor 

Cultural/ 
Diretora de 
fotografia 

Audiovisual 

242 Maria Valéria Farias 
Pimentel 

 valeprodutora@ig.com.be Produtora 
Cultural 

Música 

243 Marilene Rubim 
Gonçalves Dias Leal 

Fundação 
Joaquim 

marilene@fundaj.gov.br 
marilene@elogica.com.br 

Servidor Público Patrimônio 

mailto:lucrecborgia@yahoo.com.br
mailto:marilene@fundaj.gov.br
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Nabuco 
´Museu do 
Homem do 
Nordeste 

244 Marília Rameh  artefolia@bol.com.br Produtor 
Cultural 

Cultura 
Popular 

245 Marisonia de 
Siqueira Campos 
Pedrosa 

Aurora 
Comunicação 

marisonia@auroracultural.com.br Executiva Jornal 
Segmento 
Cultural 

245 Martinho Leal 
Campos 

SEBRAE / PB che@sebraepb.com.br Artista Artes Visuais 

246 Mauricio Correia da 
Silva 

Associação 
Brasileira de 

Documentarist
as 

brasis@ig.com.br Dirigente 
Cultural 

Audiovisual 

247 Maurício José de 
Santana 

Hotel Pousada 
Peter 

palhacogay@hotmail.com 
pousadapeter@uol.co.br 

Produtor 
Cultual/ 
Artista/ 
Dirigente 
Cultural/ 
Trabalhador da 
Cultura 

Artes Cênicas 
/Cultura 
Popular/ 
Música 

248 Moacir Tavares 
Rodrigues dos 
Anjos Júnior 

MAMAM / 
Recife PE 

cultura@recife.pe.gov.br Dirigente 
Cultural 

Cultura 
Popular 

249 Mônica Barroso de 

Moraes 

FUNDARPE monica_barroso@hotmal.com Servidor Público/ 

 

Artes Cênicas 

250 Nadeje Silva Fundação 
Municipal de 
Ação Cultural 
Macio Alagoas 

alcultura@bol.com.br Gestor Cultural Gestão 
Cultural 

251 Naize Abreu de 
Siqueira 

N. Abreu 
Promoções e 
Eventos 

naizeabreu2@ig.com.br Produtor 
Cultural 

Cultura 
Popular 

252 Odmar Pinheiro 
Braga 

Associação 
Artístico 

Cultural 
Plenarte/ PE 

wilterto@hotmail.com Dirigente 
Cultural 

Artes 
Integradas/ 

Patrimônio 

253 Paulo Antonio Alves Grupo de 
Xaxado Maria 
Bonita/PE 

cabrasdelampiao@bol.com.br Dirigente 
Cultural 

Cultura 
Popular 

254 Paulo César da 
Silva 

Fundação de 
Cultura Popular 
Arte e Dança 

 Produtor 
Cultural 

Cultura 
Popular/ 
Artes Cênicas 

255 Paulo Fernando 
Vilela de Melo Silva 

FUNDEP/ 
Alagoas 

paulovilela@fundepes.br Artista/ 
Dirigente 

Cultural/ 
Produtor 
Cultural 

Ptrimônio/ 
Artes 

Cênicas/ 
Música/ 
Ares Visuais 

256 Paulo de Tarso 
Ferreira Lins e Silva 

Trilha Arte 
Sonora - TAS 

srpaulolins@ig.com.br Artista/ 
Produtor 
Cultural 

Audiovisual/M
úsica 

257 Paulo Roberto 
Lopes da Silva 

CEFET/PE proberte@bol.com.br 
proberto@bol.com.br 

Produtor 
Cultural 

Patrimônio 

258 Patrício Arcanjo Cia Teatral 10 

Mandamentos 

cia10mandamentos@ig.com.br Produtor 

Cultural 

Artes Cênicas 

259 Patrícia Baldoina 
Valverde 

 franciscoimpacyus@hotmail.com Agente Cultural Cultura 
Popular 

260 Patrícia Costa Pinto 
Barros 

Compassos 
Cia. de Danças 

patcosta-barros@uol.com.br Artista Artes Cênicas 

261 Paula de Renor Remo 
Produções 

pauladerenor@aol.com.br 
pauladerenor@aol.com 

Produtor 
Cultural 

Artes Cênicas 

mailto:palhacogay@hotmail.com
mailto:proberte@bol.com.br
mailto:pauladerenor@aol.com.br
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Artísticas/ 
Teatro 
Armazém 

262 Paulo Marques 
Ferreira 

Haja Teatro paulinhomafe@ig.com.br Artista  Artes Cênicas 

263 Paulo Roberto Dias 
dos Santos 

Mingau de 
Cachorro-Morro 
da Conceição 
PE 

cantarliberta@bol.com.br Artista/ 
Produtor 
Cultura/ 

Música 
 
 
 
 

264 Rômulo de Amorim 

Galvão 

Gabinete 

vereador 
Jurandir Liberal 

moreaboy@hotmail.com Servidor Público Jurídica 

265 Rômulo Pimentel 
Filho 

J&R Produções  jrsomdaterra@zaz.com.br Produtor 
Cultural 

Música 

266 Raob Napoleão de 
Assunção 

Assessor de 
Cultura 
Deputado 
Federal 
Fernando 
Ferro/ PE 

napop@hotmail.com Produtor 
Cultural/ 
Trabalhador da 
Cultura 

Artes Visuais/ 
Música/ 
Cultura 
Popular/ 
Audiovisual 

267 Renata Amador 
Siqueira 

Canacaiana 
PE 

 Artista  

268 Roseane Freitas de 
Oliveira 

Grupo Mulher 
Maravilha/ 
PE 

roseanesol@ig.com.br Produtor 
Cultural/ 
Trabalhador da 

Cultura 

Cultura 
Popular/ 
ONG 

269 Rafael Coelho Página 21 exec@pagina21.com.br Jornalista/ 
Produtor 
Cultural 

Audiovisual/C
apacitação/ 
Música 

270 Rosa Campello Entidades 

Culturais Daruê 
Malungo/ 
Oxum Pandá 

rosa.campello@terra.com.br Produtor 

Cultural 

Artes 

Cênicas/ 
Música 

271 Rosa Melo Página 21 rosamelope@ig.com.br Produtor 
Culturais 

Cultura 
Popular 

272 Rosa Maria Pereira Aurora 21 
Projeto e 
Produção 
Cultural/PE 

rosampereira@uol.com.br Produtor 
Cultural 

Patrimônio/ 
Artes 
Cênicas/ 
Música/ 

Artes Visuais/ 
Cultura 

Popular/ 
Pesquisa/ 
Livro e 
Leitura 

273 Roseane Alves 

Rodrigues 

África 

Produções 

roseanerodrigues@yahoo.com.br Produtor 

Cultural 

Cultura 

Popular 
Pesquisa 

274 Rogério Roberto 
Messias e Silva 

Projeto 
Multicultural 
Pref. Recife 

multicultural@recife.pe.gov.br Produtor 
Cultural 

Produção 
Geral 

275 Roberto Carlos 
Gomes de 

Federação de 
Teatro de 

Pernambuco - 
FETEAPE 

robcarlos27@hotmail.com Trabalhador da 
Cultura 

Artes Cênicas 

276 Rodrigo Ribeiro Recife 

Multicultural 

rrjazz@bol.com.br Artista Artes Visuais 

277 Rodrigo Soares Lira Recife 
Muiticultural 

franciscoimpactus@hotmail.com Agente Cultural Cultura 
Popular 

279 Rinaldo Claudino de Fundação capitaniadasartes@ig.com.br Dirigente  
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Barros Cultural 
Capitania das 
Artes – Natal 
RN 

Cultural/ 
Presidente da 
Fundação 
Capitania das 
Artes 

280 Rinaldo José da 

Silva 

Fundação de 

Cultura da 
cidade do 
Recife 

rinaldoaguaca@bol.com.br Dirigente 

Cultural 

Artes Visuais 

281 Ricardo 
Albuquerque 

Instituto 
Cultural Chico 
Albuquerque/C

E 

alquerque@uol.com.br Dirigente 
Cultural 

Patrimonio 
Artes Visuais 

283 Ricardo Leite de 
Melo 

Instituto de 
Restauro Toda 
Arte 

ricardoleitept@yahoo.com.br Restaurador Patrimônio 

284 Ridete da Silva  ridetecolumbino@bol.com.br Produtor 
Cultural 

Cultura 
Popular 

285 Raymundo Campos Asa Branca 
Produções e 
Promoções 
Artísticas e 

Culturais 

 Artista Produtor 
Cultural 

Música 
Cultura 
Popular 
Audiovisual 

Pesquisa 

286 Rejane Maria de 
Santana 

Federação das 
Quadrilhas 
juninas do 
Estado de 

Pernambuco 

fequajupe@ig.com.br Produtor 
Cultural 

Cultura 
Popular  

287 Rejane Maria 
Guimarães 
Figueirôa 

Centro Cultural 
Benfica UFPE 

rejane.ccb@ig.com.br Servidor Público Pesquisa 

288 Soraia Pereira de 

Carvalho 

Maracatu 

Papangu 

s-ca10@hotmail.com 

s_ca10@hotmail.com 

Artista Música 

289 Severina José Silva Fundação 
Espaço Cultural 
da Paraíba 

funesc@uol.com.br Servidor Público  

290 Selma Santiago Centro Dragão 
do Mar de Arte 
e Cultura/ CE 

selma@dragaodomar.org.br Artista 
Produtor 
Cultural 
Dirigente 
Cultural 

Artes Cênicas 

291 Leda Alves Secretaria de 

Cultura Recife 

 Dirigente 

Cultural 

Patrimônio 

Artes Cênicas 
Cultura 
Popular 
Livro e 
Leitura 

292 Sebastião Dias 
Filho 

Associação de 
Poetas e 
Prosadores de 
Tabira 

 Poeta Repentista Cultura 
Popular 

293 Sandra Maria 
Ramos B. Bandeira 

Bertini 
Produções e 

Eventos 
Culturais 

festival@bpe.com.br Produtor 
Cultural  

Audiovisual 

294 Sebastião Dias 
Filho 

Secretaria de 
Cultura PE 

 Servidor Público 
Poeta Repentista 

Cultura 
Popular 

295 Sílvia Mariz Barsa Planeta 
Internacional 

sissimariz@bol.com.br Artista 
Representante 

Artes Cênicas 
Livro e 
Leitura 

296 Soraya Guimarães 
da Silva 

Corporativa 
Soluções em 

soraya-guimaraes@hotmail.com Consultor de 
Comunicação 

Projetos de 
Marketing 

mailto:s-ca10@hotmail.com
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Comunicação 
Universidade 
Potiguar 

Organizacional 
Produtor 
Cultural 

Cultural 
Capacitação 
em 
Graduação 

297 Sofia Gomes Costa Recife 
Multicultural 

Pref. Recife 

multicultural@recife.pe.gov.br Servidor Público Capacitação 

298 Sandra Ribeiro SR Cinema& 
Vídeo 
Produções 

srcinema@ig.com.br Produtor 
Cultural 

Audiovisual 

299 Severino Galvão 

Filho 

Fundação 

Cultural 
Capitania das 

Artes /RN 

capitaniadasartes@ig.com.br Artista Artes Visuais  

Cultura 
Popular 

Música 

300 Sebastião Albemar 
Gonçalves de 

Araújo 

Fundação de 
Cultura da 

Cidade do 
Recife 

albemar@recife.pe.gov.br Trabalhador da 
Cultura 

Artes Cênicas 

301 Sérgio Bezerra  atoivo@globo.com Produtor 
Cultural 

Música 

302 Tatiana Braga Lima B52 

Desenvolvimen
to Cultural 
LTDA 

b52cultural@uol.com.br Agencia 

desenvolvimento 
produtos e 
serviço culturais 

Cultura 

Popular, 
Audiovisual e 
música 

303 Tânia Silveira de Sá Prefeitura da 
Cidade do 

Recife 

forma.livre@uol.com.br Servidor publico Cultura 
popular 

304 Telma Almeida de 
Oliveira 

Movimento 
Amigos da 
Aurora 

telmalmeida19@bol.com.br Produtor Cultura 
popular 

305 Telma Regina 

Nunes Pereira do 
Nascimento 

Fund. De 

Cultura da 
Cidade de 
Recife 

inanunes@ig.com.br Produtor Cultura 

Popular 

306 Verônica M.G. de 
Souza 

MinC / Brasilia aeci@minc.gov.br Servidor Publico Cultura 
 

 
 
 

307 Val Velloso Funesc-espaço 
cultural da 

Paraíba 

funesc@uol.com.br Dirigente Artes cênicas 

308 Valmir Silva Jordão  valmirjordao@hotmail.com Artista/poeta Livro/leitura 

309 Vânia Avelar de 
Albuquerque 

Iphan/Recife vania.avelar@mailcity.com Servidor publico Patrimonio 

310 Viviane Alves 
Rodrigues 

África 
Produções 

africaproducoes@yahoo.com.br Produtor Cultura 
popular 

311 Vladimir Rodrigues 
da Costa 

AAPE vrcosta@hotmail.com Historiador Patrimonio 

312 Williams Wilson de 
Santana 

Prefeitura de 
Cabo de Santo 
Agostinho 

santanawilliams@hotmail.com Servidor publico Artes 
Cênicas 

313 Walter Ramos de 
Arruda e Silva 

 brasilhavanero@hotmail.com Produtor  Patrimônio 

mailto:b52cultural@uol.com.br
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ANEXO  8 -  Lista de Participantes do  Seminário Cultura para 
Todos –  Investidores Privados e Fundações 
 
NOME INSTITUIÇÃO TELEFONE E-MAIL 

Ana Maria de Marchi Fundação Educar 
Dpaschoal 

(19) 3728-8239 Amarchi@dpschoal.com.br 
 

Andrea Vivian Pereira 

Gadelha 

WEG Indústrias S/A (61) 225-4585 Lmconsul@terra.com.br 

 

Christian de Castro BSB Cinema (61) 328-6875 Christianco@bsbcinema.com.br 
 

Délio José Prates do 

Amaral 

Fundação Otacílio Coser (27) 3345-5333 Delioprates@terra.com.br 

 

Fábio Santiago Fund. Estudar/Fundação 
Lemann 

(11) 3049-5534 Fabio.santiago@estudar.org.br 
 

Luiz Antônio Bellini 
 

EMBRAER (12) 3927-1681 Lbellini@embraer.com.br 

Maria Eugenia da Costa 
 

Fundação Educar 
Dpaschoal 

(19) 3728-8292 Meugenia@educar.com.br 

Onofre Bonesso Júnior 
 

Fundação Victor Civita (11) 3037-4080 Obonesso@abril.com.br 

Rebecca Raposo 
 

GIFE (11) 5579-0153 Diretoria@gife.org.br 

Renato de Castro  
 

PROJECULT (61) 326-6865 Projecult@cen.com.br 

Renata de Souza Firmino  MAHLE METAL LEVE S/A  (19) 3861-9328  

Thierry Peronne INVESTIMAGE LTDA (21) 2544-7654 Tperonne@investimage.com.br 

Walter Feltran Instituto Itaú Cultural  (11) 9279-9152 Wserter@itaucultural.org.br 

Cláudio Vasconcelos Fundação Roberto 
Marinho 

(21) 3232-8812 Claudio.vasconcelos@fun.org.b
r 

Patrícia Lamego 
Carvalho 

CULTURINVEST (31) 3339-5330 Patricia@culturinvest.com.br 

Eliane Parreiras 
 

USICULTURA - Inst. 
Cultural Usiminas 

(31) 3499-8977 Eparreiras@usiminas.com.br 

Antonio Marcos 
 

Ministério da Integração (61) 414-5481 Antonio.souza@integracao.gov
.br 

Luiz Sérgio Cardoso de 

Oliveira 

Instituto EMBRAER de 

Educação e Pesquisa 

(12) 3927-5701 Luiz.cardoso@embraer.com.br 

Jucileide Pereira da Silva 
 

Gabinete da Deputada 
Estadual Iris Tavares 
(ceará) 

(88) 511-2177 Jumapt@16.com.br 

Mirtes Anastácio Tavares 
 

Gabinete Regional 
Deputada Estadual Iris 
Tavares 

(85) 511-2177 Mirtes@baydobc.com.br 

Zulu Fundação Palmares (61) 424-0105  

Fabio Ohara Ishigami Rio Bravo Invest (11) 3039-6651 Fishigami@riobravo.com.br 

Leonardo de Paula Ministério de Integração (61) 412-5203 Leonardo.paula@integracao.go
v.br 
 

Neiva Coelho 
 

Grupo Algar (61) 364-0300 Neiva.coelho@ctbctelecom.net.
br 
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ANEXO 9  – Lista de Participantes do  Seminário Cultura para 
Todos –  Investidores Estatais 

 
NOME EMPRESA 

Abel Aurélio Duarte Filho Companhia Energética de Alagoas – CEAL 

Agenor de Oliveira Light Participações S. A. – LIGHTPAR 

Alexandre Dutra CEASA/MG  

Antônio Cézar Q. Goulart Empresa Transmissora de Energia Elétrica 

do Sul do Brasil S.A. – ELETROSUL 

Carlos Alberto Carvalho da Silva  Casa da Moeda do Brasil 

Carlos Alberto D’ Oliveira  Centrais Elétricas Brasileiras S. A. - 
ELETROBRÁS 

Carlos Eduardo Siqueira Gaspar Banco do Nordeste do Brasil 

Carlos Penna Brescianini Metrô/DF 

Christian de Castro BSB Cinema 

Dalton Luiz Pereira PRODEPA 

Edna Maria Martins  EMBRAPA 

Eduardo Romero  MMA/SDS (IBAMA) 

Elizabeth Maria  Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social - BNDES 

Elizabeth Romão Companhia Docas do Ceará – CDC 

Fernanda Lima INFRAERO 

Flávia Dantas EMBRAPA 

Francisco Bernardes Braga Alberto Pasqualini  REFAP S/A 

Francisco de Assis Xavier BEC – Banco do Estado do Ceará 

Isaura Botelho MinC/FBN 

Jair Justino Pereira Companhia Hidro Elétrica do São Francisco 
– CHESF 

José Ancelmo de Gois Representação do Governo de Sergipe 

José Manoel B. Franco Neto Senado Federal 

Luiza Tochiko Matsuo EMBRAPA 

Mara Bacha Correios 

Mariângela Carvalho Cobra Tecnologia 

Mário Lúcio Brandão Filho Secretaria de Cultura/MG 

Marita F. Cardillo EMBRAPA 

Maurício Carvalho Mazzini ELETROBRÁS 

Miriam Rego Furnas Centrais Elétricas S/A 

Moacyr Peçanha C. Junior IRB – Brasil Resseguros S/A – LIGHTPAR 

Paulo de Tarso Veras Pereira Banco do Brasil S. A. - BB 

Paulo Roberto Canuto de Oliveira CONDER 

Sérgio Bandeira de Mello PETROBRÁS 

Sílvia Sardinha Caixa Econômica Federal 

Sônia Regina A. Oliveira Caixa Econômica Federal 

Thierry Peronne INVESTIMAGE LTDA 

Vera Bueno Senado Federal 
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ANEXO 10 -   Lista de Participantes do  Seminário Cultura para 
Todos –  Pessoa Física 

 
NOME INSTITUIÇÃO TELEFONE E-MAIL 

 
João Luiz C. da Rosa 

 
Assoc. Benef. Educ. 1858 

 
(51) 3382-1858 

 
Joaoluiz@farroupilha.g12.br 

 
Cristiane Olivieri 

 
Olivieri e Signorelli ADV 

 
(11) 30625844 

 
Cris@olisig.com.br 

 
Maria Adelaide Chamusca 

 
MinC 

 
 

 
Adelaide.chamusca@minc.gov.br 

 

Lucimara Letelier 

 

ArteFoco Orquestra Sinf. 

Brasileira 

 

(21) 2512-0732 

 

Lucimaraletelier@yahoo.com.br 

 
Leonardo Letelier 

 
MCKivsey 

 
(21) 2559-5079 

 
Leonardo-letelier@mckinsey.com 

 
Isaura Botelho 

 
MinC/FBN 

 
(11) 3871-0395 

 

 
Heloisa S. Evelin 

 
MinC/SLL/CPC 

 
 

 
Heloisa@minc.gov.br 

 
Moacir C. Borges 

 
SMAC/CPC 

 
(61) 316-2132 

 
 

Saccpc@minc.gov.br 

 
Angélica Salazar 

 
SMAC/CGAC 

 
(61) 316-2106 

 
 
Angelica@minc.gov.br 

 

José Manoel B. Neto 
 

 

Senado Federal 

 

(61) 316-2337 

 

Jmanoelf@terra.com.br 

 
Christian de Castro 

 
BSB Cinema Promoções 

 
(61) 328-6576 

 
Christianco@BSBcinema.com.br 

 
Teresa Cristina Oliveira 
 

 
MinC 

 
(61) 316-2120 

 
Teresacristina@minc.gov.br 

 
Vera Zaverocha 
 

 
ANCINE 

 
(21) 3844-1339 
 

 
Verazaverocha@ancine.gov.br 
 

 

Vinícus Barcelos 

 

SLL 
 

 

(61) 316-2399 

 

Vinicius@minc.gov.br  
 

 
Napoleão Alvarenga 

 
SMAC/SECAD 
 

 
(61) 316-2105 

 
 
Fredalves@bol.com.br 

 
Cyntia Rodrigues 

 
Dell'Arte 
 

 
(21) 3255-8500 

 
Cyntia@dellarte.com.br 
 

 
J. B. Albuquerque 

 

 
Dell'Arte 

 
(21) 3235-8500 

 
Jba@dellarte.com.br 

 
Vera Americano Bueno 
 

 
Senado Federal 

 
(61) 9986-3993 

 
Veramar@senado.gov.br 
 

 

Telma S. Santos 

 

MinC 

 

(61) 316-2119 

 

Telma.dpm@minc.gov.br 
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ANEXO 11 – QUESTIONÁRIO 
 

FICHA DE CADASTRO E REGISTRO DE 
CONTRIBUIÇÕES 

 
Por gentileza, preencha esta ficha e entregue às 

recepcionistas até o final do seminário. 

Nome  
 

Entidade 
 

Cargo/função 
 

Endereço 
 

Cidade/UF:                                        

CEP: 

 

E-mail 
 

Telefone (s) 
 

Perguntas 
1. Quais são os principais entraves para o acesso ao financiamento público federal da Cultura 
(Lei Rouanet e Audiovisual)?  

 

 

 

 

 

 
2. Quais mecanismos devem ser adotados para  garantir a transparência, a democratização, a 
desconcentração e a descentralização do financiamento público federal da Cultura? 

 

 

 

 

 

 


