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REUNIÃO DO COLEGIADO SETORIAL DE PATRIMÔNIO IMATERIAL DO 

CNPC 

 

Reunião realizada pela Secretaria de Articulação e Desenvolvimento Institucional 

(SADI) do Ministério da Cultura, sob a coordenação do Instituto do Patrimônio 

Histórico e Artístico Nacional (Iphan), nos dias 22 e 23 de novembro de 2016 (terça-

feira e quarta-feira), das 9h30 às 18h00, no edifício Parque da Cidade (sala 2 - 12º 

andar). 

 

PRESENTES: 

1. Hermano Queiroz, Diretor do Departamento de Patrimônio Imaterial do 

Iphan - DPI/Iphan (poder público) – Coordenador do Colegiado Setorial de 

Patrimônio Imaterial; 

2. Deyvesson Israel Alves Gusmão, Coordenador-Geral de Identificação e 

Registro do DPI/Iphan (poder público) – Coordenador Substituto do 

Colegiado Setorial de Patrimônio Imaterial; 

3. Rívia Bandeira de Alencar, Coordenadora-Geral de Salvaguarda do 

DPI/Iphan (poder público); 

4. Érika Freddi, Coordenadora-Geral de Articulação e Mobilização da 

Secretaria Articulação e Desenvolvimento Institucional – 

CGAMO/SADI/MinC (poder público); 

5. Gabriella Cristina Pieroni – Mestranda, aluna do Mestrado Profissional em  

da Coordenação de Registro/DPI – Iphan (relatoria) 

6. Rita Maria Ventura dos Santos – Titular 

7. Letícia Silva de Almeida Souza – Titular 

8. Paulo Henrique Menezes da Silva – Titular 

9. Giane Maria de Souza – Titular 

10. Aerton Exequiel Alves – Titular 

11. Miguel Ferreira Neto – Titular 

12. Francisco do Vale Pereira – Titular 

13. Cláudio Brandão de Oliveira – Suplente 

14. Miriam Araujo Souza Melo – Titular 

15. Aurimar Silva Araujo – Titular 

16. Nedi Terezinha Locatelli – Titular 

17. Daiara Tukano – Suplente 

 

PAUTA: 

1. Pauta Geral: Sugerida pela SADI/MinC a todos os Colegiados; 

2. Pauta específica do Colegiado Setorial de Patrimônio Imaterial 

 



  

 

 

PAUTA GERAL DO CNPC 

ITEM 1: Apresentações/Informes 

22/11/2016 

 

A) RESUMO 

 

- O representante do Colegiado no Pleno, Conselheiro Mestre Paulão, passou o 

informe sobre a última reunião do mesmo, destacando que as pautas específicas do 

CS Patrimônio Imaterial, incluindo moções e recomendações, não obtiveram 

quórum necessário, pois ficaram para o final das atividades quando muitos membros 

tiveram que se ausentar para viajar. O conselheiro fez comentários em relação às 

tensões geradas pelo processo político atual do país com grande comparecimento 

dos representantes do governo, destacando o debate entorno da moção em repúdio à 

PEC 55 que recebeu pedido de vistas e retornará no próximo Pleno e a moção de 

extinção da Secretaria de Cultura do RJ que foi aprovada. Hermano Queirós se 

apresentou enquanto novo Diretor do Departamento de Patrimônio Imaterial e falou 

da importância da Política de Salvaguarda do Patrimônio Imaterial ressaltando sua 

característica de gestão compartilhada entre Estado e Sociedade Civil. Pontuou 

também sobre a necessidade de buscar articulações intersetoriais (MMA, IBAMA, 

ANVISA) e sobre os limites de competência que o Iphan tem no âmbito do apoio e 

fomento aos bens Registrados. Toda a equipe do DPI presente se apresentou: Rívia 

Bandeira, Coordenadora Geral de Salvaguarda e Deyvesson Gusmão, Coordenador 

Geral de Identificação e Registro. Todos os membros do Colegiado se apresentaram 

e apresentaram seus territórios, entidades e ações que representam. Érica Freddi 

(SADI/MinC) colocou a pauta geral (que será discutida em todos os Colegiados) e 

que é o relato dos encaminhamentos do Pleno. Compartilhou também uma tabela 

com as moções e recomendações que foram aprovadas. A pedido do Colegiado Érica 

Freddi trouxe esclarecimentos sobre o porquê de o Pleno ter sido chamado antes dos 

Colegiados para a discussão do temário da V Conferência Nacional de Cultura 

dizendo que como são 4 encontros dos Colegiados e 2 do Pleno é uma questão 

matemática, mas a principal questão é o tempo para se realizar a V Conferência, 

portanto foi chamado o Pleno para iniciar o quanto antes a discussão do temário. 

Deyvesson trouxe informes gerais: a TEIA deverá acontecer em setembro de 2016 e 

a V Conferência Nacional de Cultura em novembro. Deyvesson fez esclarecimentos 

ao Colegiado sobre os critérios de admissibilidade da Política de Registro e em 

relação à continuidade histórica (pelo menos 3 gerações ou 75 anos). Rívia lembrou 

que o Iphan deve-se ter coerência e sensibilidade no tema e não exigir comprovação 

da continuidade histórica a partir do documento escrito, confiando na oralidade.  

Rívia colocou também que há necessidade de um reconhecimento de celebrações de 

matriz africana através da ação política da Setorial a partir das demandas que já 

existem na identificação e Registro. Hermano fez esclarecimentos em relação à 

intervenção do Legislativo no reconhecimento do Patrimônio Imaterial, colocou que 

estas ações entram como “outras formas de acautelamento e proteção” no artigo 216 

da Constituição, mas não substituem o Registro e o Tombamento”. Colocou-se 



  

 

 

também a necessidade de sensibilização dos membros do Legislativo em relação à 

noção de patrimônio imaterial. Deyvesson relata que existe uma cartilha sendo 

pensada para isto e pede colaboração do Colegiado no momento de divulgação. 

Mestre Paulão solicita que conste em Ata que os mestres de Rio Grande do Norte e 

São Paulo estão reclamando da relação com o Iphan. Rívia faz esclarecimentos em 

relação às dificuldades no diálogo devido à alta rotatividade de cargos nas 

superintendências no atual momento. Rívia coloca ainda importância da criação do 

Plano Setorial por parte do Colegiado para se respaldar estas relações. 

 

B) SUGESTÕES 

 

 Nedi (Talian,SC) sugere que o Colegiado realize algum trabalho (moção, 

recomendação) em relação à situação da intervenção do  Legislativo no campo 

do reconhecimento do Patrimônio Imaterial.   

 Mestre Paulão sugere que o Colegiado pense em fazer uma participação na TEIA 

2017 

 Deyvesson sugere a realização de uma capacitação sobre o escopo da Politica de 

Patrimônio Imaterial. Hermano se compromete com essa capacitação no formato 

videoconferência através das Superintendências. Giane e Nedi vão auxiliar no 

processo. 

 Foi sugerido também uma capacitação dos novos conselheiros em relação ao 

Conselho: formação continuada sobre o papel do conselheiro para ter uma 

atuação qualificada. Giane e Nedi vão auxiliar no processo. 

 

C) ENCAMINHAMENTOS 

 

- Organizar uma Capacitação do DPI/Iphan para o Colegiado em Patrimônio 

Cultural Imaterial com foco na Política de Salvaguarda e no Registro como 

instrumento de proteção. As conselheiras Giane e Nedi vão colaborar com 

Deyvesson e Hermano na elaboração. 

 

- Organizar uma Capacitação para os Conselheiros voltado ao papel, atribuições, 

limites e possibilidades do CNPC, esta organização deverá ficar a cargo da SADI 

(CNPC). 

 

- Elaborar uma moção em relação ao tema da atuação do Legislativo na 

patrimonialização de bens culturais de natureza imaterial 

 

- A SADI encaminhará a compilação (tabela) de todas as moções e 

recomendações enviadas pela gestão anterior ao Plenário para comparar com as 

atuais e fazer um filtro para enxergar o que está repetido e, porventura, ser 

solicitada a retirada/alteração. Este produto será compartilhado por e-mail com 

todo o Colegiado. 



  

 

 

 

PAUTA ESPECÍFICA DO COLEGIADO SETORIAL DO PATRIMÔNIO 

IMATERIAL 

 

ITEM 1: Informes 

 

A) RESUMO 

 

- Deyvesson explicou a todos a metodologia de construção da pauta, onde os 

membros do colegiado enviaram sugestões por e-mail. Como alguns e-mails 

voltaram Deyvesson solicita que Érica envie a lista completa atualizada de e-

mails. Foram feitos relatos em relação aos processos de Registro em andamento, 

a exemplo da Festa de N.S. dos Passos em SC e processos do Acre. Deyvesson 

fez esclarecimentos em relação ao processo de Registro da Ayahuasca e do Kene 

atendendo à solicitação de Joana Munduruku, mas destacou que são breves 

esclarecimentos, pois a qualquer momento poderiam ser feitas solicitações 

diretamente ao Iphan sobre o “estado da arte” dos processos em andamento. 

Debateu-se propriedade intelectual, os limites do instrumento de Registro e o 

papel de mediador do Iphan. Deyvesson sugeriu que a discussão seja 

aprofundada na capacitação. Debateram-se várias questões relacionadas à 

Salvaguarda do Acarajé com a mediação de Rívia Bandeira. 

 

B) SUGESTÕES 

 

C) ENCAMINHAMENTOS 

 

- Seguindo e ampliando o encaminhamento dado no ponto anterior, que seja 

elaborada pela SADI uma tabela com os encaminhamentos, moções aprovadas e 

retiradas pelo Pleno na gestão anterior (a exemplo daquela apresentada pela 

Érica Frendi sobre a última reunião do Pleno) com o objetivo de subsidiar os 

conselheiros em relação aos temas já abordados evitando repetições, 

sobreposições e retrabalhos e avançando nos temas já tratados. 

 

- Elaborar uma recomendação para que se cumpra o Plano Nacional de Cultura 

no que tange às metas que versam sobre a existência de Secretarias de Cultura 

nos Estados e municípios e implantação dos Sistemas Estaduais de Cultura.  

 

- SADI deverá enviar listagem de e-mails do Colegiado atualizada para 

coordenação do Setorial.  

 

 



  

 

 

ITEM 2: Assento do Colegiado Setorial no Conselho Consultivo do Patrimônio 

Cultural  

 

A) RESUMO 

 

- Deyvesson coloca que o Conselho Consultivo do Iphan é técnico, um Conselho 

“de notáveis” não tendo a característica de controle social ou de construção de 

política pública. Tendo em vista isto, lançou questões para os Conselheiros: 

como se poderia construir um embasamento qualificado para o pedido deste 

novo assento a partir do Colegiado, qual a argumentação? É possível mexer no 

desenho institucional do Conselho? Deyvesson esclarece que não são os 

Conselheiros que deliberam sobre isto, há necessidade de uma mudança legal na 

composição do Conselho. Foi colocado também que o Conselho Consultivo do 

Iphan decide o que vai ser Tombado ou Registrado, mas não tem foco na gestão. 

Deyvesson destacou que o Conselho Consultivo do Iphan não é, no futuro 

Sistema Nacional de Patrimônio Cultural, o equivalente ao que é o CNPC para o 

Sistema Nacional de Cultura. 

 

B) SUGESTÕES 

 

- Rívia sugere que se pense no Setorial pleitear um assento nas vagas da 

sociedade civil (que é por indicação) concorrendo com os demais representantes 

(notáveis, acadêmicos..) em vez de pedir uma nova cadeira. Para isto deve-se 

construir uma boa argumentação e uma boa candidatura.  

 

- Giane pondera em relação a real necessidade de o Colegiado obter esta 

representação no Conselho Consultivo do Iphan e sugere retomar propostas e  

documentos com o  Washington, ex-membro do Colegiado, que já havia 

construido argumentos para pleitear a cadeira. 

 

C) ENCAMINHAMENTOS 

 

- Foi encaminhado que o Departamento de Patrimônio Imaterial deverá trazer 

mais informações sobre a estrutura, funcionamento e composição do Conselho 

Consultivo do Iphan na próxima reunião ordinária do Colegiado para subsidiar a 

decisão/encaminhamento em relação a pleitear ou não uma cadeira específica 

para o Colegiado. 

 

 

 

 

 



  

 

 

ITEM 3: Cultura Alimentar  

 

A) RESUMO 

 

Conselheiro Aurimar colocou demanda de se criar uma representação da 

sociedade civil ligada à Cultura Medicinal no CNPC. Rita relata processo que 

abriu seis novas cadeiras no Pleno a partir de demanda do Colegiado de Matriz 

Africana, o qual foi criada aquela da Cultura Alimentar.  Rita fez o discurso de 

defesa da  Cultura Alimentar “Tradicional” ( ligada aos terreiros) e reclama da 

exclusividade do tema da Cultura Alimentar indígena levado a cabo na última 

reunião do Pleno por Tainá Marajoara que responde pela cadeira. Nedi defendeu 

e relatou o processo que levou Tainá a assumir a cadeira representando a Cultura 

Alimentar – cita estudo feito pelo Senado – e reforça que a pessoa que está na 

cadeira tem que representar a diversidade da cultura alimentar. Retoma ainda o 

relato de duas moções que saíram da III Conferência Nacional de Cultural, uma 

pedindo para que se crie o Colegiado Setorial de Cultura Alimentar e outra 

pedindo a articulação do MinC junto à ANVISA para uma lei nacional específica 

para os produtos artesanais de cultura alimentar (que na época saiu como 

produtos gastronômicos, mas após isto se agregou o termo de cultura alimentar). 

Existe um estudo feito pelo Senado em 2016 onde já esboça uma vertente de 

pensamento sobre a culinária/gastronomia/cultura alimentar do Brasil que nos 

remete à UNESCO de que cultura alimentar é Tradicional. Foram feitas diversas 

moções para o Iphan, pro Senado, pra Câmara e pro MinC, contrários aos dois 

Projetos de Lei que tramitam e que beneficiam projetos gastronômicos, inclusive 

industriais para receber recursos da Lei Rouanet. Quando Tainá foi chamada 

para participar da primeira reunião foi apresentada uma moção contemplando 

tudo o que nos lembramos de ponta a ponta do Brasil de produções culinárias 

artesanais dos grupos sociais, indígenas, afros, ribeirinhos. Foi aprovada e ainda 

não encaminhada pelo CNPC. A cobrança mais forte de defesa da cultura 

alimentar é de que no centro desta questão toda há uma questão jurídica para ser 

resolvida e, portanto, precisa existir uma conversa com a ANVISA. Francisco 

colocou trabalho realizado pela Epagri no sentido de certificar alimentos. 

Deyvesson fala sobre o tema dos Sistemas Agrícolas Tradicionais que são 

reconhecidos pelo Iphan e se relacionam com este tema. Rívia coloca Demanda 

antiga de articulação interinstitucional (mediação) com a ANVISA, mas focando 

nos bens Registrados e inventariados, e coloca que tem que chegar à ANVISA 

com uma proposta abrangente, pois um grande escopo que se tem para proteger 

no patrimônio imaterial está nesta seara.  

 

B) SUGESTÕES 

 

- Nedi sugere que o Iphan poderia incentivar a criação de um grupo para pensar 

um Edital para pesquisa sobre o tema que contemple todos os segmentos da 

cultura alimentar. 



  

 

 

 

C) ENCAMINHAMENTOS 

 

- Iphan deverá se organizar para fazer a gestão junto à ANVISA e chamar o 

órgão à discussão sobre o tema. 

 

- Criar uma comissão para pensar um encontro intersetorial (convidando os 

outros colegiados) que pesquisam e atuam nesta área de cultura alimentar para 

construção de carta de princípios e criação de um grupo de trabalho para discutir 

cultura alimentar e subsidiar a representação dessa cadeira no Pleno. 

 

- Elaborar recomendação para o MinC para que se crie um Edital para pesquisa 

em cultura alimentar brasileira. 

 

 

 

ITEM 4: Inventário Nacional da Diversidade Linguística - INDL 

 

 

A) RESUMO 

 

Hermano contextualizou os impactos da ideia de Referências Culturais na 

Política de Salvaguarda do Patrimônio Imaterial e trajetória de construção desta 

política através do GTPI - Grupo de Trabalho do Patrimônio Imaterial até chegar 

à criação do Inventário Nacional de Diversidade Linguística (INDL). Hermano 

explica sobre este instrumento e principalmente em relação ao compartilhamento 

de atribuições com o MinC. Foi criado um GT interministerial, mas até o 

momento apenas o Iphan tem feito algo.  Deyvesson esclarece sobre a questão 

que as línguas são referência cultural por si só e não podem participar de um 

processo de seleção (patrimonial). Nedi faz esclarecimentos e sugestões. Fala 

sobre as línguas reconhecidas e destaca que o decreto diz claramente que é 

competência do MinC comunicar os Estados e Municípios onde a língua foi 

inventariada. O decreto é assinado por cinco ministérios que estão contemplados 

nessa ação interministerial. Nedi colocou que não se tem conhecimento de 

nenhuma ação de Salvaguarda que tenha sido feito até agora para as três línguas 

reconhecidas. Grupo do Talian enviou uma correspondência para o Ministro, 

sem resposta. Foi montado o primeiro comitê gestor para discutir estas ações de 

Salvaguarda, entre poder público e sociedade civil.  

 

B) SUGESTÕES 

 

- Nedi sugeriu que os municípios e estados onde foram inventariadas a línguas 

sejam informados e chamados ao diálogo para discutir as ações de salvaguarda. 

 



  

 

 

- Hermano sugeriu que é preciso definir quais são os papéis de cada parte do 

grupo de trabalho interministerial que foi criado para a iniciativa do INDL, 

principalmente com o MinC.  

 

 

C) ENCAMINHAMENTOS 

 

- Elaborar uma recomendação para o MinC para que os municípios e estados 

onde foram inventariadas as línguas sejam informados e chamados ao diálogo 

para discutir as ações de salvaguarda e fazendo um questionamento geral ao 

MinC sobre a política do INDL. 

 

ITEM 5: Licenciamento ambiental 

 

A) RESUMO 

 

Inicialmente, este tema, trazido à baila por Daiara Tukano, não estava previsto 

na pauta específica. Entretanto, o Colegiado julgou relevante tratar da questão. 

Daiara falou sobre a relevância do movimento mundial que vai no sentido da 

preservação dos patrimônios materiais e imateriais de povos e comunidades 

tradicionais e da importância de que sejam contemplados esses bens nas 

discussões relacionadas aos processos de licenciamento ambiental.  

Daiara também citou que existem projetos de iniciativa do Poder Legislativo e 

do Poder Executivo que visam alterações no processo de licenciamento 

ambiental que desconsideram a existência de bens culturais reconhecidos como 

patrimônio. 

 

 

B) SUGESTÕES 

  

- A partir da fala de Daiara Tukano, a Coordenação sugere fazer uma 

recomendação para a Casa Civil e Congresso Nacional, colocando as 

necessidades de que os regramentos sobre o licenciamento contemplem o 

componente cultural e dentro dele todo patrimônio cultural acautelado pelo 

Iphan, ou seja, bens culturais Registrados, Tombados, valorados e sítios 

arqueológicos.  

 

C) ENCAMINHAMENTOS 

 

- Redigir uma recomendação colocando as necessidades de que os regramentos 

sobre o licenciamento contemplem o componente cultural e dentro dele todo 

patrimônio material e imaterial acautelado pelo Iphan, ou seja, bens culturais 

Registrados, Tombados, valorados e sítios arqueológicos. 



  

 

 

 

ITEM 6: Plano Setorial de Patrimônio Imaterial 

 

A) RESUMO 

 

Relato de Giane sobre os antecedentes em relação à sistematização do trabalho 

do Colegiado e construção do Plano Setorial. Colocou-se que já foi produzido 

bastante coisa, mas sem sistematização. Na gestão anterior, a coordenação 

assumiu o compromisso de contratar uma consultoria pra fazer isto, que foi 

realizado gerando um documento que se tornou uma minuta para o Plano 

Setorial de Patrimônio Imaterial. Foi ressaltado pelo coordenação e conselheiras 

a necessidade de ser feita uma revisão e edição final do documento. 

 

B) SUGESTÕES 

 

- Paulão sugere que todos devem editar juntos o documento. 

 

- Deyvesson sugere que neste processo de revisão do Plano Setorial se faça um 

breve histórico do processo de elaboração do mesmo, na Apresentação do 

documento.  

 

- Giane sugere de criar uma plataforma on line (utilizar a plataforma dos 

colegiados digitais do MinC) para disponibilizar o acervo de memória de 

trabalho do Colegiado.  

 

 

C) ENCAMINHAMENTOS 

 

- A coordenação do Colegiado encaminhará a minuta de plano setorial de 

Patrimônio Imaterial que foi resultado de discussões da gestão anterior do 

Colegiado - sendo posteriormente sistematizada pela consultoria  contratada pelo 

Iphan no final de 2014 - para todos os membros do Colegiado (aberto no e-mail 

e Google drive do grupo) para iniciar uma dinâmica de revisão. Os membros 

terão até 15 de Março para postar contribuições à minuta no drive. Após esta 

data, Deyvesson vai salvar o documento para trazer para ser consolidado na 

próxima reunião do Colegiado. 

 

- Será constituído posteriomente um grupo de trabalho do Colegiado para a 

finalização do documento. 

 

 

ITEM 7: Discussão e contribuições do Colegiado Setorial de Patrimônio Imaterial 

ao Temário da V Conferência Nacional de Cultura  



  

 

 

 

 

A) RESUMO 

Esta pauta não estava prevista inicialmente, mas foi colocada por recomendação 

da SADI em função da deliberação encaminhada na reunião do Pleno do CNPC, 

de discutir o temário da IV Conferência Nacional de Cultura em todos os 

Colegiados Setoriais. Coordenação do Colegiado lê todos os eixos do temário e 

membros pedem destaque àqueles que tem sugestões de alteração no texto. 

Membros apresentam e discutem seus destaques.  

 

B) SUGESTÕES 

 

 

C) ENCAMINHAMENTOS 

 

 - As observações, propostas de alteração e o consolidado das demais discussões 

estão presentes no Anexo I: Eixos Temáticos IV CNC – Discussão no âmbito 

do Colegiado Setorial de Patrimônio Imaterial. 

 

 

 

 

Brasília, 23 de novembro de 2016. 

 

 

 

 

 

 

COORDENAÇÃO DO COLEGIADO SETORIAL DE PATRIMÔNIO IMATERIAL 

CONSELHO NACIONAL DE POLÍTICA CULTURAL - CNPC 

INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL - IPHAN 

MINISTÉRIO DA CULTURA 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I 

 

EIXOS TEMÁTICOS IV CNC 

Discussão no âmbito do Colegiado Setorial de Patrimônio Imaterial 

 

 

 

 



  

 

 

Proposta Geral do Colegiado Setorial de Patrimônio Imaterial: 

 

Criação de Grupo de Trabalho com membros dos Colegiados Setoriais e das Secretarias e 

autarquias vinculadas ao MinC para rediscutir e reorientar o Tema e os Eixos da IV Conferência 

Nacional de Cultura, cotejando os documentos (moções; resultados; recomendações; 

deliberações; relatórios etc.) das conferências passadas.  

No entendimento do Colegiado, a IV CNC deverá avaliar: i) as políticas culturais 

implementadas desde a realização da I CNC; ii) a implantação do Sistema Nacional de Cultura e 

dos seus Sistemas Setoriais; iii) a implantação, revisão e cumprimento das metas do Plano 

Nacional de Cultura. Essas questões devem nortear a elaboração do texto base da IV CNC. 

 

Considerações Gerais: 

1. Em geral, o texto está muito voltado às questões urbanas em detrimento ao meio rural, 

privilegiando as cidades. Ou seja, o texto deve apontar para a formulação de políticas 

culturais que atendam à todos, considerando pequenos municípios, comunidades rurais, 

além dos povos e comunidades tradicionais (estes identificados confome o Decreto 

6040/2007). O termo cidades, tanto no seu sentido antropológico quanto geográfico, 

exclui o rural, que é relevante para o patrimônio cultural, para a inclusão social e 

cidadania. 

2. O Colegiado considera também que o teor dos textos está muito voltado para o fator 

mercadológico, deixando em segundo plano as dimensões simbólica e cidadã da cultura. 

Tal problema se revela na utilização de conceitos já superados no âmbito semântico e da 

gestão da cultura. 

 

 

 



  

 

 

 

IV Conferência Nacional de Cultura 2017 

Proposta de Eixos Temáticos 

 

 

 

 

Elementos para reflexão 

EIXOS TEMÁTICOS - RESUMO 

 

Eixo 1 – Economia da cultura e novas tecnologias  

Foco: A economia da cultura e os desafios para a produção e difusão cultural em face das novas 

tecnologias. 

Objetivo: Avaliar o papel e os desafios do setor cultural para a economia e o desenvolvimento 

do país, considerando as aceleradas transformações tecnológicas que impõem novos modelos de 

produção e difusão. 

 

Comentário(s) do Colegiado: 

1. Esse eixo deveria ser juntado ao Eixo 3, com foco principal na relação entre cultura e 

sustentabilidade. 

 

Eixo 2 – Infraestrutura cultural, integração e desenvolvimento 

Foco: Universalização e ampliação do acesso aos bens e serviços culturais por meio da 

ampliação, requalificação e integração da infraestrutura cultural para o desenvolvimento 

econômico e social no país. 

Objetivo: Discutir políticas de preservação, recuperação, requalificação, construção, ampliação, 

reforma e modernização da infraestrutura cultural do país, de forma integrada com o esporte, o 

turismo e outros equipamentos sociais, como forma de promover o desenvolvimento econômico 

e de oferecer espaços para a fruição cultural, o lazer e informação, com foco no 

desenvolvimento humano e na melhoria das condições rurais, urbanas e socioambientais das 

cidades brasileiras. 

 

Comentário(s) do Colegiado:  

 

1. No Foco, deve ser invertida a ordem das palavras iniciais: em vez de “Universalização e 

ampliação”, deve-se redigir “Ampliação e universalização”.  

2. No Objetivo, sugere-se substituição das palavras esporte e turismo, por um texto que 

sugira a transversalidade da cultura. 

3. No objetivo, substituir o termo “cidades brasileiras” por “municípios brasileiros”. 

 

Eixo 3 – Cultura e sustentabilidade  

Foco: A sustentabilidade na produção de bens artísticos e simbólicos.  

Objetivo: Discutir as políticas culturais como construção de uma consciência em favor da 

preservação do meio ambiente e da redução das desigualdades; debater formas de financiamento 

das atividades culturais pelo Estado e pela sociedade; discutir a experimentação do 

desenvolvimento estético e as formas de salvaguarda das manifestações culturais tradicionais. 

Cada vez mais se observam episódios de intolerância do público em relação à cultura. Em vista 

disso, é também preciso entender o porquê de as manifestações culturais sofrerem tantos 

ataques, bem como discutir como a cultura pode recobrar sua dimensão simbólica no coração 

das pessoas.  

 

Comentário(s) do Colegiado: 

 

TEMA: CULTURA COMO VETOR DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONÔMICO NO BRASIL 

 



  

 

 

1. O Colegiado sugere a revisão completa do texto, visto que não está clara a noção de 

sustentabilidade (o texto não integra o conhecido tripé conceitual do termo – ambiental, 

social e econômica – tendo a cultura como eixo orientador do objetivo) que se pretende 

evidenciar. Por outro lado, há a utilização de termos inadequados (como “construção de 

uma consciência” ou “dimensão simbólica no coração das pessoas”) ou 

desnecessariamente complexos (tal como “discutir a experimentação do 

desenvolvimento estético”). 

 

 

 

 

Eixo 4 – Democracia, cidadania e diversidade 

Foco: Cultura como direito humano por meio da garantia da cidadania, diversidade e 

participação ativa da sociedade no seu desenvolvimento e bem viver.  

Objetivo: Avaliar as possibilidades de ampliação e aperfeiçoamento dos canais de participação 

social como forma de garantir isonomia e diversidade no desenvolvimento das políticas públicas 

e da cultura no país.  

 

Comentário(s) do Colegiado: 

 

1. O Colegiado entende que o texto deve ser todo revisto, a fim de interligar os temas do 

Eixo, quais sejam: democracia, cidadania e diversidade. Nessa revisão: i) o termo 

“canais de participação social” deveria ser assim redigido: “mecanismos de participação 

e representação social para garantia do controle social...”; ii) no foco, inserir a ideia de 

“cultura como direito humano e constitucional”; iii) deve ser argumentada de forma 

adequada a ideia de diversidade, concatenada com democracia e cidadania. 

 

 

Eixo 5 – Política cultural, gestão e capacitação  

Foco: Política cultural, institucionalidade e gestão: cultura como instrumento de integração 

federativa, capacitação e formação de fazedores de cultura. 

Objetivo: Discutir mecanismos de melhoria institucionais e de gestão, além de capacitação de 

fazedores de cultura e dos instrumentos de implementação das políticas públicas para a cultura, 

como forma de (i) torná-las mais eficientes, eficazes e efetivas; e (ii) de promover a integração 

federativa, por meio do plano e do sistema nacional de cultura. 

 

Comentário(s) do Colegiado: 

 

1. O título do eixo deveria ser “Política Cultural: gestão e formação continuada” 

2. Onde se lê: “além de capacitação de fazedores de cultura”; deve-se redigir: “de 

capacitação de gestores e fazedores de cultura”. 

 

 

Eixo 6 – Preservação e salvaguarda do patrimônio cultural 

Foco: Os desafios atuais da preservação e salvaguarda do patrimônio cultural brasileiro: a 

gestão das responsabilidades concorrentes e a cooperação como estratégia para fortalecimento 

da política nacional de patrimônio cultural.  

Objetivo: Construir um discurso e estratégias que tornem operativa, eficiente e objetiva a 

complexa gestão do patrimônio cultural junto aos diversos agentes governamentais e em diálogo 

inteligente com a sociedade, bem como alicerçar uma visão que confira credibilidade e 

efetividade à política patrimonial pautada na cooperação como via para o compartilhamento de 

recursos e o desenvolvimento de uma governança patrimonial sustentável.  

 

Comentário(s) do Colegiado: 

 



  

 

 

1. Proposta de Redação: 

 

Foco: Os desafios atuais da preservação e salvaguarda do patrimônio cultural brasileiro: 

i) a construção e implantação do Sistema Nacional de Patrimônio Cultural, tendo a 

gestão das responsabilidades concorrentes, a cooperação e a gestão compartilhada como 

estratégia para fortalecimento da política nacional de patrimônio cultural, considerando 

a necessidade do estabelecimento de um pacto federativo aplicado à gestão do 

patrimônio.  

Objetivo: Construir estratégias para a gestão compartilhada do patrimônio cultural 

junto aos diversos agentes governamentais e em diálogo com a sociedade civil, bem 

como alicerçar uma prática que confira efetividade e sustentabilidade à política de 

patrimônio cultural. 
 



  

 

 

 

 EIXO 1 - ECONOMIA DA CULTURA E NOVAS TECNOLOGIAS  
 

FOCO: A economia da cultura e os desafios para a produção e difusão cultural em face das 

novas tecnologias. 

 

DESCRIÇÃO: Em sua dimensão econômica, a cultura se coloca como eixo estratégico para o 

desenvolvimento do país, por diversas razões. Primeiro, por uma questão de vocação: o Brasil é 

um país diverso e criativo, cuja produção cultural acumulada está seguramente entre as mais 

importantes do mundo. Trata-se, também de uma atividade econômica sustentável, que não 

polui o meio ambiente e depende estruturalmente do trabalho humano, pois máquinas jamais 

serão capazes de se expressar e encantar por meio da arte. E, por fim, trata-se de um setor 

intensivo em capital intelectual, um dos poucos em um país historicamente dependente da 

exportação de matérias primas e outras “commodities” de baixo valor agregado. Mas qual é, 

precisamente, o tamanho do setor? Qual sua contribuição para o PIB? Quantas pessoas 

emprega? Quanto gera em impostos, divisas e outras receitas para nossa sociedade? Qual seu 

impacto em cadeias intimamente relacionadas com a cultura, como turismo e tecnologia? Essas 

são questões essenciais que precisam ser respondidas se quisermos demonstrar objetivamente o 

impacto econômico do setor, atraindo com isso a atenção que ele merece.  

 

Além disso, as novas tecnologias abrem oportunidades e colocam o setor cultural diante de 

novos desafios, dado que os meios de produção, de distribuição e difusão, bem como os 

modelos de negócio, estão sendo alterados significativamente com o avanço da Internet. São 

mudanças que tendem a se acelerar ainda mais, especialmente com a chegada da Internet 3.0, a 

chamada “Internet das coisas”, para a qual a produção de conteúdos é insumo básico, colocando 

o setor cultural no topo da nova economia que se descortina. Diante desse novo cenário, como a 

produção cultural brasileira vem se conformando? Como as políticas públicas podem contribuir 

para fortalecer e dar segurança institucional para o desenvolvimento do setor cultural?  

 

 EIXO 2 - INFRAESTRUTURA CULTURAL, INTEGRAÇÃO E 

DESENVOLVIMENTO  
 

FOCO: Universalização e ampliação do acesso aos bens e serviços culturais por meio da 

ampliação, requalificação e integração da infraestrutura cultural para o desenvolvimento 

econômico e social no país.  

 

DESCRIÇÃO: No Brasil, a distribuição de espaços culturais reflete as desigualdades 

socioeconômicas. Ao mesmo tempo, verifica-se a falta de uma política estruturante que 

vislumbre sistematicamente a diminuição das distorções no acesso a equipamentos e instalações 

culturais. Neste sentido, a ampliação da oferta de infraestrutura cultural qualificada oferece uma 

oportunidade de garantia do exercício, por todos, dos direitos culturais previstos na 

Constituição. Para isto é preciso fortalecer e ampliar os mecanismos de financiamento da 

infraestrutura cultural e criar diretrizes de priorização e otimização dos recursos públicos 

aplicados na área. Algumas estratégias para a universalização e a ampliação do acesso aos bens 

e serviços culturais são as seguintes: (i) Criação da Política Nacional de Infraestrutura Cultural; 

(ii) Democratização e Ampliação do Acesso à Cultura por meio da Infraestrutura Cultural; (iii) 

Requalificação, construção, ampliação, reforma e modernização da infraestrutura cultural no 

País; (iv) Acessibilidade nos espaços Culturais; (v) Fortalecimento e ampliação dos mecanismos 

de financiamento da Infraestrutura Cultural; e (vi) Implementação de Política de 

Sustentabilidade nos espaços culturais.  

 

 EIXO 3 – CULTURA E SUSTENTABILIDADE  
 

FOCO: A sustentabilidade na produção de bens artísticos e simbólicos  



  

 

 

 

DESCRIÇÃO: Em 2011, o planeta atingiu impressionantes 7 bilhões de habitantes. As 

projeções para 2050 são ainda mais impactantes: 9,2 bilhões de habitantes, dentre os quais 6,2 

bilhões viverão em áreas urbanas. Claramente, esses números indicam que toda a variedade de 

bens e serviços, públicos e privados, precisarão ser produzidos para que esses cidadãos e 

cidadãs possam experimentar de forma plena o potencial humano. Nesse sentido, a cultura passa 

a desempenhar um papel ainda mais relevante no que respeita à transformação das relações 

sociais, com vistas a um modelo mais sustentável de sociedade. De fato, a cultura, em sua 

diversidade, precisa ser também compreendida como uma fonte de motivação e empoderamento 

para a cidadania; de resignificação de práticas, linguagens e costumes; bem como um relevante 

vetor para a geração de trabalho digno. Fica nítido, assim, que pensar e construir uma cidade 

mais humana passa necessariamente por um processo profundamente conectado com o fazer 

cultural em suas mais diversas nuances.  

 

Políticas culturais devem orientar-se para o desenvolvimento humano em sua totalidade. A 

cultura tem potencial de nutrir as capacidades e valores humanos. Nesse sentido é reconhecida 

como motor de promoção dos direitos humanos e das liberdades fundamentais por diversos 

documentos/tratados políticos internacionais. A criatividade humana é livre e dinâmica. O 

exercício do direito à liberdade de criação e expressão artística e cultural deve ser assegurado 

pelo Estado e por suas políticas públicas de cultura, de acordo com a Constituição da República 

Federativa brasileira de 1988. Desse modo, deve estar no cerne das ações governamentais dar 

condições materiais de criação, circulação e fruição de bens culturais à população brasileira. 

Esta promoção do acesso aos meios e insumos de produção artística e cultural e aos bens e 

serviços culturais tem como desafio ser de modo descentralizado territorialmente e socialmente 

equitativo, para fazer o enfrentamento dos desequilíbrios socioeconômicos e regionais 

existentes no país, manifestados na área cultural por uma expressiva concentração de recursos 

públicos e ações culturais nas maiores capitais. As ações públicas também podem estimular a 

exploração, a experimentação e a apropriação dos códigos e linguagens artísticas como forma de 

ampliação das percepções estéticas e da capacidade de inovação. Outro problema a ser superado 

são as condições de trabalho precário dos artistas, profissionais e “fazedores” de cultura. Como 

uma das formas de impulsionar o desenvolvimento humano e proteger e promover a diversidade 

das expressões culturais, faz-se necessário apoiar e incentivar a valorização e a difusão das 

manifestações culturais: manifestações das culturas populares, indígenas e afro-brasileiras e as 

de outros grupos e comunidades que compõem a sociedade brasileira. Para tanto, a interação 

entre as áreas de “educação” e “cultura” na perspectiva da formação integral do cidadão é fator 

imprescindível.  

 

Além disso, a cultura, na sua dimensão de produção simbólica, é o fator constitutivo do campo 

da construção da memória e do patrimônio. A natureza das atividades, bens e serviços culturais 

tem ao mesmo tempo dimensão econômica e simbólica. Nesse sentido, o fazer cultural é vetor 

estratégico para criação de empregos e renda, estimulando a inovação e o desenvolvimento 

sustentável. Simultaneamente é vetor para a disseminação de valores e traços culturais, 

promovendo a inclusão social e o sentimento de pertencimento. A memória artística e cultural 

deve ser compreendida como um patrimônio a ser tratado nas vertentes da identificação, da 

preservação e do acesso.  

 

Ao atuarem nessa perspectiva, instituições como museus, bibliotecas, arquivos e órgãos de 

preservação, articulam-se com seus públicos por meio de trocas de saberes e experiências. São 

processos dialógicos que ressignificam olhares e produzem valores inclusivos de relevante 

impacto social e econômico, e de grande potencial de contribuição para o desenvolvimento 

sustentável, integrando projetos de requalificação urbana, fortalecimento comunitário e 

dinamização de arranjos produtivos. As múltiplas atividades deles decorrentes geram trabalho, 

emprego e renda, estimulam o turismo e a circulação de produtos. No atual contexto social do 

Brasil, e no âmbito do presente momento do modelo econômico mundial, quais deveriam ser as 



  

 

 

contribuições esperadas dessas interações, e quais as estratégias para seu fortalecimento e 

potencialização?  

 

 EIXO 4 – DEMOCRACIA, CIDADANIA E DIVERSIDADE  

 

FOCO: Cultura como direito humano por meio da garantia da cidadania, diversidade e 

participação ativa da sociedade no seu desenvolvimento e bem viver. 

 

DESCRIÇÃO: A Declaração Universal sobre a Diversidade Cultural das Nações Unidas trata 

da importância da diversidade cultural como fator de desenvolvimento. Considera igualmente 

fundamental, a busca de uma existência mais satisfatória em termos intelectuais, emocionais, 

morais e espirituais.  

 

Em consonância com tais princípios, a Constituição Cidadã brasileira consagra valores de 

promoção da dignidade humana, do diálogo e da cooperação para o enfretamento das 

dificuldades e dos desequilíbrios econômicos e sociais do território nacional. Para tanto, há a 

determinação de promoção do acesso à cultura como elemento de integração e 

desenvolvimento. De fato, faz-se relevante para o País se conhecer e se reconhecer em sua 

diversidade, em suas peculiaridades, em sua originalidade, de maneira a aperfeiçoar o 

entendimento das convergências histórico-culturais, não apenas com a América Latina e com a 

Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, mas também com as comunidades das diversas 

culturas locais brasileiras e as dos imigrantes. Não por outro motivo, o País desempenhou papel 

de protagonista quando da aprovação da Convenção de Proteção e Promoção da Diversidade e 

vem buscando desde então o aperfeiçoamento de suas políticas públicas para o setor cultural. 

Por outro lado, para além da relevância óbvia e intrínseca de temas como diversidade e 

imaterialidade com vistas a uma formação humana, cidadã, há que se destacar que a diversidade 

cultural também pode ser interpretada como um dos ativos econômicos do País e, por 

consequência, uma variável estratégica do ponto de vista político e econômico. A ampliação da 

capacidade de inovação vem, dentre outros fatores, da exposição a expressões culturais diversas, 

que provocam o deslocamento da perspectiva, o estranhamento inquietante, a possibilidade de 

superação do medo do diferente. Nessa perspectiva as políticas culturais devem encontrar 

caminhos para estimular e mobilizar os saberes e habilidades dos indivíduos e comunidades de 

diferentes perfis para impulsionar o desenvolvimento, começando pelo seu próprio bem estar. 

Somos seres culturais.  

 

Aprendemos a dar sentido ao mundo e a nós mesmos a partir de linguagens, comportamentos, 

valores, tradições que se mantém e se renovam, impressos nas experiências culturais que 

vivenciamos, e que nos permitem sentir como parte de uma comunidade. Por isso é importante 

que tenhamos sociedades conscientes do valor da pluralidade de concepções espirituais, modos 

de conhecimento, condições sociais, características físicas, que nos constitui como humanos. 

Em especial se coloca o reconhecimento do campo de exercício da liberdade individual onde se 

insere a vivência da sexualidade. A cultura é uma riqueza em si, veículo para as identidades.  

 

O Ministério da Cultura adota a perspectiva de que estão em jogo objetivos amplos como a 

ampla participação social e a vitalidade da sociedade civil, traduzidas na manifestação de seu 

potencial criativo e na interação harmoniosa entre indivíduos e grupos. A Convenção sobre a 

Proteção e Promoção da Diversidade das Expressões Culturais da Unesco entende que os bens, 

serviços e atividades culturais são veículos para a identidade, para valores e para significados, e 

apesar de terem importante valor econômico, não são meras mercadorias ou bens para consumo 

ou troca.  

 

A política Cultura Viva, os programas dedicados ao livro, à literatura e à leitura, as ações 

dedicadas à educação, e à acessibilidade, traduzem em o compromisso do Ministério da Cultura 

de criação e fortalecimento de espaços para a multiplicidade de vozes manifesta no Brasil, 

traduzido em impacto no presente e legado para o futuro.  



  

 

 

 

Como agenda para o futuro, é adequado supor que seja preciso intensificar a cooperação e o 

diálogo, no momento em que os países membros das Nações Unidas aprovam duas complexas e 

ambiciosas agendas de desenvolvimento, consubstanciadas pelos Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável - Agenda 2030 e pela Nova Agenda Urbana, e dessa maneira se comprometem a 

combater a pobreza e as desigualdades; a promover a educação, a igualdade de gênero e o 

trabalho digno; bem como outros aspectos sociais, econômicos e ambientais. Por fim, faz-se 

necessário destacar que a integração das ações culturais brasileiras é não apenas um desejo, mas, 

fundamentalmente, uma necessidade ao desenvolvimento do país. As evidências internacionais 

são contundentes: por um lado, há a inequívoca relevância do tema e, por outro, existe a 

constatação do ínfimo contato dos países desenvolvidos com a produção dos países latino-

americanos e africanos.  

 

Para tanto, as políticas culturais no Brasil precisam aprimorar os canais de participação social e 

dos fazedores de cultura. O envolvimento e a sinergia entre a classe artística, proponentes, 

financiadores, público e demais agentes culturais é fator decisivo para o pertencimento e a 

participação ativa da sociedade no seu desenvolvimento cultural, formando uma rede de 

dinâmica de ganhos conjuntos. Os mecanismos de definição de políticas culturais e a utilização 

de recursos (como o FNC) e incentivos fiscais na área da cultura devem ser efetivados a partir 

de decisões conjuntas entre governo e sociedade civil, assim como serem dotados de 

mecanismos permanentes de medição de risco, de transparência, do uso de tecnologia e da 

aplicação de qualidade de gestão em todos os seus processos. Para tanto, é primordial fortalecer 

os mecanismos de apoio ao fomento, à difusão, à capacitação técnica e artística.  

 

Nesse contexto, as novas tecnologias, se bem utilizadas, se constituem como uma janela de 

oportunidade para ampliar os canais de participação social não só no âmbito institucional, mas 

na formação de redes e canais de comunicação entre produtores e de integração com o público. 

O processo de transformação social tem se acelerado em função do surgimento de novas 

tecnologias de comunicação e informação, gerando redes de sociabilidades inéditas até a 

atualidade e também proporcionando o desenvolvimento de um multiculturalismo decorrente do 

encurtamento das noções de tempo e espaço. Com isso, essa característica contemporânea traz 

novos desafios para articular produção cultural com os novos artefatos tecnológicos, 

democratizá-la socioeconomicamente e gerar novos arranjos produtivos no campo da economia 

da cultura. Entretanto, nada disso pode ser tratado sem se considerar as implicações sociais, 

políticas, econômicas e estéticas com o advento das novas tecnologias da informação para a 

cultura e para as artes.  

 

 EIXO 5 – POLÍTICA CULTURAL, GESTÃO E CAPACITAÇÃO  
 

FOCO: Política cultural, institucionalidade e gestão: cultura como instrumento de integração 

federativa, capacitação e formação de fazedores de cultura. 

 

DESCRIÇÃO: A gestão da política cultural é fundamental para consolidar processos de 

organização e institucionalização do campo da cultura. Nesse sentido, impõem-se desafios de 

diversas naturezas, entre os quais, no atual contexto, destacam-se quatro. O primeiro diz 

respeito à implementação dos marcos legais de solidificação e desenvolvimento institucional 

das políticas culturais. O Plano Nacional de Cultura (Lei nº 12.343/2010) e o Sistema Nacional 

de Cultura (art. 216-A da Constituição Federal) como instrumentos de regulação federativa para 

a cooperação intergovernamental da cultura são estratégicos para integração e desenvolvimento 

sociocultural e econômico. O segundo fator relevante é o aprimoramento da gestão de políticas 

e organizações culturais: técnicas de gestão e avaliação de políticas públicas de cultura. O 

terceiro elemento diz respeito a um dos requisitos essenciais para institucionalização, que é o 

financiamento da cultura: desburocratização do fomento da cultura, reorientação social dos 

incentivos à cultura e revisão da legislação fiscal. Um quarto elemento imprescindível nesse 

processo de institucionalização que é a formação e a capacitação qualificada dos agentes 



  

 

 

culturais. Por fim, nada disso pode ser viabilizado sem se discutir mudanças essenciais na 

legislação e nos instrumentos de fomento da Administração Pública Federal, de modo a adequá-

los às especificidades das artes e da cultura.  

 

 EIXO 6 – PRESERVAÇÃO E SALVAGUARDA DO PATRIMÔNIO CULTURAL  
 

FOCO: Os desafios atuais da preservação e salvaguarda do patrimônio cultural brasileiro: a 

gestão das responsabilidades concorrentes e a cooperação como estratégia para fortalecimento 

da política nacional de patrimônio cultural. 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO II 

 

PAUTA ESPECÍFICA DA REUNIÃO DO COLEGIADO SETORIAL DE 

PATRIMÔNIO IMATERIALl 

 

 

 

 

 



  

 

 

REUNIÃO DO COLEGIADO SETORIAL DE PATRIMÔNIO IMATERIAL DO CONSELHO 

NACIONAL DE POLÍTICA CULTURAL 

Brasília, 22 e 23 de novembro de 2016 

 

PAUTA ESPECÍFICA DO COLEGIADO 

 

1. INFORMES; 

2. ASSENTO DO COLEGIADO SETORIAL NO CONSELHO CONSULTIVO DO 
PATRIMÔNIO CULTURAL; 
 

3. CULTURA ALIMENTAR; 

4. INVENTÁRIO NACIONAL DA DIVERSIDADE LINGUÍSTICA – INDL; 

5. PLANO SETORIAL DE PATRIMÔNIO IMATERIAL; 

 


