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CARTA DO PRESIDENTE

Caro(a) prefeito(a),

Pretende-se nesta publicação mostrar que o investimento em cultura, além 
de uma forma de atração de investimentos e de melhoria da qualidade de 
vida da população pode ser uma solução criativa para os problemas sociais 
e, inclusive, uma alternativa para a geração de emprego e renda. 

No Brasil, os governos não tratam o investimento em cultura como prioridade. 

Não se trata de passar a cultura à frente do provimento das demandas com 
educação e saúde da população, mas de criar as condições mínimas para 
tratar da temática da cultura como algo frutífero e duradouro. Dar o passo a 
fim de iniciar a construção de soluções culturais conjuntas com a população.

Para isso, serão apresentadas diferentes abordagens conceituais da cultura, 
avaliando o impacto na realidade municipal, as principais opções de finan-
ciamento da cultura, os erros e os acertos, os casos de sucesso e um passo-
a-passo de como estruturar a área da cultura em seu município. 

 Apresentamos sugestões simples que poderão estar previstas no PPA desde 
o primeiro ano e que trarão um resultado significativo para o processo de 
construção de uma política cultural em seu município. 

São passos simples, mas que poderão trazer mudanças definitivas na vida 
das pessoas e na realidade do município, pois todos aprenderão a preservar 
e a cultivar o patrimônio cultural próprio.

Paulo Ziulkoski
Presidente da CNM
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1 
O que a cultura tem a 

ver com meu município?
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Investir em cultura pode ser a saída inteligente para resolver muitos proble-
mas de seu município. Ela pode ser a alternativa viável para resolução de 
vários problemas: a inclusão social de jovens à sua profissionalização no 
meio cultural ou a geração de emprego e renda para diferentes setores. 

Cada vez mais se fala não apenas na cultura como a forma de manifestação 
e registro das crenças de um determinado povo, mas também na verdadeira 
economia da cultura. Hoje, os países exportam cultura. Atrelada ao turismo, 
ela é um forte atrativo para o desenvolvimento local. Cada vez mais se 
procura novos roteiros culturais e turísticos ainda inexplorados. 

A cultura local é interessante e atrativa, só precisa ser divulgada. Para atuar 
em cultura, o município não precisa concorrer com os roteiros culturais 
tradicionais, como Paris e Nova York. Cada vez mais, vemos municípios 
diversificando suas economias com a criação de um ambiente cultural in-
teressante para atração de público, turistas e investimentos. 

Temos hoje a disputa entre o melhor São João do Nordeste, entre Caruaru e 
Petrolina, a briga dos bois do Festival de Parintins, apresentação de ópera no 
Teatro Amazonas, festivais de dança de tribos Ianomâmi, Circuito Mundial 
de Rodeio, em Barretos, Festival da Literatura em Parati e inúmeros festivais 
folclóricos, de artesanato e culinária, para citar os mais comuns. 

Muito pode ser feito. Basta começar com o entendimento da realidade lo-
cal. O Poder Público só precisa estimular o que é relevante para as pessoas 
da região. Não adianta tentar importar cultura. Cultura é algo que floresce 
espontaneamente entre os povos.

O Brasil possui grande diversidade cultural em razão de seu processo de 
colonização, ocupação e povoamento. Temos no país representantes de todos 
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os povos, raças e crenças, cada um deles com traços típicos dos lugares 
de onde vieram e, mesmo assim, já caracterizados pela essência cultural 
brasileira. Aqui vemos professoras brasileiras, de descendência japonesa, 
dando aula de lambada e samba de gafieira, navegamos do maracatu à 
bossa nova sem perder o ritmo, temos vários movimentos regionalistas, um 
dos mais atuantes é o movimento tradicionalista gaúcho que, por meio de 
danças, músicas e comportamento típico difunde sua cultura pelos lugares 
por onde passa. Enfim, são movimentos de regiões distintas que festejam 
suas características como algo único que merece ser cultivado.

Joinville, em Santa Catarina, abriu a única sede mundial do balé Bolshoi 
e, hoje, o Brasil exporta bailarinos e talentos. Há escolas de música que 
ensinam violino no Serrado nordestino, o clube do choro, em Brasília, la-
pida a formação e a preparação de verdadeiros mestres do violão brasileiro 
(passando do choro ao erudito com maestria). 

Existe a cultura do campo, da viola de cocho, no interior do Mato Grosso e 
Mato Grosso do Sul, duelo de repentistas no Nordeste. Enfim, tudo é cultura 
e tudo pode ser desenvolvido, estimulado e explorado economicamente.

Seu município também tem cultura e exporta cultura. Por vezes, só não sabe 
como transformar a manifestação cultural numa forma de estímulo à econo-
mia local. Cultura pode facilmente ser transformada em geração de renda, 
emprego, melhores condições de vida e melhor desenvolvimento humano.

A cultura resgata as pessoas para uma posição social mais digna, diminui 
as desigualdades sociais, rompe paradigmas, aumenta a auto-estima e cria 
novos modos de se ver o mundo.

Isso tem tudo a ver com seu município! 
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2 
Origens da cultura e o 

poder local
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Conceitualmente pode-se entender que há cultura desde início da huma-
nidade, com um grande salto perceptível a partir do surgimento da escri-
ta. No entanto, desde a formação das primeiras comunidades, as pessoas 
organizavam-se em torno de agricultura, cultos, ritos, formas de trabalho, 
grupos sociais, interesses comuns e procuravam de várias formas cultivar 
e preservar suas tradições e costumes.

Tínhamos a transmissão da cultura oral, herdada dos antepassados. Ainda 
hoje a cultura popular se dissemina da mesma forma. 

Com o passar do tempo, a cultura começou a ganhar destaque econômi-
co e interesse social. A cultura desenvolveu uma dinâmica própria e pas-
sou a ser estimulada em toda a sociedade. Com isso, ela se diversificou e 
universalizou.

Hoje podemos ver o resultado desse processo nos diferentes movimentos 
artísticos culturais, na música, canto, dança, teatro, literatura, cinema, ar-
tesanato e outros que existem no mundo. 

Vimos que o nascedouro de todo o movimento cultural se deu nos pequenos 
agrupamentos humanos. O município hoje é o grande representante do poder 
local, por isso, tem de ser o protagonista e o estimulador na identificação 
das características e potencialidades da sua comunidade, bem como agente 
executor das políticas de incentivo à cultura, atuando de forma próxima e 
direta às pessoas. Por fim, tem de ser o guardião do patrimônio histórico e 
cultural da sua localidade. 
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2.1 Desafios da cultura no mundo atual

O mundo evoluiu e a sociedade se globalizou, os meios de comunicação 
transformaram a forma de acesso e a interação entre as pessoas. Isso alterou 
radicalmente a forma de se produzir e disseminar cultura.

Muito da forma de se produzir e armazenar cultura também evoluiu, no 
entanto, as estruturas tradicionais e mais antigas continuam válidas. O im-
portante é que nesse novo meio social, as manifestações culturais que não 
conseguem ser absorvidas pela mídia, pela Internet, pela nova linguagem 
dos jovens e pelas novas formas de interação social sofrem sério risco de 
perderem público, visibilidade e algumas até de serem extintas. Temos 
percebido uma mortalidade tremenda de línguas locais e regionais, em 
uma velocidade antes sem precedente. A cultura deixou de ser um simples 
registro do processo de criação humana, da arte, da intelectualização para 
se transformar em um produto de consumo e, portanto, descartável. 

É preciso aprender com essa nova dinâmica a fim de criar produtos culturais 
que possam ser consumidos no município. 

O patrimônio cultural municipal precisa ser constantemente reinventado. 
Tem de ser passível de ser revisto para que siga atual, interessante e atrativo 
para diferentes públicos e mídias e, por fim, acessível a todas as camadas.

O tratamento da cultura no município deve ser feito em duas linhas: Uma 
de manutenção das estruturas locais e outra da divulgação do patrimônio 
local constantemente remodelado para o mundo. 
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3 
Novos mercados e leis 
de incentivo cultural
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Diante das mudanças do cenário mundial, surgem desafios para tornar 
a cultura um novo mercado potencial para o município e seus cidadãos. 
Isso pode ser visto em ações com impacto no estímulo à produção cultu-
ral, à inclusão social e à geração de renda. A cultura pode mudar a reali-
dade de uma região ou de todo o município. 

Uma das formas é fomentar a criação de parcerias entre as iniciativas privada 
e pública, por meio de leis e fundos municipais de incentivo à produção 
cultural, patrocínios, prêmios culturais, etc. Tanto os patrocinadores saem 
beneficiados pela imagem positiva que a cultura agrega às suas marcas, 
quanto o município tem sua imagem difundida nacional e internacional-
mente. Criam-se boas práticas e a população reconhece e se orgulha de sua 
realidade.
 
Outra forma é estimular que as parcerias dêem suporte a projetos na área 
cultural para as populações mais carentes, facilitando o acesso a profissio-
nais qualificados para ensino de música, artes plásticas, artesanato, etc., ou 
no provimento de infra-estrutura de apoio como prédios, bibliotecas, casas 
de cultura, teatros, etc. 

As leis de incentivo cultural e as ações de fomento poderão promover o 
nascimento de projetos que não possuem potencial econômico ou grandeza 
de escala, isso garante o estímulo ao desenvolvimento e à produção local. 
As parcerias podem incubar projetos inovadores até que eles ganhem corpo 
e possa se sustentar economicamente. 

No plano federal, basicamente existem duas formas de incentivo a projetos 
culturais: A Lei Rouanet e o Fundo Nacional de Cultura.
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A Lei Rouanet oportuniza com incentivo fiscal a canalização de recursos 
para os diversos setores culturais e institui o Plano Nacional de Apoio à 
Cultura/Minc. É formada pelo dispositivo:

Mecenato-incentivo fiscal: possibilita que as pessoas físicas e ju-•	
rídicas tenham acesso a financiamentos de projetos culturais por 
meio de doações e patrocínio com direito a posterior dedução de 
um porcentual do valor patrocinado no imposto de renda.

O Fundo Nacional de Cultura é um fundo vindo de arrecadação e outros 
recursos públicos, que autoriza ao Ministério da Cultura a patrocinar di-
retamente os projetos culturais mediante convênios. Ele financia até 80% 
do projeto exigindo uma contrapartida de no mínimo 20% do produtor 
cultural. Sua forma de utilização é por meio de editais e políticas públicas 
de cultura.
 
No Brasil, pelos registros que se tem, o Poder Público tem se preocupado 
oficialmente no fomento e preservação do patrimônio cultural desde 30 
de novembro de 1937 . A partir dessa data, consedeu-se oficialmente 
respaldo para a proteção e desenvolvimento cultural no país, passando 
a ser dever em todas as instâncias da administração pública a gestão 
dos bens culturais.

A principal previsão de suporte à cultura está na Constituição Federal, 
que dá amplitude e garantia ao pleno exercício dos direitos culturais e 
acesso a fontes da cultura nacional, como apoio, difusão e valorização 
das culturas populares, indígena, afro-brasileiras e outros grupos étnicos 
que povoaram o Brasil.
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Também a Emenda Constitucional no 48 de 2005 prevê a elaboração do 
Plano Nacional de Cultura, que se encontra em tramitação na Comissão de 
Educação e Cultura da Câmara dos Deputados sob a forma de Projeto de 
Lei, que servirá para determinar e orientar toda a política cultural, dinami-
zando o processo de produção, uso e gestão dos recursos financeiros pelos 
órgãos públicos.

 Desta forma, é importante que as prefeituras criem meios de buscar estes 
recursos para ampliar a criação e a produção cultural.

Outra forma de incentivo é a criação dos Fundos Municipais de Cultura. 

Com eles, os municípios podem criar ações e políticas ligadas diretamente 
a seu interesse. Um dos grandes objetivos a ser atingido pelos fundos é 
estimular a produção cultural local, para que seja garantido o acesso das 
pessoas às atividades culturais, o investimento em projetos inovadores ou 
coletivos que tenham sentido e significado para a população local, princi-
palmente a de baixa renda. 

Esta é uma forma também de garantir a materialidade das ações de preserva-
ção do patrimônio cultural, podendo ser utilizado para promover as formas 
de expressão, os modos de criar, fazer e viver; as criações científicas, artísti-
cas e tecnológicas; as obras, os objetos, os documentos, as edificações e os 
demais espaços destinados às manifestações artístico-culturais; os conjuntos 
urbanos e os sítios de valor histórico, paisagístico, artístico-arqueológico, 
paleontológico, ecológico e científico, conforme descrito no artigo 216 da 
Constituição Federal. 
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A origem desses fundos é diversificada e poderá ser de contribuições, trans-
ferências ou de ajuda financeira de verbas públicas ou privadas. As empresas 
privadas poderão participar com destinação de parte das suas receitas para a 
cultura. Outra vantagem é que a utilização dos recursos ocorrerá de acordo 
com as prioridades estabelecidas, pelo Conselho Municipal de Cultura, 
trazendo a responsabilidade para os atores locais. 

Há outras formas, como os Fundos Estaduais, projetos de cooperação in-
ternacional e parceria, que também devem ser verificadas. 
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4 
O que fazer para 
a cultura gerar 

desenvolvimento e 
renda
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Ao observarmos os dados da economia mundial, podemos comprovar que 
após a indústria de armamentos e a de alimentos as atividades vinculadas 
à cultura são geradoras da terceira maior receita do mundo.

A cultura pode ser uma alternativa para gerar ou ampliar a renda no muni-
cípio e um fator crítico para provocar o desenvolvimento. 

Para isso é preciso:

Diagnosticar o Potencial Cultural local: mapeie quais são as condi-1. 
ções de exploração econômica e turística do patrimônio cultural de 
seu município. Realize um Estudo de viabilidade de investimento 
em cultura. Este documento será útil para o prefeito planejar suas 
ações e para ponderar possíveis ações de investimento de empresas 
e parceiros no município. 
Prever o investimento em cultura no seu Plano Plurianual – PPA. 2. 
Trabalhe com estimativas mínimas de aporte financeiro no decorrer 
dos quatro anos de gestão. A prefeitura só poderá executar o que 
estiver previsto no PPA.
Criar uma estrutura mínima de pessoas e as capacitar para o trata-3. 
mento do tema da cultura na prefeitura. Dê preferência aos funcio-
nários de carreira, pois eles permanecem na administração pública. 
Atenção: não é preciso criar um departamento ou uma secretaria 
logo de início. Evite gastos desnecessários até conseguir incorporar 
o resultado do estudo de viabilidade de investimento em cultura 
como meta de seu governo. 
Conhecer boas práticas de gestão cultural em municípios ou re-4. 
giões semelhantes à sua. Espelhe-se em exemplos nacionais e 
internacionais. 
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Definir metas claras e factíveis.5. 
Criar roteiros culturais envolvendo:6. 

a. Investimento em estrutura física (museus, bibliotecas, pré-
dios, acervos, etc.). 

b. Capacitação de equipes e pessoas para atuar em cultura. 
c. Inclusão da cultura como temática da rede de ensino mu-

nicipal ou de outras áreas em que o município tenha in-
fluência direta. 

Promover na mídia local as ações de incentivo à participação popular.7. 
Apoiar eventos e festivais que promovam a cultura local. 8. 

A cultura não deve ser vista como o principal ator ou agente gerador de 
desenvolvimento e sim como um indutor. Mesmo com ações deficitárias, 
ela é ponto decisivo para a atração de investimentos. Novos investimentos 
podem mudar a realidade social e econômica do município. Locais com 
alto índice de educação e cultura são opções naturais para empresas de alta 
tecnologia, setores de serviço, área mercados inovadores, etc.

O plano estratégico de nossos municípios pode prever a inclusão do muni-
cípio como um pioneiro na sociedade de informação, para tanto é preciso 
ter um alicerce cultural maduro e auto-sustentável. 

4.1 Como fazer 

Investir em cultura é algo que requer planejamento, constância de espírito e 
capacidade de atuar em longo prazo. O prefeito que opta por investir em cul-
tura sabe que disputará uma maratona e não uma corrida de 100 metros. A cul-
tura exige investimentos sérios, com características estruturantes, formadores 
dos amálgamas das crenças que queremos dividir com as gerações futuras. 
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Se acreditamos na dança, na formação cultural, na reprodução de nossas 
crenças e de nossos valores, temos de fazer isso desde cedo, ensinar os 
filhos, estimular as crianças e criar condições para que o desenvolvimento 
humano aflore. Não se forma um pianista em 15 minutos, nem se cria um 
gênio literário se ele não for primeiro alfabetizado. 

Investir em cultura é lapidar o processo de formação social, para, depois, 
dar condições a que diversas manifestações culturais se desenvolvam por 
si próprias. 

Para isso, é preciso criar ambientes propícios para essa atuação. Os muni-
cípios têm papel fundamental nesse cenário. É necessário, apenas:

Ter pessoas interessadas no desenvolvimento da cultura e aptas 1. 
para fazê-lo.
Fazer a interlocução com os vários segmentos criadores.2. 
Fomentar a promoção e o desenvolvimento da cultura local, ge-3. 
rando conhecimento novo.
Transformar a questão cultural em um produto que possa ser ven-4. 
dido (revisto e atualizado).
Montar uma estrutura mínima de operação.5. 
Incentivar a descoberta de novos talentos.6. 
Realizar planos de investimento e políticas de incentivo fiscal.7. 
Atuar de forma pró-ativa junto aos setores públicos e privados para 8. 
a construção de parcerias.
Estimular a participação popular.9. 
Valorizar a diversidade étnica, permitindo a segmentação das ati-10. 
vidades de forma integrada.
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Descentralizar as atividades culturais nas diferentes regiões e 11. 
bairros do município.
Promover intercâmbio, fóruns, palestras, seminários e cursos 12. 
para a população.

Essas ações podem variar quanto à forma e à intensidade de acordo 
com o tamanho do município, suas características físicas ou atributos 
culturais existentes. 

Para municípios médios e grandes, vale uma ação direta, a criação de uma 
área de cultura na estrutura formal. Para os municípios pequenos, sugere-
se um início menos custoso e o crescimento de acordo com o aumento das 
atividades a serem realizadas. 

Um dos principais erros do investimento em cultura é atuar apenas na 
promoção esporádica e desordenada de eventos. Faça um planejamento de 
médio e longo prazos. 

As ações de muitos municípios ficam restritas à realização da Festa da 
Cidade, da Festa da Lavoura, Festa da Padroeira, etc. Essa é uma forma de 
expressar a cultura local, mas não deve ser a única forma. 

É importante que cada município consiga criar sua hierarquia de prioridades, 
embasada no diagnóstico técnico das potencialidades de desenvolvimento 
da cultura no local. 

No Brasil, investir em cultura sempre foi visto com baixíssima prioridade e 
temos, em função disso, o sucateamento de grande parte da estrutura física 
de nosso patrimônio cultural, a desarticulação das redes produtivas, dos 
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roteiros turísticos culturais e a própria migração dos artistas para outros 
locais à procura de novas oportunidades. Muitos prefeitos têm dificuldade 
de tratar a cultura como patrimônio municipal efetivo e rentável e como 
um excelente mecanismo de fomento ao desenvolvimento. 
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5 
Como definir a 

estrutura para trabalhar 
com a cultura
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A definição da estrutura é um ponto crucial no desenvolvimento de ações de 
cultura. Por um lado pode ser muito positivo, pois a criação de secretarias, 
departamentos, órgãos, etc. podem dar legitimidade política e operacional 
para o secretário e o agente da área. No entanto, por vezes, a criação de uma 
estrutura muito grande ou inchada pode levar a gastos desnecessários que 
seriam melhores aplicados em ações pontuais de incentivo à cultura.

Em quaisquer dos casos cabe ao prefeito e à sua equipe de governo de-
terminar qual o tamanho da estrutura e a quantidade de recursos que se-
rão destinados na manutenção da cultura nos quatro anos de sua gestão. 
A separação da estrutura de cultura num ambiente formal facilita a gestão 
dos recursos vinculados às bibliotecas, aos museus, à preservação de sítios 
arqueológicos, etc.

Apresentamos abaixo algumas sugestões mínimas de estruturas que podem 
ir progressivamente sendo ampliadas e sofisticadas. Vale ressaltar que, entre 
todas, a mais importante é a da criação do Conselho Municipal de Cultura, 
por ser ele o ator legítimo para definir as diretrizes da cultura do município, 
decidir sobre a gestão do fundo municipal de cultura e garantir a ampla 
participação de diversos setores da sociedade. 

Secretaria da Cultura: Pode ser a estrutura formal de gestão das políticas 
de cultura no município. A criação da secretaria permite uma representati-
vidade política e mais facilidade na alocação de recursos e na manutenção 
dos bens públicos relativos à cultura (casas de cultura, museus, bibliotecas, 
etc.). Pode ser a orientadora de projetos de estudo e pesquisa, envolvendo 
a cultura local e a participação dos jovens na descoberta de suas origens. 
A institucionalização traz consigo um grupo de pessoas para trabalhar na 
temática da cultura. Vale, portanto investir em capacitação e na segmentação 
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de ações de longo prazo para que seja possível disseminar internamente o 
orgulho de o município ter cultura própria, pois isso facilitará até mesmo a 
manutenção da secretaria no tempo. 

Departamento ou Diretoria de Cultura: Caso não seja o possível criar 
diretamente uma estrutura formal, é importante ter uma área e delegar um 
responsável para tratar do tema da cultura. O Departamento de Cultura pode 
fazer parte de outra secretaria de maior porte como a de Educação, Gabinete 
do prefeito, Desporto ou Assistência Social, etc. 

Tal ação traz vantagens, mas, também, alguns riscos. Como principal van-
tagem, por exemplo, ao inserir o Departamento de Cultura na Secretaria 
de Educação, teríamos a facilidade de inserir a rede pública municipal 
na discussão da temática da cultura. Como risco, os municípios têm uma 
tendência a querer aplicar os recursos específicos da manutenção e do de-
senvolvimento do ensino em atividades culturais. Isso é um grande erro e 
não deve ser cometido. 

As ações de desenvolvimento da cultura para todo o município não podem 
estar “lastreadas” nos recursos da Educação. Ao menos, não nas que sejam 
oriundas de verbas vinculadas, com destinação específica, como, por exem-
plo, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 
Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb). 

Esse departamento deve ter por finalidade implantar as políticas de desenvol-
vimento das atividades culturais e até o de incentivar a discussão no âmbito 
local. Ele pode prestar um grande serviço, auxiliando na identificação dos 
projetos que atendam às necessidades e às expectativas do município e pode-
rá prever planos para atuar com outras secretarias para seu desenvolvimento. 
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Quando pensamos na infra-estrutura mínima da cultura, sempre pensamos 
nos custos atrelados a ela; no entanto, é possível conseguir muita capaci-
dade produtiva e mão-de-obra super qualificada por meio de incentivo a 
atividades voluntárias. 

Muitos professores, artistas, músicos possuem interesse na manutenção 
de suas atividades ou na criação de uma rede de relacionamento voltado à 
cultura. Por vezes por meio de parcerias eles podem auxiliar na formação 
de grupos, classes, escolas de cultura e arte a custos pequenos, de forma 
gratuita ou com uma remuneração simbólica paga pelos próprios alunos. 

Mais importante que tentar fazer o melhor para cultura é garantir as con-
dições mínimas para que ela floresça, de tal forma que o ambiente da ad-
ministração pública municipal seja visto como o destino natural para os 
novos talentos. De toda forma, essas estruturas mínimas deverão propiciar: 

O mapeamento da pontencialidade cultural do município e da região 1. 
(com avaliação de complexidade).
A integração dos diferentes segmentos.2. 
A promoção de espaço físico para atividades. 3. 
A busca de apoio financeiro.4. 
A escolha de pessoas, grupos e atores, dentro e fora da prefeitura, 5. 
propensos a atuar com a cultura. O Poder Público precisa atuar na 
formação de redes de difusão da cultural.
A garantia da preservação do patrimônio histórico e da cultural da região.6. 
A ocorrência de um “efeito multiplicador” que permita a abertura de ca-7. 
nais de diálogo para a formatação e a criação de novos projetos culturais.
A abertura de canal de diálogo qualificado e permanente com produto-8. 
res, operadores, empresas e órgãos públicos vinculados à cultura. 
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6 
Conselho municipal de 

cultura
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Órgão colegiado que faz parte da estrutura básica do desenvolvimento da 
cultura do município e propõe a formulação de políticas públicas, com a 
participação ativa da sociedade civil e de parceiros da iniciativa privada e 
pública.

Concilia interesses, auxiliando no desenvolvimento cultural, com a parti-
cipação de agentes do setor público e empresas privadas, usando recursos 
financeiros próprios, ou constituídos de fundos para o fomento cultural e 
oriundos de incentivos tributários beneficiados por renúncia fiscal. 

O Conselho proporciona a abertura de espaços para a participação de re-
presentantes da sociedade e agentes ligados a políticas, produção e gestão 
cultural, estabelecendo discussão qualificada. Terá suas atenções voltadas 
para as necessidades e para os requerimentos do segmento, auxiliando 
na qualificação e no desenvolvimento mais eficaz do produto cultural, 
tornando-se um elo com todos envolvidos no processo.

Por sua característica decorrente da legislação, os conselheiros deverão 
se manter isentos em suas avaliações, tornando o processo transparente, 
permitindo o acompanhamento mais próximo da sociedade civil e das co-
munidades envolvidas.

6.1 Atribuições do Conselho

É um órgão com a participação do Poder Público e da sociedade civil, sendo 
uma de suas atribuições colaborar na gestão e na fiscalização das políticas 
de incentivo e desenvolvimento da cultura, participando no estabelecimento 
de prioridades e diretrizes.
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São de sua responsabilidade as ações propositivas e fiscalizadoras em rela-
ção aos agentes culturais públicos e privados, ligados à execução de projetos, 
à aplicação dos fundos, aos demais recursos financeiros e políticas voltadas 
à cultura, fortalecendo a atividade no desenvolvimento dos municípios.

Tem as funções principais e de relevante importância, as normativas, as 
deliberativas, as consultivas, as fiscalizadoras e as julgadoras de mérito 
de projetos, auxiliando na formação de diretrizes orientadoras na gestão, 
assumindo as funções incondicionais de isenção e sem envolvimento em 
considerações políticas.

Os conselheiros devem ser escolhidos de forma criteriosa e participativa 
da comunidade e terão poder de autonomia nas discussões e nas decisões e 
suas funções serão consideradas de relevante interesse público.
 
6.2 Implantação do Conselho Municipal

A implantação do Conselho deverá ser antecedida por um debate com re-
presentantes do Poder Público e da sociedade civil organizada, interessada 
e participativa na produção cultural.

Proporcionar um debate entre o Legislativo, o Executivo municipal e os 
segmentos culturais interessados, dando oportunidade à participação na 
elaboração e na discussão do processo de implantação. Para a formação do 
Conselho sugere-se que exista um anteprojeto que estruture minimamente 
sua constituição.

A implantação é importante para toda a comunidade, pois permite e es-
timula o envolvimento de pessoas interessadas e preferencialmente com 
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conhecimentos do segmento, que agregam e difundem experiências acu-
muladas, construindo um clima participativo.

6.3 Composição do Conselho

Na composição do Conselho é importante que se mantenha o equilíbrio, 
para haver igualdade na participação do número de representantes, indi-
cados pelo Poder Público e aos escolhidos pelas entidades da sociedade 
civil organizada.

Para o município, a participação de toda a comunidade ligada à produção 
cultural, como gestores, produtores, clubes sociais que desenvolvem ati-
vidades culturais, associações étnicas, universidades, escolas, academias 
literárias, setores ligados a ciências humanas, livros, folclore, cinema, au-
diovisual, carnaval, artes plásticas, museus, bibliotecas e outros, é muito 
importante pelo momento enriquecedor que o debate proporciona. 
 
Para a definição do número de conselheiros, cabe uma avaliação e discus-
são com toda a comunidade envolvida e dependerá dos segmentos que irão 
participar. Deverá ter um conselheiro titular e um suplente os quais exerçam 
atividades ligadas e tenham conhecimento da produção cultural.

É importante que haja condução democrática, por meio de ações que am-
pliem ao máximo o livre acesso da população interessada, materializada 
nas diversas manifestações. 
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7 
Outros órgãos 

importantes na difusão 
cultural
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7.1 Casas de cultura
 
Na maioria dos municípios existe uma valorização muito grande, pois são es-
paços importantes na produção e na divulgação cultural, que visam à cidadania.

Elas podem congregar diversas atividades e diversos segmentos, como pro-
gramações com artistas, professores, pesquisadores, pensadores, estudiosos, 
formando grupos de debate, críticas, seminários e estudos, proporcionando 
divulgação e ampliação do conhecimento.

Servirão de estímulo para a formação de novos criadores da cultura e prati-
camente como escolas de formação. Trarão o estímulo à produção artística 
local, regional, nacional e internacional, abrindo espaços para mostras, 
exposições, espetáculos e intercâmbio.

As ações das Casas de Cultura precisam estar articuladas a uma estratégia 
de divulgação. De nada vale ter um acervo maravilhoso ou um riquíssimo 
calendário de atividades se não houver visitação e participação da população 
local e de turistas.

É preciso facilitar o acesso aos patrimônios culturais, com a criação de 
calendário de atividades, divulgação das informações nos sites, além de 
buscar incentivos aos processos de visita. 
 
Muitas vezes, o próprio processo de criação da casa de cultura pode ser uma 
forma de revitalização do bairro ou da região, pela valorização e restauração 
de prédios históricos da região ou de casas com significado histórico para a 
comunidade: engenhos, moinhos, estação ferroviária abandonada ou algo 
com significado relevante para a região. 
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7.2 Bibliotecas

Bibliotecas são fundamentais para a formação de qualquer criança, jovem 
ou adulto. Mesmo com a evolução da Internet e dos meios de comunica-
ção, o acesso à leitura em mídia escrita e o estímulo à formação de jovens 
leitores têm uma relação direta com a existência e o hábito de freqüentar 
bibliotecas. 

Tem-se percebido em diversos projetos experimentais que a própria criação 
de bibliotecas volantes já causa um impacto cultural significativo na vida 
das pessoas. O acesso a livros e o incentivo ao hábito da leitura são fatores 
fundamentais para a formação cultural de um povo. E, por isso, a existência, 
a qualidade e o acervo de uma biblioteca são profundamente relevantes. 

A biblioteca é um centro irradiador de informação, divulgação e produção 
de conhecimentos, ao mesmo tempo estimulador do desenvolvimento inte-
lectual e não deverá ser considerada como um local somente de consulta ou 
guarda de livros. Tendo em vista que é um local onde se reúnem coleções 
de livros, documentos e publicações, disponibilizados ao público em geral 
para consulta e estudos.

Recomenda-se que além do prédio físico, do acervo e da manutenção dos 
volumes também se pense nas questões de acessibilidade. Aconselha-se 
que as bibliotecas tratem a temática dos deficientes visuais e auditivos no 
provimento de material e conteúdo para aprendizagem. Na construção dos 
prédios, não somente das bibliotecas, mas de todos os órgãos públicos – 
teatros, casas de shows, etc. –, é preciso pensar no acesso aos portadores 
de necessidades especiais, como cadeirantes e pessoas com dificuldade de 
locomoção. Permitir a inclusão cultural da pessoa passa pela capacidade 
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de incluir a pessoa fisicamente ao convívio social e às atividades providas 
pelo Poder Público. A localização é um dos pontos importantes, pois quanto 
mais fácil o acesso melhor para o estímulo à sua utilização.

A implantação da biblioteca municipal se dará por iniciativa do prefeito, 
enviando uma Lei ao Legislativo Municipal, que regularizará e dará forma 
para seu funcionamento, padronizando a estrutura, definindo competências, 
quadro funcional e funções.

7.3 Museu

Os museus são entidades permanentes e sem fins lucrativos a serviço das co-
munidades, abertos ao público. Há muitos anos tem participação importante 
na história das comunidades, estados e países. Tem por objetivo pesquisar, 
guardar e preservar o patrimônio histórico e cultural.

Sua principal missão é coletar peças e objetos que por meio de aquisições e 
doações serão conservados, guardados e preparados para serem expostos – 
principalmente aqueles raros ou de difícil aquisição dada sua importância e 
valor histórico – com o objetivo de lazer, educação e estudos. Essas entida-
des poderão ser estabelecidas em prédios ou parques, abrangendo a cultura 
local, regional, estadual, nacional e por segmentos étnicos e culturais.

A constituição do museu depende de iniciativas dos poderes públicos mu-
nicipais e da comunidade interessada em sua legalização, definição jurí-
dica à sua existência e funcionamento com organograma do município. É 
importante ressaltar os princípios, os objetivos, as funções e os apoiadores 
do museu. Para dar apoio e estímulo na constituição, na manutenção e no 
crescimento, existem instituições nacionais e internacionais de fomento 
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envolvendo aspectos operacionais à formação de museólogos. São eles: 
Icom associado à Unesco, sediado em Paris. Aqui no Brasil temos os seguin-
tes organismos de apoio e incentivo: Cofem-Corem, CFB-CRB, Confea-
Creas e Iphan. No glossário, anexo, há uma breve apresentação de cada 
uma dessas entidades.

7.4 Associaçâo de amigos do museu

 É uma entidade civil, de direito privado e sem fins lucrativos, constituída de 
sócios, pessoas físicas e jurídicas, simpatizantes, colaboradores voluntários, 
que queiram contribuir com o museu e auxiliar na mobilização da sociedade 
civil, proporcionando participação efetiva na administração do órgão.

Tem por objetivo apoiar as atividades culturais e artísticas, participando na 
preservação, na defesa e na divulgação de seu acervo e patrimônio histórico. 
Além de trabalhos voluntários, poderá receber dotações e doações de órgãos 
públicos, individuais e privados.

 A Associação poderá atuar na promoção de conferências, simpósios, semi-
nários, exposições, reuniões e ações comunitárias, que auxiliem a dinamizar 
as atividades do museu. Há uma conscientização das pessoas, da sociedade 
civil e dos meios culturais e científicos quanto às transformações sociais 
que estão acorrendo, cada vez maiores, e, diante desses fatos, a participação 
nos museus passa a ter bastante importância.
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8 
Turismo cultural
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O Brasil é riquíssimo culturalmente e poderá se beneficiar, estimulando 
uma outra área importante economicamente: o turismo. A parceria entre 
essas duas atividades estimula um crescimento maior em razão da circu-
lação de pessoas com poder aquisitivo e um rol de interesses diferencia-
do. O impacto na economia local é facilmente perceptível. 

Programações culturais bem organizadas e divulgadas atraem sempre núme-
ro significativo e circulação de público em função de apresentações teatrais, 
cinema, danças, música, festivais, visita a museus, teatros, casas de cultura, 
prédios históricos, monumentos históricos e outros.

Temos como alguns exemplos em Minas Gerais os prédios e os monumentos 
em Vila Velha, São João Del Rei, Ouro Preto. No Rio Grande do Sul, em São 
Miguel das Missões, além das ruínas jesuíticas, o show Som e Luz que é promo-
vido junto a elas. Além da Festa do Bode em Cabaceiras no estado da Paraíba.

Em Nova Petrópolis, com a história da colonização alemã, em agosto, 
ocorre o Festival de Folclore e Artesanato. Na cidade de Joinville, em Santa 
Catarina, acontece o Festival Internacional de Folclore. Em Passo Fundo, 
no Rio Grande do Sul, é realizado o Festival Internacional de Literatura, 
e, paralelamente a ele, ocorrem outras atividades, tais como apresentações 
folclóricas que dinamizam a circulação de pessoas em várias atividades, in-
clusive aquelas ligadas a atividades de turismo, hotelaria e gastronomia. 

Essa parceria é pouco desenvolvida na maior parte do nosso país, e esse é 
um quadro que precisa mudar. A transformação de uma comunidade em um 
pólo de atração turístico/cultural deve ser tratada de forma integrada pelos 
gestores públicos que querem incluir o município em algum roteiro cultural 
ou turístico ou difundir o município como um destino a ser conhecido. 
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9 
Saúde, educação e 

segurança, uma questão 
de cultura
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O processo cultural nas comunidades conduzirá para uma modificação 
nas atitudes e nos comportamentos das pessoas, principalmente quando 
estimulados desde a infância. Desenvolverá hábitos pró-ativos e crítica em 
relação a determinadas posturas, proporcionando nova visão com ações 
evolutivas, modificando a realidade vivida até então.

A cultura é um meio educativo gerador de novas idéias, a qual proporciona 
uma visualização mais consciente em relação a determinadas situações 
sociais, econômicas, saúde e meio ambiente.

Por ser também um processo educativo, desperta a percepção para determi-
nadas situações novas, proporcionando mais conforto, qualidade na saúde 
e na segurança, que é o desejo numa sociedade justa e segura.

Por meio de projetos culturais municipais, estimula-se o fator educacional 
para a mudança de determinados comportamentos sociais e pessoais, como 
o desestímulo à prostituição, à conscientização na melhoria da saúde, orien-
tando na prevenção de certas doenças, principalmente infecto-contagiosas 
transmitidas por contágios como a DST, a Aids ou parasitárias, preservando 
a higiene dos ambientes, além do incentivo para evitar o consumo de fumo, 
álcool e drogas, evitando conseqüências graves especialmente à violência 
decorrente e propiciando aos jovens a oportunidade de retirá-los de áreas 
de risco.

Projetos elaborados com técnicas educativas e culturais para serem mais 
atraentes conscientizarão as pessoas informadas para a necessidade da al-
teração das situações vividas até o momento e as farão buscar melhorias.

 A cultura é aliada da saúde e da educação ambiental, por meio de programas 
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direcionados à conscientização da importância da preservação e da qua-
lificação do ecossistema, gerando melhor qualidade de vida e refletindo 
diretamente na saúde.

Por meio desses programas, serão neutralizados os fatores estimuladores, 
que levam para os caminhos inadequados onde o Poder Público também 
é responsável, e os municípios são a base fundamental para a mudança da 
realidade não desejada. 
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10 
Plano municipal 

de cultura
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Deverá englobar todas as modalidades da expressão cultural, em suas diver-
sas linguagens artísticas e manifestações no município. Existe uma diver-
sidade cultural e étnica muito grande, que estimula o pluralismo de estilos, 
modalidades e maneiras de fazer cultura, com o uso ou não de tecnologias 
avançadas. Para preservar todas as expressões, objetivando beneficiar a 
população local, deverá ser um instrumento participativo nas políticas de 
desenvolvimento, oferecendo novas alternativas e oportunidades. 

Essas medidas devem adotar programas que reconheçam, valorizem e pro-
tejam, promovendo a variedade multicultural. O Brasil e suas comunidades, 
formadas pela fusão de doutrinas ou elementos culturais diferentes, poderão 
usar essa experiência histórica para uma discussão, valorização e reconhe-
cimento de seu valor simbólico e histórico.

Deve-se basear em um conjunto de estratégias de planejamento de curto, 
médio e longo prazos, para que o município tenha bem claro quais são as 
oportunidades e os objetivos de desenvolvimento da área e interesse das 
comunidades para que possam ressaltar sua história, costumes, artes, folclore 
e patrimônio histórico.

O plano proporciona, ao mesmo tempo, o crescimento intelectual, espiritual 
e material, formando identidade cultural e possibilitando o surgimento de ta-
lentos que projetarão suas atividades divulgando e valorizando o município.

Deverá ter uma visão de inclusão, principalmente em comunidades meno-
res, dando oportunidades a todos os segmentos da sociedade organizada, 
fortalecendo o elo e projetando maior oportunidade de sucesso.

Neste aspecto será reconhecido o papel indutor do Poder Público, garantindo 
o pluralismo e proporcionando acesso e participação a todos. 
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11 
Calendário cultural
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É importante estabelecer um cronograma de eventos previstos para o ano, 
sintonizados com outras atividades do município, como forma de garantir 
o melhor aproveitamento dos esforços, coincidindo se possível com datas 
importantes para a comunidade. Ter um calendário cultural reforça a possi-
bilidade para todos os setores se planejarem, a fim de aperfeiçoar as opor-
tunidades decorrentes dessas atividades. Com isso, os próprios produtores 
culturais irão se disciplinando e planejando suas atividades.

O calendário é muito importante nos municípios que não dispõem de muitos 
recursos, pois, além de possibilitar a mobilização da população, proporcio-
nará a otimização dos resultados buscados, permitindo dentro da diversidade 
cultural e artística a obtenção de uma programação diversificada contem-
plando a várias manifestações.

 



54
Coletânea Gestão Pública Municipal

Confederação Nacional de Municípios – CNM

Glossário
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Cofem-Corem – Conselhos Federal e Regionais de Museologia. Dispõem 
sobre a profissão de museólogo.
 
CFB-CRB – Conselhos Federal e Regionais de Biblioteconomia. Regulam 
a profissão de bibliotecário, a gestão das políticas culturais das bibliotecas 
e a orientação ao desenvolvimento dos serviços de biblioteconomia.

Centro Cultural – Caracteriza-se pelas atividades artísticas e culturais e 
conta com várias modalidades disponíveis ao público, como salas de cinema, 
teatro exposições, danças, bibliotecas, etc.

Confea-Creas – Conselhos Federal e Regionais de Engenharia, Ar-
quitetura e Agronomia. Regulamentam as profissões da Engenharia, da 
Arquitetura e da Agronomia. Orientam na proteção, na conservação, na 
defesa, na restauração e na preservação do patrimônio construído, paisa-
gístico, urbano e tecnológico, regulamentando a atuação dos profissionais 
destas áreas.

Fomento à Cultura – Formas de incentivo às atividades culturais, dis-
ponibilizadas pelos órgãos públicos beneficiados por leis de incentivos 
fiscais, como dedução nos impostos ou nos financiamentos públicos para 
compensar as pessoas físicas ou jurídicas pelos valores investidos no apoio 
às atividades culturais.

Icom – Conselho Internacional de Museus. Com sede em Paris, seu objetivo 
principal é o de promover a cooperação, a assistência mútua e o intercâmbio 
entre os seus membros e profissionais.

Iphan – Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Promove e 
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coordena políticas e estudos em relação à preservação e ao desenvolvimento 
das áreas de patrimônio histórico e artístico nacional.

Inclusão Social – é uma das formas de estimular as pessoas para as 
atividades culturais, especialmente crianças e jovens, normalmente sem 
oportunidades produtivas para desenvolverem atividades que possibilitem 
ocupação específica, integrando-as no processo produtivo e retirando-as 
de locais de risco e da violência, das drogas, da prostituição, da pobreza, 
da falta de emprego e de todo tipo de delinqüência, incluindo-as, assim, no 
processo socioeconômico.
 
PNC – Plano Nacional de Cultura, vinculado ao Ministério da Cultura.

Política Cultural Municipal – São iniciativas e decisões administrativas 
e orçamentárias do Poder Público, com o objetivo de estimular e qualificar 
a vida da população por meio de atividades culturais e artísticas, possibi-
litando o acesso de toda a população, principalmente da menos favorecida 
aos bens culturais. 

Turismo Cultural – Programa desenvolvido e direcionado ao conheci-
mento de locais históricos e conjuntos de obras que são patrimônios das 
comunidades.

Unesco – Organização das Nações Unidas para Educação à Ciência e à 
Cultura.

Fundeb – Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica 
e de Valorização dos Profissionais da Educação.
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