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RESUMO 

 

O uso do sorteio constituiu a essência da democracia ateniense, bem como 

desempenhou papel político fundamental nas repúblicas italianas do século XIII. 

Mais tarde, os fundadores das repúblicas modernas, temendo a participação dos 

cidadãos comuns, preteriram o sorteio para a seleção de cargos estatais, 

erigindo um arcabouço institucional baseado apenas no mérito e na eleição. 

Após esse eclipse e, com o advento das incoerências da Modernidade, autores 

como Peter Dienel e Ned Crosby recuperaram o uso do sorteio nas democracias 

ocidentais, sendo a experiência dos júris de cidadãos berlinenses uma das mais 

inovadoras. A prefeitura da capital alemã disponibilizou 500 mil euros para 

diversos bairros da cidade. Um júri paritário, composto de cidadãos ativos na 

comunidade e sorteados ao acaso, foi constituído para debater como esse 

dinheiro deveria ser investido. A experiência revela a importância da participação 

do cidadão comum, não diretamente envolvido nos processos participativos, 

para a construção de uma razão pública. 

 

PALAVRAS CHAVE: Sorteio. Democracia Participativa. Júri de Cidadãos. Mini-

público. Orçamento Participativo. 

 

 

ABSTRACT 

 

Random selection was at the heart of Athenian democracy. It also played a 

fundamental political role in the Italian republics of the XIII century. Fearing the 

participation of the common citizen in the political life, the founders of the modern 

republics were to discard the sortitian system and introduce the institutional 

grounds for an election scheme based only on merit and vote for occupiers of 

state positions. After this eclipse of random selection and the emergence of the 

incoherencies of Modernity, authors such as Peter Dienel and Ned Crosby 

reintroduced the use of sortitian in Western democracies, the experience of the 
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Berlin Citizens’ Jury being among the most innovative ones. The city of Berlin 

gave 500,000 euros to different districts of the city. Then, a jury constituted from 

citizens actives in the community, as well as citizens randomly selected, decided 

the destiny of the money. The Berlin Citizens’ Jury shows the relevance of having 

ordinary people, who are not directly involved in politics, dealing with political 

issues and meanwhile building a public reason. 

 

KEY WORDS: Random Selection. Participatory Democracy. Citizen’ Jury. Mini-

public. Participative Budgeting. 
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Sorteio e democracia: a experiência dos júris de cidadãos berlinenses 

  

Quero dizer [...] que se considera democrática a 
escolha para as funções de governo por sorteio, e 
oligárquica a eleição.  
 
                     ARISTÓTELES, Política, IV, 7, 1294b. 

 

 

Se essa frase não houvesse sido proferida por Aristóteles talvez tivesse 

sucumbido ao ostracismo. Afinal, acostumamo-nos a relacionar eleição à 

democracia de modo que uma parece não subsistir sem a outra. Ocorre que, a 

partir dos anos 1970, na esteira dos sociólogos Peter Dienel e Ned Crosby, 

vimos renascer e se disseminar o uso do sorteio na esfera política, sobretudo 

com o advento dos juris de cidadãos. A ideia é simples: constituir uma amostra 

representativa da sociedade, como é feito nas pesquisas de opinião, sendo a 

amostra mais reduzida, e fazer com que esses cidadãos selecionados 

aleatoriamente possam se reunir e deliberar sobre determinado assunto. O 

grande mérito dessa iniciativa, que não pretende substituir as instituições 

tradicionais da democracia representativa, é trazer para os espaços de decisão 

o cidadão comum, em princípio não contaminado pelas redes de interesse, e 

que geralmente não participa dos processos clássicos de participação social.  

Além disso, o método da amostra representativa – respeitando critérios de 

gênero, idade, raça, classe social, dentre outros – traz um fundamento de 

legitimidade suplementar, ao constituir uma espécie de miniatura da sociedade.  

Mas algumas perguntas subsistem: qual a legitimidade desses juris de 

cidadãos? É correto deixar de fora a mobilização política dos movimentos 

sociais? Não seriam os júris de cidadãos uma forma de deliberação 

excessivamente tecnocrata? Ora, a experiência dos júris berlinenses, que inova 

ao mesclar cidadãos comuns sorteados e pessoas ligadas a grupos organizados 

e mobilizados, pode não apenas ser vista como uma resposta a essas 

indagações, mas também instigar um novo arranjo institucional nas democracias 

contemporâneas. 
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1 O USO DO SORTEIO NA HISTÓRIA 

 

Antes de analisar a experiência alemã, vale a pena fazer uma breve 

genealogia do uso do sorteio na política. Na idade de ouro ateniense (séculos IV 

e V a.C.), havia três formas de se ingressar no poder: por eleição, por indicação 

e por sorteio. Os cidadãos, portanto, podiam ser escolhidos de forma aleatória 

para exercer cargos transversais ao que hoje chamamos de Legislativo, 

Executivo e Judiciário.  

Pode-se afirmar, apesar da restrita abrangência dos direitos políticos no 

contexto da Antiguidade, que Atenas foi símbolo da participação popular: estima-

se que mais da metade dos cidadãos, com mais de 30 anos, exerceram cargos 

na administração pública, desenvolveram funções legislativas ou foram jurados 

pelo menos uma vez na vida (SINTOMER, 2010).  

Com o declínio de Atenas, o uso do sorteio praticamente desapareceu da 

esfera pública, vindo a ressurgir nas repúblicas italianas do século XIII, 

principalmente em Florença e Veneza, onde a seleção aleatória desempenhou 

papel político primordial ao dirimir os conflitos entre as famílias mais influentes. 

Ao invés de incidir em disputas, que muitas vezes acabavam em sangue, cada 

uma dessas famílias indicava nomes de pessoas próximas, que depois 

passavam por um sorteio para se decidir quem iria ocupar determinado cargo 

público (SINTOMER, 2010). 

Assim, podemos aduzir que o uso do sorteio ao longo da história teve 

duas dimensões principais, quais sejam: um método apto a dirimir conflitos pela 

tomada de poder e um procedimento apto a propiciar a participação do cidadão 

ordinário nas tomadas de decisões políticas.1 

 

 

 

 

                                                        
1 O sorteio, ao longo da história, foi também utilizado como instrumento de realização da vontade 
divina (SINTOMER, 2010). 
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2 A MARGINALIZAÇÃO DO USO POLÍTICO DO SORTEIO  

 

Os pais fundadores das repúblicas modernas, ao tempo das revoluções 

americana e francesa, acabaram rejeitando o sorteio. A tese mais famosa, 

defendida por Bernard Manin, é de que eles não queriam a volta da “verdadeira 

democracia” grega, mas sim uma nova aristocracia eletiva (MANIN, 1996). 

É importante salientar que o uso político do sorteio, ainda que preterido, 

foi discutido por diversos inspiradores das revoluções dos séculos XVII e XVIII. 

Montesquieu, na linha dos filósofos da Antiguidade, afirmava que “o sufrágio 

pelo sorteio é da natureza da democracia; o sufrágio pela escolha é da natureza 

da aristocracia. O sorteio é uma maneira de eleger que a ninguém aflige: deixa a 

cada cidadão uma esperança razoável de servir à pátria” (MONTESQUIEU, 

1979, II, 2).  

Dessa forma, não há que se falar de um desconhecimento do uso político do 

sorteio por parte dos Modernos, mas de uma escolha deliberada em olvidá-lo e, 

consequentemente, inaugurar uma verdadeira ruptura na tradição republicana, 

na medida em que o sorteio sempre esteve atrelado à cultura democrática.  

Para compreender essa escolha, Bernard Manin traz à baila o princípio da 

distinção, que consiste na defesa de uma superioridade intelectual e econômica 

dos representantes políticos em relação aos eleitores. Lançando mão de uma 

análise detalhada das normas, instituições e, principalmente, dos debates que 

permearam o surgimento das políticas representativas na Inglaterra, França e 

Estados Unidos, Manin demonstra que a natureza não democrática desses 

governos residia menos no caráter restritivo dos votos que nos inúmeros 

arranjos institucionais forjados com o objetivo de propiciar uma distinção entre 

eleitos e eleitores. Com efeito, os fundadores do governo representativo não se 

preocuparam com o fato de que as eleições pudessem resultar em uma 

distribuição desigual de posições de poder; sua atenção concentrou-se no igual 

direito de consentimento (MANIN, 1996).   

A eleição, portanto, exerceu papel preponderante na vivificação do princípio da 

distinção à época do surgimento dos governos representativos, tornando 
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possível a instituição de uma clivagem entre direitos civis e direitos políticos, e a 

consequente marginalização política do cidadão ordinário. 

Compreender a dinâmica da eleição enquanto mecanismo fundante da 

democracia representativa torna-se então imprescindível para explicarmos o 

longo período de esquecimento do sorteio no Ocidente, bem como para 

entendermos os fatores ideológicos que subjazem por detrás dessa mimética 

relação que estabelecemos entre democracia e eleição. Do mesmo modo, não 

podemos deixar de reconhecer que, sem uma cultura política que problematize a 

crença de que o cidadão ordinário é incompetente para lidar com a coisa 

pública, não seremos capazes de reintroduzir a seleção aleatória na esfera 

política. 

 

 

3 A VOLTA DO SORTEIO NO CONTEXTO DA DEMOCRACIA 

 

 Após difundir-se no Ocidente, a democracia liberal deparou-se com 

diversas crises, cujas razões podem ser resumidas da seguinte forma: uma 

crescente insatisfação com os representantes políticos (incapazes de atender às 

aspirações da população); uma burocracia estatal cada vez mais ineficiente (ao 

contrário do que imaginava Max Weber); um desengajamento dos cidadãos (que 

pareciam descrentes com a política); o advento das ambivalências do progresso 

(depois de um período de certeza epistemológica); a desconfiança com relação 

à formação da opinião pública (constituída sobretudo a partir dos grandes 

veículos de comunicação).   

A partir daí, diversos autores passaram a propor uma nova teoria da 

sociedade, capaz de superar a crise da democracia2. A ideia central era ampliar 

o conceito de “esfera pública”, inserindo nela novos atores, advindos da 

sociedade civil. O momento chave da democracia passava a ser a formação de 

                                                        
2 Da grassroots democracy, das iniciativas de empowerment e dos trabalhos precursores de 
Carole Pateman nos EUA, passando pela “democracia comunicativa” de Habermas e pela “razão 
pública” de Rawls, até o orçamento participativo e o Fórum Social Mundial de Porto Alegre, havia 
um consenso no sentido de fazer com que a democracia se tornasse mais próxima do cidadão. 
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uma opinião pública esclarecida, onde esses novos atores, dialogando com os 

antigos, tinham uma efetiva participação (HABERMAS, 1993; 2003).    

 Foi inserido nesse contexto, ao mesmo tempo de crítica à representação 

e de busca por novas alternativas, que o sorteio reapareceu na cena política no 

começo dos anos 1970. Na Alemanha, Peter Dienel falou em células de 

planificação (Planungszellen), enquanto Ned Crosby, nos Estados Unidos, falou 

em júri de cidadãos (citzens’ jury). Concebidas quase ao mesmo tempo, sem 

que seus idealizadores tivessem conhecimento um do outro, essas duas ideias 

eram praticamente idênticas, sendo que o nome júri de cidadãos acabou 

prevalecendo no cenário internacional. Mais tarde, nos anos 1980, James 

Fishkin criaria a pesquisa deliberativa e o Danish Board of Technology a 

conferência de consenso.3 Apesar das particularidades, todas essas iniciativas 

fazem uso do sorteio, recorrendo quase sempre à noção de amostra 

representativa. Por meio desta, respeitando critérios de sexo, de idade, de cor, 

de classe social, é possível selecionar aleatoriamente um grupo de pessoas, 

geralmente a partir das listas eleitorais ou telefônicas, constituindo uma amostra 

bastante fiel às diversidades sociais de determinada circunscrição. A partir daí, o 

objetivo é fazer com que essas pessoas selecionadas possam se reunir para 

deliberar sobre um assunto de interesse público. Há, assim, dois critérios de 

legitimidade: o primeiro sociológico, a partir da amostra representativa, que 

busca resguardar as diferenças sociais entre os indivíduos selecionados; e o 

segundo epistemológico, com a formação de uma opinião esclarecida, que se 

difere substancialmente da opinião pública convencional, na qual os cidadãos 

consultados não têm tempo para refletir sobre as questões que lhes são 

colocadas (SINTOMER, 2010; RUBIÃO, 2013). 

 

 

 

 

                                                        
3 Mais recentemente, sobretudo no mundo algo-saxão, alguns autores vêm se referindo ao termo 
“mini-público” para indicar essas experiências que fazem uso do sorteio com o objetivo de se 
constituir uma amostra capaz de deliberar sobre algum assunto.  
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4 AS CRÍTICAS AO SORTEIO 

 

Apesar do relativo sucesso das experiências envolvendo o sorteio4, esse 

mecanismo acabou sofrendo algumas críticas, tanto por parte dos grupos 

ligados à “democracia representativa”, como por parte daqueles ligados à 

“democracia participativa”. Se as críticas do primeiro grupo parecem óbvias, no 

sentido de defender os mecanismos clássicos de representação e condenar a 

participação popular direta, as críticas do segundo grupo são menos evidentes, 

até porque o sorteio sempre foi identificado com a democracia participativa.  

Nesse sentido, haveria um conteúdo “acadêmico”, “tecnocrático” e 

“conservador” nas experiências envolvendo o sorteio: muitos dos seus 

dispositivos saíram da frieza intelectual de cientistas políticos (alguns chegaram 

a patentear as invenções); muitos dos seus mecanismos guardam uma relação 

mais próxima com a dinâmica top-down (deixando as decisões mais importantes 

nas mãos dos representantes políticos); muitas das suas ideias não ousam 

mudanças mais profundas (que idealizem a instituição de uma nova gramática 

social), ou seja, trata-se um conteúdo que nem sempre é condizente com a 

mobilização das classes subalternas, com a organização dos movimentos 

sociais e com o caráter mais abrangente e mais utópico da democracia 

participativa. Afinal, indaga Yves Sintomer: 

 
Procurar uma deliberação da melhor qualidade [como no caso do 
sorteio] possível não implicaria restringir o número de 
participantes e partir para uma discussão “imparcial” pouco 
propensa a suscitar a mobilização política? Contrariamente, 
buscar a participação do máximo de cidadãos não resultaria em 
ter que se distanciar dos dispositivos muito institucionalizados e 
em trabalhar com sentimentos emocionais pouco propícios a uma 
discussão de qualidade? (SINTOMER, 2010, p. 162). 

 

Esse dilema, que pode nos remeter a genealogias distintas e a uma 

pequena querela entre “democracia participativa” e “democracia deliberativa” 

                                                        
4 Nas últimas décadas, essas experiências que fazem uso do sorteio vêm se multiplicando. Os 
júris de cidadãos, além de pioneiros e de referencial, foram os mais utilizados, algo em torno de 
700 ao redor do mundo (VERGNE, 2009). 
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(RUBIÃO, 2010; SINTOMER, 2011)5, perpassa as discussões em torno da 

legitimidade do uso do sorteio e esteve presente nas discussões em torno da 

criação dos júris de cidadãos berlinenses. Mas antes de entrar no seio desse 

novo arranjo institucional, que veio justamente para mesclar a seleção aleatória 

com a mobilização social, é importante destacar alguns argumentos que vão ao 

encontro da filosofia política e da legitimidade democrática que envolve o uso do 

sorteio. 

 

 

5 A IMPORTÂNCIA DO SORTEIO PARA A DEMOCRACIA 

 

Trazer o cidadão ordinário para o púlpito significa, em última instância, 

romper a crença de que as pessoas comuns são incapazes e incompetentes de 

participar ativamente da política formal, bem como reconhecer que todo e 

qualquer cidadão possui os atributos necessários para participar das tomadas de 

decisões políticas, na exata medida em que traz em suas ações o reflexo direto 

da realidade que o circunda. Reconhecer essa verdade, que deita raízes numa 

cultura republicana, significa abraçar a contingência enquanto elemento 

fundante da existência humana e, consequentemente, abandonar de vez a ideia 

de um debate público liderado por profissionais políticos ou técnicos. Nesse 

sentido, ganha relevo a possibilidade de se construir uma representação em 

miniatura da população, na medida em que as pessoas sorteadas para deliberar 

refletem a diversidade social e econômica de onde estão inseridas, fazendo com 

que as opiniões assentadas guardem uma maior correspondência com as 

opiniões dos demais cidadãos, caso esses tivessem acesso às informações 

                                                        
5 Nesse sentido, a democracia participativa, sem aspas, englobaria tanto a “democracia 
participativa” como a “democracia deliberativa”, sendo que estas duas teriam histórias distintas e 
trariam algumas disputas. A genealogia da  primeira passa pelo liberalismo de esquerda, pela 
dinâmica da autogestão, pela tradição da “grassroots democracy”, pelo comunitarismo, pelos 
trabalhos de Carole Pateman, pela cultura do empowerment e, alguns anos depois, pelo 
orçamento participativo e pelo Fórum Social Mundial. Já a genealogia da “democracia 
deliberativa” passa pela “democracia procedimental” de Habermas e pela “razão pública” de 
Rawls, até se consolidar com os trabalhos de Joshua Cohen e Bernard Manin (RUBIÃO, 2010; 
SINTOMER, 2011). 
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relacionadas ao tema em debate. Assim, além de permitir um maior 

protagonismo daqueles cidadãos politicamente marginalizados – na medida em 

que terão o seu olhar sobre a sociedade considerado e, acima de tudo, 

igualmente valorizado –, logra-se êxito em aproximar as decisões políticas da 

própria ideia de soberania popular, extirpando muitos dos vícios já arraigados 

nos instrumentos vigentes de participação popular.  

Assim, ao contrário do que poderíamos imaginar, tendo em vista a 

contribuição para o rompimento desse abismo erguido entre uma elite 

responsável pelas diretrizes políticas e o restante da população, o sorteio pode 

acabar por fomentar ainda mais o engajamento da população nas causas que 

unem os movimentos sociais; e não o contrário, como é defendido por 

determinados segmentos ligados à “democracia participativa”. Estigmatizar os 

dispositivos ligados ao sorteio, criando clivagens onde poderia subsistir 

complementariedade, finda por solapar a instituição de mais um instrumento de 

ressignificação democrática e, acima de tudo, de transformação social. 

Além disso, a seleção aleatória, a partir das experiências concretas, vem 

obtendo sucesso no que tange a formação de uma opinião esclarecida. As 

experiências têm sido surpreendentes, com envolvimento das pessoas e, 

consequentemente, contribuindo para a instituição de uma gramática social 

comprometida com a transformação social.  Rompe-se assim com a crença de 

que o sorteio findaria por selecionar pessoas incompetentes, medíocres e 

incultas, visto que as experiências envolvendo júris de cidadãos têm obtido 

resultados mais que satisfatórios no que tange a qualidade dos debates e das 

decisões ali proferidas (SINTOMER, 2010). 

 Por fim, há que se ter em mente que a seleção aleatória não se insere de 

forma autônoma na esfera política. Muito pelo contrário, os júris de cidadãos 

ocorrem por meio das instituições políticas já existentes, o que aumenta o risco 

de eles serem cooptados ou direcionados a decidir temáticas contrárias ao 

interesse social, reproduzindo, muitas vezes, as mesmas perversidades da 

engrenagem política representativa. Para evitar esse risco, deve-se pleitear a 

participação dos movimentos sociais na instituição dos mecanismos envolvendo 
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o sorteio, no sentido de buscar uma abrangência cada vez maior das matérias 

atinentes às deliberações, evitando a sua instituição somente para questões 

locais e de menor relevância na política, bem como lutar pelo efeito vinculante 

das decisões ali proferidas. E é nesse sentido que a experiência de Berlim tem 

muito a contribuir para a reflexão sobre o tema.  

 

 

6 O SURGIMENTO DOS JÚRIS DE CIDADÃOS BERLINENSES 

 

A ideia de instituir os júris de cidadãos berlinenses surgiu a partir de 

quatro tendências que se cruzaram na Alemanha no final do século XX (KOEHL; 

SINTOMER, 2002).6 Em primeiro lugar, inspirado nos processos de renovação 

urbana que aconteceram na França, na Grã-Bretanha e na Holanda, o governo 

alemão vinha realizando um programa intitulado Soziale Stadt, que consistia em 

parcerias entre o governo federal e os governos locais, visando instituir políticas 

públicas nos bairros mais pobres do país. Em segundo lugar, estava em pleno 

curso o processo de renovação e modernização da administração pública, New 

Public Management (NPM), que visava encarar a crise das finanças e criar um 

novo modelo de administração pública. No entanto, muito além da ideia de trazer 

o modelo de gestão privada para a esfera pública (OSBORNE; GAEBLER, 

1994), o NPM alemão incorporou elementos ligados à cultura do empowerment, 

ou seja, à ideia de que os atores da sociedade civil deveriam ganhar autonomia 

e poder de decisão. Em terceiro lugar, havia na Alemanha uma tradição 

consolidada de participação cidadã (Bürgerinitiativen), bastante independente da 

cena partidária, e que, sobretudo em Berlim, era associada ao movimento de 

“cultura alternativa”. Por fim, a Alemanha já era familiarizada com a ideia dos 

júris de cidadãos, uma vez que foi justamente ali que Peter Dienel, a partir dos 

                                                        
6 A análise que segue foi baseada no relatório “Les jurys de citoyens berlinois”, coordenado por 
Eléonore Koehl e Yves Sintomer, por meio de uma parceria entre o Centre Marc Bloch de Berlim, 
o Conselho Nacional de Pesquisa Cientifica da França (CNRS) e a Délégation Interministérielle à 
la Ville, órgão do governo francês. 
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anos 1970, instituiu as células de planificação (Planungszellen), abrindo a porta 

para diversas experiências que ocorreram no país desde então.  

Foi diante desse contexto que os júris de cidadãos berlinenses foram 

instituídos em 2001. A iniciativa foi do senador Peter Strieder (SPD), 

responsável pela Comissão de Desenvolvimento Urbano e que, desde os anos 

1980, vinha promovendo iniciativas ligadas à democracia participativa. Um grupo 

de trabalho, composto por diversos segmentos da sociedade, ficou encarregado 

de elaborar o projeto do júri, que, apesar de diversas críticas7, foi submetido e 

aprovado pelo Senado. 

A ideia era a seguinte. Em 17 bairros economicamente frágeis da capital 

alemã seriam constituído júris de cidadãos, para que cada um deles deliberasse 

acerca da destinação de uma verba de aproximadamente 500 mil euros. No 

começo, o grupo de trabalho, liderado pelo Senador Strieder, cogitou adotar o 

modelo de Peter Dienel, mas acabou inovando: os júris seriam compostos por 

51% de pessoas sorteadas a partir das listas policiais8 e por 49% de cidadãos 

reconhecidamente ativos em suas comunidades, oriundos de associações de 

moradores, organizações não governamentais, dentre outros grupos atuantes na 

localidade. Tratava-se, assim, de um modelo misto (ou de um “fórum híbrido”)9, 

que contemplava tanto os cidadãos comuns (sorteados a partir de critérios de 

amostra representativa) como os cidadãos engajados nos bairros (que podiam 

se cadastrar como participantes).10 

 

 

 

                                                        
7 Essas críticas vieram tanto da própria Comissão do Senado, já que alguns membros achavam 
que o mecanismo do júri estava invadindo a competência da Comissão, como de algumas 
associações da sociedade civil, que achavam que a iniciativa do júri faria com que elas 
perdessem seu poder de influência nas localidades. 
8 Na Alemanha, todas as pessoas, até mesmo os estrangeiros que têm uma vida estável no país, 
devem ter um registro na polícia. 
9 A ideia de “fóruns híbridos”, lançada por Callon, Lascoumes e Barthes (2001), ganhou enorme 
repercussão na França. Trata-se de fóruns compostos por diversos segmentos da sociedade, do 
poder público, do mercado etc., cujo objetivo reside em debater questões ligadas à ciência e à 
tecnologia.  
10 Após o registro, caso houvesse um número excessivo de associações querendo participar, era 
feito um sorteio entre elas. 
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7 A DINÂMICA DOS JÚRIS 

  

A regra adotada para compor o número de pessoas em cada júri foi a 

seguinte: para cada 1000 habitantes do bairro haveria um jurado e um suplente. 

Esse número de pessoas por júri variou de 15 a 30 membros, sendo 16 anos a 

idade mínima para participar. 

Efetuado o sorteio, com base em critérios de representatividade, cartas-convite 

foram enviadas às pessoas, sendo o número de convites bem maior que o 

número de vagas disponíveis. De posse das respostas daqueles que queriam 

participar, as autoridades fizeram um novo sorteio e, às vezes, selecionaram 

algumas pessoas especificas, para que o júri respeitasse os critérios de 

representatividade.   

Uma vez composto, o júri começou a receber propostas de como aquele 

dinheiro deveria ser aplicado nos bairros. A administração do Senado havia 

estabelecido alguns critérios gerais para que as propostas fossem aceitas: i) 

representar um interesse coletivo; ii) ou servir para o desenvolvimento do bairro 

como um todo; iii) ou solucionar uma carência de um grupo específico de 

habitantes do bairro. Caso entendesse que a proposta não se enquadrasse 

nessas diretrizes gerais, a administração do Senado tinha poder de veto, como 

acabou acontecendo com uma proposta de um grupo islamista, que vinha sendo 

investigado pela polícia.  

Os projetos podiam ser apresentados por associações, indivíduos ou 

empresas. As pessoas responsáveis pela apresentação do projeto dispunham 

de 5 a 15 minutos para apresentá-lo. Caso precisassem esclarecer dúvidas ou 

pedir diligências, os júris contavam com apoio técnico da Prefeitura. O modelo 

de deliberação variou entre os 17 júris, mas a maior parte deles adotou o critério 

de fazer fichas sintetizando os projetos para, ao final, decidir quais seriam 

aprovados. Em média, os júris se reuniram em 15 sessões, de duas a três horas 

cada uma. As deliberações foram fechadas e cada um dos membros do júri 

recebeu uma indenização de 20 euros por sessão em que participaram.  
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8 AS PROPOSTAS ACEITAS E A REPERCUSSÃO  

 

Em média, 72,3 propostas por bairro foram encaminhas para os júris e 

50% foram aprovadas, seja na totalidade ou com algum pedido de mudança, já 

que os júris tinham poder de exigir alterações ou restrições.  

A maior parte dos projetos aprovados foi proposta por associações ativas no 

bairro e a grande maioria tinha orçamento pequeno (inferior a 10.000 euros) ou 

médio (entre 10.000 e 50.000 euros). Pouquíssimos projetos aprovados tinham 

grande orçamento (mais de 50.000 euros).  

De acordo com as análises feitas pela administração do Senado, duas 

temáticas se destacaram nos projetos que foram aprovados: i) demandas 

envolvendo aspectos socioeconômicos (sobretudo atinentes às crianças e 

adolescentes) e ii) melhora na oferta de cultura e lazer em geral. O balanço final, 

como mostram Koehl e Sintomer, surpreendeu até mesmo os mais céticos: o 

mecanismo se revelou eficaz para mobilizar os habitantes e as associações 

locais, as propostas aprovadas praticamente não receberam críticas e o 

procedimento mostrou-se transparente e confiável. Tudo isso, concluem os 

autores, “conferiu ao dispositivo uma legitimidade de output considerável” 

(KOEHL; SINTOMER: 2002, p. 107). 

 

 

9 UMA ALTERNATIVA PARA O ORÇAMENTO PARTICIPATIVO? 

  

 Como se pode observar, os júris berlinenses constituem um modelo 

misto, já que mesclam pessoas sorteadas com cidadãos inseridos nas “forças 

vivas” dos bairros. No Brasil, se pensarmos na atual conjuntura do Orçamento 

Participativo (OP), essa iniciativa poderia ser interessante.   

Surgido em Porto Alegre, no final dos anos 1980 e início dos anos 1990, o 

OP foi ganhando força e se propagando no território nacional, tendo sido 

adotado em mais de 200 municípios, bem como exportado para diversos países. 

Essa experiência democrática possui um papel preponderante na instituição de 
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uma cultura política comprometida com a transformação social, na medida em 

que permite uma forte participação popular, trazendo o poder de decisão para 

pessoas mais próximas do cidadão e, consequentemente, reduzindo a distância 

dos representantes com os representados. 

Ocorre que, nos últimos anos, houve uma diminuição do número de 

cidades que adotam o OP, bem como um significativo retrocesso em relação à 

sua própria capacidade de contribuir para a instituição de uma cultura política 

comprometida com as transformações sociais. Isso porque, além de os governos 

já não investirem tanto no OP, houve uma redução de recursos alocados para 

esse fim em diversas localidades (AVRITZER, 2013). Os fatores que influenciam 

esse retrocesso são diversos, mas um deles, e talvez o mais significativo, reside 

na contaminação dos OPs pelos partidos políticos e parlamentares, que acabam 

influenciando na eleição dos delegados e, assim, reproduzem alguns efeitos 

perversos da lógica representativa. Outro problema reside na profissionalização 

dos delegados e na criação dos “experts da participação”, que muitas vezes se 

inserem em redes de interesse capazes de obliterar o interesse público. 

Nesse sentido, a experiência de Berlim pode trazer uma renovação, pois 

tem o mérito de trazer o cidadão comum para o espaço público, cidadão esse 

que, na maioria das vezes, encontra-se isento em relação às redes de poder e 

de interesse, bem como é portador de um “saber profano” (FROMENTIN; 

WOLCIK, 2008).11 

 

 

 

                                                        
11 De origem religiosa – “pro” (diante de) e “fasnum” (lugar consagrado aos deuses), ou seja, 
“fora do Templo” –, a palavra “profano” vem ganhando uma nova acepção, em especial na 
Europa, não somente no universo das ciências sociais, mas na imprensa e no vocabulário em 
geral. Quem são esses “profanos”? De forma simples, remetendo à primeira conotação que a 
expressão ganhou, eles podem ser definidos como os cidadãos “ordinários” que entram na 
esfera pública, ou seja, em comparação com os representantes políticos (os “sagrados”), os 
“profanos” são os novos atores que vem transformando as democracias contemporâneas. Mas o 
termo vem ganhando compreensões distintas, que vão de sinônimo de cidadãos e de “senso 
comum”, passando pelo saber prático (ou a “expertise do usuário”), até o universo da ciência e 
da técnica (com a “contraprova profana” ou o advento do “profano epistemológico”). Trata-se, 
então, de um work in progress semântico, cuja dinâmica geral remete à ideia do sorteio 
(Blondiaux, 2008; Rubião, 2010). 
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10 VALORIZAR A PARTICIPAÇÃO  

 

Essa perda de relevância do OP no Brasil não constitui um fato isolado. 

Na verdade, trata-se de uma perda considerável de influência dos diversos 

instrumentos participativos no direcionamento das políticas públicas em todas as 

esferas de governo (AVRITZER, 2013). Assim, a questão central reside mais no 

aspecto material (na valorização como um todo da participação popular), do que 

no aspecto formal (qual mecanismo participativo deve ser utilizado). Mas parece 

claro que o sorteio é capaz de contribuir nos dois aspectos – tanto material como 

formal –, sobretudo pelo fato de seu uso ser praticamente inédito na América 

Latina.12 Nesse sentido, os júris de Berlim podem não somente servir para a 

ampliação daquilo que Boaventura de Sousa Santos chamou de 

demodiversidade (SANTOS, 2002), como inspirar um aperfeiçoamento dos 

arranjos institucionais ligados à participação popular no Brasil. Experimentar, 

afinal, é sempre necessário.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
12 O Estado do Rio Grande do Sul realizou em 2009 uma pesquisa deliberativa acerca da 
valorização das carreiras do Estado. Nesse procedimento foram ouvidas 1.600 pessoas – em 29 
municípios do Estado – de diferentes idades, profissões e classes sociais, constituindo, ao fim, 
uma amostra representativa da sociedade gaúcha. Posteriormente, dentre as pessoas ouvidas, 
foram sorteadas 350 pessoas, as quais deliberaram sobre o tema em apreço, ampliando o 
conhecimento sobre uma questão de interesse público por via dos debates e das perguntas 
formuladas aos especialistas na temática, bem como legitimando as opiniões proferidas. 
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1. Introdução 

Este trabalho tem como objetivo apresentar a análise da dimensão participativa 

dos arranjos institucionais do Programa Cultura Viva e do Sistema Nacional de 

Cultura. Pretende-se descrever os arranjos institucionais de participação dessas 

políticas e compreender em que medida as duas políticas são estruturadas por 

desenhos que possibilitam a participação da sociedade civil na formulação, 

implementação, avaliação e redesenho das políticas públicas. A partir da análise de 

documentos que regulamentam os programas, do relatório da Teia Nacional de 

Pontos de Cultura de 2014 e do documento final da Conferência Nacional de Cultura 

de 2013, será possível identificar as relações, aproximações e distanciamentos entre 

as duas políticas. Apesar de serem duas políticas prioritárias para o Governo Federal, 

é plausível supor que a participação no Cultura Viva é mais orgânica e consistente do 

que no Sistema Nacional de Cultura. 

O artigo será divido em três partes. Na primeira parte será realizada uma 

discussão teórica sobre os seguintes temas: governança, novas cidadanias, redes e 

arranjos institucionais. Os autores trabalhados serão Mark Bevir, Klaus Frey, Ilse 

Scherer-Warren, Marta Arretche, Gosta Esping-Andersen e Roberto Pires e Alexandre 

Gomide. Na segunda parte será realizada a descrição de cada um dos programas, 

com ênfase em seus arranjos de participação. Na parte final, será desenvolvida a 

análise e comparação dos arranjos participativos dos programas.  

 

2. Governança, novas cidadanias, redes e arranjos institucionais 

No capítulo introdutório do livro “Key concepts in governance” (2009), M. Bevir 

apresenta uma breve história conceitual da palavra “governança” e o seu impacto para 

as políticas públicas e para a democracia. Segundo o autor, o principal interesse pela 

“governança” deriva principalmente das reformas estatais ocorridas a partir de 1980. 

Essas reformas aconteceram em dois grandes movimentos: a Nova Gestão Pública e 

as tentativas de desenvolver e gerenciar uma série de redes informadas pelo ethos 

de um setor público revigorado. A partir desse segundo movimento, a principal 

atuação do Estado deu-se no sentido de promover redes ou parcerias entre os setores 

público, privado e organizações filantrópicas, ou mesmo entre os diferentes níveis de 

governo. Além disso, essas novas mudanças trouxeram a ênfase na promoção da 
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inclusão social, no aumento da eficiência e na ativação do envolvimento do cidadão 

no processo político.   

Uma vez que o conceito de governança sempre levanta questões relacionadas 

a políticas públicas e à democracia, Bevir dedica uma parte do capítulo à discussão 

desses dois pontos (2009, p. 4). Os debates sobre governança têm destacado que as 

políticas públicas são, cada vez mais, executadas por atores que agem em nome do 

Estado, ao invés de o Estado agir diretamente. O Estado deve formular os objetivos 

das políticas públicas e depois controlar, coordenar e regular as organizações que irão 

implementá-las. No que tange à gestão de redes, cientistas sociais em geral 

argumentam que o Estado precisa de mecanismos de controle e de coordenação de 

redes a fim de entregar políticas públicas efetivas. Existem diferentes abordagens 

sobre a gestão de redes: algumas enfatizam a necessidade de o Estado melhorar 

suas habilidades para direcionar as ações das redes, por meio de leis ou regulação; 

outras focam na habilidade de o Estado aprimorar as interações cooperativas entre as 

organizações dentro das redes e, por fim, algumas enfatizam as técnicas de 

negociação, pelas quais o Estado deve promover mudanças incrementais nas normas 

dominantes e culturais dentro das redes. O ideal é que essas técnicas de gestão de 

redes sejam complementares umas às outras. O Estado deve agir como facilitador e 

“possibilitador” (Bevir, 2009, p. 24). O diálogo e a deliberação tornam-se, portanto, 

valores essenciais no contexto da governança. 

 Por fim, a nova governança levanta alguns problemas em relação à prática 

democrática, principalmente no que tange à “accountability”. Tradicionalmente, os 

burocratas seriam controlados pelos políticos eleitos e estes seriam controlados pelos 

cidadãos, principalmente por meio do voto. Com a crescente presença de novos 

atores na implementação e formulação das políticas, não está mais claro quem são 

os atores responsáveis pelo resultado das políticas e a ligação entre os agentes 

implementadores e os políticos é muito distante. Não há consenso sobre as possíveis 

soluções para a questão da “accountability”. Talvez a forma de legitimidade das 

organizações não-majoritárias envolvidas nas políticas deva ser repensada. Sua 

legitimidade poderia se pautar na efetividade em prover bens públicos e na 

capacidade de promover inclusão social. Seria possível também atribuir legitimidade 

democrática a organizações independentes, que seriam montadas por assembleias 

eleitas e, então, seriam controladas por órgãos especificamente criados para isso. Em 
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todos os casos, o fortalecimento da atuação da sociedade civil é compreendido 

preponderante no controle público, a fim de se assegurar que as políticas públicas 

tenham um caráter justo e inclusivo (Bevir, 2009, p. 28). 

O artigo “Governança Urbana e Participação Pública” (2007), de Klaus Frey, 

investiga as possibilidades de consolidação de novas formas de governança urbana, 

baseadas no princípio de organização em redes (p. 136). Segundo Frey (2007, p. 138), 

o debate teórico sobre gestão urbana no Brasil, desde o início da década de 1990, 

tem sido marcado pela contraposição entre as concepções do modelo gerencial e 

democrático-participativo. As transformações recentes ocorridas no mundo, em 

função da globalização, da imposição do modelo neoliberal de desenvolvimento e do 

crescimento das demandas por maior participação, têm levado a transformações que 

são apreendidas pelos conceitos de governança e de gestão em redes. O 

reconhecimento da necessidade de ampliação do número de atores a serem 

envolvidos na gestão pública leva a novas formas de articulação política-

administrativa, tendo as redes como o princípio básico de organização.  

Existem duas grandes abordagens na concepção de governança, que são 

ambíguas entre si: a primeira versão tem como objetivo principal o aumento da 

eficiência e da efetividade governamental; já a segunda versão focaliza o potencial 

democrático e emancipatório dos novos arranjos de governança. Para Frey (2007, p. 

139), há uma confluência de ambas as abordagens em direção a concepções e 

práticas de governança e de gestão de redes, evidenciando a tendência a uma 

aproximação entre os modelos gerencial e democrático-participativo, sem que haja a 

dissolução ideológica dos antagonismos das duas propostas.  

Klaus Frey (2007, p. 139) constata também que a governança baseada em 

redes possibilita a restauração da legitimidade do sistema político pela criação de 

novos canais de participação e parcerias, contribuindo para novas formas de interação 

público-privada. A abordagem da “governança participativa” (Grote e Gbipki, apud 

Frey, 2007, p. 139) é apontada como fonte de novos experimentos da prática 

democrática. Uma tendência da “governança participativa” é a ênfase na necessidade 

em se aumentar o grau de interação dos diversos atores sociais, devido às incertezas 

e turbulências do ambiente. Segundo a concepção de “governança interativa” de 

Kooiman (apud Frey, 2007, p. 139), os gestores públicos devem se preocupar em 

‘governar interações’. Para Kooiman (apud Frey, 2007, p. 139), governança implica 
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em criar condições favoráveis para que as interações dos diversos atores sociais 

possam ocorrer e, assim, canais de entendimento possam ser estabelecidos. A 

concepção de “governança interativa” pode ser complementar ao conceito de 

democracia deliberativa ou dialógica, ao apostar no fortalecimento da racionalidade 

comunicativa por meio da expansão de fóruns de deliberação ou desenhos discursivos 

no sistema político-administrativo (Dryzek; Habermas, apud Frey, 2007, p.140).  

O programa Cultura Viva e a criação do Sistema Nacional de Cultura (SNC) 

está situado dentro de um novo entendimento sobre políticas sociais e novas 

cidadanias, surgidos com a crise do Welfare State. Criado como resposta da 

industrialização – e por consequência o surgimento de uma classe de trabalhadores 

urbanos de países desenvolvidos - o estado de bem-estar social propunha políticas 

públicas de forma universal. 

O surgimento de "padrões mínimos, garantidos pelo governo, de renda, 
nutrição, saúde, habitação e educação para todos os cidadãos, assegurados 
como um direito político e não como caridade (Wilensky & Lebeaux, 1965:xii) 
está associado aos problemas e possibilidades postos pelo 
desenvolvimento da industrialização. De um lado, os gastos com programas 
sociais somente são possíveis porque a industrialização permite um vasto 
crescimento da riqueza das sociedades (Arretche, 1995, p. 7). 

 

Esse sistema de proteção social financiado pelo Estado começa a dar sinais de 

esgotamento no fim dos anos 80, o acúmulo de alguns fatores pode ser identificado 

como causador dessa crise do sistema de bem estar social. Um deles é a mudança 

no perfil da família. A entrada da mulher no mercado de trabalho passa a demandar 

mais serviços de proteção aos filhos, como por exemplo creches de tempo integral. O 

envelhecimento da população também pode ser identificado como outro fator que 

contribui para a crise do Welfare State, já que uma das consequências é a sobrecarga 

no sistema de seguridade social. A crise de produção dos anos 1990 soma-se a esses 

fatores, desencadeando o aumento do desemprego, a pobreza e a desigualdade.  

Em consonância a esse movimento vemos a criação de identidades sociais em 

uma sociedade que se mostra cada vez mais globalizada, multicultural e complexa 

(Hall, 2006). Movimentos sociais surgem a partir da defesa dessas novas identidades 

que aparecem na arena pública: movimento feminista, negros, LGBT, juventude, entre 

outros, reivindicam políticas específicas para seus segmentos. Essas políticas 
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geralmente não são “dadas” pelo Estado, há um intenso processo de reivindicação 

para que questões de grupos específicos entrem na agenda pública. Scherer-Warren 

estabelece uma definição de sociedade civil associada à cidadania, a autora afirma 

que:  

Nesta perspectiva teórica, a sociedade civil, embora configure um campo 
composto por forças sociais heterogêneas, representando a multiplicidade e 
diversidade de segmentos sociais que compõem a sociedade, está 
preferencialmente relacionada à esfera da defesa da cidadania e suas 
respectivas formas de organização em torno de interesses públicos e 
valores, incluindo-se o de gratuidade/altruísmo (Scherer-Warren, 2006, 
p.110). 

 

A autora identifica três níveis de organização dessa sociedade civil, que 

representa os interesses e valores da cidadania de uma sociedade. Num primeiro 

nível, organizacional estão as organizações locais, de alcance limitado e mobilização 

por questões territoriais específicas, é o caso de associações de bairro, no caso, o 

associativismo local. Num segundo nível, encontram-se formas de articulação inter-

organizacionais, aqui o destaque fica para a organização via fóruns de discussão e 

principalmente as redes. Mais adiante veremos que o Programa Cultura Viva tem a 

organização e articulação em rede como princípio norteador. “É através dessas 

formas de mediação que se dá a interlocução e as parcerias mais institucionalizadas 

entre a sociedade civil e o Estado” (Scherer-Warren, 2006, p.111). E o terceiro nível a 

autora chama de mobilização na esfera pública, quando movimentos conseguem 

agregar em manifestações de rua sua rede de movimentos sociais, outras redes e até 

mesmo simpatizantes à causa, é o caso do Movimento Passe Livre nas manifestações 

de janeiro de 2015.  

A organização contemporânea da sociedade civil, baseada na defesa de novas 

cidadanias, como a cultural, por exemplo, cria uma rede de movimento social: “Em 

outras palavras, o Movimento Social, em sentido mais amplo, se constitui em torno de 

uma identidade ou identificação, da definição de adversários ou opositores e de um 

projeto ou utopia, num contínuo processo em construção”. (Scherer-Warren, 2006, p. 

113). 

Um dos aspectos mais interesses da organização desses novos movimentos 

sociais é a organização em rede:  
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As redes, por serem multiformes, aproximam atores sociais diversificados – 
dos níveis locais aos mais globais, de diferentes tipos de organizações – e 
possibilitam o diálogo da diversidade de interesses e valores. Ainda que 
esse diálogo não seja isento de conflitos, o encontro e o confronto das 
reivindicações e lutas referentes a diversos aspectos da cidadania vêm 
permitindo aos movimentos sociais passarem da defesa de um sujeito 
identitário único à defesa de um sujeito plural (Scherer-Warren, 2006, pp. 
115-116). 

 

Esse sujeito plural amplia sua luta e reivindicações pelos direitos humanos 

clássicos para defender também os direitos humanos de uma nova geração, como por 

exemplo, os direitos culturais, das minorias e ambientais. Scherer-Warren salienta que 

essas redes não estão blindadas de conflitos e lutas de poder, mas também estão 

imersas em possibilidades de solidariedade e compartilhamento, e a busca por 

equilíbrio entre a grande diversidade de opiniões e valores. Outro espaço privilegiado 

para a participação da sociedade são os fóruns, que possuem um caráter mais 

propositivo e sistemático, organizando e formulando propostas de políticas públicas a 

serem apresentadas e negociadas com o Estado e o mercado. A autora ainda ressalta 

a importância dos conselhos e conferências como espaços de participação da 

sociedade civil. Por fim Scherer-Warren condiciona a dimensão cidadã de uma política 

pública a partir da quantidade de canais e possibilidades de participação, sejam eles 

criados pelo estado, sejam eles conquistados através de reivindicação da sociedade 

civil.  

Nessa perspectiva, podemos observar a criação de novos arranjos 

institucionais nas duas políticas estudadas no presente artigo, a fim de garantir a 

participação da sociedade civil na constituição dessas políticas. Segundo Gomide e 

Pires (2014, pp. 19-20), arranjos institucionais são: “... conjunto de regras, 

mecanismos e processos que definem a forma particular como se coordenam atores 

e interesses na implementação de uma política pública específica”. A Constituição 

Federal de 1988 instituiu uma série de mecanismos de participação e controle nas 

decisões públicas, o que levou à maior complexidade do ambiente institucional para o 

ciclo de políticas no Brasil (Gomide e Pires, 2014, p. 16). Nesse contexto, os gestores 

públicos relacionam-se com três sistemas institucionais na produção de políticas 

públicas: o representativo, o participativo e o de controles burocráticos (Gomide e 

Pires, 2014, p. 17). O primeiro sistema se refere aos políticos eleitos e à atuação dos 

partidos; o segundo compreende uma variedade de formas de participação da 
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sociedade civil nas decisões políticas e o sistema de controles da burocracia diz 

respeito aos mecanismos de accountability horizontal. Uma questão primordial da 

governança atual no Brasil é buscar entender se essa complexa rede de relações traz 

sinergia ou tensões à atuação estatal.  

Por fim, os autores postulam que os arranjos institucionais determinam a 

capacidade estatal, a qual pode ser compreendida a partir de dois componentes: 

técnico-administrativo e político (Gomide e Pires, 2014, p. 20). O presente artigo 

baseia-se na definição de arranjos institucionais apresentada acima, porém não 

utilizará o modelo analítico de capacidades estatais desenvolvido no texto. 

 

3. Sistema Nacional de Cultura e Cultura Viva 

A Constituição Federal de 1988, em seu Artigo 215, ao estabelece que: “O 

Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais”, tornando, assim, a 

cultura um direito do cidadão e uma obrigação do Estado. Tanto o Sistema Nacional 

de Cultura como o Programa Cultura Viva são fundados na percepção de cultura como 

um direito. 

Para entender de que forma as duas políticas entraram na agenda de 

prioridades do governo federal, é importante relatar brevemente a reorientação das 

políticas culturais a partir de 2003. O modelo de financiamento da cultura adotado pelo 

Ministro Francisco Weffort priorizou ao longo dos oito anos nos quais ficou à frente do 

Ministério da Cultura (1994-2002) o mecenato do setor privado, a partir do principal 

mecanismo de renúncia fiscal para o setor, a Lei Rouanet. “Voltando às leis de 

incentivo, que possibilitam às empresas (pessoas jurídicas) e cidadãos (pessoas 

físicas) aplicarem uma parte do Imposto de Renda (IR) devido em ações culturais, 

elas foram transformadas no carro-chefe do ministro Weffort e do governo FHC” (Silva, 

2013, p.123). Além disso, os investimentos no setor se centravam no fomento às belas 

artes. Com a mudança de partido político à frente do governo federal a partir de 2003, 

o Ministério da Cultura passa a ter como ministro Gilberto Gil, que em seu discurso de 

posse em dois de janeiro de 2003 já sinalizava a reorientação do conceito de cultura 

defendido e praticado nos anos posteriores. 

Conceitos como cidadania cultural, autonomia, protagonismo sociocultural, 

economia da cultura e inclusão cultural passaram a fazer parte dos discursos e dos 
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documentos elaborados e das ações realizadas pela pasta. No primeiro ano da gestão 

de Gilberto Gil foi realizada uma reformulação do Minc para que esses novos objetivos 

fossem alcançados. Foram criadas as Secretaria de Articulação Institucional (onde 

fica alocado o SNC), Secretaria de Políticas Culturais, Secretaria de Fomento e 

Incentivo à Cultura, Secretaria de Programas e Projetos Culturais, Secretaria de 

Audiovisual, e a Secretaria da Identidade e Diversidade Cultural, com o decreto 4.805 

de 12 de agosto de 2003. Hoje em dia o desenho do Ministério da Cultura é outro: a 

Secretaria de Programas e Projetos Culturais (onde o Cultura Viva ficava alocado 

quando foi criado) foi fundida com a Secretaria da Identidade e Diversidade Cultural, 

que passou a se chamar Secretaria de Cidadania e Diversidade Cultural (onde está 

atualmente alocado) e foi criada a Secretaria de Educação e Formação Artística e 

Cultural. 

A fim de estruturar um aparato institucional mais robusto para área cultural, o 

governo Lula propôs, a partir de 2003, a organização do Sistema Nacional de Cultura 

(SNC). Este sistema busca institucionalizar e fortalecer a gestão pública de cultura, 

com base num modelo que reúne a sociedade civil e os entes federativos, com seus 

respectivos sistemas de cultura, organizados de forma autônoma e em regime de 

colaboração. Seu principal objetivo é garantir a todos os brasileiros o efetivo exercício 

de seus direitos culturais (2011, p. 13). Seu papel é crucial para garantir a continuidade 

das políticas públicas de cultura e viabilizar estruturas organizacionais e recursos em 

todos os níveis de governo. A construção do SNC é um processo contínuo e ainda 

são muitos os desafios para a consolidação do sistema. 

A proposta de organização do SNC pauta-se num sistema misto, em que 

haveria um “núcleo estático”, instituído por uma legislação que definiria seus pilares, 

e um “núcleo dinâmico”, onde se estabelecem os processos de pactuação e 

negociação, possibilitando maior agilidade às repactuações necessárias (2011, p. 43). 

O órgão gestor e coordenador do sistema é o Ministério da Cultura, em âmbito 

nacional, e as secretarias estaduais, distrital e municipais em seus respectivos 

espaços de atuação. O SNC é integrado pelos sistemas municipais, estaduais e 

distrital de cultura, bem como pelos sistemas setoriais da área. Tem como essência a 

coordenação e cooperação intergovernamental. Os elementos do sistema, que devem 

ser instituídos nos entes federativos, são: órgãos gestores de cultura, conselhos de 

política cultural, conferências de cultura, planos de cultura, sistemas de financiamento 
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à cultura, sistemas setoriais de cultura, comissões intergestores tripartite e bipartites, 

sistemas de informações e indicadores culturais e programa nacional de formação. 

Em relação à participação social no SNC, é importante ressaltar que um de 

seus objetivos específicos é: “...estabelecer um processo democrático de participação 

na gestão das políticas e dos recursos públicos na área cultural” (Minc, 2011, p. 42). 

É nesse sentido que destacam-se os seguintes arranjos institucionais: os conselhos 

de política cultural, as conferências de cultura, os planos de cultura e o sistema de 

informação e indicadores sociais.  

 Os conselhos de política cultural são instâncias colegiadas permanentes, de 

caráter consultivo e deliberativo, que integram a estrutura básica do órgão da 

Administração Pública. Sua composição deve ser, no mínimo, paritária entre os 

delegados da sociedade civil e o poder público, assegurando-se a representação das 

diversas áreas artístico-culturais e a presença de representantes de outras áreas do 

governo (Minc, 2011, p. 46). Cada ente federativo tem autonomia para definir em 

regimento próprio as normas de funcionamento de seu respectivo conselho. As 

principais finalidades dos conselhos são formular estratégias para a área e controlar 

a execução das políticas públicas de cultura. Eles devem propor e aprovar, com base 

nas orientações aprovadas nas conferências, as diretrizes gerais dos planos de 

cultura; acompanhar a sua execução; aprovar as diretrizes dos fundos de cultura; 

fiscalizar a aplicação dos recursos recebidos em decorrência das transferências 

federativas, etc. 

Já as conferências de cultura constituem-se como espaços de participação 

social em que ocorre a articulação entre Estado e sociedade civil. Sua composição 

deve ser, no mínimo, paritária entre o poder público e os delegados da sociedade civil 

eleitos. O Executivo deve convocá-la em sua respectiva esfera de atuação, sendo que 

as conferências nacionais devem ser convocadas no mínimo a cada quatro anos 

(Minc, 2011, p. 50). A conferência nacional deve ser precedida das conferências 

municipais e estaduais, onde serão eleitos os delegados para a conferência nacional. 

A última conferência nacional de cultura aconteceu em novembro de 2013 e teve como 

tema norteador o Sistema Nacional de Cultura. A organização das conferências será 

definida em regimento próprio, aprovado pelo respectivo conselho. As principais 

finalidades das conferências são analisar a conjuntura da área cultural para, então, 
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propor diretrizes para as políticas públicas e avaliar a execução das metas de seus 

respectivos planos.  

Por fim, os planos de cultura devem ser elaborados e aprovados pelos 

conselhos de política cultural, a partir das diretrizes aprovadas nas conferências, e 

têm por finalidade o planejamento e implementação de políticas de longo prazo (Minc, 

2011, 48). O Plano Nacional de Cultura é de responsabilidade do Ministério da Cultura, 

que deve submetê-lo à aprovação do Conselho Nacional. Seu horizonte é de dez 

anos.  

Já o Sistema de Informações e Indicadores Sociais (SNIIC) está sendo 

estruturado pelo Ministério da Cultura. Sua finalidade é integrar os cadastros culturais 

e os indicadores consolidados pelos diferentes entes da federação, para gerar 

informações e estatísticas da realidade cultural brasileira (Minc, 2011, 49). Além de 

possibilitar o monitoramento das políticas públicas de cultura, levando maior 

transparência ao campo cultural, o SNIIC pode ser considerado um arranjo de 

participação, pois a sua base de dados está sendo constituída de forma colaborativa, 

sendo os próprios agentes da cultura responsáveis por inserir e atualizar os seus 

dados no sistema. 

O Programa Arte, Cultura e Cidadania – Cultura Viva foi criado em 2004, com 

o objetivo de fortalecer grupos e práticas culturais já existentes. Esses grupos passam 

a serem denominados Ponto de Cultura, os quais estabelecem um convênio com o 

governo, que pode durar até três anos, e recebem parcelas em dinheiro para 

desenvolver e fortalecer as atividades já existentes. Os convênios realizados 

diretamente entre sociedade civil e Governo Federal começam a apresentar 

problemas em relação à prestação de contas. Como o financiamento do programa 

vem diretamente do orçamento da União, a prestação de contas está sob as regras 

da lei 8.666/1993, que rege todos os contratos e licitações realizados com os governos 

das três esferas da federação, seja para contratos firmados para a área de 

infraestrutura, quanto para grupos de manifestações artísticas de cavalo marinho da 

Zona da Mata Pernambucana. Muitos desses grupos nunca haviam se relacionado 

diretamente com o Estado e não possuíam conhecimento sobre elaboração de 

relatórios, prestação de contas e uso do dinheiro público.  
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Com esse cenário o programa é reformulado e passa por um processo de 

descentralização, criando-se assim redes estaduais e municipais, transferindo para os 

entes federados as responsabilidades de contrapartida financeira, implementação e 

monitoramento do programa. Em 2010 as redes estaduais e municipais já contavam 

com 2.500 pontos de cultura. No relatório de reformulação do programa de agosto de 

2013, contava-se 3.500 pontos de culturas.  

Um dos elementos mais importantes do Programa é a organização em rede 

dos Pontos de Cultura. Os pontões de cultura e o kit multimídia possuem como 

pressuposto de sua existência a articulação em rede dos pontos. Em seu documento 

base, três conceitos são colocados para que a articulação em rede e a gestão 

compartilhada entre pontos de cultura e poder público sejam alcançadas: autonomia, 

protagonismo e empoderamento. Esses três elementos juntos foram incorporados 

pelos ponteiros, que colocaram em prática seus novos saberes e formas de se 

organizar.  

As Teias são encontros presenciais entre todos os pontos de cultura do Brasil, 

foram concebidas no documento inicial do Programa Cultura Viva como um momento 

de articulação da rede. Cinco Teias foram realizadas desde a implementação do 

programa. Em São Paulo, em 2006, aconteceu a primeira Teia - “Venha ver e ser 

visto”, que pode ser considerada como o evento que marca o início da construção da 

rede de pontos de cultura. A segunda Teia foi realizada em Belo Horizonte, em 2007, 

foi denominada “Tudo de Todos” e, ao contrário da primeira, já tem um caráter mais 

político e propositivo. Alguns ponteiros já participaram da organização desta Teia. O 

Presidente Lula participou do evento de abertura, revelando a importância política que 

o movimento Cultura Viva estava ganhando na agenda política do país. Foi nessa Teia 

que surgiu o Fórum Nacional de Pontos de Cultura, um arranjo institucional criado pelo 

Minc para garantir o diálogo organizado entre os grupos e o governo. Também foi 

criado no mesmo período a Comissão Nacional de Pontos de Cultura. Esses dois 

arranjos institucionais estão em atividade até hoje e marcaram a proposição do 

Governo Federal (Era Lula) quanto à participação nas decisões políticas e de gestão 

do programa. O principal objetivo desses dois arranjos era criar um ambiente favorável 

para a resolução dos problemas em relação aos convênios e à prestação de contas 

que estavam surgindo na época. A terceira Teia aconteceu em 2008, no Distrito 

Federal e foi denominada “Iguais na Diferença”. Um de seus grandes diferenciais foi 
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a participação efetiva dos representantes dos Pontos de Cultura em sua organização, 

o sentimento de reconhecimento e pertencimento a um movimento social e cultural 

estava enraizado nos ponteiros. A quarta Teia aconteceu em 2010, em Fortaleza, e 

denominou-se “Tambores Digitais”, o evento teve um caráter mais político do que os 

anteriores. A entrada dos entes federados no processo de descentralização do 

programa, a saída do principal gestor do Governo Federal e idealizador do Cultura 

Viva, Célio Turino, e o fim do segundo mandato do presidente Lula eram motivos de 

apreensão por parte dos ponteiros. Ao longo da gestão de Ana de Hollanda não houve 

a realização de nenhuma Teia, o Programa Cultura Viva não era prioridade para 

aquela gestão, que visava fortalecer a economia criativa e economia da cultura. No 

entanto, como os ponteiros já estavam articulados em rede, diversas Teias estaduais 

e regionais aconteceram nesse período. A quinta Teia só aconteceu em 2014, em 

Natal, intitulada “Teia Nacional da Diversidade”. Seu relatório final será analisado 

neste artigo. 

 

4. Análise comparativa dos programas 

Para fins de comparação entre os arranjos das políticas que são objeto de 

estudo deste trabalho, será feita uma breve análise dos documentos “Resultado da 

Plenária Final da III Conferência Nacional de Cultura – 2013” e “Proposições e 

Resoluções da Teia Nacional da Diversidade – 2014”.  

A III Conferência Nacional de Cultura foi realizada em Brasília, em novembro 

de 2013, e seu tema era “Uma Política de Estado para a Cultura: Desafios do Sistema 

Nacional de Cultura”. Participaram da Conferência Nacional 913 delegados eleitos 

durantes as conferências estaduais e municipais, que aconteceram ao longo do ano 

de 2013.  

Foram aprovadas 64 propostas de diretrizes para a política cultural, sendo 20 

delas prioritárias. Serão enfatizadas as propostas1 aprovadas durante a Conferência 

que remetem ao programa Cultura Viva. Entre as diretrizes aprovadas, três remetem 

diretamente ao Cultura Viva (Propostas 1.2; 3.21; 3.5). As propostas 1.2 e 3.21 

remetem à aprovação do Projeto de Lei Cultura Viva; sendo que a primeira o vincula 

                                                           
1O documento “Resultado da Plenária Final da CNC – 01/12/2013” encontra-se na íntegra no Anexo I. 
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à estruturação do Sistema Nacional de Cultura, definindo-o como “política de base 

comunitária do sistema”. A proposta 3.5 refere-se à rede de pontos de cultura e 

propõe: “Criar, descentralizar e ampliar as redes de Pontos de Cultura, através de 

processo de premiação, em todos os municípios...”. Várias outras propostas remetem 

a princípios norteadores do programa, como o reconhecimento da produção simbólica 

imaterial (propostas 2.4; 2.40; 2.43; 3.30; 3;32; 3.39), o fortalecimento da economia 

criativa (propostas 4.21; 4.31) e a ênfase na cultura digital (2.28). Outro ponto 

importante que dialoga com a experiência do Cultura Viva está presente na proposta 

1.7, que propõe um novo marco legal para repasses de recursos a organizações da 

sociedade civil. Uma das maiores dificuldades encontradas pelos Pontos de Cultura 

na implementação do programa foi a prestação de contas, logo esta proposta aponta 

uma possível melhora para a execução do Cultura Viva. 

Entre os dias 19 e 24 de maio de 2014, representantes de 26 estados 

brasileiros, mais o Distrito Federal, compareceram ao campus da Universidade 

Federal de Rio Grande do Norte para participar da quinta Teia da Diversidade. Só no 

Fórum Nacional de Pontos foram mais de 700 delegados participando ativamente dos 

debates. Foram credenciadas 2.964 pessoas dos mais diversos segmentos, no 

entanto estima-se que cerca de sete mil pessoas participaram de fóruns de debate, 

seminários, conferências, rodas de conversa, oficinas, minicursos, lançamento de 

livros, feira de economia solidária, cineTEIA, programação artística e Teia Digital. Um 

diferencial desta Teia foi a presença de segmentos da diversidade com representantes 

de outras secretarias, como das mulheres, LGBT, etc. Resultado de todos os eventos 

que aconteceram, foram publicadas as resoluções e proposições listadas abaixo: 

Carta de Natal – SCDC/MinC; Relatoria do I Fórum Nacional de Gestoras e Gestores 

do Programa Cultura Viva; Carta Final do I Fórum Nacional de Gestoras e Gestores 

do Programa Cultura Viva; Relatório da Programação Específica para os Povos 

Ciganos – CGPPC/SCDC/MinC; Relatoria da Conferência Livre de Cultura e 

Educação Popular; Deliberações – GTs Estaduais – CNPdC; Deliberações – GTs 

Temáticos – CNPdC; Relatoria do II Encontro Nacional de Acessibilidade Cultural e IV 

Seminário Nacional de Acessibilidade em Ambientes Culturais; Relatoria do Fórum 

Nacional dos Pontos de Cultura Indígena; Relatório sobre o Fórum de Culturas Afro-

brasileiras – PALMARES/MinC; O Papel das Universidades no Programa Cultura Viva; 

Carta do GT Cultura da Infância – Uma Política para a Cultura da Infância. 
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De todos esses documentos, apenas os documentos2 Carta de Natal – 

SCDC/MinC, Relatoria e Carta Final do I Fórum Nacional de Gestoras e Gestores do 

Programa Cultura Viva, Deliberações dos GTs Estaduais e Temáticos – CNPdC, 

referem-se ao Sistema Nacional de Cultura. Importante ressaltar que no Fórum 

Nacional de Pontos de Cultura Indígena não há nenhuma referência explícita ao SNC, 

no entanto questões como “qualificar a gestão”, acompanhar repasses de verbas e 

quitação de prestação de contas dos pontos devedores aparecem nas deliberações.  

Usaremos os conceitos de modelo gerencial e democrático-participativo de 

governança apresentado por Frey para referenciar as categorias analíticas. Além 

disso, olharemos para as intersecções entre os programas e os possíveis significados 

delas, olharemos para o conteúdo dos produtos desses arranjos. 

- Participação: Os dois arranjos institucionais analisados possuem alto grau de 

legitimidade em relação ao processo de construção participativa. A CNC foi 

referendada desde os níveis mais basilares da sociedade, com representação nas 

cidades, local onde as políticas de fato acontecem e são vivenciadas. Os processos 

de construção das conferências municipais e estaduais contaram, em menor ou maior 

grau, com a participação da sociedade civil em sua elaboração, enquanto a 

Conferência Nacional contou com a participação de representantes de todos os 

estados e Distrito Federal. Quanto à Teia de Pontos de Cultura, o processo de 

construção estava sendo gestado há pelo menos um ano, via Minc e CNPdC, com a 

realização de algumas Teias regionais e estaduais servindo de preparação para a 

Nacional, como por exemplo a Teia Paulista. A realização de diversos eventos 

paralelos à Teia possibilitou a participação de setores parceiros da área cultural, como 

os povos ciganos e representantes da educação popular.  

- Qualificação da Gestão: O SNC foi criado com o objetivo de melhorar a gestão das 

políticas culturais no país através da criação de uma estrutura burocrática, 

incentivando os entes federados a estruturar minimamente suas administrações, 

condicionando futuramente o repasse de verbas à criação dessa estrutura. Por outro 

lado, o Cultura Viva foi criado de forma pragmática, sem muitos estudos acerca dos 

resultados que essa política desencadearia. Esse desenho levou a uma série de 

                                                           
2 O documento “Proposições e Resoluções da Teia Nacional da Diversidade – 2014” encontra-se na íntegra no 
Anexo II. 
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problemas em relação à prestação de contas, repasse de verba e acompanhamento 

das etapas de implementação das ações. Podemos perceber que em ambos os 

arranjos as propostas, proposições e diretrizes reivindicam a melhoria da gestão das 

políticas culturais. Um ponto negativo é o acesso às informações disponibilizadas 

sobre os eventos. As informações não estão organizadas e claramente divulgadas na 

internet, isso dificulta que o cidadão comum acesse informações sobre o tema. 

- Intersecções: No documento da CNC podemos perceber que as propostas que 

fazem referência ao Cultura Viva estão bem definidas e delimitadas. Os princípios que 

norteiam o Programa Cultura Viva estão explícitos em diversas diretrizes do 

documento final. Já no relatório final da Teia, apesar de possuir uma maior diversidade 

de assuntos e atores participantes, o SNC é secundário, e em alguns fóruns de debate 

não aparece. Os temas que aparecem são de ordem organizativa e genéricos, 

descrevendo processos iniciais de estruturação do SNC.  

5. Considerações Finais 

As duas políticas foram criadas praticamente no mesmo período e no âmbito 

da mesma gestão, entretanto as diferenças entre seus arranjos de participação são 

relevantes. O fato de os temas referentes ao Cultura Viva estarem fortemente presentes 

nas diretrizes da CNC denota a organicidade da participação dos “ponteiros” neste 

espaço de debates. O desenho do Programa Cultura Viva sempre privilegiou a con-

strução de uma rede articulada de Pontos de Cultura, e o empoderamento dos atores 

sociais envolvidos criou um movimento social na área de cultura minimamente organ-

izado a ponto de influenciar em outros espaços participativos para além do programa. 

Já as menções sobre o SNC no documento final da Teia são pontuais e dispersas. 

Apesar da Carta Final do evento ter em seu primeiro parágrafo a afirmação de que o 

Programa Cultura Viva é a Política de Base Comunitária do Sistema Nacional de Cul-

tura, não conseguimos identificar questões mais estruturantes do SNC no restante 

do documento. Em dois espaços de debate, no caso na Conferência Livre de Cultura 

e Educação Popular e no Fórum Nacional dos Pontos de Cultura Indígena, houve um 

direcionamento para o debate sobre estratégias de articulação entre o SNC, porém 

não houve nenhuma proposta para 
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esse tema. Isso demostra que há um direcionamento do Minc para forçar o debate e 

propostas sobre o SNC, mas a sociedade civil se mostra um tanto refratária ao tema. 

Percebemos assim que a participação no Programa Cultura Viva é mais 

orgânica, consistente e propositiva do que a participação para a construção do SNC. 

Muito mais do que o caráter de cada uma dessas políticas, a forma de gestão impacta 

na qualidade da participação. O governo é interdependente da rede de atores do 

Cultura Viva, enquanto que no SNC ele tenta forçar a participação e os debates. 

Embora haja diferença na legitimidade da participação e na gestão da política, 

percebe-se um movimento dialógico entre essas dimensões. É nítida a busca dos 

atores do Cultura Viva pela qualificação da gestão do programa, principalmente 

quando reivindicam melhorias nos convênios e nas prestações de contas. Por outro 

lado, percebemos a necessidade de o SNC buscar uma participação mais efetiva e 

propositiva para a construção da política. 

Por fim, ressaltamos que neste trabalho foi realizada uma análise preliminar 

dos arranjos de participação das duas políticas. Para aprofundar essa análise, é 

relevante olhar para outros arranjos, tais como: o Fórum Nacional de Pontos de 

Cultura; Comissão Nacional dos Pontos de Cultura; Conselho Nacional de Política 

Cultural; entre outros. Além disso, o desenho institucional do SNC prevê a criação de 

Comissões Gestoras Bipartite e Tripartite, que contariam com membros dos diferentes 

entes federados. Faz-se necessário verificar se esses arranjos já estão em 

funcionamento e se há participação da sociedade civil nesses grupos. Outro elemento 

importante para a análise seria identificar se existem e quantos são os “ponteiros” no 

CNPC e na CNC, podendo assim identificar a influência dos atores do Cultura Viva 

nos arranjos do SNC. Em suma, essa pesquisa deve ser ampliada para maior 

compreensão dos arranjos participativos do Cultura Viva e do Sistema Nacional de 

Cultura. 
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RESULTADO DA PLENÁRIA FINAL DA III CNC - 01/12/2013 

804 votantes 

PROPOSTAS APROVADAS E PRIORIZADAS 

Todas as propostas aprovadas encontram-se na íntegra ao final do documento 

EIXO 1 - IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA NACIONAL DE CULTURA 

PROPOSTAS PRIORIZADAS: 

Ordem Proposta Votos 

1ª 1.11: PEC 150. 663 

2ª 1.26. Fundo Social do Pré-Sal 540 

3ª 1.1: Lei do SNC 524 

4ª 1.14: Formação e Capacitação em Gestão Cultural 473 

5ª  1.25. Fortalecimento do FNC: paridade com renúncia fiscal 
e fundo-a-fundo 

376 

 

DEMAIS PROPOSTAS APROVADAS NO EIXO 1 (por ordem numérica): 

Proposta 1.2: PL Cultura Viva 

Proposta 1.7: Novo Marco Legal para repasse de recursos a organizações da sociedade civil. 

Proposta 1.8: Cultura como Direito Social da CF. 

Proposta 1.10: Superintendências do MinC em todas as UFs. 

Proposta 1.15: Qualificação da administração pública: cargos, concursos, capacitação, planos 

de carreira para os servidores 

Proposta 1.17: Planos setoriais nos estados e municípios 

Proposta 1.24: Sistema de Financiamento Público: critérios de distribuição de recursos. 

Proposta 1.27: Fundos setoriais e custo amazônico. 

Proposta 1.30: Procultura. 

Proposta 1.34: Mapeamento, banco de dados e catálogo cultural. 

Proposta 1.43: Indicadores culturais baseados no SNIIC e no IDH. 
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EIXO 2 – PRODUÇÃO SIMBÓLICA E DIVERSIDADE CULTURAL 

PROPOSTAS PRIORIZADAS: 

Ordem Propostas Votos 

1ª 2.11. Educação e Cultura 610 

2ª 2.40. Sistema Nacional de Patrimônio Cultural 492 

3ª 2.30. Comunicação e Cultura 447 

4ª 2.14. Programa Mais Cultura nas Escolas 370 

5ª 2.26. Circulação de conteúdos/ Arte, inovação e 
cultura digital 

299 

 

DEMAIS PROPOSTAS APROVADAS NO EIXO 2 (por ordem numérica): 

Proposta 2.1: Diversificação, desburocratização e democratização das linhas de financiamento 

com ênfase na regionalização e circulação. 

Proposta 2.2. Ampliação dos museus, bibliotecas e arquivos na política de incentivos fiscais. 

Proposta 2.3. Intercâmbio e circulação. 

Proposta 2.4. Produção de bens simbólicos. 

Proposta 2.5. Regionalização das políticas e dos investimentos, com ênfase na região 

Amazônica. 

Proposta 2.8. Produção literária e didática, em especial infanto-juvenil, para a diversidade das 

expressões culturais. 

Proposta 2.22. Programa Nacional de Formação Cultural. 

Proposta 2.27. Comunicação para a Diversidade. 

Proposta 2.28. Centros de Arte, Tecnologia e Inovação e Cultura Digital. 

Proposta 2.35: Identificação, demarcação, delimitação, regularização e homologação fundiária 

dos territórios quilombolas, povos indígenas, de terreiros e comunidades tradicionais em 

geral.  

Proposta 2.43. Direito difuso coletivo dos povos e comunidades tradicionais e das culturas 

populares. 
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EIXO 3 - CIDADANIA E DIREITOS CULTURAIS 

PROPOSTAS PRIORIZADAS: 

Ordem Propostas Votos 

1ª 3.1. Equipamentos culturais 653 

2ª 3.21. Lei Cultura Viva 581 

3ª 3.39. Reconhecimento de mestres e mestras e 
Programa Certific 

571 

4ª 3.18. Políticas de acesso às pessoas com deficiência, 
incapacidade temporária ou mobilidade reduzida 

480 

5ª 3.10. Plano Nacional do Livro e Leitura 361 

 

DEMAIS PROPOSTAS APROVADAS NO EIXO 3 (por ordem numérica): 

Proposta 3.4. Equipamentos culturais multiuso. 

Proposta 3.5. Rede de Pontos de Cultura. 

Proposta 3.9. Cota de tela dos filmes nacionais. 

Proposta 3.11. Convenção Internacional Sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. 

Proposta 3.13. Formação em Acessibilidade Cultural. 

Proposta 3.15. Cultura como Direito Social. 

Proposta 3.19. Colegiado setorial de cultura e arte inclusivas. 

Proposta 3.27. Ampliação da participação de grupos e artistas locais nos recursos dos fundos 

de cultura. 

Proposta 3.30. Patrimônio Material e Imaterial. 

Proposta 3.32. Lei dos mestres. 

Proposta 3.36. Cultura e Educação. 
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EIXO 4 - CULTURA E DESENVOLVIMENTO 

PROPOSTAS PRIORIZADAS: 

Ordem Propostas Votos 

1ª 4.21. Economia Criativa Local 661 

2ª 4.31. Plano Nacional de Economia Criativa 493 

3ª 4.26. Linhas de financiamentos para empreendedores 
culturais, pesquisa e inovação tecnológica 

418 

4ª 4.29. Programa Amazônia Cultural 360 

5ª 4.1. Turismo cultural 322 

 

DEMAIS PROPOSTAS APROVADAS NO EIXO 4 (por ordem numérica): 

Proposta 4.2. Territórios criativos: identificação, reconhecimento e institucionalização. 

Proposta 4.4. Arranjos produtivos locais. 

Proposta 4.5. Cultura, turismo e educação. 

Proposta 4.9. Territórios criativos e Instituições de ensino superior, técnico e tecnológico. 

Proposta 4.13. Programa Nacional de Capacitação. 

Proposta 4.16. Centros de formação profissional nos setores criativos. 

Proposta 4.20. Criações culturais funcionais. 

Proposta 4.24. Financiamento de infraestrutura para bens e serviços criativos em municípios 

de pequeno porte. 

Proposta 4.25. Novos mecanismos de fomento, financiamento e benefício fiscal para 

produtores culturais e empreendimentos criativos. 

Proposta 4.32. Regime de tributação Simples. 

Proposta 4.34. Reconhecimento de profissões artísticas e práticas e atividades culturais 

criativas. 
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Íntegra das propostas aprovadas na III CNC 

EIXO 1 - IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA NACIONAL DE CULTURA 

PROPOSTAS PRIORIZADAS: 

1ª) PEC 150 

Proposta 1.11: Que o Congresso Nacional aprove com urgência a PEC 150, realizando ações efetivas, 

tanto pelo poder público, quanto pela sociedade civil, como: a) audiências públicas e campanhas de 

mobilização e sensibilização; b) mobilização, através dos Conselhos Estaduais, Gestores Públicos e as 

bancadas estaduais no Congresso Nacional; e c) realização do Encontro Nacional entre Gestores 

(Governadores e Secretários) e representantes do Conselho Nacional e Estaduais de Cultura, e 

Colegiados Setoriais e Representantes da Sociedade Civil. 

2ª) Fundo Social do Pré-Sal 

Proposta 1.26: Garantir que pelo menos 10% dos recursos do Fundo Social do Pré-Sal sejam destinados 

à Cultura  

3ª) Lei do SNC 

Proposta 1.1: Aprovar com urgência no Congresso Nacional Projeto de Lei Complementar (PLC) 

383/2013 de regulamentação do SNC, na forma de um substitutivo, com o texto do projeto 

encaminhado pelo MINC à Casa Civil em 19/12/2012, resultado de um intenso e profundo trabalho 

técnico e político com a participação dos três entes federados e da sociedade civil, e apoiar a 

implantação e o pleno funcionamento dos seus componentes, em todos os níveis da Federação, 

considerando as seguintes questões: a) comissões ou grupos de trabalho formados por sociedade civil e 

poder público para monitorar e auxiliar nessa implantação e difundir suas informações; b) qualificação 

do acompanhamento do Ministério da Cultura (MinC) a esse processo; c) oferecimento, por parte do 

MinC, de suporte técnico e financeiro aos Estados e Municípios; d) o repasse de recursos do Fundo 

Nacional de Cultura para os fundos estaduais, distrital e municipais, mediante o cumprimento das 

exigências previstas no Projeto de Lei Complementar do Sistema Nacional de Cultura; e) criar, garantir 

e implantar o sistema setorial das culturas Indígenas. 

4ª) Formação e Capacitação em Gestão Cultural 

Proposta 1.14: Criar, desenvolver, fortalecer e ampliar as estratégias para a formação e capacitação 

em gestão cultural de forma permanente e continuada, envolvendo gestores e servidores públicos (nos 

níveis federativos: união, estados, distrito e municípios) e privados, conselheiros de cultura, artistas, 

produtores, agentes culturais, povos indígenas, quilombolas, comunidades tradicionais e demais 

integrantes da sociedade civil dos diversos segmentos por meio: a) da diversificação dos formatos e 

modelos de formação, contemplando a educação a distancia EAD, presencial, semi-presencial, 

continuada,  Programa Nacional de Formação de Gestores Culturais Públicos e Sociedade Civil,cursos 

de curto, médio e longo prazo, de nível técnico e superior, extensão, graduação, pós-graduação strictu 

sensu e lato sensu, palestras, seminários, fóruns e treinamento, além da produção e disponibilização de 

Anais II Encontro PDPP -  Página 44



6 

material didático; b) da criação dos Parâmetros Curriculares Nacionais e de qualificação profissional 

para os campos da política e da gestão cultural  e da garantia de atendimento e adequação das linhas 

formativas segundo, as especificidades regionais, a demanda de cada segmento cultural frente à 

diversidade, pluralidade e singularidades do universo da cultura;   c) da garantia à acessibilidade 

(artigo 9ª. do decreto no. 6949, de 25 de agosto de 2009) através da utilização de metodologias e 

materiais didáticos específicos, tais como: publicações em Braille, formatos abertos para leitores de 

tela, presença de interpretes para as diversas linguagens e códigos, tecnologias e adequações de 

infraestrutura.  

5ª) Fortalecimento do FNC: paridade com renúncia fiscal e fundo-a-fundo 

Proposta 1.25: Fortalecer o Fundo Nacional de Cultura, como principal mecanismo de financiamento 

público da cultura, garantindo por meio de: a) garantia de paridade com os recursos de renúncia fiscal, 

b) efetivação do compartilhamento entre fundos públicos de cultura, c) criação de mecanismos internos 

ao FNC, que estabeleçam apoio financeiro para a produção, mediação e distribuição de produções 

artístico-culturais, ouvido o Conselho Nacional de Política Cultural. 

DEMAIS PROPOSTAS APROVADAS: 

Proposta 1.2: PL Cultura Viva 

Aprovar e regulamentar o PL 757/2011 (Cultura Viva), contemplando estratégias de 

vinculação e fortalecimento entre o Cultura Viva, Planos Nacional, Estaduais e Municipais de 

Cultura, e Sistemas Nacional, Estaduais e Municipais de Cultura considerando o Programa 

Cultura Viva como política de base comunitária do SNC (incluindo Conselhos, Setoriais, Fundos, 

e demais elementos constitutivos do Sistema) para garantir os direitos à cultura dos cidadãos, 

assegurados pelos artigos 215 e 216 e 216-A da Constituição Federal. 

Proposta 1.7: Novo Marco Legal para repasse de recursos a organizações da sociedade civil. 

Formular Marco Legal que articule os princípios e as diretrizes de legislação específica para a 

Cultura e a Arte em substituição as Leis 4.320/64 e 8.666/93 e normas correlatas, a fim de 

prever meios alternativos de comprovação das despesas públicas com as capacidades técnicas 

e operacionais dos agentes culturais destinatários das ações e dos programas dos órgãos 

públicos gestores de Cultura.  

Proposta 1.8: Cultura como Direito Social da CF. 

Aprovar a Cultura como Direito Social na Constituição Federal (PEC 49/2007 e PEC 236/2008). 

Proposta 1.10: Superintendências do MinC em todas as UFs. 

Criar Superintendências do Ministério da Cultura em todos os estados da Federação 

transformando as Representações Regionais existentes em Superintendências para 

atendimento e assessoria aos Estados e Municípios na implantação dos seus Sistemas 

Estaduais e Municipais de Cultura, através de cursos, oficinas, palestras e outras atividades, 

assegurando dotação orçamentaria para execução dessas atividades. 
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Proposta 1.15: Qualificação da administração pública: cargos, concursos, capacitação, planos 

de carreira para os servidores 

Qualificar a administração pública para fortalecer o Sistema Nacional de Cultura, no que tange 

ao seu quadro técnico e profissional, nos âmbitos nacional, estaduais e municipais, por meio: 

a) da garantia de que os cargos da gestão pública de cultura sejam exercidos, 

prioritariamente, por profissionais formados ou com atuação na área cultural, artística e de 

patrimônio; b) da realização de concursos públicos para a seleção de profissionais 

especializados na área, exigindo saberes específicos provenientes dos diversos contextos 

regionais e locais. c) da qualificação continuada e capacitação. d) da criação de cargos 

públicos a serem preenchidos e lotados por servidores aprovados em concursos públicos, com 

perfil e formação pertinentes às demandas específicas e locais, para a área da cultura nas 

esferas municipal, distrital, estadual e federal. e) Da criação, da implantação e reformulação 

dos planos de carreira dos servidores do setor cultural. f) da garantia de quadro técnico efetivo 

nos órgãos e equipamentos culturais públicos; g) Adequar o número de servidores à demanda 

local. 

Proposta 1.17: Planos setoriais nos estados e municípios. 

Criar e implementar planos setoriais de cultura, nos estados, distritos e municípios instituídos 

no âmbito dos Conselhos Estaduais de seus respectivos conselhos de Políticas Culturais, a fim 

de fortalecer as especificidades locais. 

Proposta 1.24: Sistema de Financiamento Público: critérios de distribuição de recursos. 

Fortalecer e operacionalizar os sistemas de financiamento público garantindo: a) editais para 

projetos culturais com requisitos pré-estabelecidos, critérios de pontuação e valores aprovados 

pelos conselhos de cultura observando-se IDH e SNIIC, com desoneração fiscal do contemplado 

no edital; b) critérios de prioridade para atividades que gerem fortalecimento da diversidade 

cultural; c) priorização de recursos e linhas especiais para povos e comunidades tradicionais, 

culturas de matriz africana e indígenas, e para culturas populares; d) ações de promoção do 

desenvolvimento cultural em todo o território nacional; e) criação, implementação e/ou 

modernização de centros culturais, secretarias, CEUs, bibliotecas, arquivos, museus, e 

aquisição de equipamentos e mobiliários, restauro e revitalização; f) critério de prioridade 

para setores culturais ligados à economia criativa e Arranjos Produtivos Locais; g) fomento e 

financiamento a projetos de acessibilidade cultural, de grupos, organizações e/ou artistas com 

deficiência; h) critérios de territorialidade regional na distribuição de recursos. 

Proposta 1.27: Fundos setoriais e custo amazônico. 

Criar fundos setoriais para os segmentos contemplados pelo Conselho Nacional de Política 

Cultural: artes visuais; artesanato; circo; culturas afro-brasileiras; arquivos; arquitetura e 

urbanismo; arte digital; culturas populares; cultura indígena; dança; design; livro, leitura e 

literatura; música; moda; patrimônio imaterial; patrimônio material; teatro; museus e demais 

segmentos reconhecidos pelas respectivas comunidades, com ênfase em: a) Produção de bens, 

equipamentos e manifestações culturais; b) Preservação, manutenção, salvaguarda, pesquisa, 
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conservação e restauro do patrimônio cultural material e imaterial, inclusive com recursos 

oriundos de multas incidentes sobre impactos ao patrimônio histórico e cultural; e c) 

Desenvolvimento da economia criativa; d) Reafirmar a deliberação do Custo Amazônico dentro 

dos programas, projetos, ações e editais do MINC, com a descentralização, levando em 

consideração as especificidades regionais. 

Proposta 1.30: Procultura. 

Aprovar e regulamentar o Projeto de Lei 1.139/2007 - Procultura, implementando, até o final 

de 2014, o repasse fundo a fundo entre a União, o Distrito Federal, os estados e os municípios, 

em conformidade com as determinações do Sistema Nacional de Cultura, assegurando o 

critério de territorialidade regional na distribuição de recursos, estabelecendo marcos 

mínimos obrigatórios de apoios nos estados.  

Proposta 1.34: Mapeamento, banco de dados e catálogo cultural. 

Estabelecer obrigatoriedade de elaboração de diagnóstico, zoneamento, mapeamento e 

inventário cultural nas esferas federal, estadual, distrital e municipal, no âmbito do SNC para 

constituição de banco de  dados, alimentado regularmente, que inclua todos os segmentos 

culturais, por meio de levantamento histórico das manifestações culturais e necessidades da 

comunidade, de forma a fortalecer e divulgar os eventos populares  no território nacional, 

valorizar a diversidade, reforçar as manifestações  culturais, conhecer os vários grupos 

tradicionais, mestres, saberes, artistas, coletivos culturais, festas tradicionais, iniciativas de 

inclusão cultural e os patrimônios culturais de cada região, produzindo um catálogo cultural 

nacional, com acesso gratuito ao público em geral e possibilitar a implantação e o 

desenvolvimento de programas, projetos e planos setoriais e territoriais de cultura.  

Proposta 1.43: Indicadores culturais baseados no SNIIC e no IDH. 

Utilizar os dados do SNIIC para criar indicadores culturais capazes de contribuir com a variável 

de educação no IDH, considerando fundamental definir a Cultura como a prioridade da política 

de desenvolvimento econômico e social, para tanto deve ser tratada como um direito essencial 

à vida, ser um dos fatores determinantes do IDH e ter gestão participativa com a colaboração 

direta e predominante da sociedade civil.  
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EIXO 2 – PRODUÇÃO SIMBÓLICA E DIVERSIDADE CULTURAL 

PROPOSTAS PRIORIZADAS: 

1ª) Educação e Cultura 

Proposta 2.11: Investir na educação continuada formal, no âmbito do ensino técnico e superior 

(tecnológico, bacharelado e licenciatura), públicos, incluindo a criação de cursos nas Instituições de 

Ensino Superior e Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, em linguagens artísticas, 

criativas e saberes culturais, e educação não formal, contemplando as áreas artísticas, criativas e 

culturais em amplos aspectos, abrangendo as manifestações locais, contemporâneas e de povos 

indígenas, povos e comunidades tradicionais (Conforme decreto presidencial nº. 6.040, 07/02/2007), 

de forma descentralizada e com acessibilidade comunicacional, intelectual e de mobilidade, com intuito 

de garantir: a) formação continuada de arte educadores nas diversas áreas do conhecimento 

artístico/cultural, para mediar, desenvolver e conduzir conteúdos e disciplinas artísticas, trabalhando a 

arte como uma área de conhecimento; b) investimento em instituições comunitárias, estaduais e 

federais de ensino superior tecnológico para o aumento de oferta e interiorização de cursos de 

graduação, extensão e pós-graduação nas áreas da arte/cultura, bem como criar e fomentar escolas 

livres e pesquisas, através das agências estaduais de fomento, de pesquisa e extensão, do CNPq e das 

pesquisas cujo o objeto seja a cultura; c) incentivo a criação de cursos livres em gestão cultural para 

gestores, produtores, artistas e sociedade em geral; d) criar via Ministério da Cultura de uma 

plataforma online de recursos educacionais abertos, bem como produzir materiais didáticos editados 

com conteúdos referentes às culturas dos povos e comunidades tradicionais contemplando também as 

distintas linguagens artísticas contemporâneas; e) reconhecer as práticas culturais como formadoras 

de subjetividades e coletividades, valorizando os conhecimentos dos povos tradicionais, bem como das 

manifestações artísticas/culturais contemporâneas, favorecendo o intercâmbio entre o ensino formal e 

não formal;   f) Fomentar a formação de agentes culturais via bolsas de estudo, pesquisas e residências 

culturais, bem como ampliar, equiparar com as outras áreas do conhecimento e garantir a participação 

do campo da cultura no âmbito do programa “Ciências sem Fronteiras” e a criação do Programa Artes 

sem fronteiras;. 

2ª) Sistema Nacional de Patrimônio Cultural 

Proposta 2.40: Implementar efetivamente o Sistema Nacional do Patrimônio Cultural, enfatizando a 

formulação e implantação de uma política compartilhada de preservação e valorização das múltiplas 

expressões do patrimônio cultural, contendo: a) Normatização dos procedimentos e da utilização dos 

instrumentos de preservação;  b) Linhas de financiamentos, fundos, incentivos fiscais e editais para 

ações de identificação e preservação dos bens culturais materiais e imateriais;  c) Leis de preservação 

do patrimônio cultural material e imaterial federal, estaduais e municipais aprovadas, implementadas 

e integradas entre si; d) Efetiva gestão compartilhada entre o governo federal, os estados e os 

municípios para a preservação do patrimônio cultural; e) Implementação dos Conselhos Estaduais e 

Municipais de Preservação do Patrimônio Cultural; f) Capacitação continuada dos agentes envolvidos 

nas ações e projetos desta preservação; g) Ampliação dos editais, prêmios e recursos orçamentários 

para a área, garantindo o amplo acesso à divulgação e a simplificação dos procedimentos (inscrição, 

gestão e prestação de contas), com ênfase no Programa Nacional do Patrimônio Imaterial e nos editais 
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para os mestres da cultura popular e tradicional;   h) Implementação e fortalecimento de Programa de 

Educação para o Patrimônio com ênfase na formação de professores e estudantes do ensino básico e 

superior incluindo esse tema transversalmente nos currículos oficiais e enfatizando os saberes dos 

povos indígenas, comunidades quilombolas, povos e comunidades tradicionais e culturas populares, 

contemplando, também, os conteúdos da Lei 10639/03. 

3ª) Comunicação e Cultura 

Proposta 2.30: Aprovar o Marco Regulatório das Comunicações no Brasil, o Marco Civil da Internet 

(garantindo a neutralidade da rede como regra), a Lei da Mídia Democrática, e modificar a Lei 

9.612/98, garantindo o respeito aos Direitos Humanos, à diversidade e à participação social nos 

processos de revisão desses Marcos Regulatórios, considerando o disposto no Estatuto da Igualdade 

Racial, com regulamentação imediata dos artigos relativos à comunicação aprovados na Constituição 

de 1988. Incluir mais canais de rádio e TVs públicas, comunitárias, educativas, universitárias, culturais e 

de cidadania, no espectro eletromagnético e digital do Brasil, disponibilizando recursos públicos para 

viabilizar a sustentabilidade dessas emissoras, assim como para aquisição e renovação de 

infraestrutura tecnológica. No caso das rádios comunitárias, promover o aumento de seu alcance, 

potência, altura de antena e canais, e que seja disponibilizado recursos públicos para viabilizar a 

sustentabilidade dessas emissoras. Ampliar o diálogo e protagonismo do Ministério da Cultura dentro 

deste processo decisório. 

4ª) Programa Mais Cultura nas Escolas 

Proposta 2.14: Garantir a implementação, ampliação, desenvolvimento, consolidação, avaliação e 

gestão, de forma compartilhada, do “Programa Mais Cultura nas Escolas” e torná-lo uma política 

pública de Estado, ampliando as ações do programa para além do “Mais Educação” (a fim de atender 

as unidades escolares com diferentes avaliações do IDEB e em distintos territórios), bem como garantir 

a promoção de experiências educacionais inovadoras e a remuneração dos educadores de acordo com 

o exercício de suas funções, buscando a implementação do programa em 100% das escolas públicas, 

inclusive as de educação integral, contando para tanto, com o fortalecimento da articulação entre os 

entes federados, a melhoria e adequação da estrutura física das instituições escolares e a capacitação 

da comunidade escolar.  

5ª) Circulação de conteúdos/ Arte, inovação e cultura digital.  

Proposta 2.26: Criar e garantir editais específicos para ampliar e democratizar a infraestrutura 

tecnológica, bem como fomentar a criação e circulação de conteúdos independentes (sites, rádios, 

mídia impressa, audiovisual, telecentros, televisões, mídias públicas e comunitárias, laboratórios em 

rede, núcleos de arte, tecnologia e inovação, museus, internet e SMS), sempre adequados aos 

princípios de acessibilidade de cada meio/mídia. Garantir também 20% da verba publicitária para 

mídias impressas, rádio e TVs comunitárias, universitárias, educativas, promovendo a sustentabilidade 

das mesmas, potencializando a difusão da Arte, Inovação e Cultura Digital por meio do uso de software 

e hardware livres, de banda larga aberta/gratuita e da internet sem fio, nas cidades, comunidades, 

espaços públicos, organizações e instituições culturais de todo o país, priorizando os Estados com o 

maior déficit de acesso às redes de informação. 

DEMAIS PROPOSTAS APROVADAS: 
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Proposta 2.1: Diversificação, desburocratização e democratização das linhas de 

financiamento com ênfase na regionalização e circulação. 

Ampliar a política de editais, de forma diversificada e democrática, com aumento dos recursos, 

estabelecendo linhas de financiamento, que contemplem todos os setores artísticos e criativos 

em suas diferentes linguagens, garantindo sua produção, circulação e intercâmbio, bem como 

a desburocratização dos processos de inscrição, seleção, repasse de recursos e prestação de 

contas, por parte do Ministério da Cultura e demais órgãos a ele vinculados, como também 

demais órgãos das esferas municipal, estadual e federal, dando maior acesso aos municípios 

de pequeno porte e destinando 20% dos recursos do Fundo Nacional de Cultura 

especificamente para a circulação. 

Proposta 2.2. Ampliação dos museus, bibliotecas e arquivos na política de incentivos fiscais. 

Oferecer mecanismos, como editais, que ampliem a participação dos museus, bibliotecas e 

arquivos na política de incentivos fiscais à cultura, promovida pelas esferas federal, estadual e 

municipal de cultura, garantindo: a) o atendimento da complexidade envolvida no 

gerenciamento das entidades museológicas, biblioteconômicas e arquivísticas; b) o acesso 

permanente e a segurança dos acervos constituídos com investimentos provenientes de 

recursos públicos.  

Proposta 2.3. Intercâmbio e circulação. 

Ampliar os incentivos financeiros, de forma a estimular, apoiar e promover os grupos artísticos 

e culturais da sociedade civil e órgãos governamentais por meio de editais ou outras formas, 

para promoção de intercâmbio cultural, circulação de bens culturais, feiras, exposições, 

acervos, museus, arquivos, bibliotecas, festivais, cursos de capacitação e extensão, oficinas, 

residência artística, construção de espaços culturais e laboratórios de artes, tecnologia e 

inovação, respeitando critério de territorialidade regional dentro dos estados e contemplando: 

a) ações de preservação da cultura local, estimulando a circulação de bens e serviços culturais 

que incluam todos os segmentos e linguagens culturais, preferencialmente em espaços 

públicos da periferia, e das zonas rurais (assentamentos, territórios indígenas, quilombolas, 

ciganos e de comunidades tradicionais conforme decreto nº 6.040 de 07/02/2007); b) abertura 

anual de edital para a realização de projetos de intercâmbio cultural intermunicipal, 

interestadual e internacional, possibilitando a troca de conhecimentos e qualificação de 

profissionais da área; c) viabilização de passagens e bolsas para as atividades. 

Proposta 2.4. Produção de bens simbólicos. 

Promover políticas públicas para produção de bens simbólicos por meio de: a) programas e 

projetos específicos para todos os setores e segmentos artísticos e culturais, com vistas a 

incentivar e fomentar a produção de bens simbólicos e os fazeres e saberes da cultura; b) 

promoção e o respeito à diversidade e ao diálogo intercultural; c) preservação das memórias e 

patrimônios culturais;  d) garantia de descentralização de recursos nas diversas regiões do país 

com atenção dirigida às singularidades culturais e necessidades específicas de povos e 

comunidades tradicionais;  e) critérios de gênero e de orientação sexual, de pessoas com 
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deficiências e de imigrantes e povos latino-americanos, africanos, europeus e asiáticos;   f) 

respeito às prerrogativas constitucionais de acessibilidade das pessoas com deficiência, dos 

idosos e dos jovens em situação de vulnerabilidade social. 

Proposta 2.5. Regionalização das políticas e dos investimentos, com ênfase na região 

Amazônica. 

Criar políticas culturais regionais, bem como os investimentos, levando em conta os custos de 

todas as regiões brasileiras, com ênfase na região amazônica, a acessibilidade e a fruição; 

viabilizar a realização de parcerias entre municípios, povos e comunidades tradicionais; 

incentivar trocas de experiências, informações e registros culturais tradicionais como: rituais 

indígenas, festas, cultura de raiz, jogos, feiras, festivais, fóruns, conferências, exposições, 

gastronomia etc., por meio de intercâmbios culturais e artísticos; valorizar a sustentabilidade e 

a preservação do meio ambiente; e garantir investimentos dos Ministérios da Cultura e da 

Educação em programas e projetos de criação, produção, circulação, difusão e qualificação 

dos gestores, produtores e fazedores culturais da região Amazônica. 

Proposta 2.8. Produção literária e didática, em especial infanto-juvenil, para a diversidade 

das expressões culturais. 

Criar mecanismos que estimulem a produção literária e didática, em especial a infanto-juvenil, 

fomentando publicações impressas e digitais com a temática de povos indígenas, quilombolas, 

povos de matrizes africanas, povos e comunidades tradicionais e afro-amazônicas 

(comunidades ribeirinhas e comunidades extrativistas), LGBT, pessoas com deficiência, 

operários/as, trabalhadores/as e movimentos folclóricos, bem como garantir a participação 

intergeracional e das juventudes, atentando-se para o recorte geracional e de gênero, 

promovendo a criação, o financiamento e divulgação de conteúdos audiovisuais e digitais, 

assim como a implementação de políticas de incentivo e fortalecimento de rádios, TVs 

comunitárias e núcleos de arte, tecnologia e inovação para que esses povos e populações 

promovam a divulgação de suas práticas simbólicas culturais. 

Proposta 2.22. Programa Nacional de Formação Cultural. 

Estabelecer parcerias entre MinC, MEC, conselhos e unidades formais e informais de ensino, no 

marco do fortalecimento do Programa Nacional de Formação Cultural, para:   a) utilizar os 

mestres do conhecimento tradicional (matriz-africana, cigano, povos indígenas, descendentes 

de imigrantes, quilombolas, circense, entre outros) como formadores nos diversos ambientes 

de educação, valorizando o ensino da arte e da cultura brasileira, e garantir concursos públicos 

para as linguagens artísticas específicas;   b) efetivar as leis já existentes do marco educacional 

(6.533/78, 10.639/03, 11.645/08 e 11.769/08), bem como incentivar novos marcos legais para 

incorporação de novos conteúdos e metodologias de natureza cultural, como a transmissão de 

conhecimentos orais;  c) inserir e expandir a oferta da disciplina de democracia, acessibilidade 

e mediação cultural, respeitando as especificidades locais do território;  d) garantir o 

desenvolvimento de projetos político-pedagógicos alinhados à diversidade das expressões 

culturais;  e) estimular o desenvolvimento prioritário de recursos educacionais abertos e livres, 
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garantindo a função pública e social dos saberes e fazeres culturais;   f) criar programas de 

formação artística - cultural - cidadã específicas para a juventude.  

Proposta 2.27. Comunicação para a Diversidade. 

Criar canais de TV e emissoras de rádios comunitárias para povos historicamente excluídos, 

povos indígenas, comunidades tradicionais e grupos de culturas populares, assim como 

financiamento de filmes e de programas de televisão para as emissoras públicas com a 

temática e o protagonismo da resistência cultural afrobrasileira, garantindo, em interface com 

a ampliação de processos comunicacionais, o amplo acesso às redes de produção, difusão e 

compartilhamento da informação e da cultura nos meios digitais e impressos. 

Proposta 2.28. Centros de Arte, Tecnologia e Inovação e Cultura Digital. 

Implantar Centros de Arte, Tecnologia e Inovação e Cultura Digital em regime de colaboração 

com as Fundações e Institutos Culturais, Científicos e Tecnológicos, entidades públicas e 

privadas, bem como universalizar a internet nos espaços públicos, visando democratizar o 

acesso às novas tecnologias, às linguagens tecnológicas e aos softwares e hardwares livres, 

garantindo a aquisição de equipamentos de Mídia Digitais e impressas e a criação de 

infocentros, telecentros, bibliotecas digitais, museus virtuais, sites, webtv, laboratórios 

audiovisuais, webrádios e laboratórios de informática, Núcleos de Arte, Tecnologia e Inovação, 

bem como a realização de cursos de capacitação de técnicos especializados e processos de 

educação não-formal com o objetivo de aperfeiçoar a formação, produção, a pesquisa e a 

difusão da Arte e Cultura Digital nos municípios, comunidades, espaços públicos, organizações 

e instituições culturais de todo o país com garantia de acessibilidade. 

Proposta 2.35: Identificação, demarcação, delimitação, regularização e homologação 

fundiária dos territórios quilombolas, povos indígenas, de terreiros e comunidades 

tradicionais em geral.  

Garantir e executar, em caráter de urgência, políticas de identificação, demarcação, 

delimitação, regularização e homologação fundiária dos territórios quilombolas, povos 

indígenas, povos de terreiros e povos e comunidades tradicionais em geral (conforme decreto 

6.040 de 07/02/2007), assegurando a efetivação de suas titulações e autonomias tendo como 

referência o e inventário do patrimônio das culturas diversas, por meio de ações que 

promovam a cultura de combate ao racismo, inclusive o religioso, protegendo os ritos, rituais, 

danças, costumes e conhecimento imateriais dos povos indígenas, comunidades rurais, 

ribeirinhas, manifestações das culturas tradicionais e expressões da diversidade cultural, 

efetivando o financiamento de artistas, grupos culturais, povos tradicionais de matriz africana 

e ações relacionadas as comunidades.  

Proposta 2.43. Direito difuso coletivo dos povos e comunidades tradicionais e das culturas 

populares. 

Criar uma legislação específica que garanta aos povos indígenas, comunidades quilombolas, 

povos e comunidades tradicionais e das culturas populares, o direito difuso coletivo. As 
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práticas e ritos são expressão da memória coletiva e base da identidade dos diversos grupos 

formadores da sociedade brasileira. Para que os meios e instrumentos continuem como bens 

coletivos nacionais, é indispensável que a legislação salvaguarde o acesso e a manipulação de 

recursos, naturais ou não, a partir da concessão de autoria aos grupos, como direito difuso, 

que possa ser transmitido às gerações seguintes que perpetuem as práticas culturais, 

independente de ser registrado como patrimônio cultural imaterial. Basta que seja referência 

cultural por sua comunidade. O Estado deve ser responsável pela fiscalização e controle do 

direito cultural coletivo e difuso, penalizando o uso indevido de tais recursos. 

EIXO 3 - CIDADANIA E DIREITOS CULTURAIS 

PROPOSTAS PRIORIZADAS: 

1ª) Equipamentos culturais  

Proposta 3.1: Incluir nos planos orçamentários da União, dos estados, do Distrito Federal e dos 

municípios programas para desapropriação ou concessão de uso de imóveis ociosos, construção (por 

meio de concurso público de projeto de arquitetura e urbanismo), manutenção, adequação, reforma e 

mapeamento de equipamentos culturais (espaços multiculturais, pontos de cultura, pontos de 

memória, casas de cultura, pontos de leitura, auditórios, museus, arquivos, centros culturais, terrenos 

para instalação de circos e atividades circenses, espaços culturais em escolas, CEUs) para abrigar as 

diversas linguagens artísticas e culturais, garantindo a diversidade cultural, devidamente estruturados 

para garantir o acesso às pessoas em situação de vulnerabilidade, com deficiência, incapacidade 

temporária e/ou mobilidade reduzida, e necessidades visuais, sonoras e verbais &ndash; em 

conformidade com a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência (ONU, 2008), e equipados 

com cinema, teatro, biblioteca, galeria para exposições e espaço multiuso (oficinas, seminários, etc). 

2ª) Lei Cultura Viva 

Proposta 3.21. Garantir a aprovação, sanção e regulamentação da Lei Cultura Viva, PLC 70/2013 que 

institucionaliza a política  nacional de cultura, educação e cidadania - Cultura Viva, efetivando sua 

implantação com a garantia de no mínimo um ponto de cultura em cada município, possibilitando a 

criação de consórcios culturais intermunicipais, consolidando uma política cultural de base comunitária 

para fortalecer e ampliar o Programa Cultura Viva; e investir, por meio de fundo mantenedor específico 

para o Programa Cultura Viva, na criação de novos pontos e pontões de cultura e no fortalecimento, 

revitalização e consolidação dos já existentes, com atenção aos pontos indígenas, quilombolas, aos 

grupos de culturas tradicionais, populares, comunitários, urbanos e rurais, garantindo o cumprimento 

das leis de acessibilidade e considerando as seguintes necessidades: a) alterar o processo de 

financiamento e prestação de contas, através do cadastro nacional dos pontos de cultura, por meio de 

resultados e tabela de preços regionalizada, criando mecanismos de monitoramento e fiscalização com 

a participação da sociedade civil organizada e população em geral; b) extinguir a modalidade de 

convênio, simplificando os mecanismos de repasse de recursos, priorizando prêmios, bolsas e outras 

maneiras de financiamento e fomento; c) propiciar e consolidar o desenvolvimento profissional de 

artistas e produtores de cultura com capacitação e formação continuada; d) regionalização e 

municipalização dos programas; e) ampliação dos investimentos compartilhados entre o Governo 
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Federal, Estados e Municípios integrantes do Sistema Nacional de Cultura e fortalecimentos das fontes 

de financiamento por meio de uso de recursos dos fundos de cultura, mecanismos de incentivo e 

renúncia fiscal, vale-cultura, bem como recursos de outras políticas e fundos públicos; f) atenção a 

todas as linguagens artísticas e manifestações culturais, grupos e coletivos da diversidade cultural; g) 

integração de iniciativas como pontos de leitura, pontos de memória, museus comunitários, ecomuseus 

dentre outros. 

3ª) Reconhecimento de mestres e mestras e Programa Certific 

Proposta 3.39: Intensificar e fomentar o reconhecimento de mestres e mestras das culturas populares e 

tradicionais (mestres de capoeira, hip hop, quilombolas, indígenas, sábios, afoxés, jongo e griôs), por 

meio de certificação da Rede Certific do Ministério da Educação (de acordo com a Meta 17 do Plano 

Nacional de Cultura) ou orgãos afins, com ações atinentes ao IPHAN e ao Ibram, garantindo recursos 

financeiros para a manutenção de suas expressões artísticas e culturais, através dos editais de 

premiação da SCDC; intensificando e aprimorando as ações de proteção do patrimônio material e 

imaterial, versando sobre estudos, pesquisas e formação, apoiando estrategicamente esses processos 

com a aprovação da Lei de Mestres (Projeto de Lei nº 1.176/2011) e a transformação do Decreto nº 

6.040/2007, que institui a Política Nacional do Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades 

Tradicionais em lei. 

4ª) Políticas de acesso às pessoas com deficiência, incapacidade temporária ou 

mobilidade reduzida 

Proposta 3.18: Por meio de capacitação e qualificação de recursos, implementar políticas de acesso às 

pessoas com deficiência, incapacidade temporária e /ou mobilidade reduzida, à produção, circulação e 

fruição de bens e serviços culturais ao: a) disponibilizar os sistemas de acesso aos mecanismos públicos 

de fomento em formato conforme o conceito de acesso universal à informação (entendendo que a 

LIBRAS não é uma modalidade comunicativa de acesso à Língua Portuguesa); b) garantir a presença 

dos itens que contemplem os recursos de tecnologias assistivas e/ou ajudas técnicas nos editais de 

acesso aos mecanismos de fomento; c) produzir conteúdos em formatos acessíveis através da 

comunicação ampliada e alternativa (CAA) para atender aqueles que têm necessidades informacionais 

específicas além da interpretação para a LIBRAS a fim de atender a especificidade linguística dos 

surdos, acerca do patrimônio cultural material e imaterial, conforme todas os níveis de ensino: 

fundamental, médio, superior e educação de jovens e adultos (EJA) e as características regionais;  d) 

promover a capacitação para a Plena Acessibilidade Cultural e Artística dos agentes culturais, 

movimentos sociais e entidades culturais públicas e privadas, atuantes na área de educação e cultura;  

e) promover a capacitação dos mediadores, gestores, técnicos e avaliadores dos editais públicos tendo 

como condição sine qua non a participação da pessoa com deficiência para a validação do processo; f) 

Garantir o fomento, circulação e manutenção de artistas e coletivos com deficiência em acordo com as 

resoluções da Oficina Nacional de Indicação de Políticas Públicas Culturais para pessoas com 

deficiência gravada na Nota Técnica 001/ 2009 da SID/MINC;  g) Criar e apoiar programas, projetos e 

ações de acessibilidade e produção cultural nas suas dimensões arquitetônica, comunicacional, 

metodológica, instrumental, programática, tecnológica e atitudinal para o público, bem como para os 

agentes culturais, grupos coletivos e artistas que incluam pessoas com e sem deficiência.  
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5ª) Plano Nacional do Livro e Leitura  

Proposta 3.10: Aprovar, sancionar e regulamentar o Plano Nacional do Livro e Leitura, garantindo a 

leitura como direito social, através do fortalecimento do Sistema de Bibliotecas Públicas, municipais, e 

estaduais, distrital e comunitárias, assegurando o acesso ao livro, à leitura e à literatura.   

DEMAIS PROPOSTAS APROVADAS: 

Proposta 3.4. Equipamentos culturais multiuso. 

Garantir a criação (mediante concurso público de projeto de arquitetura e urbanismo), 

implantação e manutenção e/ou revitalização de equipamentos culturais multiuso (salas para 

exibição de filmes, espetáculos de teatro, dança, circo e musicais, salão de exposições, salas de 

oficinas artísticas, bibliotecas, museus, arquivos, pontos de memória etc), por meio de políticas 

públicas de fomento e financiamento, nos municípios de pequeno e médio porte, priorizando 

os municípios com baixo Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), comunidades indígenas, 

quilombolas, ribeirinhas, povos tradicionais e fronteiriços, com locais para criação, difusão e 

ensino das diversas linguagens artísticas, assegurando a utilização exclusiva para fins 

culturais, garantindo o acesso e a sustentabilidades das atividades artísticas, bem como das 

pessoas em situação de vulnerabilidade, com deficiência, incapacidade temporária e/ou 

mobilidade reduzida, e necessidades visuais, sonoras e verbais em conformidade com a 

Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência (ONU, 2008). 

Proposta 3.5. Rede de Pontos de Cultura. 

Criar, descentralizar e ampliar as redes de Pontos de Cultura, através de processo de 

premiação, em todos os municípios, promovendo sua articulação com conselhos municipais, 

estaduais, nacionais e internacionais com o objetivo de fortalecer os conselhos de cultura, os 

fazedores de cultura e as atividades desenvolvidas pelos pontos e democratizar a inclusão 

artística e o acesso à cultura para crianças, jovens, e adultos, idosos e pessoas com 

deficiência.  

Proposta 3.9. Cota de tela dos filmes nacionais. 

Garantir o aumento progressivo da cota de tela dos filmes nacionais, a partir de 30%, com 

ênfase às produções independentes, inserindo taxas maiores para as produções estrangeiras, 

de acordo com a quantidade de cópias exibidas no Brasil, respeitando as normas de 

acessibilidade previstas na Lei nº 10.098/2000 e ABNT 9050.   

Proposta 3.11. Convenção Internacional Sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. 

Efetivar a Convenção Internacional Sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e garantir o 

cumprimento da lei nº 10.098/2000 e ABNT 9050 que estabelecem normas gerais e critérios 

básicos para a acessibilidade das pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida em todos os 

ambientes culturais, bem como no desenvolvimento de ações de promoção da fruição cultural, 

assegurando seus direitos econômicos, sociais, linguísticos e culturais, não só no prisma da 

inclusão, mas de modo a garantir a igualdade de acesso.   
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Proposta 3.13. Formação em Acessibilidade Cultural. 

Recomendar ao Ministério da Educação a criação e inserção da disciplina de Acessibilidade 

Cultural nos cursos, em nível técnico e superior, de todos os Estados brasileiros, para a 

formação de profissionais da área de Arte, Cultura e Educação, bem como propor e apoiar 

Instituições de Ensino na criação de cursos de formação continuada em Acessibilidade Cultural, 

de modo a garantir igualdade de formação e profissionalização em distintas linguagens 

artísticas, tecnologias sociais e gestão de projetos. 

Proposta 3.15. Cultura como Direito Social. 

Reafirmar a cultura como direito social de todos os cidadãos e cidadãs, segundo o que prevê o 

Art 216-A da Constituição Federal: a) reconhecendo as dinâmicas sociais, comunitárias, 

religiosas, étnico-raciais, linguísticas, de gênero, identitárias e das pessoas em situação de 

vulnerabilidade; b) atendendo às demandas das culturas da infância e adolescência, da 

juventude, idosos, mulheres, LGBT, egressos do sistema prisional e socioeducativo ou em 

privação de liberdade, pessoas em sofrimento psíquico e/ou com transtorno mental, pessoas 

com deficiência e populações em situação de risco social e com dificuldades para mobilidade.   

  

Proposta 3.19. Colegiado setorial de cultura e arte inclusivas. 

Criar o COLEGIADO SETORIAL DE CULTURA E ARTE INCLUSIVAS, com missão primordial de 

oferecer consultoria ao Conselho Nacional de Política Cultural e para a normalização e 

instrumentalização dos conteúdos, metodologias, tecnologias e práticas para que as ações 

propostas possam ser realizadas em conformidade com a Convenção dos Direitos das Pessoas 

com Deficiência, que tem caráter constitucional.   

Proposta 3.27. Ampliação da participação de grupos e artistas locais nos recursos dos fundos 

de cultura. 

Garantir no âmbito do SNC que os recursos dos fundos municipais, estaduais, do Distrito 

Federal e nacional de cultura direcionados à realização de eventos, projetos e programas 

destinem no mínimo 50% do investimento na participação efetiva de grupos e artistas locais, 

assegurando a equiparação de condições técnicas e de produção entre estes e os convidados 

externos.   

Proposta 3.30. Patrimônio Material e Imaterial. 

Criar diretrizes de fomento para a preservação e manutenção do Patrimônio Material e 

Imaterial, (de acordo com as Leis nº 10.639/2003, 11.645/2008, o Decreto nº 6.040/2007, o 

Decreto-Lei nº 25/1937, a Lei nº 11.904/2009, o Decreto nº 8.124/2013, o Decreto nº 

3.551/2000 e a Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho-OIT) que 

contemplem: a) garantia de preservação e recuperação de bens tombados e realização de 

estudos para o tombamento de outros prédios históricos junto ao IPHAN, através do FNC; b) 

garantia de utilização cultural e social dos bens do patrimônio material tombado (casas, 

casarões, prédios históricos pertencentes ao poder público, casas tradicionais de matriz 

Anais II Encontro PDPP -  Página 56



18 

africana); c) criação de um programa de incentivo à transmissão dos saberes populares e à 

preservação do patrimônio cultural material e imaterial (manifestações artísticas, acervos e 

outros bens) de referência para as culturas tradicionais, incluindo os povos indigenas; d) 

Aprimoramento do registro de bens imateriais e garantia de participação e protagonismo do 

seu sujeito inicial.   

Proposta 3.32. Lei dos mestres. 

Estimular a ampliação da lei dos mestres da sabedoria para todo o país, fomentando a 

expansão das experiências já existentes e que utilizam os conhecimentos tradicionais e 

expressões das culturas populares e tradicionais dentro e fora dos circuitos de criação, 

produção e circulação, incluindo o estímulo às ações educativas de mestres da cultura popular 

e tradicional que objetivam resgatar e socializar as reminiscências de povos e comunidades 

tradicionais rurais e urbanas, e que favoreçam e difundam a diversidade de saberes e formas 

de manifestação cultural, incluindo as linguagens, dentro e fora das instituições de ensino.   

Proposta 3.36. Cultura e Educação. 

Firmar parcerias e convênios com o Ministério da Educação, universidades públicas e privadas 

visando: a) o aumento do número de vagas e a melhoria da qualidade de cursos técnicos, 

graduação e pós-graduação e mestrado nas áreas de artes (música, teatro, dança e artes 

visuais), cultura e gestão cultural, divulgando a existência destes e potencializando o acesso 

dos estudantes a esses cursos nos estabelecimentos de ensino fundamental, médio e superior, 

de forma continuada, visando a inserção, nos currículos da educação básica e superior, das 

disciplinas “Educação Patrimonial” e “História da Diversidade Cultural do País” na perspectiva 

de contar com a parceria dos mestres de saberes populares e tradicionais; b) garantir aos 

fazedores culturais bolsas de estudo em artes e ofícios e em cursos de extensão e 

aperfeiçoamento nas universidade publicas do Brasil e do exterior.   

EIXO 4 - CULTURA E DESENVOLVIMENTO 

PROPOSTAS PRIORIZADAS: 

1ª) Economia Criativa Local  

Proposta 4.21: Fortalecer e fomentar as cadeias dos setores criativos, promovendo o intercâmbio 

regional, nacional e internacional, valorizando os setores da Economia Criativa local, garantindo o 

investimento e a infraestrutura de apoio para criação, produção, publicação, difusão/distribuição de 

Bens e Serviços Culturais (adaptadas às especificidades das diferentes Cadeias Produtivas), capacitando 

os agentes culturais, gerando condições de trabalho e renda, tendo como base as dimensões da 

sustentabilidade (econômica, social, ambiental e cultural), reforçadas por programas de 

conscientização e mudança de hábito e consumo/fruição, como também criar programas de incentivo 

ao empreendedorismo e à sustentabilidade das cadeias produtivas do setor cultural, garantindo a 

acessibilidade, a inclusão e a sustentabilidade etnobiológica. 
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2ª) Plano Nacional de Economia Criativa 

Proposta 4.31: Elaborar, e implementar , o Plano Nacional de Economia Criativa contemplando o 

estabelecimento e adequação dos marcos legais da economia criativa brasileira, garantindo aos 

trabalhadores, profissionais  e empreendedores culturais, os direitos trabalhistas, previdenciários, 

administrativos, comerciais e de propriedade intelectual, reduzindo os entraves a circulação e a 

exportação de bens e serviços. 

3ª) Linhas de financiamentos para empreendedores culturais, pesquisa e 

inovação tecnológica 

Proposta 4.26: Fomentar a criação de linhas de financiamentos para empreendedores culturais 

subsidiadas com recursos do BNDES e a partir da destinação de um percentual da arrecadação do 

Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), dentre outros, bem como estabelecer parcerias do 

Ministério da Cultura com setores privados e públicos, principalmente com o Ministério da Ciência, 

Tecnologia e Inovação/FNDCT (Fundo Nacional do Desenvolvimento de Ciência e Tecnologia) com o 

intuito de assegurar recursos para a pesquisa e inovação tecnológica nos setores culturais e criativos.  

4ª) Programa Amazônia Cultural 

Proposta 4.29: Transformar o Programa Amazônia Cultural em política de Estado que seja viabilizado 

com a criação do Fundo Amazônia Cultural para subsidiar a implementação e o desenvolvimento dos 

APLs e empreendimentos criativos, com o intuito de formar e qualificar gestores e empreendedores 

culturais criativos dos municípios da Amazônia Legal, em parceria com instituições de ensino públicas 

e/ou privadas, com instrutores e mestres detentores e transmissores do saberes e fazeres tradicionais 

com conhecimento da realidade regional amazônica. 

5ª) Turismo cultural 

Proposta 4.1: Instituir rotas e roteiros de turismo cultural, que incluam bases comunitárias, 

comunidades tradicionais, povos indígenas, pontos de cultura e pontos de memória, e fomentar a 

criação de territórios criativos e corredores culturais, com subsídios para aquisição de imóveis, bens 

permanentes e de consumo, isenção de impostos federais, estaduais e municipais, qualificando a 

cadeia produtiva da cultura e do turismo, e viabilizando a construção de mercados e espaços de cultura 

criativa, para comercialização dos produtos, exposições, capacitações e oficinas, incentivando o 

microempresário de produtos culturais, valorizando a produção artística local e regional.  

DEMAIS PROPOSTAS APROVADAS: 

Proposta 4.2. Territórios criativos: identificação, reconhecimento e institucionalização. 

Identificar, mapear, reconhecer e institucionalizar todos os territórios criativos e suas 

manifestações, incluindo o levantamento e compartilhamento das metodologias utilizadas; a 

gestão ativa de informações e dados, através do SNIIC e a garantia de condições técnicas e 

financeiras para a realização dos levantamentos e a promoção de desenvolvimento 

sustentável dos territórios. 
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Proposta 4.4. Arranjos produtivos locais. 

Criar um macroprograma articulado entre as três esferas de governo e sociedade civil 

organizada para estruturar arranjos produtivos locais, incluindo a economia solidária para os 

empreendedores do turismo cultural, com o auxílio de ferramentas de gestão (design, 

marketing, comunicação etc), considerando os impactos socioeconômicos, ambientais, 

culturais e as demandas e vocações dos territórios criativos.  

Proposta 4.5. Cultura, turismo e educação. 

Promover a interação e a estruturação entre educação, cultura e turismo em escolas, 

bibliotecas, museus e demais equipamentos culturais por meio de programas de educação 

patrimonial inserindo mestres de ofícios de saberes e fazeres, com o intuito de estimular o 

pertencimento e valorização das identidades culturais locais e regionais.  

Proposta 4.9. Territórios criativos e Instituições de ensino superior, técnico e tecnológico. 

Reconhecer espaços e territórios criativos existentes e estimular a implementação de novos, 

por meio de projetos de pesquisa e extensão em instituições de ensino superior, técnico e 

tecnológico, a fim de garantir a qualificação de profissionais dos setores criativos nas regiões 

de abrangência das instituições, com especial atenção às regiões periféricas. 

Proposta 4.13. Programa Nacional de Capacitação. 

Criar Programa Nacional de Capacitação, para agentes culturais e gestores públicos, inclusive 

a pessoa com deficiência, em nível acadêmico e/ou técnico, nas áreas de gestão, 

empreendedorismo e produção artístico-cultural, visando a geração de emprego e renda, a 

qualificação e formalização do empreendedor, a valorização das cadeias produtivas da 

economia da cultura e o acesso às diversas fontes de fomento e financiamento, tanto para a 

pessoa física como jurídica, em todas as regiões do país, em parceria com a iniciativa privada e 

universidades, respeitando as demandas locais e a sustentabilidade.  

Proposta 4.16. Centros de formação profissional nos setores criativos. 

Criar e fomentar a implantação de centros de formação profissional nos setores criativos, 

considerando o mapeamento do potencial criativo de cada região, destinados a oferecer 

gratuitamente assessoria, consultoria e qualificação técnica aos empreendedores criativos, 

com o objetivo de planejar, orientar e implementar projetos e produtos da economia criativa; 

que esses centros contenham espaços para comercialização de produtos, promovendo o 

consumo responsável e consciente, atuando de forma integrada com as esferas de governo 

federal, estadual e municipal e contemplando todas as regiões; e que estejam associados à 

criação de portal eletrônico e elaboração de materiais gráficos e eletrônicos, a fim de divulgar 

seus bens e serviços, contribuindo com a mudança do comportamento de consumo da 

sociedade. 
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Proposta 4.20. Criações culturais funcionais. 

Garantir a valorização e potencialização dos territórios criativos, APLs (Arranjos Produtivos 

Locais), museus e demais equipamentos culturais, por meio de ações transversais a partir das 

criações culturais funcionais, como o design, a arquitetura e urbanismo, moda e artesanato, 

no desenvolvimento sustentável, na recuperação de áreas degradadas, na conservação e 

requalificação do patrimônio cultural, promovendo também o mapeamento, a regularização e 

a revitalização dos espaços públicos ociosos, para que sejam ocupados por grupos culturais, 

através de concessão de uso ou outro instrumento jurídico pertinente, com garantia de 

subsídio para a manutenção dos referidos espaços durante todo o período de sua ocupação. 

Proposta 4.24. Financiamento de infraestrutura para bens e serviços criativos em municípios 

de pequeno porte. 

Promover articulação entre União, Estados, Municípios e Distrito Federal, por meio de 

financiamento para projetos que atendam às necessidades culturais regionais, com ampliação 

de recursos federais e abertura de editais para disponibilização de infraestrutura de criação, 

produção, difusão/distribuição e consumo/fruição de bens e serviços criativos em municípios 

de pequeno porte, com projetos específicos para municípios com até 50.000 mil habitantes.  

Proposta 4.25. Novos mecanismos de fomento, financiamento e benefício fiscal para 

produtores culturais e empreendimentos criativos. 

Aprimorar e criar novos mecanismos de fomento, financiamento e benefício fiscal, nos âmbitos 

federal, estadual, distrital e municipal, destinado aos produtores culturais e empreendimentos 

criativos, desburocratizando o processo e promovendo a valorização e circulação de bens e 

serviços culturais e criativos no Brasil e no exterior, garantindo a participação de Arranjos 

Produtivos Locais (APLs), assim como linhas facilitadas de crédito e microcrédito para 

trabalhadores da área da cultura e a distribuição de prêmio, via editais para os diversos 

setores criativos de acordo com critérios de regionalização da cultura, para que todos possam 

participar destes de forma equitativa.     

Proposta 4.32. Regime de tributação Simples. 

Possibilitar que produtores artístico-culturais, empreendedores criativos, bem como atividades 

culturais relacionadas aos povos indígenas, comunidades tradicionais, grupos de imigração, 

cooperativas de cultura e as criações culturais e funcionais, possam usufruir dos benefícios do 

regime de tributação Simples, dentro das Micro e Pequenas Empresas e dos 

Microempreendedores Individuais, reduzindo a carga tributária sobre estas atividades, sendo 

inseridas no Cadastro Nacional de Atividades Econômicas. 

Proposta 4.34. Reconhecimento de profissões artísticas e práticas culturais criativas. 

Reconhecer, formalizar e regulamentar as profissões artísticas e as práticas e atividades 

culturais criativas, garantindo os direitos trabalhistas, previdenciários e benefícios fiscais aos 

profissionais do setor, de forma desburocratizada, estimulando a ampliação do Cadastro 

Brasileiro de Ocupações, em todas as esferas do poder público.  
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MINISTÉRIO DA CULTURA  

SECRETARIA DA CIDADANIA E DA DIVERSIDADE CULTURAL 
 

CARTA DE NATAL 

 

Os signatários presentes à TEIA 2014, realizada na cidade de Natal – Rio Grande do Norte, resolvem 

registrar e pactuar, na Carta de Natal, as principais condicionantes e estratégias que devem orientar as 

iniciativas de consolidação e fortalecimento do Programa Nacional de Promoção da Cidadania e da 

Diversidade Cultural – Cultura Viva, como a Política de Base Comunitária do Sistema Nacional de 

Cultura, possibilitando, assim, o amplo exercício dos direitos culturais pelo conjunto da população brasileira 

e explorando as potencialidades da cultura como eixo transversal do desenvolvimento social e econômico 

sustentável. 

 O Ministério da Cultura, considerando a assinatura, em dezembro de 2013, da Portaria Nº 118, que 

reformula o Programa Cultura Viva e passa à denominação de Programa Nacional de Promoção da Cidadania 

e da Diversidade Cultural – Cultura Viva e inserção no Sistema Nacional de Cultura, reconhece que: 

 

a) que quem faz cultura é a sociedade, são as pessoas e o Estado, em ampla parceria com empresas, 

organizações e entidades que atuam para potencializar as iniciativas, dar visibilidade e possibilitar a 

criação de conexões entre as mais diversas práticas, projetos e agentes culturais, agregando ações de 

reconhecimento, fomento, promoção e intercâmbio, assegurando os direitos culturais dos segmentos 

sociais; 

 

b) o Programa Cultura Viva se destina a promover a produção, a pesquisa, o registro e a difusão das 

expressões culturais dos grupos e entidades responsáveis pelos modos de ser, pensar e fazer cultural 

no país, tendo como base a parceria da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, com a 

sociedade civil; 

 

c) que o Programa Cultura Viva criado em 2004, ao longo da sua implementação, conta com uma ampla 

rede de parceiros e que o momento atual é de consolidar e ampliar esta iniciativa com a inclusão de 

novos participantes identificados com os seus objetivos; 

 
d) que a necessidade de harmonizar os objetivos e os procedimentos de gestão compartilhada entre o 

Ministério da Cultura e as entidades instituições/organizações públicas e privadas, atuantes no campo 

Anais II Encontro PDPP -  Página 64



da cultura, visa potencializar e aperfeiçoar as ações de fomento, a articulação dos atores e a 

consolidação e crescimento sustentável do Programa Cultura Viva; 

 
e) que ao longo de uma década, apesar das alternâncias na sua gestão, o Programa cresceu e se 

consolidou e no presente momento almeja, meritoriamente, assumir o status de Política Nacional de 

Cultura, o que poderá ser sobremaneira facilitado se à iniciativa aderirem a totalidade das suas partes 

interessadas, potencializando o momento político atual visando contribuir para os esforços de 

aperfeiçoamento e aprovação do Projeto de Lei Cultura Viva (PL da Câmara Nº90 de 2013), que 

oficializa o Programa Cultura Viva como uma política de âmbito nacional, e nesta oportunidade: 

 

decidem;  

 

a) assumir papel proativo no encaminhamento da proposta de reconhecimento do Programa Cultura Viva 

como uma Política de Base Comunitária do Sistema Nacional de Cultura, o que o consolida como 

uma iniciativa de todo o Ministério da Cultura, de cada uma das suas unidades vinculadas,  das 

secretarias e órgãos estaduais e municipais de cultura e das instituições e órgãos parceiros, tendo 

como estratégias objetivas a interação, a troca de informações e a gestão compartilhada de 

conhecimento e de realizações: 

 

I. Participar de uma ampla pactuação no Sistema Federal de Cultura, envolvendo ações das 

diversas unidades do MinC e suas iniciativas com a sociedade civil, como Pontos de Leitura, 

Pontos de Memória, Cine Clubes, Casas do Patrimônio, Agentes de Cultura, Mestres e Mestras da 

Cultura, Salvaguarda de Bens Registrados, ação de microprojetos e outras que contribuem para o 

exercício dos direitos culturais e para a valorização da diversidade das expressões culturais, bem 

como a construção da política de fomento para a cidadania e a diversidade, alinhando a relação 

com a sociedade civil, com destaque para as ações formativas do CEU das Artes e a maior 

socialização dos equipamentos públicos. 

 

II. Participar de uma ampla pactuação no Sistema Nacional de Cultura, por meio da articulação 

das Redes da Cidadania e da Diversidade, com prioridade para capitais e regiões metropolitanas, 

envolvendo os segmentos estratégicos para a cidadania e a diversidade cultural, visando a 

manutenção e expansão do Programa Cultura Viva, tendo por base; a) critérios de 

responsabilidades, alinhamento de iniciativas realizadas por meio de instrumento específico de 

adesão ao Programa; b) adoção das ações estruturantes e renovação dos convênios, com planos de 

expansão e instrumentos normativos mais adequados e simplificados; c) e no funcionamento 

pleno das respectivas instâncias de participação social. 
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III. Participar de uma ampla pactuação no âmbito da rede de parceiros do Programa Cultura 

Viva, possibilitando o fomento nas áreas de formação, intercâmbio, informações tecnológicas, 

circuitos, difusão, pesquisa, com a retomada da rede de gestores e pesquisadores, envolvendo 

Fiocruz, IPEA, MEC, FUNAI/MJ, MS, SEPPIR, SPM, Incra/MDA, SNJ/PR, CNPq, Censipam, 

MCOm, MCTI, SDH  e UnB, UFRJ, UFGD, UFPB, UNIFESP, UFPR, UFES, UFRR, UFRN e 

outras universidades, bem como os entes estaduais e municipais. 

 
b) consolidar o evento TEIA como o elemento estratégico, por excelência, do Programa Cultura Viva, no 

seu papel como Política de Base Comunitária do Sistema Nacional de Cultura, tendo em vista ser e 

continuar a ser o principal espaço de auscuta, reflexão e inflexão, redirecionamento e organização do 

Programa, com relação ao binômio Cidadania e Diversidade Cultural.  

 

c) adotar, como prática sistemática, a condução de iniciativas com o potencial de fortalecer e ampliar o 

diálogo com as partes interessadas do Programa Cultura Viva, como uma malha de convergência de 

lideranças, grupos e coletivos, que atuam em prol da cidadania e da diversidade cultural, dentre as 

quais se destacam: o Fórum dos Secretários de Cultura das Capitais e Regiões Metropolitanas, os 

Gestores Estaduais e Municipais do Programa Cultura Viva e os Comitês Gestores Estaduais e 

Municipais, entre outros. 

 

Consolidar a participação social como método de governo pela via da gestão compartilhada do Programa 

Cultura Viva, das instâncias de governança e participação, com ações transparentes de controle social, 

comunicação, mobilização, promoção e integração de uma política de fomento, são objetivos com as quais 

estes signatários se comprometem.  

 

 

 

NATAL 25 DE MAIO DE 2014 
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I Fórum Nacional de Gestoras e Gestores do Programa Cultura Viva 
 

Relator/a: Nathalia Cristhine, Adriano Souza, Fernando Batista, Letícia Gabrielle, Denilson David 

 

Relatoria 19T 
 

Abertura do Fórum de gestores e gestoras, juntamente com a 
abertura do Fórum Nacional dos pontos de cultura. 
Desafios para institucionalização do programa cultura viva. 
14:34 – Abertura  
 

 Apresentação artística DONA EUZINHA BEIJA FLOR DA 
SILVA em causos e canções - criado pela atriz Agda 
Ferreira. 

 
15:25 – Mesa – Mediador Joao Pontes (JP),Márcia 
Rollemberg(MR) 
 
Apresentação dos principais desafios que o Projeto Cultura 
Viva tem pela frente:  
 

 Integração entre os pontos e gestores compartilhando 
as suas visões e vivencias pessoais de cada estado; 

 Institucionalizar o processo, construção de uma linha do 
tempo do programa cultura viva, colher todo o material 
produzido durante essa política cultural; 

 Abranger outros seguimentos culturais que não foram 
contemplados pelo programa Pontos de Cultura; 

 Realizar um levantamento estruturas técnicas que 
aprovam e qualificam os projetos, como inserir 
entidades que não usam CNPJ; 

 Envolver o município no desenvolvimento nas clausulas 
do convênio com o MinC se tornando uma alternativa 
para a realização do projeto; 

 Propor um debate sobre o PL Cultura Viva,  PL dos 
mestres e a PL Marco Regulatório;  

 . Cadastro nacional dos pontos de cultura atualizando e 
informatizando as informações dos projetos; 

 Equilíbrio na distribuição dos projetos em áreas 
territoriais; 

 Validação da carta Natal, carta dos Prefeitos 
(institucional) e a criação da carta dos direitos culturais; 

 
16:30 – Falas: Legislativos, Céus, colegiados, Universidades, 
Gestores(as), Entidades sociais. 
 
18:45 - Apresentação artística Pastoril de Dona Joaquina Rio 
Grande do Norte – Paraná. Músical. 

Relatoria 20M 
 

 Abertura e acolhimento 

 Apresentação dos gestores 

 Leitura do regimento 
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 Correções, destaques e sugestões para o regimento 

 Adaptação da programação para compor a carta final 

 Aprovação do regimento com as respectivas ressalvas 
 
  

MESA: O sistema Nacional da Cultura e a Política de base comunitária: 
atribuição dos Entes federativos. 
Pedro Domingos Representante do Minc e Marcos Cordiolli- 
fórum Nacional dos secretários e Dirigentes de cultura das 
capitais e Regiões Metropolitanas. 

 
Abordagens: 
 

 Buscar uma reflexão com os gestores na coerência dos 
desafios para o programa; 

O acumulo da gestão cultural no país, começa quando se 
amplia as ações e projetos.                                                                              
 A construção de seguimento politico na cultura 

 Politicas de fomento e prestação de contas  

 Definir uma lei geral da cultura no País  

 Pensarmos a cultura com diversidade e polifonia  

 Os conflitos do PCV, a outros níveis de pensamentos e 
ações, antes, era apenas um instrumento de repasse, 
quando os entes federados precisam se incorporar ao 
PCV, pois a missão do PCV faz o gestor repensar sobre 
a melhor forma de atuar culturalmente e social. 

 O Governo Público precisa ser o indutor desse processo 
do Programa Cultura Viva junto com os gestores; 

 A um grande hiato entre os programas e os próprios 
artistas. O PCV deve estar relacionado ao SNC, 
gestores, estado e município, como o os elementos do 
SNC podem se incorporar ao PCV, dando prioridade ao 
plano futuro e as ações culturais e sociais e não ao 
plano de trabalho; 

 O grande desafio é conciliar o PCV com outras formas 
de gestão; 

 Modelo da saúde tem a sua clara formação e base de 
atuação com os entes federativos e na cultura não 
possuem a mesma formação; fomento e prestação de 
contas, campanha bastante clara na criação de uma lei 
geral da cultura no âmbito administrativo e jurídico; 

 Pensar na cultura como diversidade cultural, dando voz 
a representantes culturais sem impacto ou 
reconhecimento; 

 Construir uma politica de estado que inclua um pacto 
federativo, e politicas efetivas dos recursos públicos; 

 A organização documental, é um problema comum para 
as entidades no ponto de vista organizacional; 

 A politica de fomento não pode ser a principal ação de 
um projeto cultural, existem pessoas que transformam 
em um negocio privado ao fomentarem as ações 
culturais, pois podem criar uma massa de pessoas 
remuneradas e sustentadas pelo governo; 

 Relação de equipamentos e espaços públicos no PCV, 
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não fornece espaços adequados e existem restrições no 
seu uso de acordo com as leis municipais; 

 O Governo Público precisa ser o indutor desse processo 
do Programa Cultura Viva junto com os gestores; 

 O ponto de cultura não deve ser financiado somente 
com o recurso federal e sim ter a plena participação do 
município e a descentralização das ações culturais. 

12hs Mostra artística: Orquestrim conexão Felipe Camarão (RN) 
 

Relatoria 20T 
 

Silma Magalhães – PACRA/INCRA (CE) 
Política nacional a partir da política de base nos assentamentos; 
Consolidação do processo a partir de prêmios com convênios com o 
Ministério da Cultura; 
O Brasil enfrenta graves problemas na questão do campo; 
A experiência dos assentamentos tem valorizado as comunidades e o 
trabalho desenvolvido pelos assentados; 
Planejamento, desenvolvimento; 
Ações de investimentos: Escola de Teatro da Terra, RACA - Rede 
Audiovisual do Campo; 
Direito ao espelho: Programa Cultura Viva; 
Vídeo do trabalho desenvolvido a partir do teatro político pelos Pontos 
de Cultura vinculados ao INCRA Ceará; 
15 pontos de Cultura somente nos assentamentos; 
 
Mesa à tarde: 
 
Adroaldo Bauer – Jornalista, escritor, primeiro coordenador da 
Coordenação de Descentralização da Cultura de Porto Alegre – RS 
A experiência como objeto de estudo na coordenação de 
descentralização; 
Os recursos próprios e um programa específico da cultura são 
necessários para o desenvolvimento de uma sociedade; 
O nosso imaginário ainda é composto pelo estrangeiro; 
Recursos empregados profissionalmente, proposta da 
descentralização da Cultura; 
Experiência com o sujeito local organizado a partir de uma estratégia 
de uma ação permanente; 
A estratégia é a exigência social; 
Reconhecer o novo sujeito depender dos olhares o dos saberes que 
podem ser trocados; 
A troca é necessária para ter o sujeito como aliado; 
Quando reconhece a diversidade, reconhece a necessidade do 
diferente; 
O novo lugar do sujeito é o lugar onde ele não conhece ou que ainda 
nunca antes ocupado por ele; 
O cérebro exige renovação, superação, informação nova e deve ser 
partida, informada, compartilhada; 
Não se deve abrir mão do lugar em detrimento do dinheiro/recurso; 
A estratégia tem uma longa vida ou uma permanência; 
O estado não faz cultura, ele é o organizador dos recursos e dos 
espaços; 
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Leandro Anton – Coordenador do Ponto de Cultura Quilombo do 
Sopapo 
Organizações formais e informais compartilhadas nos processos de 
construção da gestão compartilhada 
O Programa Cultura Viva é uma referência, não é um modelo; 
Como usar o espaço a partir de uma apropriação de um Conselho 
Comunitário; 
Intervir, criar, transformar o espaço (Centro Cultural ou Ponto de 
Cultura); 
Princípio de resistência ao território de vulnerabilidade social; 
Transformar o estranhamento na potência daquilo que venha a ser; 
A política pública cultural deve ser estabelecida a partir do diálogo e 
controle social; 
A cultura é um espaço de trabalho e deve ser prioridade; 
O Conselho precisa ser um controle também do público que acessa a 
política cultural; 
A escola e o posto de saúde são extremamente importantes para o 
diálogo com a política cultural, porque eles também são territoriais 
 
Edimilson Souza – Secretário de Cultura de Guarulhos (SP) 
Orçamentos participativos populares; 
Problemas de financiamento é preciso ainda debater ainda a 
democratização; 
Recursos descentralizados para cada unidade da rede; 
O recurso é gerenciado pela unidade da rede; 
 
Debates e questionamentos: 
O povo faz arte e cultura independente do estado ha muito tempo; 
Existe uma grande disputa da renda da cultura; 
Os recursos existem e voltam, os gestores perdem os prazos e 
consequentemente perdem os recursos; 
O movimento artístico não está bem incorporado no município de 
Natal/RN; 
As secretarias não estão em articulação; 
Os sistemas do governo estadual e municipal não estão articulados; 
Em muitos casos os grupos não prestaram conta se quer da primeira 
fase; 
O edital é o livre acesso a democratização do recurso; 
A exigência social é uma estratégia; 
É preciso que haja pagamento sim de artista (Não me peça pra dar a 
única coisa que eu tenho para vender); 
É preciso descontruir a ideia de que o agrupamento cultural só recebe 
recurso se for registrado em cartório e possuir contador; 
A lei de licitação não pode medir o trabalho de um mestre de cultura 
popular da mesma forma que mede o asfalto empreitado por uma 
indústria. 

Relatoria 21M 
 

 

Relatoria 21T 
 

 

Definir as ações  
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prioritárias para o 
segmento. (Propor 

ação, fomento, 
periodicidade, 

elencar três ações 
prioritárias) 

Propor estratégia de 
articulação com o 

Sistema Nacional de 
Cultura (entre o 
Sistema Minc e 
entre os entes 

federados, elencar 
três propostas) 
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Carta Final do 
I Fórum Nacional de Gestoras e Gestores do Programa Cultura Viva 

Teia Nacional da Diversidade 
Natal, 19 e 20 de maio de 2014 

 
 

 
Nos dias 19 e 20 de maio de 2014, 81  representantes de governos municipais, estaduais, distrital, 
federal, universidades, parlamentos, conselhos, consórcios e Pontos de Cultura reuniram-se e 
participaram do I Fórum Nacional de Gestoras e Gestores do Programa Cultura Viva, durante a 
Teia Nacional da Diversidade. Ressalta-se que esta foi a primeira vez em que uma Teia contou 
com um espaço de debates voltado a gestores e gestoras. 
 

A Comissão Nacional de Gestoras e Gestores do Programa Cultura Viva, em parceria com a 
Secretaria da Cidadania e da Diversidade Cultura do Ministério da Cultura, resolveu ampliar o 
Fórum convidando e oportunizando as Prefeituras Municipais, através dos seus gestores de 
Redes. Em razão disso realizou-se a eleição, durante o Fórum,  da Comissão Nacional de Gestoras 
e Gestores Municipais do Cultura Viva, composta por representantes das cinco regiões brasileiras 
e seguindo o modelo de composição da Comissão Nacional de Gestoras e Gestores Estaduais do 
Programa Cultura Viva. 
 
O I Fórum Nacional de Gestoras e Gestores do Programa Cultura Viva é uma instância legítima e 
deliberativa das Gestoras e Gestores de Redes de Pontos de Cultura e Pontões de Cultura (do 
Programa Cultura Viva), Estaduais, Distritais e Municipais, onde se observa o papel dos estados, 
distrito e municípios na sustentabilidade e fortalecimento do pacto federativo do Programa 
Cultura Viva nas suas formas de gestão, articulação, interlocução, formação e organização das 
Redes de Pontos e Pontões de Cultura e demais formas, em nível municipal, distrital, estadual, 
regional, e nacional, em interface com o Ministério da Cultura e ainda com as Instituições 
reconhecidas e credenciadas como Pontos ou Pontões de Cultura. 
 
E sua primeira edição o Fórum focou, em seu objetivo geral,sua consolidação como instância 
permanente de atuação político-cultural, assim como avançar na institucionalização do Programa 
Cultura Viva, construindo dispositivos que contribuam para consolidá-lo como política de Estado – 
política de base comunitária do Sistema Nacional de Cultura – garantindo a adequação dos 
marcos legais e regulatórios à realidade da diversidade cultural brasileira ampliando e 
regionalizando os recursos, promovendo a participação e o controle social a partir da realidade 
comunitária, bem como a democratização das gestões públicas. Além disto, o I FNGGCV buscou 
avançar na formulação de indicadores que qualifiquem o planejamento e a avaliação constante de 
sua execução; identificar demandas e elaborar propostas de desenvolvimento e aperfeiçoamento 
da gestão e das Políticas Públicas; dialogar sobre os desafios institucionais da gestão 
compartilhada de Políticas Públicas de Cultura, entre o Estado e a Sociedade Civil; articular, 
organizar e apresentar propostas de fortalecimento das Redes Estaduais e municipais, seus 
Fóruns e Teias; desenvolver mecanismos que busquem garantir resposta às demandas do 

Anais II Encontro PDPP -  Página 72



 
I Fórum Nacional de Gestoras e Gestores do Programa Cultura Viva 

Programa Cultura Viva junto aos Pontos e Pontões de Cultura; debater sobre a minuta proposta 
de criação do Comitê Nacional, estudo da chancela e situação do Cadastro Nacional de Pontos; 
apresentar o termo de adesão da Rede de Parceiros; consolidar e fortalecer a rede de Gestores; 
constituir e eleger as novas redes  e comissões representativas  de gestores municipais. 
 

 
Durante o seu pronunciamento no I FNGGCV, a Secretária da Cidadania e da Diversidade Cultural 
do MinC, Márcia Rollemberg, entregou documentos, resoluções e portarias para ser distribuídos 
às Secretarias de Cultura do Distrito Federal, Estaduais e Municipais de todo o Brasil: Termo de 
Adesão a Rede de Parceiros PCV; novo Modelo de Convênio; Documento Base do PCV; Modelo de 
Gerenciamento da Chancela de Pontos e Pontões; proposta de Política Cultural de Base 
Comunitária; Portaria sobre a criação e operacionalização do Comitê Gestor do Programa 
Nacional de Promoção da Cidadania e da Diversidade Cultural – Cultura VIVA e Portaria nº 118, de 
30 de dezembro de 2013, que reformula o Programa Nacional de Cultura, Educação e Cidadania – 
Cultura VIVA. 
 

Ao fim da programação os participantes do Fórum  reuniram-se em três grupos distintos: Grupo 
de Gestoras e Gestores Estaduais; Grupo de Gestoras e Gestores Municipais e Instituições 
parceiras onde deliberaram sobre a apresentação de um conjunto de resoluções pertinentes aos 
presentes na Teia Nacional da Diversidade, e à sociedade brasileira, como um todo. 
 
 
RESOLUÇÕES: 
 
- Regulamentar a lei do Sistema Nacional de Cultura SNC, incluindo o Programa Cultura Viva como 
eixo integrativo do sistemas de cultura; definindo as atribuições dos entes federados em relação 
ao programa, vinculando o repasse de recursos do FNC ao investimento, por parte dos entes 
federados, na politica de base comunitária; 
 
- Instituir o Comitê Gestor nacional da politica de base comunitária do SNC, como instância 
vinculada ao Conselho Nacional de Política Cultural - CNPC, composto pelos entes federados, 
sociedade civil e três poderes, com a atribuição de definir diretrizes, indicadores, diagnósticos e 
deliberar sobre os recursos do Fundo Nacional de Cultura - FNC a serem investidos na politica de 
base comunitária garantindo que os comitês gestores tenham representação reconhecida em 
diferentes conselhos; 
 
- Instituir, obrigatoriamente, um Comitê Gestor Comunitário para acompanhar todo e qualquer 
projeto cultural, independentemente de sua esfera, incluindo a previsão de recursos para sua 
capacitação; 
 
- Garantir que o comitê gestor nacional do Programa Cultura Viva - PCV estabeleça critérios e 
parâmetros para a concessão de chancelas de reconhecimento aos pontos de cultura, 
compreendendo-os como integrantes de uma política pública; 
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- Propor a criação de marcos legais e normativos que compreendam o fazer cultural das 
organizações da sociedade civil como complexo e dinâmico. Portanto, que seja levado em 
consideração para fins de avaliação, fiscalização, acompanhamento e prestação de contas  o 
cumprimento do objeto e das metas físicas contratadas, e não a execução financeira (a exemplo 
do que é feito pelo Governo do Estado de SP); 
 
- Propor ao Governo Federal uma legislação complementar à lei 8.666 e que possa atender, com 
mais eficiência, a aplicação de recursos públicos para o setor cultural; 
 
- Criar um movimento pela conquista e construção de um marco legal e sistema regulatório da 
cultura visando constituir, enquanto política de Estado e que garanta recursos básicos em todas 
as esferas de governo e para todas as áreas culturais, formas flexíveis que atendam a diversidade 
das ações e agentes culturais; 
 
- Implementar uma plataforma digital colaborativa, integrada ao Sistema Nacional de Informações 
e Indicadores Culturais - SNIIC, que contribua com a divulgação das ações da Política de Base 
Comunitária - PBC e seu georreferenciamento, bem como com a formação, a produção e acesso a 
indicadores e demais informações de avaliação e planejamento para a gestão publica e sociedade 
civil. 
 
 
 

Assinam esta carta do I Fórum Nacional de Gestoras e Gestores do Programa Cultura Viva e que 
foi construída durante a Teia da Diversidade, os seguintes estados, distritos, municípios e 
instituições parceiras:  
 
 

ESTADOS 
 

ACRE ° ALAGOAS ° AMAZONAS ° BAHIA ° CEARÁ ° DISTRITO FEDERAL ° ESPIRITO SANTO ° GOIÁS ° 
MARANHÃO ° MATO GROSSO ° MATO GROSSO DO SUL ° MINAS GERAIS ° PARAÍBA ° PERNAMBUCO ° RIO 
DE JANEIRO ° RIO GRANDE DO NORTE ° RIO GRANDE DO SUL ° RONDÔNIA ° RORAIMA ° SANTA CATARINA ° 
SÂO PAULO ° SERGIPE 
 

 
MUNICÍPIOS 

 
ACARI (RN) ° ANÁPOLIS (GO) ° ANGRA DOS REIS (RJ) ° ARAPIRACA (AL) ° CAMAÇARI (BA) ° CAMPINAS (SP) ° 
CAMPO GRANDE (MS) ° CANOAS (RS) ° CATALÃO (GO) ° CRATEÚS (CE) ° CURITIBA (PR) ° DIADEMA (SP) ° 
GOVERNADOR VALADARES (MG) ° GUARULHOS (SP) ° HORTOLÂNDIA (SP) ° JALES (SP) ° JOINVILLE (SC) ° 
MOGI DAS CRUZES (SP) ° MONTE ALTO/ REDE INTERMUNICIPAL (SP) ° PALMAS (TO) ° PENDÊNCIAS (RN) ° 
PORTO ALEGRE (RS) ° RECIFE (PE) ° RIO DE JANEIRO (RJ) ° SÂO CARLOS (SP) ° SALVADOR (BA) ° SÃO PAULO 
(SP) ° SORRISO (MT) ° TERESINA (PI) ° TIBAU DO SUL (RN) ° UBERABA (MG). 
 
 

INSTITUIÇÕES PARCEIRAS 
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GESTORES DE CENTRO DE ESPORTES E ARTES UNIFICADOS - CEU DAS ARTES ° INCRA (PROJETO ARTE E 
CULTURA NA REFORMA AGRÁRIA) ° INSTITUTO FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE - IFRN ° MINISTÉRIO 
DA CULTURA ° UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE – FURG ° COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA, 
DESPORTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO RIO GRANDE DO SUL ° 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE – UFRN  º COMISSÃO NACIONAL DOS PONTOS DE 
CULTURA 
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MINISTÉRIO DA CULTURA 
SECRETARIA DA CIDADANIA E DA DIVERSIDADE CULTURAL 

 

1 

 

 

TEIA NACIONAL DA DIVERSIDADE 2014 

19 a 25 de maio, em Natal/RN 

 

Relatório da Programação Específica para os Povos Ciganos 

 

Órgãos federais parceiros: 

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL 

MINISTÉRIO DA SAÚDE 

SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS 

 

Brasília, 20 de junho de 2014 

 

“[...] sendo um ‘calonzinho’ de barraca e tendo que 

aprender a cantar em espanhol. Então, eu vou 

mostrar para vocês que teria menos sofrimento se a 

gente tivesse oportunidade.” (Maura Piemonte – 

Cigana Calón)
1
 

 

I. Contextualização 

A Teia é o encontro das redes de Pontos de Cultura do Programa Cultura Viva (PCV) e de 

outras redes articuladas por lideranças, grupos, coletivos e segmentos populacionais que formam a 

diversidade cultural brasileira, com atenção específica àqueles historicamente excluídos do acesso 

às políticas públicas, mais afetados portanto na possibilidade de exercício de seus direitos culturais. 

 

A TEIA Nacional da Diversidade Cultural 2014 incorporou ao seu público estruturante – 

redes de Pontos e Pontões de Cultura – os grupos e segmentos tais como Culturas Populares, 

Culturas Indígenas, Culturas Ciganas, LGBT, Crianças, Idosos, Juventude, Hip-Hop, Pessoas com 

Deficiência, Pessoas em Sofrimento Psíquico, Trabalhadores Urbanos, Povos e Comunidades 

Tradicionais de Matriz Africana, Quilombolas, Comunidades de Imigrantes e descendentes de 

Imigrantes, Mulheres, Trabalhadores Rurais. 

 

Em harmonia com as estratégias e diretrizes gerais do Plano Nacional de Cultura, a Teia é 

um espaço de encontro, reconhecimento, convivência, reflexão, formação e divulgação de temas 

prioritários de grupos, coletivos, comunidades, Pontos de Cultura e iniciativas que integram o PCV 

e que configuram uma política de base comunitária em construção no Sistema Nacional de Cultura.  

                                                           
1
  Fala proferida antes de determinada apresentação durante as comemorações do Dia Nacional do Cigano na Teia Nacional da Diversidade 

2014, em que a música tema foi gravada por seu filho, à época ainda criança.  
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A proposta é que a Rede Cultura Viva promova a convergência também de movimentos 

sociais e redes diversas que pautam a cidadania cultural, o que inclui pontos de memória, pontos de 

leitura, cineclubes, iniciativas premiadas pelo MinC, dentre outras, tendo como base os três 

princípios iniciais do PCV, quais sejam, Autonomia, Protagonismo e Empoderamento, 

acrescentando-se nesse momento de ampliação dos beneficiários e parceiros o princípio da 

Interculturalidade. 

 

 

II. Breve Histórico  

 

Foram realizados dois Editais Públicos “Prêmio Culturas Ciganas – edições 2007 e 2010” 

com o objetivo de reconhecer iniciativas socioculturais exemplares voltadas para as expressões 

tradicionais e identitárias dos povos ciganos no Brasil; reconhecer e valorizar atividades e trabalhos 

individuais ou coletivos que fortalecem as expressões culturais ciganas; atividades de retomada de 

práticas ameaçadas ou em processo de esquecimento; atividades de difusão da cultura cigana; 

contribuições para fortalecimento da identidade cultural cigana. Na primeira edição, em 2007, 

foram destinados pelo MinC 200 mil reais em prêmios, sendo contemplados vinte projetos. Na 

segunda edição, em 2010, foram destinados 300 mil reais em prêmios e contemplados trinta 

projetos, com recursos do Ministério da Cultura, Ministério da Saúde e Secretaria de Políticas de 

Promoção da Igualdade Racial da Presidência da República – SEPPIR/PR –.  

Nas duas edições foram contempladas 50 iniciativas eminentemente ciganas nas áreas de: 

música, artes cênicas (teatro e circo), dança, registros literários e audiovisuais, oralidades, vestuário, 

ofícios tradicionais (joalheria, tacharia, culinária, ervateria, cartomancia e quiromancia), 

religiosidade (atividades e eventos festivos e ritualísticos), artesanato, práticas culturais em saúde, 

educação, estudos e pesquisas. 

Cada premiado recebeu dez mil reais como incentivo à continuidade das suas ações, 

somando-se então 500 mil reais em prêmios.  

Em 25 de maio de 2012 aconteceu a Plenária Governamental: Políticas Públicas e Povos de 

Cultura Cigana, na cidade do Rio de Janeiro. O evento realizado pela SEPPIR, em parceria com o 

Ministério da Cultura, Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Secretaria de 

Direitos Humanos, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN, Secretaria de 

Políticas para Mulheres, Ministério do Meio Ambiente, Secretaria Geral – PR, Ministério da 

Educação e Ministério da Saúde, teve o objetivo de elaborar políticas voltadas aos Povos de Cultura 

Cigana que congregassem as ações voltadas para infra-estrutura e qualidade de vida, inclusão 

produtiva e desenvolvimento local, cidadania e direitos humanos. Além dos representantes 

públicos, estiveram presentes lideranças dos povos ciganos, dos diversos clãs e de diferentes 

Estados da Federação, somando informações no que tange ao modo de vida e necessidades próprias, 

de modo a enriquecer a definição das prioridades. 

Dando continuidade às ações governamentais voltadas para os Povos Ciganos, ocorreu de 20 

a 24 de maio de 2013, em Brasília, O Brasil Cigano – I Encontro Nacional dos Povos Ciganos, que 

reuniu cerca de 300 pessoas de comunidades ciganas das diferentes regiões do país, oriundas de 19 

estados e do Distrito Federal. O evento proporcionou aos participantes um espaço político de 

discussão entre entidades e comunidades ciganas, e entre estas e instituições do poder público 

federal e do Distrito Federal.  

O Brasil Cigano criou um marco para a história do movimento cigano no Brasil, e gerou a 

possibilidade de construção de uma pauta mais unificada para este movimento. 
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III. Programação na Teia 2014 

 

Na programação oficial da Teia Nacional da Diversidade 2014 estavam previstas duas 

atividades envolvendo os Povos Ciganos, a saber:  

 

 Roda de Conversa para discutir políticas públicas voltadas para este segmento, 

realizada em 23/05/2014, das 14h às 18h; 

 Solenidade de Comemoração do Dia Nacional dos Povos Ciganos no dia 24/05, 

das 9h às 18h. As atividades ocorreram na Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte (UFRN). 

 

IV - Relatoria da Roda de Conversa dos Povos Ciganos no dia 23 de maio, na Tenda 

Territórios Tradicionais da UFRN 

 

A roda de conversa foi conduzida pela Secretária de Políticas para Comunidades 

Tradicionais/SEPPIR, Silvany Euclenio da Silva, e contou com a participação de cerca de 

57pessoas, com a presença de famílias ciganas e de ciganos atualmente instituídos como 

representantes do segmento em instâncias de participação social. A atividade precisou ser realizada 

na parte externa do edifício, pois não havia espaço para todos na sala.  

 

A roda de conversa tratou de políticas culturais, direitos humanos e igualdade racial para 

povos ciganos, reunindo ciganos de várias regiões do país, além de representantes do governo 

(SEPPIR, SDH e MS). Alguns participantes mencionaram que gostariam de dialogar também com o 

Ministério da Educação e Ministério das Cidades.  

 

Foi discutida a questão do preconceito racial muito forte ainda sofrido pelos povos ciganos e 

sua invisibilidade, inclusive para as políticas públicas. Já aconteceram alguns avanços, como a 

inclusão, pela Secretaria de Direitos Humanos, da população cigana como requisito para o repasse 

de alguns recursos. Silvany reforçou a questão do pacto federativo e que o governo federal não pode 

impor ações a estados e municípios, mas pode condicionar o repasse de alguns recursos, o que foi 

novidade para as(os) participantes da atividade, que acreditavam que era papel dos Ministérios 

obrigar os municípios a reverem suas políticas.  

 

Quanto à saúde, houve manifestação da Ouvidoria Itinerante do Ministério da Saúde no 

evento e sobre o direito à saúde e as formas de participação social e de reivindicação de direitos, 

com destaque para a Ouvidoria. Reforçamos que as demandas referentes à saúde podem ser feitas 

pelo Disque Saúde 136 e pelas ouvidorias estaduais e municipais. Além disso, mencionamos que, 

durante a Teia Nacional da Diversidade, também estávamos fazendo o registro de demandas. 

 

No início, com a fala das lideranças ciganas, foram apresentadas suas principais 

necessidades e demandas, as quais foram consolidadas, juntamente com as demandas formuladas na 

mesa ocorrida na Solenidade de Comemoração do Dia Nacional dos Povos Ciganos, no item VII 

deste relatório com a denominação: “Principais demandas apresentadas pelos povos ciganos na 

Teia”.  

 

Foram feitas falas sobre a dificuldade de acesso aos serviços de saúde e às instâncias 

deliberativas do SUS, em especial nas Conferências de Saúde. 
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Ao final da Roda, foram registradas demandas 

individuais de cinco ciganas(os), sendo quatro 

reclamações e três solicitações. 

 

 

O Sr. Antônio, liderança cigana do RN, leu 

uma Carta (Anexo I), que redigiu para a ocasião. A 

Carta foi entregue à Secretária Silvany Euclênio 

(SEPPIR/PR) e foi reproduzida para os presentes que 

se interessaram em ter cópia. Em seguida, os 

representantes governamentais locais e nacionais 

presentes apresentaram as ações em curso e ações 

previstas voltadas para as comunidades ciganas 

descritas no item 6 deste relatório com a denominação: 

“Encaminhamentos e compromissos governamentais”.  

 

Mais tarde, foi realizada apresentação artística de um grupo cigano. 

Participante: Luciani Ricardi 

 

V. Relatoria da Solenidade de Comemoração do Dia Nacional dos Povos Ciganos 

 

A Solenidade de Comemoração do Dia Nacional dos Povos Ciganos ocorreu no dia do 

encerramento da Teia da Diversidade em Natal, 24 de maio.  

 

No Brasil, o Dia Nacional dos Povos Tradicionais de Etnia Romani (Ciganos) é 
comemorado no dia 24 de maio. A data foi instituída há sete anos, por meio de decreto do 
Presidente Lula, que reconheceu a importância das contribuições da etnia cigana na formação 
histórica e social do País. 

 O dia 24 de maio é dedicado a Santa Sara Kali, 
padroeira dos Romani. Povos Ciganos –
 Estima-se que há mais de meio milhão de 
ciganos no Brasil. De acordo com dados da 
Pesquisa de Informações Básicas Municipais 
(MUNIC), do Instituo Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE), em 2011 foram identificados 
291 acampamentos desses povos, localizados 
em 21 Unidades da Federação. Os estados com 
maior concentração são: Minas Gerais (58), 
Bahia (53) e Goiás (38). Os municípios com 20 a 
50 mil habitantes apresentam mais alta 
concentração de acampamentos. 

Desse universo, de 291 municípios que 
declararam ter acampamentos ciganos em seu 

território, 40 prefeituras afirmaram que desenvolvem políticas públicas para o segmento, o 
que corresponde a 13,7% dos alojamentos (http://culturadigital.br/teiadadiversidade/no-
dia-nacional-do-cigano-teia-da-diversidade-tem-solenidade-comemorativa/). 

 

A data foi instituída em 2006 por meio de Decreto Presidencial que incluiu o dia no 

Calendário Nacional, em reconhecimento à contribuição da etnia na formação da história e da 

identidade cultural brasileira. A Solenidade de Comemoração do Dia Nacional dos Povos Ciganos 

ocorreu na Tenda Territórios Tradicionais, na UFRN.  
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A Solenidade teve início às 9h do dia 24/05, com a presença da Sra. Diana Rorani 

(Coordenadoria da Igualdade Racial do Governo do Rio Grande do Norte), Sra. Bárbara Angely 

Piemonte (Representante titular dos Povos Ciganos no Conselho Nacional de Promoção da 

Igualdade Racial da SEPPIR/PR), Sra. Maura Piemonte (Representante dos Povos Ciganos no 

Conselho Nacional de Povos e Comunidades Tradicionais - CNPCT), Sr. Júlio César Feitosa (Chefe 

do Núcleo de Comunidade Cigana da Secretaria Especial da Promoção da Igualdade Racial do 

Distrito Federal – SEPPIR-DF), Sr. Wanderley (Líder de Comunidade Cigana em Brasília-DF), Sra. 

Luciani Ricardi (Ouvidoria/Ministério da Saúde – MS), Sr. Rômulo Targino (Cigano do Rio Grande 

do Norte), Sr. Antônio (Representante da União Cigana do RN (UCIRN), Sra. Lori Emanoela 

(Presidente da Associação de Mulheres Ciganas do Grande do Sul), Sr. Carlos Calón (Cigano Calón 

de São Paulo), Sra. Silvany Euclenio Silva (Secretária de Políticas para Comunidades Tradicionais - 

SECOMT - SEPPIR/PR), Sra. Márcia Rollemberg (Secretária da Cidadania e da Diversidade 

Cultural do Ministério  da Cultura – SCDC/MinC), Marga Janete Stroher (Coordenadora-Geral de 

Diversidade Religiosa - SDH/PR), Álvaro Pinheiro (Coordenador-Geral - SEGEP/Ministério da 

Saúde), Ilma Fátima de Jesus (Coordenadora Geral de Educação para as Relações Étnico-Raciais 

(SECADI/MEC), entre outras lideranças ciganas, bem como representantes de matriz africana, 

mestres da cultura popular e outras pessoas interessadas, o que caracterizou um público de 

aproximadamente 120 pessoas, que circularam no espaço da solenidade. 

 

Na solenidade, organizada no formato de Roda de Conversa, falou-se sobre as parcerias 
entre o governo e os movimentos sociais, mencionando-se que haverá oficinas para explicação 
do edital do MinC para os povos ciganos poderem participar. Além disso, foi divulgada a 
recente publicação do Decreto nº 8.244/2014, que Altera o Decreto nº 6.170, de 25 de julho 
de 2007, que dispõe sobre as normas relativas às transferências de recursos da União 
mediante convênios e contratos de repasse. O novo Decreto estabelece procedimentos de 
prestação de contas mais adequadas à realidade das organizações da sociedade civil , 
beneficiando assim segmentos como os povos ciganos. 

 
Segundo as (os) participantes, o preconceito na vida em sociedade prejudica seus 

acessos básicos de direitos. Dados do Disque 100, serviço de utilidade pública da SDH/PR, 
revelam que as principais violações sofridas pela comunidade cigana são a violência 
psicológica, seguida da violência institucional.  

Cigana Bárbara Piemonte. Dança cigana durante as comemorações do Dia Nacional do Cigano. Tenda Territórios 

Tradicionais – UFRN. Em 24 de maio de 2014. 
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Foram feitos relatos de racismo institucional sofrido inclusive nos serviços de saúde, 
que dificultam o atendimento pelo fato de a população ser cigana.  Quanto a isso, já há 
algumas ações com vistas a um atendimento mais adequado a essa população, como os 
centros de referência em saúde para a população cigana em criação (Ex: Hospital 
Universitário de Brasília). 

24 de maio Momento de Festividades para 
os Povos Romani(Ciganos). Muito oportuno Para 
apresentação do cartaz de Saúde do Povo Cigano 
na versão digital, material confeccionado pelo 
DAGEP/MS. Departamento de Gestão Participativa 
do Ministério da Saúde. Coordenação de Educação 
Popular e Mobilização Social responsável pelas 
ações para as Comunidades Tradicionais do 
Ministério da Saúde garante o envio do cartaz 
impresso no 2º semestre a todas as UBS-Unidades 
Básicas de Saúde do SUS.  Momento oportuno 
para falar do guia com abordagens aos aspectos 
étnicos e culturais na Saúde produzidos para 
gestores e profissionais de saúde para melhorar a qualidade do acesso dos Povos Tradicionais 
de Etnia Romani (Ciganos) nos serviços de saúde. Um cigano mencionou que a única 
promessa feita no Brasil Cigano que se concretizou foi essa. 

A Ouvidoria Itinerante falou sobre direito à saúde, diversidade no SUS, participação 
social e Ouvidoria do SUS. Foi ressaltado que estava acontecendo o registro de demandas pela 
Ouvidoria Itinerante no evento e que o Disque Saúde 136 é um canal de articulação entre 
as(os) usuárias(os) do SUS e a gestão. Márcia Rollemberg, Secretária da Cidadania e da 
Diversidade Cultural, mencionou novamente que levará a proposta de Ouvidoria Itinerante 
para o Ministério da Cultura. 

Com apresentações de dança e música, a solenidade se caracterizou também como um 

momento de escuta e debate sobre as políticas públicas em curso e os principais problemas 

enfrentados pela comunidade cigana em diversas regiões do país.  

 

 

Mesa para discussão de políticas públicas e problemas enfrentados diariamente pelas comunidades ciganas, 

ocorrida no dia 24 de maio de 2014. 
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No período da tarde do dia 24/05, ainda em comemoração ao Dia do Cigano, houve 

apresentação cultural de ciganos do RN, com danças, leitura de textos sobre a história dos ciganos e 

interação com o público presente. Oportunidade esta de conhecer um pouco mais da sua cultura, 

origens, poesia e arte. 

 

 

 

No público presente houve relatos de quanto o povo cigano que ali se apresentava era 

acolhedor e receptivo, de quanto desejavam que as pessoas interagissem com eles, conhecendo 

melhor suas práticas e desconstruindo preconceitos e estereótipos negativos. Os ciganos enfatizaram 

que tentam ainda, nos dias atuais, desconstruir representações equivocadas sobre seu povo.  

 

 

Cigana Albaniza Caldarashitsa ao falar um pouco das origens do preconceito em 
relação aos ciganos. Dia Nacional do Cigano. Em 24 de maio de 2014. 

“A gente com todo povo na nossa apresentação na Teia Nacional da Diversidade 
Cultural. Isso que é diversidade!” [sic] (Chris Ruas – Cigana que se apresentou no 
período da tarde na Tenda Territórios Tradicionais) 
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Por fim, o grupo representativo do segmento na TEIA da Diversidade fez apresentações 
com músicas e danças típicas do seu povo, e lembrou os desafios enfrentados no Brasil.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A poesia cigana também esteve 

presente na Teia: 

 

 

VI. Participação Cigana 

Participaram do evento cerca de 57 ciganos, oriundos de oito estados e de diversas etnias.  

Segue quadro com a distribuição geográfica dos participantes por Unidade da Federação (anexo 

III): 

 

Cigano Calón, conhecido como ‘Fernandão’, emocionou-se após recitar poesia de importante autor cigano e 

cantar uma canção característica do seu povo. Dia de Comemoração do Cigano, Teia Nacional 2014, 

período da tarde.  
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UF BA DF GO MS PR RN RS  SP  Total 

N° 2 1 1 3 1 42 2 5 57 

 

VII. Representantes do Governo 

Fizeram-se presentes, durante as atividades envolvendo os ciganos, os seguintes representantes do 

Governo: 

 

 Silvany Euclenio Silva, Secretária de Políticas para Comunidades Tradicionais - SECOMT   

(SEPPIR/PR) 

 Márcia Rollemberg (SCDC/MinC), Secretária da Cidadania e da Diversidade Cultural do 

Ministério  da Cultura (SCDC/MinC) 

 Daniel Castro (SCDC/MinC), Coordenador-Geral de Programas e Projetos Culturais 

(SCDC/MinC) 

 Marga Janete Stroher, Coordenadora-Geral de Diversidade Religiosa, SDH/PR. 

 Álvaro Pinheiro, Coordenador-Geral (SEGEP/Ministério da Saúde) 

 Ilma Fátima de Jesus, Coordenadora-Geral de Educação para as Relações Étnico-Raciais 

(SECADI/MEC) 

 Luciani Ricardi (Ouvidoria/Ministério da Saúde) 

 Diana Rorani, Coordenadoria da Igualdade Racial do Governo do Estado do Rio Grande do 

Norte (RN) 

 Júlio César Feitosa, Chefe do Núcleo de Comunidade Cigana da Secretaria Especial da 

Promoção da Igualdade Racial do Distrito Federal (SEPIR-DF). 

 
 

VIII. Relatoria do diálogo ocorrido no Dia Nacional dos Povos Ciganos, na Tenda 

Territórios Tradicionais da UFRN 

 Diana Rorani – Coordenadoria da Igualdade Racial do Governo do Estado do Rio 

Grande do Norte (RN) 

 

Agradecimento às comunidades que estiveram na véspera na Roda de Conversa para 

reivindicar seus direitos em face das dificuldades enfrentadas, pois estão vivendo em 

condições sub-humanas. Informou que Tangará é uma comunidade do Rio Grande do Norte, 

em que os ciganos usam tijolos como travesseiro, dormem em papelão e banheiro no 

“mato”. 

 

Ressalta que existe grande dificuldade de diálogo entre as partes, e que deve ser melhorada a 

relação entre o Governo e o povo dos ranchos. Finalmente, com veemência, disse que os 

ciganos devem se unir para o dia 24 de maio: “Para que a nossa comunidade saia desse 

nicho/local de invisibilidade”.   

 

 Barbara Angely Piemonte – Representante titular dos Povos Ciganos no Conselho 

Nacional de Promoção da Igualdade Racial da SEPPIR/PR (CNPIR) 

 

“Faço parte do Conselho Nacional de Promoção da Igualdade Racial da SEPPIR/PR para 

representar minha família. A união traz grandes resultados, são coisas simples que queremos 

tratar, somos todos iguais, independente das etnias e raça. Através da música
2
 nós mudamos 

a nossa realidade.”  

 

                                                           
2
  Essa fala tem relação com a sua família, na qual existem vários músicos. 
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 Maura Piemonte – Representante dos Povos Ciganos no Conselho Nacional de Povos e 

Comunidades Tradicionais (CNPCT) 

 

“Os ciganos são pedras brutas, a nossa lapidação precisa de educação. Sentimos falta do 

Ministério da Educação (MEC) aqui na reunião.” Destacou a necessidade de maior união 

entre as famílias ciganas. Por fim, relatou, consternada, dificuldades de acesso aos serviços 

de saúde por parte de sua filha Bárbara, que ficou horas na fila do hospital, o que lhe rendeu 

uma sequela em um braço. 

 

 Júlio César Feitosa - Chefe do Núcleo de Comunidade Cigana da Secretaria Especial 

da Promoção da Igualdade Racial do Distrito Federal – SEPIR-DF 

 

Parabenizou os ciganos pelo Dia Nacional do Cigano. Asseverou que, como representantes 

do Governo, é preciso mostrar para a sociedade civil que os ciganos foram excluídos. 

Informou que hoje eles têm muitos avanços e que promovem ações de integração dos 

ciganos. Referiu-se, em especial, ao Distrito Federal/DF, e  passou a elencar alguns pontos 

pertinentes ao tema: 

- Entender as necessidades das comunidades; 

- Registrou que o índice de analfabetismo é enorme e preocupante, e que há necessidade de 

levar os ciganos para a escola; 

- Destacou também que os gestores não enxergam e ignoram a existência dos ciganos, e que 

ações de sensibilização são importantes; 

- Informou que foi instalada a 1ª tenda-escola, sendo que em torno de 48 pessoas já foram 

alfabetizadas, que alguns saíram da tenda para a escola regular, e que existem monitores 

para acompanhar esses alunos; 

- Estão em processo de concessão de terras aos ciganos. A Secretaria de Patrimônio da 

União (SPU) fez concessão para doação às entidades;  

- Referiu-se ao Núcleo para atendimento à população cigana no Hospital Universitário de 

Brasília – HUB; 

- Apresentou também a necessidade de criação de redes de gestores para atuarem de forma 

integrada para beneficiarem o povo cigano e motivar outros gestores. 

 

 Wanderley – Líder de Comunidade Cigana em Brasília-DF 

 

Expressou sua indignação com a falta de políticas públicas e reconhecimento para os 

ciganos. Recomendou que o Governo Federal, através de uma comunicação direta com os 

Estados, faça valer o mandamento Constitucional segundo o qual: “Todos são iguais perante 

a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros 

residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e 

à propriedade [...]”. Portanto, os ciganos precisam ser reconhecidos. É dever das autoridades 

manter os ciganos inseridos na sociedade. Acentuou com vigor: “Igualdade sim, racismo 

não!”. “Fica o apelo entre os ciganos pelo reconhecimento.” 

 

 Luciani Ricardi – Ouvidoria/Ministério da Saúde (MS) 

 

Falou sobre o atual serviço de Ouvidoria itinerante e da riqueza dessa experiência que pode 

ser estendida a outros órgãos de governo. “A saúde tem que ser para todos e atender às suas 

necessidades.” Divulgou o número da Ouvidoria do MS: 136. Reforçou que estão dispostos 

a ajudar e fortalecer a Rede de Cultura Cigana. 

 

 Rômulo Targino – Cigano do Rio Grande do Norte (RN) 
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Começou sua fala buscando a reflexão dos participantes, dizendo que a maior consciência é 

de que todos somos seres humanos. Acrescentou que no dia em que a humanidade perceber 

essa igualdade o mundo será muito melhor. Ele disse se orgulhar do fato de ser cigano. 

Entretanto, ressaltou que sua família viveu se refugiando e a identidade foi se perdendo. 

Evidenciou ainda a triste situação do Rancho de Tangará, já citado anteriormente pela Sra. 

Diana Rorani. 

 

Finalizou sua fala dizendo que se preocupa com os ciganos, porque estão se misturando. 

Segundo ele, o cigano precisa casar com outro para manter o sangue. Em um apelo aos 

outros ciganos, expressou: “nós precisamos provocar o Governo, precisamos inserir o 

cigano na sociedade e fazer com que ele também se sinta beneficiado e representado”. 

 

 Antônio – Representante da União Cigana do RN (UCIRN) - Serra Caiada 

 

Fez sucinto agradecimento a todos os presentes. 

Lori Emanoela – Presidente da Associação mulheres ciganas do Rio Grande do Sul 

 

“Uma rosa só é bonita se todas as pétalas estiverem 

abraçadas.” (Lori Emanoela – Cigana) 

 

Fez reivindicação no sentido de que deveria haver participação efetiva do MEC para fazer 

apresentações. Cobrou a participação desse Ministério nas reuniões pedagógicas. Informou 

que é educadora social, atuando com a música cigana, e trabalha com direitos humanos e 

cidadania.  

 

 André – Ribeirão Preto 

 

“A questão cigana tem especificidades em cada estudo. Portanto, necessita-se incluir cada 

estado e o Governo deve ver o que cada um precisa.” 

 

 Carlos Calón – Cigano Calón (SP) 

 

Iniciou sua fala dizendo da importância do estabelecimento de vínculo com o Estado. 

Sugeriu visita a cada Estado para ouvir sugestões. Disse que já faz esse trabalho, visitando 

secretarias e mostrando a sua cultura no estado do Paraná. Entretanto, tiveram de parar. 

 

IX. Principais demandas apresentadas pelos povos ciganos na Teia 

1. Disponibilizar documento que comprove a participação dos ciganos na Teia e em eventos 

semelhantes, para comprovação nos ambientes laborais, e possivelmente pró-labore, porque 

para estar nos eventos os ciganos deixam seus trabalhos e suas famílias; 

 

2. Criação de algum tipo de documento de identificação dos ciganos e da sua liderança; 

 

3. Identificar representações das diferentes etnias ciganas para o diálogo com o estado; 

 

4. Viabilizar os territórios nos municípios para cessão real de uso; moradias, respeitando a 

cultura cigana; estrutura de saneamento básico nos acampamentos; 

 

5. Realizar mapeamento georreferenciado, sociocultural e econômico da população cigana no 

Brasil, com vistas à elaboração de Políticas Públicas; 
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6. O Governo Federal deve visitar as comunidades e sentir de perto a situação; 

 

7. A Comunidade de Macau não foi convidada para a TEIA; 

 

8. Desenvolver ações para a preservação dos idiomas e da cultura dos povos ciganos; 

 

9. Viabilizar cestas alimentares para os grupos ciganos em situação de maior vulnerabilidade 

socioeconômica; 

 

10. Realizar campanhas para combater os estereótipos e dar visibilidade aos povos ciganos no 

Brasil; 

 

11. Produzir material informativo sobre os direitos e as políticas públicas em áudio; 

 

12. Intensificar diálogo do Governo Federal com os estados e municípios sobre os direitos e as 

políticas públicas para a população cigana; 

 

13. Divulgar para os ciganos a localização dos Centros de Referência dos Direitos Humanos nos 

Estados e Municípios. 

 

X. Encaminhamentos e compromissos governamentais: 

1. Envidar esforços para a realização do mapeamento georreferenciado, sócio-cultural da 

população cigana no Brasil (SEPPIR); 

 

2. Produção de material informativo sobre os direitos e as políticas públicas para a população 

cigana (SEPPIR, MINC, SDH e MS); 

 

3. Elaboração e envio de carta sobre a população cigana e seus direitos para os Estados e 

Municípios que reconhecidamente possuem população cigana, assinada pelas Ministras 

Luiza Bairros e Marta Suplicy (SEPPIR e MINC); 

 

4. Anúncio do Prêmio Culturas Ciganas – 3ª Edição, com abertura das inscrições em 2014 

(MINC e SEPPIR), com aporte total de R$ 857.000,00 (oitocentos e cinquenta e sete mil 

reais). Busca-se o fomento às manifestações culturais dos povos ciganos; 

 

5. Lançamento do Cartaz sobre a população cigana e o SUS (MS); 

 

6. Envio por via postal dos Certificados dos Prêmios de Cultura Cigana apresentados pela 

SCDC/MinC; 

 

7. Compromisso assumido pela SCDC de construir um Caderno com material informativo 

sobre os direitos e as políticas públicas em áudio; 

 

8. Articulação institucional para identificação da população cigana junto ao Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística – IBGE; 

 

9. Realização de Campanhas para combater os estereótipos e dar visibilidade aos povos 

ciganos no Brasil; 

 

10. Articulação com governos estaduais e municipais que são parceiros na implementação da 

Rede Federativa do Programa Cultura Viva (pontos de cultura e outras ações); 
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11. Lançamento de vídeo com Orientação sobre Prestação de Contas em parceria com a 

Universidade Federal de Goiás – UFG (MinC). 

 

 

XI. Considerações Finais 

 

“[...] é uma cultura, então vamos aprender a dançar 

as músicas ciganas, a entender as cantorias ciganas, 

para que na hora quando a gente vier fazer uma 

festa dessa, vocês possam compartilhar um pouco 

mais [...]” (Omar Ivanovichi – Cigano) 

 

Um dos desafios e fundamentos da Teia é promover justamente a integração e interação 

entre os diversos povos que compõem o nosso país tão diverso, bem como fazer conhecer as 

políticas públicas, programas, projetos e ações desenvolvidos pelo Poder Público. É também um 

momento de proporcionar aos gestores o contato com os segmentos com os quais atuam e 

conhecerem melhor a sua cultura e as suas necessidades específicas. Nessa perspectiva, a 

participação cigana na Teia foi efetiva e o evento conseguiu alcançar o que se propôs a realizar.  

 

Na Roda de Conversa e na Solenidade, pensadas para tratar de políticas públicas e dialogar 

com este segmento, os ciganos tiveram a oportunidade de expressar suas demandas, desafios 

cotidianos, discriminações enfrentadas, os benefícios advindos de políticas públicas, e tiveram a 

chance de conhecer melhor as ações governamentais. Ademais, puderam arguir diretamente os 

gestores e expressar-se quanto aos serviços e mecanismos de políticas públicas que não chegam até 

eles, ou chegam de forma insuficiente ou inadequada.  

 

Em diversos momentos os ciganos expressaram que as ações públicas não alcançam suas 

comunidades e que estão excluídos de diversos programas de distribuição de renda, a exemplo do 

Programa Bolsa Família. Os representantes de Governo presentes se comprometeram a buscar 

atuação junto aos governos locais para que possam efetuar o cadastro das pessoas e a inclusão nos 

referidos programas. 

 

Os desafios são enormes e o Governo tem tomado contato com as demandas desse povo 

singular, sobretudo pelos frutos do encontro Brasil Cigano, realizado em 2013, em Brasília-DF. A 

Teia foi um momento de afirmação dessas necessidades e reconstrução de outras, de reflexão e 

aprendizados, que guarda sua importância como um evento que envolveu diversos povos, grupos 

populacionais e segmentos que compõem a diversidade cultural brasileira. 

 

Cumpre destacar que, mais uma vez, efetivou-se oportunidade para os ciganos de 

interlocução direta com representantes de governo e com representantes de várias manifestações 

culturais brasileiras. Houve momentos de apresentação cultural de ciganos com a presença no 

público assistente de quilombolas, indígenas, entre outros. Sociedade e governo, bem como ciganos 

e não ciganos, tiveram a oportunidade de se conhecer melhor e seguirem teceendo a teia de 

relacionamentos e rede de contatos. Entre os ciganos, foi mais uma oportunidade de se encontrarem, 

se reencontrarem, e fortalecerem seus laços e iniciativas, na busca por reconhecimento, visibilidade 

e respeito. 
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Conferência Livre de Cultura e Educação Popular – 22T, 23T  

Relator/a: Byanca Soares, Lourena Kallahan  

Relatoria 22T 
 

 Debate sobre CONAE e PNE 

 Relação de diversidade cultural e educação 

 Discussão sobre Lei 10639 em contraposição dos instrumentos 

para sua efetivação 

 Educação do campo e o papel do Estado 

 Reflexão sobre o papel do Educador Popular e sua legitimidade 

institucional 

 Implementação das Leis e a discussão do modo como implementa-

las e posteriormente a sua fiscalização.  

 Articular o debate popular e a CONAE nos eixos: 

Eixo I plano nacional da educação 

Eixo II. Educação e diversidade 

Eixo III. Educação, Trabalho e Desenvolvimento Sustentável 

Eixo IV. Qualidade da Educação 

Eixo V. Gestão Democrática, Participação Popular e Controle Social 

 Valor do Investimento do PIB na educação 

 Discussão sobre os recursos públicos na educação privada 

 Colocar em pauta do PNE o reconhecimento dos sujeitos de 

direitos 

 O educador e seu papel marginalizado dentro da sociedade 

Relatoria 23T 
 

 Houve choque de horário de eventos, com a apresentação e oficina 

dos Índios Potiguaras e Tabajaras e a Conferencia, obrigando a 

uma fusão dos eventos, tendo presente os participantes da 

Conferencia Livre de Cultura e Educação Popular e os Potiguara e 

Tabajara.  

 Proposta que o documento finalizado nessa Conferencia seja 

apresentado na conferencia nacional de Educação. 

 A coordenara atualizou a plateia dos temas discutidos no primeiro 

dia de Conferencia.  

 Implementação da Lei 10639 

 A plateia se divide em 4 grupos para discursão das seguintes 

questões: 

Questões para Diálogos: Eixos CONAE 2014  
I) Como as práticas e ações culturais podem contribuir para 

Educação e Diversidade com Justiça Social, Inclusão e Direitos 
Humanos?;  
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II) Como as práticas e ações culturais podem contribuir para 

Gestão Democrática, Participação Popular e Controle Social?  

 
Painel de Eixos: Sistematização Propostas CONAE 2014 
Eixo I. PNE e Sistema Nacional de Educação;  
 
Eixo II. Educação e Diversidade: Justiça Social, Inclusão e Direitos Humanos;  
 
Eixo III. Educação, Trabalho e Desenvolvimento Sustentável: Cultura, 
Ciência, Tecnologia, Saúde, Meio Ambiente;  
 
Eixo IV. Qualidade da Educação: Democratização do Acesso, Permanência, 
Avaliação, Condições de Participação e Aprendizagem;  
 

Eixo V. Gestão Democrática, Participação Popular e Controle Social 
 

 Os grupos discutiram por 1h  

 Um representante de cada grupo apresenta o trabalho do grupo  

Grupo1: Como as práticas e ações culturais podem contribuir para 
Educação e Diversidade com Justiça Social, Inclusão e Direitos Humanos?;  
 

 Devem haver praticas nas escolas que interagem com  a 

comunidade a qual a escola esta inserida. 

 Práticas descentralizadas;  

  As práticas populares inseridas no plano da escola  

 Formação cultural para os professores  

 Contraponto ao programa Mais Educação sugerindo que a escola 

force em direção a comunidade, não apenas o inverso como está 

proposto no programa.  

 Educação contextualizada  

 Promover a construção e o dialogo do saber cientifico e popular  

 Propostas pedagógicas e inovadoras já existentes, mas apenas para 

a elite.  

 Garantir espaço para a comunidade na escola – fazer diálogo entre 

o conteúdo da escola e  as praticas da comunidade 

 A escola deve ir para a comunidade e não só o inverso  

 Educadores das pontas devem ser vista pela escola com 

reconhecimento  

 Promover a construção do saber científico e saber popular  

 Buscar exemplos na realidade brasileira  

 Os professores têm de ser preparados para as transformações  

 Mudar os conteúdos escolares obrigatórios, promovendo a 

diversidade dentro dos conteúdos.  
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Grupo 2:  
 

 Com este modelo de governo que esta e que virá pode garantir 

educação e diversidade? 

 Modificar o currículo – torna-lo dinâmico (garantir autonomia)  

 Trabalhar as leis e estatutos nos espaços de mobilização e 

formação  

 Exigir nos concursos de provas e títulos as metodologias de 

Educação Popular  

 Monitoramento e fortalecimentos dos conselhos setoriais com 

participação da sociedade civil  

 Os cargos de gestão coordenação escolar serem por concurso 

publico  

 Mais valorização profissional e formação com praticas e vivências  

 Inserir nos espaços de educação formal, práticas (vivências) de 

educação popular com monitoramento e avaliação gestão e 

formação continuada.  

 

Grupo 3;  
- Como as práticas e ações culturais podem contribuir para Gestão 
Democrática, Participação Popular e Controle Social? 
 

 Garantir a diversidade no conselho escolar  

 Capacitar o concelho escolar  

 Identificar pessoas que sejam referencia na comunidade pela 

tradição oral. 

 Mais identidade  

 

Grupo 4;  
 

 Garantir no currículo das licenciaturas o estudo das leis que 

garantem o ensino de cultura afro-brasileira indígena  

 Criar condições para capacitar conselhos escolares e conselhos 

fiscais para fazer o controle social (planejamento e fiscalização) 

 Rever os conceitos que estão permeando o que seria cultura e 

arte.  

 Garantir uma cadeira para educação popular nos diversos 

conselhos 

 As leis estão sendo criadas, mas os currículos nãos estão sendo 
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revistos.  

 Mudança no currículo, sobretudo dos cursos de licenciatura.  

 Modelo tradicional (em caixas) que não favorece os saberes 

populares, modelo este de desrespeito.  

 O espaço escola deve ser cuidado por todos da comunidade  

 A escola tem que ser vista como pertencente à comunidade 

 Criar uma política da permanência escolar voltada para a 

população de terreiro  

 Formação continuada para o professor nas manifestações culturais 

e religiosas  

 Formação para todos os sujeitos que fazer parte da comunidade 

escolar.  

 

Definir as 
ações 
prioritárias 
para o 
segmento. 
(Propor ação, 
fomento, 
periodicidade, 
elencar três 
ações 
prioritárias) 

 

 

 

Propor estratégia de 
articulação com o 
Sistema Nacional de 
Cultura (entre o 
Sistema Minc e entre 
os entes federados, 
elencar três 
propostas) 
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DELIBERAÇÕES - GTs ESTADUAIS 

COMISSÃO NACIONAL DOS PONTOS DE CULTURA 

 

1. ACRE 

1.1. DELIBERAÇÕES ESTADUAIS 

a) Garantir a partir das leis estaduais o reconhecimento do Mestre Griô. 

b) Garantir que os pontos de cultura tenham o apoio do Estado para ocupação dos 

espaços/equipamentos culturais, com enfoque para os ociosos. 

c) Criação de editais estaduais para novos pontos de cultura 

d) Garantir ações formativas permanentes para Gestores dos Pontos de Cultura. 

e) Garantir Assessoria jurídica e contábil para os Pontos de Cultura. 

f) Possibilitar os Estados da Federação a gestão dos recursos dos rendimentos dos 

convênios dos Pontos de Cultura. 

1.2. DELIBERAÇÕES NACIONAIS 

a) Garantir recursos para intercâmbios entre Pontos de Cultura no âmbito estadual, 

nacional e internacional. 

b) Garantir Sustentabilidade para Pontos de Cultura através da renovação dos convênios. 

c) Criação de editais para novos Pontos de Cultura na esfera municipal, estadual e 

nacional; 

d) Garantir a aprovação da Lei Cultura Viva e que esta seja uma política de Estado; 

e) Garantir recursos para a participação dos Pontos de Cultura indígena nas ações do 

Programa Cultura Viva 

 

2. AMAPÁ 

2.1. DELIBERAÇÕES ESTADUAIS 

a) Continuação dos Pontos de Cultura 

b) Inclusão nos conselhos de cultura (Representantes) 

2.2. DELIBERAÇÕES NACIONAIS 

a) Editais regionalizados 

b) Relação direta sobre recursos existentes (derivados) com MINC e Pontos de Cultura 

c) Inclusão de representantes dos Pontos de Cultura no Conselho Nacional de Cultura 

 

3. ALAGOAS 

3.1. DELIBERAÇÕES ESTADUAIS 
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a) Reativar a tramitação do projeto da lei estadual de incentivo a cultura de Alagoas, 

garantindo o envio para apreciação e aprovação na Assembleia Legislativa até final de 

2014; 

b) Fomentar os mecanismos do controle social, visando mudar o Caráter do Conselho 

Estadual de Cultura conforme critérios do SNC, e garantindo uma assento efetivo para 

a Rede Alagoana dos Pontos de Cultura. 

3.2. DELIBERAÇÕES NACIONAIS 

a) Mobilização sociopolítica de capilaridade, com ações periódicas e articularas, que 

pressionem aprovações legais de benefício à Cultura: Lei Cultura Viva, PEC 150, Lei 

Griô.   

 

4. RORAIMA 

4.1. DELIBERAÇÕES ESTADUAIS 

a)  Fortalecer a Rede de pontos de Cultura de Roraima 

i. Efetivar o repasse da segunda parcela dos pontos; 

ii. Abrir edital para ampliar a rede dos pontos de Cultura de Roraima; 

b) Programa Amazônia Cultural 

i. Garantir o calendário do programa 

ii. Adequar o edital para atender as realidades amazônicas. 

c) Fortalecimento da Regional Norte MinC – Garantir a maior presença na região, com 

representações deste em todos os Estados. 

d) Garantir que todas as iniciativas tenham caráter de ampla inclusão, portanto, todas as 

inscrições-formulários deverão contemplar além da via internet, outras formas:  

escrita e oral,  para atender as demandas reprimidas que estão offline. 

e) Efetivar o SNC em Roraima - Cumprir as etapas para efetivar a adesão do SNC , com 

aprovação do Plano Estadual de Cultura e a criação do Fundo Estadual de Cultura. 

4.2. DELIBERAÇÕES NACIONAIS 

a) Fortalecimento do Programa cultura Viva; 

b) Marco regulatório para o Terceiro setor, com regras adequadas a gestão de recursos 

públicos pelas as Organizações da Rede de Pontos de Cultura. 

c) Aprovação da Lei Cultura Viva 

d) Garantir a % do custo Amazônico aprovado na segunda conferencia de Cultura do 

Brasil, em todos os projetos e editais na Região. 

e) Aprovação, regulamentação efetivação do Marco regulatório para o terceiro setor; 

f) Fortalecimento do programa cultura viva; 

g) Aprovação e regulamentação da Lei Cultura Viva; 

h) Democratização da comunicação. 

 

5. RIO GRANDE DO SUL 
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5.1. DELIBERAÇÕES ESTADUAIS 

a) Desburocratização dos editais para Ponto de Cultura no Estado do RS;  

b) Aprovação da Lei Cultura Viva RS; 

c) Imediata aceleração do processo de conveniamento dos Pontos de Cultura do RS que 

ainda não receberam; 

d) Demandas das comunidades quilombolas do RS (estruturação, formação e divulgação); 

e) Trabalhar o aprofundamento e entendimento dos GTs e de plataformas como a Corais. 

5.2. DELIBERAÇÕES NACIONAIS 

a) Aprovação Lei Cultura Viva; 

b) Desburocratização através de Prêmios e/ou contratos que tenham como prestação de 

contas o cumprimento do objeto e não a execução físico-financeira; 

c) Fortalecer o Prêmio de Culturas Indígenas; 

d) A CNPdC deve ter composição de representação por estado e de GTs que tenham 

princípio identitário, incentivando a transversalidade entre os GTs; 

e) Promover a integração entre os educadores do Programa Mais Cultura nas Escolas 

com a Rede dos Pontos de Cultura;  

f) Assegurar o protagonismo dos fazedores de cultura e não dos tecnocratas; 

g) Fortalecer o Prêmio de Culturas Indígenas; 

h) Inclusão dos Cineclubes no Programa Cultura Viva; 

i) Criar um mecanismo de fiscalização e acompanhamento dos GTs. 

 

6. BAHIA 

6.1. DELIBERAÇÕES ESTADUAIS  

a) Fomento às ações temáticas do Programa Cultura Viva no Estado da Bahia. 

b) Criação da Lei Cultura Viva na Bahia. 

6.2. DELIBERAÇÕES NACIONAIS 

a) Aprovação e regulamentação imediata da Lei Cultura Viva; 

b) Criação do Comitê gestor do Programa Cultura Viva em nível federal, estadual e 

municipal. 

 

7. CEARÁ 

7.1. PROPOSTAS ESTADUAIS 

a) Fortalecer a Rede Estadual dos Pontos de Cultura através da simplificação dos 

processos de contratação e prestação de contas, bem como fomentar a rede estadual 

dos Pontos de Cultura e as redes temáticas Cultura Viva, garantindo ampliação dos 

recursos destinados pelo Governo do Estado do Ceará; 

b) Institucionalizar a comissão Cearense de Pontos de Cultura eleita no ultimo fórum, 

como instância da Secretaria de Cultura no formato de colegiado para discussão 

permanente e com e assento no Conselho Estadual de Cultura. A comissão terá como 
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propositura alinhar a discussão e elaborar uma minuta de Projeto de lei que instituirá 

o Programa Cultura Viva no Ceará. 

7.2. PROPOSTAS NACIONAIS 

a) Continuidade dos editais de premiação, manutenção e nas linguagens especificas para 

os Pontos de Cultura; 

b) Criação de um Portal virtual com atualizações frequentes e mapeamento dos Pontos 

de Cultura do Brasil. 

 

8. DISTRITO FEDERAL 

8.1. DELIBERAÇÕES ESTADUAIS 

a) Blog do PCDF 

b) Teia itinerante pontos de cultura – diversidade no DF 

8.2. DELIBERAÇÕES NACIONAIS 

a) Necessidade de participação representativa dos pontos DF nos GT Temáticos 

b) Necessidade de aprovação da Lei dos Mestres e Cultura Viva  

 

9. ESPIRITO SANTO 

9.1. DELIBERAÇÕES ESTADUAIS 

a) Promover ações de formação e capacitação para os Pontos de Cultura voltados para a 

Produção Cultural, Gestão e Comunicação em Rede. 

b) Fomentar e fortalecer ações no campo da cultura, tais como: oficinas, debates, 

colóquios temáticos, troca de experiências entre Pontos de Cultura, identificação e 

discussão por linguagens. 

c) Dar continuidade aos editais que proporcionam a conexão em rede, intercâmbio entre 

os Pontos de Cultura e com as organizações e as instituições de ensino e 

manifestações culturais diversas. 

d) Fomentar ações estruturantes para os Pontos de Cultura, juntamente com os editais 

de convênio ou prêmio, garantindo a continuidade dos Pontos de Cultura como uma 

política de Estado. Estas ações estruturantes serão na área de formação das redes 

municipais, estaduais e temáticas, garantindo recursos para as reuniões das Comissões 

Estaduais dos Pontos de Cultura e recursos pra intercâmbio entre ospontos.  

e) Aproximar a relação entre Ministério da Cultura e Secretarias Estaduais para 

potencializar as ações já desenvolvidas no Programa Cultura Viva, assim como 

fomentar novas redes. 

f) Garantir um escritório de representação do Ministério da Cultura por estado brasileiro. 

g) Garantir a distribuição isonômica de recursos entre os estados brasileiros, de forma 

que os estados pouco atendidos pelo programa Cultura Viva possam ampliar suas 

redes.  

h) Revisar e atualizar os valores de repasse às ações do Programa Cultura Viva. 
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i) Promover a desburocratização e a celeridade nas respostas de mudanças de plano de 

trabalho. 

j) Priorizar como forma de repasse de recurso financeiro para todas as ações do 

Programa Cultura Viva o modelo Prêmio, atendendo as reais potencialidades dos 

Pontos de Cultura objetivando, na avaliação, os resultados (projeto físico). 

k) Eliminar a obrigatoriedade da aquisição do kit multimídia, desde que seja atendida a 

premissa do Programa Cultura Viva de garantia de comunicação em rede. 

l) Acompanhar e apoiar os Pontos de Leitura e Pontos de Memória para potencializar 

suas ações desenvolvidas, integrando-os às demais ações do Programa Cultura Viva. 

m) Criar condição legal federal de bolsa para os mestres de cultura popular, além dos já 

existentes editais de prêmios, similar às leis estaduais em funcionamento que 

concedem bolsas vitalícias para os mestres de cultura popular e tradicional, 

objetivando inserir estes membros em programas de transmissão de saberes e 

salvaguarda do patrimônio imaterial. 

n) Garantir o acesso à internet a todos os Pontos de Cultura. 

9.2. DELIBERAÇÕES NACIONAIS  

a) Criar espaço de divulgação no site e em outros espaços de comunicação da SECULT-ES 

e das Prefeituras Municipais,  contendo a memória, calendário de eventos e 

divulgação dos trabalhos das entidades participantes do Programa Cultura Viva e das 

ações transversais a esse programa. 

b) Criar blog, contendo a memória, calendário de eventos e divulgação dos trabalhos das 

entidades participantes do Programa Cultura Viva e das ações transversais a esse 

programa. 

c) Criar grupo de trabalho para tratar comunicação em rede no Facebook, blog e espaço 

no site da SECULT-ES e das Prefeituras Municipais. 

d) Criar catálogo das Redes do Programa Cultura Viva e das demais ações transversais a 

este programa. 

e) Elaborar calendário de reuniões e eventos das Redes do Programa Cultura Viva e das 

demais ações transversais a este programa, garantindo recursos financeiros da 

SECULT-ES para 02 reuniões anuais das redes do programa Cultura Viva e das demais 

ações transversais a este programa, bem como para a realização da Mostra Artística 

Estadual dos Pontos de Cultura nos anos de 2014 e 2015. 

f) Garantir recursos para promover o intercâmbio cultural e a troca de experiências e 

saberes entre as Redes do Programa Cultura Viva e das demais ações transversais a 

este programa. 

g) Ampliar a equipe da SECULT-ES e da Prefeitura Municipal de Vitória direcionadas ao 

atendimento das Redes do Programa Cultura Viva e das demais ações transversais a 

este programa, tanto na equipe técnica quanto na equipe de prestação de contas. 

Estes servidores devem estar conceitualmente engajados no Programa Cultura Viva e, 

preferencialmente, que não haja rotatividade. 
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h) Determinar prazos para a avaliação das prestações de contas por parte da SECULT- ES 

e das Prefeituras Municipais. 

i) Garantir recursos financeiros para viabilizar as reuniões do colegiado da Comissão 

Estadual dos Pontos de Cultura do Espírito Santo. 

j) Criar e publicar um manual explicativo em linguagem simplificada das regras, detalhes, 

procedimentos, normas, estabelecimento de prazos, alterações possíveis nos planos 

de trabalho e documentos solicitados na execução dos convênios dos Pontos de 

Cultura do Espírito Santo. Este manual poderá ser disponibilizado em formato digital e 

impresso para todas as entidades participantes do Programa Cultura Viva e das demais 

ações transversais a este programa. 

k) Garantir o acesso à internet a todas as entidades que compõe o Programa Cultura Viva 

e que compõe as demais ações transversais a este programa. 

l) Criar Edital Estadual para intercâmbio entre as Redes do Programa Cultura Viva e as 

demais ações transversais a este programa, nos moldes do Prêmio Interações 

Estéticas. 

m) Aproximar a relação entre o Ministério da Cultura e a SECULT-ES junto aos 78 

municípios do Espírito Santo para potencializar as ações já desenvolvidas pelas Redes 

do Programa Cultura Viva e pelas demais ações transversais a este programa, assim 

como fomentar novas redes municipais. 

n) Dar visibilidade aos produtos e serviços das Redes do Programa Cultura Viva e das 

demais ações transversais a este programa através de mostras culturais e inserção na 

rede de comunicação (jornalismo, publicidade e marketing) do Governo do Estado do 

Espírito Santo e das Prefeituras Municipais. 

o) Promover reuniões com o Governador e o Secretário da Cultura do Estado do Espírito 

Santo para apresentar e acompanhar o atendimento às demandas das Redes do 

Programa Cultura Viva e das demais ações transversais a este programa. 

p) Apoiar a criação da Lei Cultura Viva no Estado do Espírito Santo. 

q) Desburocratizar e promover a celeridade nas respostas de mudanças de plano de 

trabalho, assim como, permitir adequações nos planos de trabalho das Entidades 

participantes das Redes do Programa Cultura Viva e das demais ações transversais a 

este programa, desde que não haja mudanças do objeto e da natureza das despesas e 

desde que estas sejam justificadas. 

r) A SECULT-ES e as Prefeituras Municipais deverão apresentar o amparo legal quando 

das  suas exigências burocráticas. 

s) Excluir as taxas bancárias de convênios estaduais e municipais por parte dos Bancos 

Públicos. 

t) Priorizar o modelo prêmio para o financiamento das ações das Redes do Programa 

Cultura Viva e das demais ações transversais a este programa. 

u) Garantir a alteração da equipe de colaboradores das entidades participantes do 

Programa Cultura Viva e das demais ações transversais a este programa, sem a prévia 
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anuência da SECULT-ES e das Prefeituras Municipais, desde que não haja alteração do 

objeto e cronograma físico-financeiro. 

v)  Ampliar as Redes do Programa Cultura Viva e das demais ações transversais a este 

programa e atualizar os valores destinados às ações desenvolvidas. 

w) Definir a utilização, através de gestão compartilhada, dos recursos financeiros 

referentes aos rendimentos da aplicação financeira dos convênios celebrados entre a 

SECULT-ES/Prefeituras Municipais e o Ministério da Cultura no desenvolvimento do 

Programa Cultura Viva. 

x) Garantir cadeira representativa do Programa Cultura Viva e das demais ações 

transversais a este programa nos Conselhos Municipais e Estadual de Cultura. 

y) Criar Lei de Incentivo à Cultura Estadual. Este instrumento consiste em permitir que as 

contribuições de pessoas jurídicas aos projetos culturais sejam deduzidos do imposto 

estadual devido pelas empresas, o que fomenta o interesse de investidores, artistas e 

do público em dinamizar e consolidar o mercado cultural do Estado do Espírito Santo. 

z) Criar editais que contemplem os povos e comunidades tradicionais, como as 

comunidades quilombolas, pomeranas, indígenas, ciganas e de terreiro. Esta 

diversidade sociocultural deverá ser salvaguardada, valorizada e priorizada 

considerando sua contribuição histórico-cultural na formação da sociedade. 

aa) Criar condição normativa legal de bolsas para os mestres de cultura popular, além dos 

já existentes editais de prêmios. Alguns estados brasileiros possuem leis estaduais que 

concedem bolsas vitalícias para os mestres de cultura popular, objetivando inserir 

estes membros em programas de transmissão de saberes e salvaguarda do patrimônio 

imaterial. 

bb) Reforçar a necessidade de discussão sobre a desvinculação da Lei Cultura Viva da Lei 

nº 8666/93. Por se tratar de uma lei que normatiza os processos de contratação do 

serviço público, ela se torna um instrumento impróprio para a contratação no universo 

cultural. 

cc) Criar o Instituto de Patrimônio Cultural do Espírito Santo e regularizar o da 

Subsecretaria de Patrimônio Cultural do Espírito Santo. 

 

10. RONDONIA 

10.1. DELIBERAÇÕES ESTADUAIS: 

a) Que a superintendência de estado de cultura, se faça presente com efetividade de 

ações em todos os municípios do estado de Rondônia. 

b)  Que se fortaleça o fomento para utilização dos espaços públicos destinados a cultura 

já existente e crie outros espaços dando condições a circulação, criação e execução a 

todos os seguimentos culturais 

10.2. DELIBERAÇÕES NACIONAIS 

a) Que exista um representante do Ministério da Cultura em cada estado brasileiro 
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b) Que se abram editais de manutenção para dar continuidade aos pontos de cultura já 

existentes e abram-se novos editais para novos pontos de cultura. 

 

11. SANTA CATARINA 

11.1. DELIBERAÇÕES ESTADUAIS 

a) Criação do mecenato estadual  

b) Garantir representação dos Pontos de Cultura, da “arte e cultura digital” e das culturas 

populares e tradicionais, no novo Conselho Estadual de Política Cultural; 

c)  Estimular a implementação do programa Cultura Viva municipal, estadual ou em 

consórcios regionais.  

d)  Estimular, via edital e/ou programas, o intercâmbio entre pontos de cultura, para 

interação, difusão e convivência da diversidade cultural entre os pontos e as 

comunidades locais; 

e)  Promover  ações, via edital e/ou programas, de circulação da produção artístico-

cultural dos Pontos de Cultura nas diversas regiões do estado; 

f)  Ampliar as oportunidades de inclusão artística e cultural para crianças, jovens e 

adultos nas comunidades, em programas geridos preferencialmente pelos Pontos de 

Cultura; 

g) Criação de programas de formação de gestores, produtores e agentes culturais dos 

pontos de cultura, visando à ampliação das suas ações educativas e formativas; 

h) Ampliar a oferta de pontões de cultura no estado para fortalecer as relações entre os 

pontos de cultura. 

i) Ampliar  a rede catarinense de Pontos de Cultura, abrangendo um maior número de 

municípios; 

j)  Desenvolver, divulgar e replicar as tecnologias sociais dos Pontos de Cultura, 

garantindo o livre acesso e a diversidade étnica e cultural; 

k)  Ampliar, por meio de edital, os Pontos de Memória e Ação Griô em Santa Catarina, 

para valorização do patrimônio cultural (material e imaterial) e proteção dos 

conhecimentos dos povos e comunidades tradicionais; 

l) Criar mecanismos financeiros de fomento junto ao BNDES e a órgãos estaduais para 

produção e comercialização de bens e serviços culturais das entidades do terceiro 

setor;  

m) Que o Governo do Estado busque incluir produtos e/ou serviços oferecidos pelos 

Pontos de Cultura nos processos licitatórios; 

n)  Estimular a criação de mecanismos para a comercialização de bens e serviços dos 

Pontos de Cultura em feiras de turismo de que o Estado já participe; 

o) Criar e fomentar mecanismos de escoamento da produção artesanal e artístico-

cultural dos Pontos de Cultura, através de redes de distribuição de produtos em geral, 

em feiras, em outras parcerias com Sebrae, Santur etc;  
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p) Criação de cursos gratuitos para a  qualificação em Gestão, Elaboração de Projetos, 

Captação de Recursos, Fomento Financeiro e Promoção de Bens e Serviços Culturais 

na Rede Catarinense dos Pontos de Cultura; 

q)  Criação de edital específico para os Pontos de Cultura para fomento da economia 

solidária e criativa estadual 

11.2. DELIBERAÇÕES NACIONAIS 

a) Aprovação da PEC 150 

b) Aprovação do Procultura 

c) Incluir os pontos de cultura no cadastro do  MINC para recebimento do equipamento 

de utilização de vales-cultura; 

d)  Estimular a criação/adequação/integração dos sistemas municipais e estaduais de 

cultura ao SNIIC ( Sistema Nacional de Informações e Indicadores Cultuais) 

e)  Ampliar as oportunidades de inclusão artística e cultural para crianças, jovens e 

adultos nas comunidades, em programas geridos preferencialmente pelos Pontos de 

Cultura; 

f) Criação de programas de formação de gestores, produtores e agentes culturais dos 

pontos de cultura, visando à ampliação das suas ações educativas e formativas; 

g) Mobilizar a rede nacional dos Pontos de Cultura em prol da Campanha Nacional pela 

Democratização da Comunicação (campanha Para expressar liberdade); 

h) Ampliar a oferta de pontões de cultura no pais para fortalecer as relações entre os 

pontos de cultura e demais agentes da rede cultura viva. 

i) Desenvolver, divulgar e replicar as tecnologias sociais dos Pontos de Cultura, 

garantindo o livre acesso e a diversidade étnica e cultural; 

j) Promover e fomentar ações de intercâmbio da Cultura Viva na América Latina, 

relacionando programas e acordos de cooperação firmados entre governos. 

k) Estimular a criação de mecanismos para a comercialização de bens e serviços dos 

Pontos de Cultura em feiras de turismo nacionais 

l) Criar mecanismos para exposição e  circulação, em âmbito nacional e internacional, da 

produção artesanal, artístico-cultural e obras de artistas visuais vinculados aos Pontos 

de Cultura. 

 

12. GOIAS 

12.1. PROPOSTAS APROVADAS  

a) SISTEMA NACIONAL DE CULTURA 

i. Comissão Parlamentares de Deputado Estaduais para a cultura 

ii.  Instituir Fórum Permanente de Cultura dos Pontos de Cultura e Setoriais 

iii. Criar um mecanismo para referendar os nomes indicados para os cargos de 

gestores culturais 

iv. Os pontos de cultura devem fazer gestão junto às prefeituras para que estas 

possam aderir ao Sistema Nacional de Cultura 
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v. Agilizar a aprovação do Plano Estadual de Cultura com um cronograma 

público. 

vi. Garantir uma cadeira para a representação dos pontos de cultura no Conselho 

Estadual de Cultura 

vii. Criar um mecanismo para referendar os nomes indicados para o Conselho 

Estadual de Cultura 

viii. Criar a Lei Cultura Viva no Estado 

ix. Ter uma Representação do MinC em cada Estado 

x. Aprovação da Lei Cultura Viva Nacional 

xi. 50% das verbas destinadas à Lei Goiazes através do mecenato devem ser 

destinadas ao Fundo Estadual de Cultura, sendo que 60% deste montante 

devem ser destinados aos Fundos Municipais de Cultura e 50% devem ser 

destinados a construção do Programa Cultura Viva 

b) CULTURA COMO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

i. Promover e fortalecer o intercâmbio entre pontos de cultura 

ii. Lançamento de editais estadual e municipal para construção e reforma de 

sede culturais 

iii. Inclusão dos pontos de cultura em eventos do estado e municípios com as 

apresentações culturais, serviços e bens culturais 

iv. Capacitação dos gestores dos pontos 

v. Lançamento de editais para compra de equipamentos e matérias-primas para 

reestruturação dos pontos 

vi. Cessão de direito de áreas públicas para construção de sedes culturais 

vii. Implementação dos fundos estadual e municipais de cultura e do fundo 

cultura viva 

c) CIDADANIA E DIREITOS CULTURAIS 

i. O respeito ao direto individual do cidadão para as praticas culturais tem que 

ser fortalecido 

ii. Incentivo a inclusão cultural e acesso ao meio cultural 

iii. Elaboração e apresentação do projeto de lei Cultura Viva de Estado de Goiás 

para assembleia legislativa encaminhar em 2013. 

iv. Garantir editais Cultural Viva, com repasse orçamentário para os fundos 

municipais de cultura 

v. Utilização dos espaços ociosos do poder publico ,para atividades culturais 

vi. Garantir projetos de integração entre educação e cultura que contemplem as 

leis 10.639 e 11.645 incorporando as questões de gênero, geracional, 

orientação sexual e acessibilidade 

vii. Fortalecimento do conselho e municipal de cultura buscando garantir paridade 

em sua formação e execução do plano municipal de cultura. 

d) PRODUÇÃO SIMBÓLICA E DIVERSIDADE CULTURAL 
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i. Reconhecimento e mapeamento dos movimentos artísticos e culturais em 

todo o Estado de Goiás 

ii. Criar uma assessoria de imprensa gratuita para divulgar os produtos de arte e 

cultura, oriundos dos segmentos populares, comunitários e pontos de cultura 

iii. Implantar uma agenda artistica e cultural que abranja toda a diversidade no 

estado. Esta agenda tem o sentido construir uma política que promova a 

divulgação dos produtos artísticos e culturais, em níveis municipais, estadual e 

federal 

iv. Construir uma política de manutenção de equipamentos públicos, servindo 

como base da produção cultural simbólica 

v. Potencializar os espaços dos pontos de cultura enquanto equipamentos de 

difusão da produção artística e cultural simbólica das comunidades através de 

financiamentos públicos 

vi. Lançar editais que considerem a diversidade artística e cultural 

vii. Política pública que estimule a valorização dos artistas negros também nas 

áreas de teatro, da música, da dança, nas artes visuais, hip hop etc. 

viii. Conclamar os grupos e pontos de cultura de Goiás a construção de uma 

agenda / calendário de encontros, seminários, bem como momentos de 

vivências e confraternizações, possibilitando com isso a prática da cidadania 

mútua. 

12.2. PROPOSTAS APROVADAS EM PLENÁRIO 

a) 10% do Fundo Social do Pré-sal para a Cultura 

b) Aprovação da PEC 150 

c) Esforço organizado para a Lei Cultura Viva na Assembléia Legislativa do Estado de 

Goiás 

d) Acertar a pauta das reivindicações com SP (Atravessa Cultura) 

e) Movimento 5% já para a Cultura! 

 

13. MATO GROSSO DO SUL 

13.1. DELIBERAÇÕES ESTADUAIS 

a) Criação de Chancela dos Pontos de Cultura para captar recursos com incentivos fiscais 

nos dois níveis Estaduais e Municipais. 

b) Lançamento de Editais de Pontos de Cultura com destaque na manutenção e 

fortalecimento das atividades.  

13.2. DELIBERAÇÕES NACIONAIS 

a) Aprovação da PEC 150 

b) Aprovação e regulamentação do programa cultura viva e criação do Comite/Conselho 

Gestor da Política Cultura Viva.  
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14. PARAÍBA 

14.1. DELIBERAÇÕES ESTADUAIS 

a) Priorizar os projetos Cultura Viva e Procultura como políticas de Estado, entendendo 

que o programa Cultura Viva foi construído pela rede pontos de cultura e que traduz 

as nossas demandas como a consolidação de uma política pública de gestão 

compartilhada que respeita a diversidade e promove o acesso à cultura brasileira; 

b) Construção de um documento durante a semana da Teia Nacional da Diversidade, feita 

colaborativamente entre os delegados presentes, endereçada ao Ministério da 

Cultura, contendo:  solicitação de relação de pendências de cada prestação de contas 

apresentada pelos Pontos de Cultura; valor atualizado dos rendimentos das contas 

bancárias dos convênios da Secretaria de Cultura do Estado, da Fundação Cultural de 

João Pessoa e da secretaria de Cultura de Campina Grande; uma informação oficial e 

padronizada para a prestação de contas, a fim de dirimir as divergências entre os 

direcionamentos das entidades gestoras. 

14.2. DELIBERAÇÕES NACIONAIS 

a) Aprovação da Lei Cultura Viva e priorizá-la como política de Estado, entendendo que o 

programa Cultura Viva foi construído pela rede pontos de cultura e que traduz as 

nossas demandas como a consolidação de uma política pública de gestão 

compartilhada que respeita a diversidade e promove o acesso à cultura brasileira; 

b) Fortalecer a articulação do Ministério da Cultura com os outros Ministérios, para que 

haja o conhecimento e um reconhecimento do Programa Cultura Viva, e que este 

Programa passe a integrar as ações e projetos de ação compartilhada entre os 

Ministérios. 

 

15. PARANÁ 

15.1. DELIBERAÇÕES ESTADUAIS 

a) Protesto contra a inoperância do Governo do Estado do Paraná por ser o único estado 

do Brasil a não ter aderido ao programa Cultura Viva; 

b) Que a rede de pontos de cultura do Paraná vai reivindicar que o Ministério da Cultura 

acione a Secretaria de Governo do Estado do Paraná para a implementação do 

programa cultura viva; 

c) Ação da Rede de Pontos de Cultura junto ao Governo do Paraná para implementação 

do Programa Cultura Viva; 

d) Carta de intenção para que os Candidatos ao Governo do estado assinem se 

comprometendo com a implementação do Programa Cultura Viva no estado e a 

aprovação da Lei Cultura Viva estadual; 

15.2. DELIBERAÇÕES NACIONAIS 

a) Apoio ao Marco Legal das Organizações da Sociedade Civil; 

b) Apoio a Lei Cutura Viva Nacional; 

c) Apoio a PEC 150 
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d) Apoio a Lei da Mídia Democrática – PLIP 

e) Que a próxima comissão nacional apresente uma carta de intenção para que os 

Candidatos à Presidência da república assinem se comprometendo com o 

fortalecimento do Programa Cultura Viva e a aprovação da Lei Cultura Viva Nacional; 

 

16. PERNAMBUCO 

16.1. DELIBERAÇÕES ESTADUAIS 

a) Garantir o Projeto Tecendo redes: articulação do conselho gestor com os pontos de 

cultura nas 12 regiões de desenvolvimento como forma de troca de saberes dentro 

dos festivais regionais em Pernambuco; 

b) Utilização dos rendimentos dos recursos proveniente da aplicação financeira no 

âmbito do edital dos pontos de cultura Minc-FUNDARPE 2009, que esses recursos 

sejam destinados diretamente em beneficio dos pontos de cultura, tais como: 

apresentações artísticas e de formação, movimentação do conselho gestor; 

c) Destinar um percentual para os pontos de cultura nos FUNCUTURAS (fundos de 

incentivo a cultura) nos festivais nação cultural e nos ciclos festivos do estado; 

d) Garantir a abertura de novos editais de pontos de cultura. 

16.2. DELIBERAÇÕES NACIONAIS 

a) Garantir a participação de Pernambuco na discussão dos pontos de cultura no 

programa cultura viva; 

b) Intercambio dos pontos de cultura de Pernambuco com outros estados como forma de 

interação estética e gestão como exemplo o edital de interações estéticas e políticas. 

c) Garantir a abertura de novos editais de pontos de cultura. 

 

17. RIO DE JANEIRO 

17.1. DELIBERACAOES ESTADUAIS 

a) Estruturar e articular com todos os candidatos a governador o compromisso com o 

programa Cultura Viva 

b) Lutar pela aprovação do Pl Cultura Viva no estado e em todos os municípios do RJ 

c) Garantia do Governo do Estado e municípios de arcar com a logística\estrutura 

(hospedagem, alimentação e transporte) para as caravanas do Fórum Estadual 

d) Debater mais os objetivos e responsabilidades dos pontões  

e) Prever nas equipes de avaliação de projetos\editais pessoas com pratica e teoria na 

cultura popular e não priorizarem grandes produtores serem beneficiadas. 

f) Seminário para sistematizar, debater e criar critérios qualitativos p projetos 

culturais\impacto cultural para que o MinC\Estado seja qualificado pelos Pontos de 

Cultura 

17.2. DELIBERAÇÕES NACIONAIS 

a) Lutar pela aprovação urgente do PL Cultura Viva – criar Dia Nacional Cultura Viva 
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b) Descontigenciamento do orçamento 

c) Fim contrapartida 50%\50% e volta dos 2\3 

d) Nossa sede ! Nossa Vida!! 

e) Debater + os objetivos e responsabilidades dos pontões  

f) Prever nas equipes de avaliação de projetos\editais pessoas com pratica e teoria na 

cultura popular e não priorizarem grandes produtores serem beneficiadas. 

g) Seminário para sistematizar, debater e criar critérios qualitativos p projetos 

culturais\impacto cultural para que o MinC\Estado seja qualificado pelos Pontos de 

Cultura 

h) Protocolo para a cultura em relação a catástrofes\desastres naturais ou nao 

 

18. RIO GRANDE DO NORTE 

18.1. DELIBERAÇÕES ESTADUAIS 

a) Implementação imediata do Sistema Nacional de Cultura no Estado e todos os 

Municípios do RN. 

b) Fortalecimento da Rede Estadual dos Pontos de Cultura e de Memória do RN, de modo 

a garantir a assessoria técnica e jurídica e repasse dos recursos. 

c) Ampliação da Rede dos Pontos de Cultura e de Memória do RN, de modo a favorecer a 

criação de novos pontos e a incorporação de diferentes atores à margem destes 

recursos. 

18.2. DELIBERAÇÕES NACIONAIS 

a) Criação de Legislação específica, regulamentando a relação Ponto de Cultura; Ponto de 

Memória e ONG´s com o Estado Brasileiro de modo a garantir tratamento jurídico 

adequado a estas instituições culturais, sem fins lucrativos. 

b) Descentralização do programa Cultura Viva para Estados e Municípios, com a 

ampliação dos recursos, desburocratizando as formas de acesso. 

c) Institucionalização do programa Cultura Viva, transformando-o em Política Pública de 

Estado. 

d) Fortalecimento e ampliação do Programa Mais Cultura nas escolas, integrando as 

políticas educacionais e culturais, trabalhando em uma perspectiva de ensino integral 

brasileiro.  

 

19. SÃO PAULO 

19.1. TEMÁTICA 1 – CULTURA VIVA E SISTEMAS ESTADUAL E NACIONAL DE 

CULTURA  

a) Formalizar e fortalecer Pontões, Pontos e Pontinhos de Cultura através de editais 

específicos;  
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b) Estabelecer comunicação de massa, mobilizando os municípios para a implementação 

do Plano Nacional de Cultura (PNC) e sensibilizando para a descriminalização da ação 

política e cultural dos Pontos de cultura nos  

c) municípios, fortalecendo o Programa Cultura Viva e os Conselhos;  

d) Que 50% (cinquenta por cento) da verba destinada à Lei de Incentivo Estadual (PROAC 

ICMS) seja destinada ao Fundo Estadual, dos quais 60% (sessenta por cento) serão 

encaminhados aos Fundos Municipais e destinados à continuidade da Lei Cultura Viva 

Estadual;  

e) Criação de uma linha de editais do PROAC específicos para os Pontos de Cultura, sejam 

eles conveniados ou não;  

f) Ampliação da Rede dos Pontos de Cultura, atualização monetária do valor recebido 

pelos Pontos, utilizando o índice IPCA, garantindo o período mínimo de 36 (trinta e 

seis) meses contínuos de recebimento de verba e a destinação mínima de 0,1% (zero 

vírgula um) do orçamento da União, dos estados e dos municipios para o Programa 

Cultura Viva Comunitária;  

g) Estabelecimento de cotas para municípios com até 50 (cinquenta) mil habitantes nos 

editais do PROAC em todas as modalidades contempladas.  

h) SNIIC: Criação de Campanhas para mobilização de trabalhadores da cultura, cidadãos 

culturais, artistas, grupos, coletivos (formais e informais), povos e nações se 

cadastrarem no SNIIC (Sistema Nacional de Informações e Indicadores Culturais) com 

destaque para os que se identificam com a Cultura Viva, sendo ou não 

premiados/conveniados enquanto “Pontos de Cultura”;  

i) Georreferenciamento: reaproveitamento de todos os dados já gerados nas diversas 

plataformas e ferramentas em todos estes anos de Cultura Viva (desde 2004)- 

principalmente os que já fizeram uso de verbas públicas para realizarem tais tarefas – 

relacionando estes dados com outros mapeamentos. Exemplos: “Economia Solidária” 

(Fórum Nacional, Cirandas), Assistência Social (Cadastro Único ), etc. Reunindo estes 

dados todos em um Portal construído em software livre, funcionando de modo aberto 

para novos cadastros autodeclaratórios.  

j) Ampliação das Regionais do Ministério da Cultura nos Estados, criando núcleos 

regionais do Ministério para implantação e acompanhamento do Plano Nacional de 

Cultura.  

19.2. TEMÁTICA 2 -PRODUÇÃO SIMBÓLICA E DIVERSIDADE CULTURAL  

a) Constituir um observatório para realizar o levantamento das propostas já acumuladas 

de outros encontros, fóruns e conferencias municipais, estaduais e nacionais e 

acompanhamento de seus desdobramentos, sendo disponibilizadas em todos os 

futuros encontros.  

b) Garantir a transmissão online de todas as reuniões com espaço de chat 

(webconferencia). 

19.3. TEMÁTICA 3 – CIDADANIA E DIREITOS CULTURAIS  
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a) Garantia dos 3 anos de repasses, sem escalonamento, com correção de valor 

monetário, sendo 2% do orçamento federal, estaduais, e municipais para a cultura, e 

pelo menos 10% destes recursos reservado para o Cultura Viva.  

b) Editais Cultura Viva com periodicidade anual.  

c) Ocupação dos espaços públicos ociosos por Pontos de Cultura.  

d) Fortalecimento dos Pontões e Pontos de Cultura viva mediante editais em nível 

federal, estadual e municipal e com atenção as questões de cidadania, gênero, 

acessibilidade e interculturalidade.  

e) Garantir projetos com integração entre educação e cultura que contemplem as Leis 

10.639 e 11.645 com desenvolvimento no interior das escolas incorporando as 

questões de gênero, geracional, orientação sexual e acessibilidade.  

f) Garantia dentro do programa de ações culturais afirmativas alinhadas com a política 

nacional de direitos humanos com a política nacional de mulheres e com a política 

nacional de promoção da igualdade racial.  

g) Aprovação da Lei Griô  

h) Aprovação da Lei Cultura Viva  

i) Garantir a participação dos agentes multiculturais no desenho de programas para uma 

implementação adequada nas diversas comunidades.  

j) Formar agentes sociais/culturais mediante um programa de resgate e preservação da 

cultura local integrado a educação e meio ambiente.  

k) Promover e fomentar o intercâmbio e transferência da experiência e saberes do 

processo Cultura Viva nos países onde existe o Cultura Viva Comunitária para a 

construção de pontes e integração latino-americana (como: residências, circulação de 

pessoas, interações estéticas…)  

l) Garantir a presença da Rede de Pontos de Cultura do Estado de São Paulo nos 

congressos Cultura Viva Comunitária.  

m) Garantir integração dos Saberes da Cultura e Educação com o Programa Cultura Viva 

nas Escolas.  

19.4. TEMÁTICA 4 – ECONOMIA VIVA: CULTURA E DESENVOLVIMENTO  

a) Promover feiras, festivais e encontros a fim de fazer o intercâmbio de bens, serviços 

culturais e conhecimentos. OBS: A comercialização de produtos e serviços não se 

aplica a todos os Pontos de Cultura, como por exemplo os que trabalham com 

crianças, adolescentes e deficientes  

b) Sugestão de formação para gestão dos pontos, prestação de contas dos Pontos de 

Cultura e siconv.  

c) Conscientização das empresas a fim de apoiarem os Pontos de Cultura em seus 

projetos.  

d) Campanha publicitária para divulgação do que é um Ponto de Cultura.  

e) Criar circuitos regionais de turismo cultural envolvendo os pontos.  

f) Criar edital de turismo cultural de base comunitária.  

g) Criar feiras e festivais dos pontos para serem utilizados os vales cultura. 
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19.5. DELIBERAÇÕES NACIONAIS:  

a) INCLUIR: Anistia das pendências financeiras e burocráticas dos pontos de cultura  

b) INCLUIR: Lei Cultura Viva  

c) Solicitamos o empenho dos governos federais, estaduais, e municipais na  construções 

da Lei Cultura VIVA.  

  

20. MARANHAO 

20.1. DELIBERAÇÕES ESTADUAIS: 

20.1.1. TEMATICA 01 – CULTURA VIVA E SISTEMAS ESTADUAL E NACIONAL DE CULTURA 

a) A rede estadual dos Pontos de Cultura propõe ao Conselho Estadual de Cultura que 

incentive através de Fóruns, Oficinas e Assessorias, a criação ou fortalecimento dos 

sistemas municipais de cultura, bem como auxiliar os Conselhos Municipais para 

fortalecimento do SNC; 

b) Instituir um programa de qualificação técnica e operacional, para no mínimo de 04 

pessoas em cada Ponto de Cultura, para usufruto de equipamentos e tecnologias 

informacionais. 

20.1.2. TEMÁTICA 02 - PRODUÇÃO SIMBÓLICA E DIVERSIDADE CULTURAL 

a) Cultura Viva, comunicação comunitária, democratização da comunicação, pontos de 

difusão, mídias livres e direitos autorais; 

i. Propor ao Poder Público o apoio à criação e fortalecimento de rádios 

comunitárias, boletins informativos dos pontos para divulgar suas ações e 

produtos e espaço em outras mídias, bem como, a criação de um site de rede 

dos pontos de cultura, pontinhos, ponto de leitura, viva leitura, ponto de 

memória, etc., que será gerenciado pelos pontos que trabalham com mídia 

externa e comunicação no Maranhão.    

b) Intercâmbio ponto a ponto: Promover o intercâmbio entre os pontos de cultura da 

mesma região, com interação das atividades e conhecimentos específicos de cada 

ponto. Daí resultando encontros semestrais entre todos os pontos do estado, 

culminando com a realização da Primeira Feira Estadual dos Pontos de Cultura do 

Estado do Maranhão onde serão mostrados todos os resultados dos pontos numa 

grande exposição de produtos, apresentações artísticas e manifestações folclóricas; 

c) Educação e formação artística (ponto a ponto): Propor formação de parcerias com 

instituições que desenvolvam atividades educativas, artísticas e culturais e troca de 

experiências e conhecimentos dos pontos de cultura, pontinhos, ponto de leitura, viva 

leitura, ponto de memória, etc., entre si, resultando numa capacitação entre os 

mesmos; Articulação em rede: pontões e comunicação interna para fortalecer as 

relações entre os pontos. 

d) Articulação em rede: pontões e comunicação interna para fortalecer as relações entre 

os pontos. 
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i. Troca de comunicação digital entre os pontos (e-mails, faces, blogs, etc); 

socializando suas ações, dificuldades, experiências, etc .,  

ii. - Solicitar ao Poder Público Estadual que seja destinado um percentual do 

Fundo Cultural para o fortalecimento das articulações em rede dos Pontos de 

Cultura, pontinhos, ponto de leitura, viva leitura, ponto de memória, etc.  

20.1.3. TEMÁTICA 03 - CIDADANIA E DIREITOS CULTURAIS 

a) Institucionalizar a REDE DE PONTOS DE CULTURA ESTADUAL e fomentar intercâmbio 

contínuo, no mínimo 01 (um) encontro por semestre, entre os pontos (encontros, 

seminários, oficinas, mostras, etc.); 

b) Garantir a acessibilidade ao PROGRAMA CULTURA VIVA respeitando a realidade de 

cada região e sua peculiaridade étnica racial;  

c) Ampliação dos Pontos de Memória e Ação Griô e valorização do patrimônio cultural 

das comunidades tradicionais e povos de terreiros, para proteção, salvaguarda, direito 

a memória e identidade; 

20.1.4. TEMÁTICA 04 - ECONOMIA VIVA: CULTURA E DESENVOLVIMENTO 

a) Criação de uma linha de editais para os Pontos de Cultura com prêmios que fortaleça a 

sustentabilidade, criação e publicização de redes de economia solidaria ou criativa, 

com apoio a projetos de organização de feiras circulantes, bolsas de incentivo ao 

produtor cultural, caravanas dos pontos de cultura para circulação de seus produtos. 

b) Ofertas Regionais de cursos de capacitação em gestão, cursos de elaboração de 

projetos e cursos de capacitação sobre captação de recursos. Criação de bolsas—

auxílios para participação em capacitações. 

c) Que os Pontos de Cultura se transformem oficialmente em pontos de visitação 

turística, e que em atividades turísticas sejam priorizadas as manifestações culturais 

dos Pontos de Cultura. 

d) Que os pontos de cultura se transformem em pontos do vale cultura e sem cobrança 

de imposto. 

20.2. DELIBERAÇÕES NACIONAIS:  

20.2.1. TEMATICA 01 – CULTURA VIVA E SISTEMAS ESTADUAL E NACIONAL DE CULTURA 

a) O poder público deve garantir no PPA, nos 03 entes federativos, a destinação de um 

percentual de até 2,5 % para a cultura; Propor mecanismos via edital e premiação e 

formas de incentivo fiscal para a sustentabilidade dos Pontos de Cultura; 

b) Garantir que todos os Pontos de Cultura sejam contemplados com o sistema GSAC – 

Ministério das Comunicações, priorizando os mais distantes da capital do Estado. 

c) Garantir que cada ponto se torne um Ponto Focal de mapeamento e coleta de 

informações para o SNIIC. 

20.2.2. TEMÁTICA 03 - CIDADANIA E DIREITOS CULTURAIS 

a) Criação e fortalecimento de uma Política de Intercâmbio cultural internacional para os 

pontos de cultura;  

20.2.3. TEMÁTICA 4 - ECONOMIA VIVA: CULTURA E DESENVOLVIMENTO 
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a) Desarquivamento urgente do projeto de Lei nacional que regulariza a profissão do 

artesão 3.926∕2004. 

 

21. PARÁ 

21.1. DELIBERAÇÕES ESTADUAIS 

a) Reivindicar do governo federal os telecentros e os cinemais cultura para os pontos de 

cultura do estado 

b) Criação de uma home page da Comissão Paraense de Pontos de Cultura ( aos moldes 

do portal da CNPdC) e apropriação de ferramenta de envio de SMS 

21.2. DELIBERAÇÕES NACIONAIS 

a) Apoiar a aprovação do PROCULTURA  

b) Aprovação imediata da LEI CULTURA VIVA no Senado e imediata homologação pela 

Presidenta Dilma Roussef neste ano de 2014 

 

22. PIAUÍ 

22.1. DELIBERAÇÕES 

a) Imediato pagamento pelo governo do Estado do Piauí da segunda parcela do convênio 

número 363/7 referente aos pontos da rede de pontos de cultura do Piauí. 

b) Criação de um grupo de trabalhos compartilhado entre FUNDAC e rede de pontos do 

Piauí para encontrar soluções e sanar pendências de prestação de contas referentes 

aos convênios 846/05 e 363/07. 

c) Apoio a aprovação imediata das leis: Lei da Cultura Viva, Lei Griô, PEC150 e PEC230.  

d) Melhorar a presença do ministério da cultura no Estado do Piauí em relação a 

esclarecimentos e informações sobre a implementação do Sistema Nacional de Cultura 

(SNC) e os sistemas municipais de cultura. 

 

23. SERGIPE 

23.1. DELIBERAÇÕES ESTADUAIS 

a) Acompanhamento, capacitação técnica e assessoramento na prestação de contas, 

mediante a contratação de uma empresa especializada na área de gestão pública e 

terceiro setor.  

23.2. DELIBERAÇÕES NACIONAIS 

a) Reformulação das formas de financiamento visado a garantia de continuidade do 

trabalho dos Pontos de Cultura 

b) Criar uma plataforma digital para prestação de contas utilizando os recursos 

garantidos pela aplicação do repasse do dinheiro federal para os pontos de cultura. 
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24. TOCANTINS 

24.1. DELIBERAÇOES ESTADUAIS: 

a) Efetivação do Sistema estadual de Cultura e seus mecanismos,  

b) Criação da lei cultura viva do Tocantins.  

c) Regularização e reativação da rede de pontos de cultura conveniados com o estado  

através da secretaria de Juventude.   

d) Lançamento de novos editais para pontos de cultura e prêmios.  

e) Criação da lei cultura viva do município de palmas – TO, já previsto no plano municipal 

de Cultura como meta para 2014. 

24.2. DELIBERAÇÕE S NACIONAIS: 

a) Aprovação e sanção da lei Cultura Viva  

b) Agilidade nos processos de pagamentos de prêmios e repasses das parcelas dos 

convênios pendentes  

c) Participação efetiva dos gestores estaduais do programa cultura viva no Tocantins nos 

eventos e encontros nacionais como fórum de gestores, teia nacional entre outros 

eventos pertinentes  a fim de entender melhor o que é o programa Cultura Viva. 

d) Fortalecimento das redes Estaduais e municipais  

e) Lançamento de edital para implantação de novos Pontões de Cultura contemplando 

prioritariamente os estados que ainda não existem com pelo menos um pontão.  
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DELIBERAÇOES GTs TEMÁTICOS 

COMISSÃO NACIONAL DOS PONTOS DE CULTURA 

 

1. ACESSIBILIDADE CULTURAL 

1.1. DELIBERAÇÕES ESTADUAIS e NACIONAIS  

a) Disponibilizar os sistemas de acesso aos mecanismos públicos de fomento em formato 

conforme o conceito de acesso universal à informação (entendendo que a LIBRAS não 

é uma modalidade comunicativa de acesso à Língua Portuguesa) e garantir a presença 

dos itens que contemplem os recursos e serviços de tecnologia assistiva nos editais de 

acesso aos mecanismos de fomento; 

b) Promover, fortalecer e garantir a capacitação para a Plena Acessibilidade Cultural e 

Artística dos agentes culturais, movimentos sociais e entidades culturais públicas e 

privadas, atuantes na área de educação e cultura; 

c) Garantir e promover a circulação e manutenção de artistas e coletivos com deficiência.  

d) Criar e apoiar programas, projetos e ações de acessibilidade e produção cultural nas 

suas dimensões arquitetônica, comunicacional, metodológica, instrumental, 

programática, tecnológica e atitudinal para o público, bem como para os agentes 

culturais, grupos coletivos, artistas com deficiência, mobilidade reduzida e transtorno 

mental, por meio de inclusão de diretrizes especificas, garantindo e promovendo a 

circulação e manutenção. 

e) Garantir e fortalecer dentro dos editais do Cultura Viva rubricas específicas para 

acessibilidade cultural. 

 

2. CIRCO 

2.1. DELIBERAÇÕES ESTADUAIS (TEMATICAS) 

a) Equiparação de valores para fomentar/financiamento nos editais em comparação com 

outras linguagens das artes cênicas. 

b) Inserção da categoria especifica para pontos de cultura ou instituições ligadas a rede 

cultura viva em todos os editais de cultura nacionais de temática circense. 

2.2. DELIBERAÇÕES NACIONAIS 

a) Criação de um edital nacional (âmbito: federal, estadual e municipal) para criação de 

um pontão de cultura especifico para circo com caráter de articulação, pesquisa, 

formação para fortalecimento do circo no pais. 

b) Modificação dos critérios de inscrição em editais de pontos, pontos de cultura ou 

prêmios ligados ao cultura viva, para inserção de grupos nômades e /ou itinerantes 

(sem exigência de endereço fixo) 
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3. CULTURA E SAUDE 

3.1. DELIBERAÇÕES ESTADUAIS:  

a) Mapear práticas de Cultura e Saúde nas Redes estaduais do Programa Cultura Viva, 

com o apoio dos dinamizadores e pessoas focais da Rede Saúde e Cultura. 

b) Disponibilização de recursos para comunicação desse mapeamento.  

3.2. DELIBERAÇÕES NACIONAIS: 

a) Fortalecer ações na interface Cultura e Saúde no Programa Cultura Viva através de 

Editais e Prêmios. 

b) Disponibilizar recursos para um (01) Encontro Anual de práticas de Cultura e Saúde e 

para uma (01) reunião semestral presencial do GT.  

 

4. CULTURAS E ARTE NEGRA 

4.1. DELIBERAÇÕES NACIONAIS 

a) Referendar a criação do GT Culturas e Arte Negra 

b) Seminário de formação continuada dos pontos de cultura de arte negra 

 

5. GÊNERO 

5.1. DELIBERAÇÕES ESPECÍFICAS 

a) Criação de Pontos de Cultura, Pontões, Prêmios (tal como Interações Estéticas), com 

enfoque em gênero/mulher, através do Ministério da Cultura e da articulação com a 

Secretaria de Políticas para Mulheres, dos Direitos Humanos e de Políticas para a 

Igualdade Racial do Governo Federal, da FUNAI, do Ministério do Desenvolvimento 

Agrário e outros; 

b) Implementar Programa de Formação em gênero/mulher como uma ação estruturante 

do Programa Cultura Viva e dos Pontos de Cultura;  

5.2. DELIBERAÇÕES NACIONAIS 

a) Institucionalizar o Programa Cultura Viva por meio da promulgação da Lei Cultura Viva 

e da criação do Conselho Nacional Cultura Viva; 

b) Fomentar o Programa Cultura Viva pela simplificação do processo de contratação e 

prestação de contas dos Pontos de Cultura e a ampliação do orçamento para o 

Programa Cultura viva através de recursos do próprio Ministério da Cultura, do 

Tesouro Nacional/PPA e de outras secretarias e ministérios que desenvolva ações 

congêneres; 

 

6. PESQUISA 

6.1. DELIBERAÇÕES ESTADUAIS 

a) Contribuir com o desenvolvimento metodológico na criação de um núcleo de 

observatório e memória na rede de pontos de cultura do Rio de Janeiro 
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b) Contribuir com a construção do Seminário de 10 anos do Cultura Viva (organizado pela 

Fundação Casa de Rui Barbosa, no RJ) garantindo a participação e apresentação de 

trabalhos de pontos de cultura 

6.2. DELIBERAÇÕES NACIONAIS 

a) Contribuir na construção, realização e divulgação dos resultados da avaliação da Teia 

2014; 

b) Criação de um edital de bolsa para produção de pesquisas sobre o Cultura Viva 

específico para Pontos de Cultura 

 

7. ESCOLA VIVA 

7.1. DELIBERAÇÕES NACIONAIS 

a) Assumir o Mais Cultura na escola como pauta política do IV Fórum Nacional do Pontos 

de Cultura, através do Fórum Virtual Permanente Escola Viva. 

b) Fortalecer o Programa Cultura Viva e seus princípios em todas as ações 

governamentais e da sociedade civil inclusive no “Mais Cultura nas Escolas” 

c) Propor através de ação a ser proposta e planejada pelo Fórum Virtual Permanente 

Escola Viva maior vinculação e articulação entre as políticas públicas de educação e 

cultura, tanto através dos Ministérios quanto de seus Conselhos. 

d) Criar o Observatório “Escola Viva” com a característica de realizar as seguintes 

pesquisas: 

i. Diagnósticos permanentes das ações, programas e projetos que relacionem 

Educação e Cultura. 

ii. Buscar nas Metas dos Planos Nacionais de Educação e de Cultura aquelas que 

possam contemplar a pauta “Escola Viva”, e garantir vinculação entre elas. 

iii. Buscar nas Propostas aprovadas nas últimas Conferências Nacionais de 

Educação e de Cultura aquelas que possam contemplar a pauta “Escola Viva”, 

e garantir vinculação entre elas. 

e) Anistia para Pontos de Cultura com problemas na prestação de contas com documento 

enviado para as comunidades no qual o MinC assume os problemas de gestão 

governamental do Programa Cultura Viva, incluindo o cancelamento de editais. 

f) Garantir nos futuros convênios do Governo Federal com Estados e Municípios o 

fomento à ação Escola Viva nas redes públicas de ensino. 

g) Buscar parceria real e colaborativa com os professores antes de apresentar propostas 

prontas às escolas 

h) Aprovação imediata da Lei Cultura Viva 

i) Retomada dos Editais do Cultura Viva com lançamento de novos editais. 

 

8. CULTURA DE PAZ 

8.1. DELIBERAÇÕES ESTADUAIS 
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a) Formação de multiplicadores para a implementação da educação para a paz com 

metodologias e técnicas da educação para a paz. 

b) Inserir a Cultura da Paz na agenda dos Conselhos Municipais e Estaduais de modo a 

criar, fortalecer e ampliar estratégias de prevenção da violência e da discriminação de 

raça, gênero, LGBT, etc. 

8.2. DELIBERAÇÕES NACIONAIS  

a) Demandar dos Ministérios da Cultura e da Educação a parceria com os Pontos de 

Cultura e demais instituições que trabalham a Cultura de Paz para a produção e 

circulação de cartilhas, livros, CDs, DVDs, jogos e brinquedos que cultivam a Cultura de 

Paz, e garanta a distribuição como material didático aos Pontos de Cultura e às 

Unidades Escolares das redes públicas de ensino e a divulgação nos meios de 

comunicação de massa. 

b) Fomentar as ações de Cultura de Paz através de edital de premiação em nível 

municipal, estadual e federal. 

 

9. ECONOMIA SOLIDÁRIA 

9.1. DELIBERAÇÕES ESTADUAIS 

a) Capacitar os pontos de cultura sobre o viés da Economia Solidária, como embriões de 

mercados alternativos visando novas formas de sustentabilidade. 

b) Criar uma rede de comercialização de Economia Solidária objetivando atender a 

demanda dos pontos de cultura.  

9.2. DELIBERAÇÕES NACIONAIS 

a) Dar continuidade as ações dos pontos de cultura com políticas públicas voltada para a 

Economia Solidária nos Estados e Municípios usando o fomento, a sustentabilidade 

com a aprovação da Lei Cultura Viva e a PEC 150. 

b) Criar uma rede de comercialização nacional dos pontos de cultura específica de 

Economia Solidária de forma organizada, objetivando o comércio interno, Latino-

Americano e cadeias produtivas 

 

10. AÇÃO GRIO 

10.1. DELIBERAÇÃO NACIONAL E ESTADUAL 

a) Criar mecanismos para que as comunidades criem uma rede de base que reconheça e 

apresente seus Griôs e Mestres de tradição oral vinculados a griôs aprendizes e a 

projetos educativos em parceria com pontos de cultura, associações, conselhos de 

cultura, secretarias de cultura e educação para transmissão oral de seus 

conhecimentos aos estudantes e a comunidade, com vivências de encantamento, 

brincantes, dançantes, cantantes, de práticas pedagógicas de transmissão oral, 

histórias, saberes e fazeres, construindo diálogos com as escolas. Para o 

fortalecimento da ancestralidade e cultura do povo brasileiro. 
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11. AMAZÔNICO 

11.1. DELIBERAÇÕES NACIONAIS 

a) Aprovação da Lei Cultura Viva até setembro de 2014. E, que a Lei Cultura Viva 

contemple as especificidades dos povos amazônicos, com fomento específico para os 

povos indígenas, comunidades tradicionais e povos de matrizes africanas. E, ainda a 

destinação de recursos no Fundo Iberoamericano de Cultura através de programa 

específico para a Amazônia. 

b) PL Amazônia Cultural, com recursos próprios por meio da formação do Fundo 

Amazônia Cultural, levando em consideração: 

i. Representação Amazônica (sociedade civil, povos indígenas, comunidades 

tradicionais e povos de matrizes africanas) na discussão e elaboração do PL, e 

demais editais, prêmios e programas. 

ii. Adequar o Amazônia Cultural para atender as realidades amazônicas, 

especialmente quanto acesso e custos. De forma que contemple de modo 

amplo os povos indígenas e comunidades tradicionais e povos de matrizes 

africanas. Promover o acesso através de vários meios de comunicação, não 

restringir-se apenas a web.  

iii. E, com editais desburocratizados e prestação de contas simplificada.  

11.2. DELIBERAÇÕES REGIONAIS 

a) Regionalização das políticas culturais nacionais, com fomento específico para os povos 

indígenas, povos de matrizes africanas, comunidades tradicionais e populações rurais. 

b) Fortalecimento da Rede e Comunicação dos Pontos de Cultura da Amazônia, com a 

implementação dos programas de governo como infocentros, telecentros, antenas 

GSAAC, e outros. 

11.3. DELIBERAÇÕES APROVADAS: 

a) Implementar e Atualizar o plano de trabalho discutido no GT Amazônico. 

b) Articulação e maior frequência de ações realizadas pelo GT Amazônico, de acordo com 

as suas necessidades e com representação de todos os estados amazônicos. 

c) Articulação e mobilização através da Rede dos Pontos de Cultura da Amazônia, de 

forma descentralizada a contemplar todos os estados para que todos atuem na 

formação do Plano de Trabalho. 

d) Fortalecimento da Rede de Pontos de Cultura da Amazônia através de ampla 

mobilização para a aprovação da lei até setembro de 2014; 

e) Efetivação, implementação e operacionalização do custo amazônico. 

f) Aprovação da Lei Cultura Viva e Pró-Cultura 

g) Mobilização para sensibilizar o país sobre o custo amazônico; 

h) Aumento imediato do valor dos editais dos Pontos de Cultura. 

i) Regionalização do Plano Nacional de Cultura. 

j) Criação da Rede dos Pontos de Cultura da Amazônia.  

k) Criação da Red3. e Pan Amazônica dos Pontos de Cultura 
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l) Articulação política juntos aos governos locais. 

m) Facilitadores regionais para a mobilização e articulação dos Pontos de Cultura da 

Amazônia. 

n) Fomento a formação dos ponteiros e colaboradores de pontos de cultura que 

permanecem em seus locais de origem, não podendo deslocar-se até os eventos 

nacionais e regionais; 

o) Estruturação da proposta do custo amazônico de modo que imediatamente o 

Ministério da Cultura passe a praticar os valores previstos, uma vez que o custo obteve 

ampla aprovação na II Conferência Nacional da Cultura e ratificado na III CNC; 

p) Efetivação da Lei Cultura Viva e eficaz comunicação para socializar os processos com as 

bases da região Amazônica. 

q) Elaboração de Projetos para articular toda a Rede de Pontos de Cultura da Amazônia 

r) Representação setorizada das expressões culturais por grupos de trabalho, que virão a 

compor o GT Amazônico, para facilitar a aproximação e articulação da rede. 

s) Mobilização para assegurar junto ao parlamento amazônico a criação e 

implementação de políticas públicas para o desenvolvimento da Rede de Pontos de 

Cultura da Amazônia. 

t) Representação de todos os estados amazônicos no GT Amazônico a partir do formato 

de colegiado. 

u) Elaboração de projetos para a realização de atividades entre os pontos afins com o 

objetivo de fortalecer a Rede de Pontos de Cultura da Amazônia. 

v) Efetivar o repasse da segunda parcela dos Pontos de Cultura da Amazônia. 

w) Implementação dos programas de acesso e comunicação do governo, como os 

infocentros, telecentros, e instalação de antenas GSAAC para os Pontos de Cultura da 

Amazônia, com a finalidade de atender as demandas reprimidas que estão off-line. 

x) Elaboração de Plano de Comunicação específico para atender a Rede de Pontos de 

Cultura da Amazônia. 

y) Permitir a alteração dos Planos de Trabalho dos Pontos de Cultura durante a realização 

dos projetos, de modo que não haja prejuízos para o repasse de recursos. 

z) Desburocratização da prestação de contas; 

aa) Adequações do Marco Regulatório para o Terceiro Setor para a realidade amazônica e 

da Rede de Pontos. 

 

12. AUDIOVISUAL 

12.1. DELIBERAÇÕES NACIONAIS 

a) Criação de um festival/mostra nacional de audiovisual, para visibilizarão das produções 

dos pontos de cultura. 

b) Interlocução permanente e transversal com a SAV - Secretaria do Audiovisual – MinC. 

i. Reunião com o representante da SAV no GT Teia durante a Teia da Diversidade 

para apresentação de uma pauta de sugestões de reivindicações. 

Anais II Encontro PDPP -  Página 118



 

12.2. DELIBERAÇÕES ESTADUAIS 

a) Ação política de cidadania digital, junto a todos os pontos de cultura no Brasil para a 

discussão e estimulo do uso de software livre. 

i. Ação política concreta entre os pontos que lidam com audiovisual para a 

utilização de software livre, edição de imagens e de som, viabilizando sua 

utilização técnica, ideológica compartilhando ações existentes e experiências 

já existentes nas redes e ou, ferramentas de comunicação. Para fortalecer essa 

ação, que ocorram oficinas entre os pontos, de forma que os seus 

conhecimentos possam ser disponibilizados e partilhados. 

b) Manutenção e ampliação das listas de discussão via e-mail e Facebook 

i. Criação de subpáginas da comissão de festivais, comissão de cultura digital, 

comissão de articulação com as Tvs públicas, educativas e abertas. 

12.3. PROPOSTAS: 

a) Criação de segundo GT para festivais 

b) Pauta de discussão com a reunião da SAV (Secretaria de audiovisual do MINC).  

c) Continuação de editais de incentivos e formação.  

d) Democratização dos editais de incentivos.  

e) TV Geraes – abrir um espaço na TV Geraes, TV aberta, retransmissora da Rede 

Minas/TV Cultura, para veiculação de produtos audiovisuais dos Pontos de Cultura. 

(Contato: Ellen Parrela – TV Geraes: (38) 32219498 – Rua São Sebastião, 111 – Bairro 

Todos os Santos – Montes Claros/MG.  

 

13. CULTURA DIGITAL 

13.1. DELIBERAÇÕES 

a) Desenvolvimento de Software Livre e Aberto como princípio e defesa da Comunicação 

como um direito Humano com o fim de democratizar os meios de comunicação 

fortalecendo o Projeto de Lei de iniciativa Popular - PLIP; 

b) Fortalecimento das plataformas digitais fomentadas pelo programa Cultura Viva 

através do desenvolvimento, formação e comunicação, além da priorização de 

integração entre as plataformas via eco protocolos. Iniciativas a serem fomentadas por 

meio do lançamento de editais de Cultura Digital e da Rede de Laboratórios de CD;\ 

c) Fomento a uma política de formação em software livre distribuída e continuada; 

d) Criação de consultas públicas para editais e ações do Programa Cultura Viva; 

e) Que produtos e conteúdos multimídia financiados pelo Ministério da Cultura sejam 

disponibilizados em repositórios livres e divulgados em mídias sociais livres como 

contrapartida do fomento; 

f) Fomento para uma política de Servidores Livre e acesso a rede da RNP para projetos 

do programa Cultura Viva; 

g) Fortalecimento de arranjos produtivos locais em software Livre para dar apoio a rede 

de Pontos de Cultura; 

Anais II Encontro PDPP -  Página 119



 

h) Pela criação de políticas de desburocratização da distribuição de doações de 

equipamentos eletrônicos apreendidos pelas receitas estaduais e federal. 

i) Mapeamento de saberes entre os pontos de cultura digitais para troca de serviços; 

j) Pela retomada do Plano Nacional de Banda Larga com o fortalecimento da Telebrás, o 

desenvolvimento de redes livre e provedores comunitários. 

k) Pela reserva de espectro livre em todas as faixas de frequência para a definição do 

modelo de Rádio Digital. 

 

14. CULTURA POPULAR 

14.1. DELIBERAÇÕES ESTADUAIS: 

a) Equiparação dos cachês pagos a grupos e artistas de cultura popular em relação aos 

cachês de outros artistas nacionais e locais, devido à necessidade de valorização das 

manifestações de cultura popular regionais. 

b) Estreitamento na relação entre os órgãos públicos estaduais e municipais com os 

Pontos de Cultura e gestores de cultura popular, promovendo a capacitação destes - 

principalmente quanto à prestação de contas; criação de fundos e conselhos de 

políticas culturais; solicitar a essas secretarias que intervenham junto aos bancos para 

a isenção de taxas bancárias para os convênios. 

14.2. DELIBERAÇÕES NACIONAIS:  

a) Aprovação urgente das Leis Cultura Viva e dos Mestres e Griôs, tendo esta última 

benefício para os mestres de Cultura Popular. 

b) Integração entre o Ministério da Cultura e os outros ministérios, a fim de promover o 

atrelamento entre o Programa Cultura Viva e as ações dos demais ministérios, 

fortalecendo o Programa como efetiva política pública de Cultura. 

 

15. DANÇA 

15.1. DELIBERAÇÕES 

a) Aprovar a lei cultura viva. 

b) Reajustar do valor das parcelas dos repasses aos pontos d cultura em caso de atraso 

de acordo com o valor de mercado d a planilha. 

c) Criar editais que possibilitem a compra e/ou a construção de cedes e pontos de 

cultura.  

d) Garantir a cota no mínimo de 30/100  dos editais e prêmios já existentes a nível 

federal, estadual,distrital e municipal para contemplar projetos sociais de dança e/ou 

danças folclóricas tradicionais dos pontos de cultura.  

e) Criar editais e prêmios para o desenvolvimento de projetos sociais de dança e/ou 

danças folclóricas tradicionais dos pontos de cultura. 

f) Comissões de editais de seleção pública projetos de cunho social sem exigências 

burocráticos. 
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g) difusão nacional e internacional, intercâmbio cultural. 

h) criação de plataforma virtual para socialização de materiais voltados para 

comunicação. 

i) portifolio e exigência curricular para o profissional de danca. 

j) discussao sobre o papel e função do profissional de dança. 

k) formação de dança/arte, e experiência vivenciada folclórica da danca. 

l) festivais do folclore como fins de manutenção de uma cultura 

m) discussão sobre o projeto mais cultura na escola 

n) obrigatoriedade do ensino da dança na escola 

 

16. CAPOEIRA 

16.1. DELIBERAÇÕES 

a) Edital específico pra capoeira sem a exclusão da capoeira nas culturas populares e de 

outros editais afins; 

b) Editais de culturas populares em que a capoeira esteja inserida sem que haja a sua 

segmentação; 

c) Edital que contemple a PESSOA FÍSICA (mestre); 

d) Profissionalização do mestre de capoeira no Brasil; 

e) A inclusão das capoeiras nas escolas conforme a lei 10.639; 

f) Mapear as ações da capoeira nas escolas públicas e usar disso para propor ações; 

g) Verba exclusiva para o programa da capoeira dentro das escolas; 

h) Garantir a formação dos mestres e capoeristas para elaboração de projetos/editais em 

articulação com os GT’s temáticos; 

i) Garantia da continuidade dos pontos de cultura através de uma chancela com o 

certificado do Ministério da Cultura; 

j) Exigir a implementação IMEDIATA da proposta consolidada e aprovada (META 17 e 

proposta 3.39); 

k) Apoio do governo e criação de fomento para a consolidação dos fóruns regionais e 

nacionais de capoeira para discussão dos pontos de cultura que atuem com capoeira; 

l) Edital específico pra capoeira sem a exclusão da capoeira nas culturas populares e de 

outros editais afins; 

m) Editais de culturas populares em que a capoeira esteja inserida sem que haja a sua 

segmentação; 

n) Edital que contemple a PESSOA FÍSICA (mestre); 

o) Garantir a formação dos mestres e capoeristas para elaboração de projetos/editais em 

articulação com os GT’s temáticos; 

p) Fomento do Estado para intercâmbio de cultura entre as capoeiras do Brasil. 

 

17. HIP HOP 
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17.1. DELIBERAÇÕES 

a) Incentivo através de financiamento para subsidiar as ações em rede dos pontos de 

cultura do Hip Hop, afim de efetivar:  

i. Cultura de Paz;  

ii. Paridade de gênero;  

iii. Pelo fim do extermínio da juventude negra;  

iv. Pelo fim dos altos de resistências;  

v. Pelo fim da violência contra a mulher e contra homofobia;  

vi. Para efetivação da Lei 10.639;  

vii. Pela desmilitarização da polícia militar;  

viii. Para a ultilização e ressignificação de espaços públicos;  

ix. Para o Hip Hop como tema transversal da rede de ensino. 

b) Desburocratização dos editais para ponto de cultura com especificidade da cultura Hip 

Hop através de premios. 

c)  Aprovação e regulamentação imediada da Lei Cultura Viva, nas três esferas Municipal, 

Estadual e Federal. 

d) Desburocratização dos editais para ponto de cultura com especificidade da cultura Hip 

Hop através de premios. 

 

18. INTEGRAÇÃO LATINO AMERICANA 

18.1. DELIBERAÇÕES: 

a) Garantir a presença e a participação de delegações brasileiras nos encontros latino-

americanos e de representações latino-americanas nos encontros brasileiros. 

b) Garantir que o tema da integração latino-americana esteja presente na formulação da 

lei e das estratégias do Programa Cultura Viva, com ações de intercâmbio, mobilidade 

e editais específicos. 

c) Mapeamento dos acordos, protocolos e deliberações de governos e organismos 

internacionais em temas de cooperação, difusão e intercâmbio cultural em âmbito 

latino-americano. 

d) Articulação dos pontos de cultura que atuam em regiões de fronteira, bem como de 

pesquisadores e iniciativas que atuem com integração e mapeamento de experiências 

culturais na América Latina. 

 

19. LGBT/SEXUALIDADES 

19.1. DELIBERAÇÕES ESPECÍFICAS  

a) criação e animação de grupo/rede de membros do GT SEXUALIDADES utilizando 

plataformas de redes sociais como: Facebook ,bem como a utilização de ferramentas 

especificas desenvolvidas para a rede Cultura Viva. 
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b) ações de incidência política em fóruns, comitês e conselhos, bem como outras formas 

de organizações sociais a fim de ampliar a discussão acerca da temática da cultura 

LGBT bem como apresentar as ações do GT SEXUALIDADE da CNPdC 

19.2. DELIBERAÇÕES NACIONAIS 

a) articulação e realização de um fórum cultura viva LGBT aproximando iniciativas como 

articuladores da rede, pontos e pontões de cultura e todas as ações envolvidas no 

programa, junto a movimentos artísticos e movimentos sociais que articulem em seu 

fazer, questões de direitos sexuais, direitos reprodutivos e direitos humanos, a ser 

realizado de forma bienal (a ser realizado em 2015) , promovendo a  articulação prévia 

de GTS estaduais dentro da temática. 

b) retomada e continuidade de ações de fortalecimento e incentivo à criação, produção e 

divulgação de produções ligadas à cultura LGBT e temas interligados, através de 

prêmios e editais específicos e como tema prioritário em outras formas de incentivo e 

de acesso a recursos   

19.3. PROPOSTA ESPECÍFICA: 

a) Alteração de nome de nome do GT e ementa: 

i. GT SEXUALIDADES 

1. O GT SEXUALIDADES visa afirmar e promover os Direitos Humanos e 

Direitos Sexuais de sujeitos LGBT (lésbicas, gays, bissexuais, travestis e 

transexuais), através da promoção das manifestações artísticas e 

culturais associadas e representativas a esta população, a fim de 

erradicar processos de violências marcadas pela homofobia, 

lesbofobia, transfobia, machismo e sexismo. 

 

20. LIVRO LEITURA E LITERATURA 

20.1. DELIBERAÇÕES 

a) Realizar um mapeamento dos pontos de cultura que têm a identidade de literatura. 

b) Deve haver sempre a comunicação com todo o Grupo de Trabalho. 

c) Primeiro compromisso: o representante deve amarrar todo o grupo presente. 

d) Criar a plataforma própria do GT Livro, Leitura e Literatura que será um grupo fechado 

no Facebook pelo representante. 

e) Criação de um texto memorial do GT Livro, Leitura e Literatura. 

f) Abertura de editais, anualmente, para criação de novos Pontos de Cultura do GT Livro, 

Leitura e Literatura. 

g) Realização de encontros regionais e nacional dos Pontos de Cultura do GT Livro, 

Leitura e Literatura. 

h) Abertura de um edital para realização de intercâmbio entre os Pontos de Cultura do 

GT Livro, Leitura e Literatura. 

i) Ampliação e regularização de editais de Pontos de Leitura. 
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j) Considerando a amplitude e riqueza da área do Livro, Leitura e Literatura, propomos a 

criação de editais que fomente as trocas culturais entre os Pontos de Cultura da 

temática reunindo também os Pontos de Leitura em todas suas modalidades. 

k) Lei Cultura Viva. 

 

21. MEMORIA E MUSEOLOGIA SOCIAL 

21.1. DELIBERAÇÕES TEMÁTICAS: 

a) Identificação e articulação das iniciativas que trabalham com memória e museologia 

social no Brasil, por meio de blogs, redes sociais, redes e fóruns estaduais. 

b) Aproximação das redes de memória e museologia social com as redes dos pontos de 

cultura.  

21.2. DELIBERAÇÕES NACIONAIS: 

a) Que as decisões aprovadas no Plano Nacional Setorial de Museus e no Plano Nacional 

de Cultura sejam cumpridas no que dizem respeito à memória e museologia social, 

especialmente pelo Instituto Brasileiro de Museus, Ministério da Cultura e instâncias 

públicas de cultura nos Estados, Distrito Federal e Municípios. 

b) Que os projetos de lei Cultura Viva estaduais, distrital e municipais, bem como seus 

processos de regulamentação, contemplem o saber-fazer das iniciativas de memória e 

museologia social, garantindo seu reconhecimento, fortalecimento e assegurando a 

memória enquanto um direito democrático de cidadania.   

 

22. PATRIMÔNIO IMATERIAL, CULTURAS TRADICIONAIS E INDÍGENAS 

22.1. DELIBERAÇÕES 

a) Aprovação da lei cultura viva no congresso nacional para as políticas culturais sejam 

reconhecidas como políticas permanentes de estado com a participação e 

protagonismo dos produtores de cultura no Brasil e apoio do poder público às políticas 

culturais no nível federal, estadual e municipal. 

b) Aprovação de um novo marco regulatório para as organizações da sociedade civil 

propondo novas formas de relação entre estado e sociedade. 

c) Aprovação da PEC 150 para estabelecer percentuais mínimos para a contribuição da 

união, estados e municípios para as políticas de cultura no brasil. 

d) Abertura de novos editais em formato de premiação de iniciativas culturais existentes 

que tenham reconhecimento da sua atuação na área de cultura em diferentes 

categorias: (povos indígenas, povos tradicionais, caipira, povos de terreiro, povos de 

matriz africana, quilombolas, ciganos, pescadores artesanais e outros). 

e) Criar, no âmbito do ministério da cultural e do IPHAN, iniciativas de apoio à criação de 

novos pontos de cultura e de continuidade e manutenção dos pontos de cultura 

existentes. 
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f) Retomada dos pontões de cultura de bens materiais registrados e articulações, bem 

como dos pontos e pontinhos de cultura.  

g) Criar, no âmbito do IBRAM iniciativas de apoio à criação de pontos de memória para 

povos indígenas; 

h) Viabilizar junto ao ministério da cultura e ao ministério da comunicação a instalação da 

antena GSAC em comunidades e municípios sem acesso à internet; 

i) Realizar, no mínimo, um encontro nacional anual do GT de Patrimônio Imaterial, 

culturas tradicionais e indígenas financiado pelo ministério da cultura; 

j) Realizar, no mínimo, um encontro nacional anual do IPHAN com o GT de patrimônio 

Imaterial, Culturas Tradicionais e Indígenas. 

k) Aprovação da lei cultura viva para as políticas culturais em nível estadual como 

políticas permanentes e ampliação do orçamento estadual para as políticas de cultura 

l) Desburocratização e simplificação dos sistemas de acesso, conveniamento, 

cadastramento e prestação de contas com formação de capacidade em gestão de 

projetos para os pontos de cultura.  

m) Anistia para os pontos de cultura  

 

23. PATRIMONIO MATERIAL 

23.1. DELIBERAÇÕES 

a) Fortalecimento da participação social aos bens materiais tombados ou registrados, 

incluindo o fomento e difusão da educação patrimonial em todas as instâncias 

(Federal, Estadual e municipal). 

b) Os editais e prêmios do MinC e das secretarias estaduais e municipais e suas 

respectivas autarquias precisam ampliar as verbas específicas para  patrimônio 

material, tombados ou não, garantindo, dentre outras questões, o mapeamento dos 

bens materiais. 

c) Preservação amparada por lei, garantindo a mudança da fiação elétrica aérea para 

subterrânea dos centros históricos..Exemplo: código de postura de Petrópolis-RJ 

d) O IPHAN também   realizar ações de patrimônio material ferroviário que vem sofrendo 

ações  da especulação imobiliária. 

e) Que os Pontos de Cultura de patrimônio material tenham acesso aos cursos , 

formações, editais e premiações referentes a difusão local da educação patrimonial. 

f) Capacitação de todos os Pontos de Cultura sobre execução de projetos sobre lei 

Rouanet, SICONV, Lei  do ICMS.. 

g) O Marco regulatório das organizações da sociedade civil precisa ser acompanhada de 

perto pela comissão  federal dos pontos de cultura. 

h) Os editais e prêmios do MinC e das secretarias estaduais e municipais e suas 

respectivas autarquias precisam ampliar as verbas específicas para  patrimônio 

material, tombados ou não. 

i) Garantir, dentre outras questões, o mapeamento dos bens materiais. 
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j) O Marco regulatório das organizações da sociedade civil precisa ser acompanhado de 

perto pela comissão  federal dos Pontos de Cultura 

23.2. PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DO TEXTO DE APRESENTAÇÃO DO GT DE 

PATRIMÔNIO MATERIAL 

a) Este GT busca desenvolver e implementar mecanismos e instrumentos de gestão 

voltados para a preservação de bens culturais, a acessibilidade a esses bens, o 

desenvolvimento tecnológico na área de patrimônio e promover a corresponsabilidade 

em preservação garantindo a participação social dos Pontos de Cultura na 

administração/gestão dos bens sob responsabilidade do Estado. Promover a geração 

de conhecimento, a sistematização de informações e sua difusão, fortalecer a ação 

fiscalizadora e promover ações integradas voltadas para o desenvolvimento social, 

econômico e cultural. 

 

24. PONTOS DE CULTURAS RURAIS 

24.1. DELIBERAÇÕES NACIONAIS 

a) Articulação interministerial entre o MinC e:  

a. Ministério da Educação para vinculação do Programa Mais Cultura aos Pontos 

de Cultura Rurais; 

b. Ministério da Comunicação para garantir acesso digital de qualidade em todos 

os Pontos de Cutlura Rural, a exemplo das antenas GSAC; 

c. Ministério do Turismo, para garantir o direito de atuar na área de eco-turismo 

de base comunitária aos Pontos de Cultura Rurais; 

b) Garantia de continuidade dos convênios nas áreas rurais; 

c) Criação e manutenção de equipamentos culturais em áreas rurais, a exemplo “Minha 

Sede, Minha Vida”; 

d) Garantia de mobilidade no campo através de editais para aquisição e manutenção de 

meios de transportes. 

 

25. GESTAO E LEGISLACAO 

25.1. DELIBERAÇÕES 

a) aprovação da lei Cultura Viva – Tirar dia Nacional Cultura Viva (não convênios – 

contrato e\ou parceria), legislação única toda federação  

b) banco de dados das experiências dos problemas jurídicos resolvidos no site da CNPdC 

c) Nossa Sede! Nossa Vida! 

d) Revisão Imposto – Isenção taxas bancarias , juros de multas, gastos luz e outros, 

prêmios e outros 

e) Anistia Dividas dos Pontos a partir de analise de cada caso comissão 

Minc\CNPdC(mutirão para fazer esse levantamento) 

f) Minc assumir suas responsabilidades nos erros dos editais q prejudicaram os pontos 
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g) Seminário para sistematizar, debater e criar critérios qualitativos p projetos 

culturais\impacto cultural para que o Minc\Estado seja qualificado pelos Pontos de 

Cultura 

h) concurso publico para ampliar e qualificar o quadro do MinC. 

 

26. MATRIZ AFRICANA 

26.1. DELIBERAÇÕES NACIONAIS: 

a) Implementar um programa natureza viva para acesso dos povos de comunidades de 

matriz africana para manutenção dos saberes e fazeres sagrados e culturais; 

b) Garantir edital para construção de 10 pontões de cultura, dois por cada região; 

c) Garantir 20% das metas do plano dos pontos de cultura para os povos tradicionais de 

matriz africana; 

26.2. DELIBERAÇÕES ESTADUAIS 

a) Criação e representatividade do GT de Matriz Africana nos fóruns municipais e 

estaduais dos pontos de cultura; 

b) Política de fomento para qualificação e formação intergeracional entre os mestres e a 

juventude. 

 

27. JUVENTUDE 

27.1. DELIBERAÇÕES TEMÁTICAS 

a) Articulaçao do GT de Juventude da CNPdC com as demais redes de Juventude da Brasil 

e America Latina  

b) Articulação do GT de juventude com as redes de pontos estaduais para entendimento 

das realidades locais e construção de ações com a tematica de juventude. 

27.2. DELIBERAÇÕES GERAIS  

a) Defesa e apoio a arcabolços legais como a Lei Cultura Viva para trasformar o PCV em 

politicas de Estado pensando na defesa de politicas publicas de cultura e juventude. 

b) Que a CNPdC encampe a defesa na luta pela democratização dos meios de 

comunicação.  

 

28. MÚSICA 

28.1. DELIBERAÇÕES 

a) Criação de projetos específicos para a capacitação e formação de professores de 

música (assim como ampliar o oferecimento de cursos de graduação em música nas 

universidades pública) e mestres da cultura popular (autodidata) que trabalhem com 

música. 

b) Garantir a participação efetiva dos pontos de cultura na implantação do ensino de 

musica nas escolas, lei 11769 (11/06/2008) e nos céus. 
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29. PONTOES E ARTICULAÇÃO DE REDES 

29.1. DELIBERAÇÕES ESTADUAIS: 

a) Garantir no mínimo um Pontão de gestão e articulação por estado.  

b) Garantir, por estado, Pontões temáticos, sendo no mínimo um por ação estruturante 

do Programa Cultura Viva, a exemplo da Ação Griô, Escola Viva, Cultura Digital e 

Agente Cultura Viva.  

29.2. DELIBERAÇÕES NACIONAIS: 

a) Que todos os Pontões de Cultura, sejam temáticos ou de articulação e gestão 

(territoriais), deverão ser conveniados diretamente com Ministério da Cultural. 

b) Todos os Pontos de Cultura deverão destinar 10% do orçamento recursos para bolsas 

de formação para custear a participação dos ponteiros em curso, na modalidade 

(distância e presencial), dividido em módulos que trabalhem o contexto do Programa 

Cultura Viva, execução físico-financeira e suas legislações cabíveis. 

c) Padronizar o percentual de contrapartida visando garantir a participação igualitária de 

todas as redes, considerando também os  índices de IDH e os critérios de 

democratização e descentralização das ações do  MinC, do Programa cultura Viva e  

das ações transversais. 

 

30. RADIO COMUNITARIA/COMUNICAÇAO COMUNITARIA 

30.1. DELIBERAÇÕES ESTADUAIS 

a) Curso público técnico profissionalizante de radialista comunicador comunitário; 

b) Criação de uma frente parlamentar estadual para defesa das rádios comunitárias. 

c) Deliberações nacionais 

d) Fim da cobrança do ECAD as emissoras de rádio comunitária; 

e) Financiamento público para manutenção e fomento das rádios; 

30.2. PROPOSIÇÕES DO GT 

a) Garantia plena para os pontos de cultura no conceito da difusão da programação;  

b) Mudança do nome do GT de radio comunitária para comunicação comunitária; 

proposta avaliada e aprovada 

c) Criação de uma comissão interministerial para fortalecer a relação dos pontos de 

cultura com as rádios comunitárias; (MEC, MINC, MS, MC) 

d) Na próxima teia cultural trazer a rádio comunitária para evento; 

 

31. CULTURAS INDIGENAS 

31.1. DELIBERAÇÕES 
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a) Garantir o acesso a internet através da instalação de antenas GESAC com 

acompanhamento e qualificação para manutenção dos equipamentos. Garantir que a 

instalação ocorra no máximo em dois anos. 

b) Garantir a presença de representantes indígenas nas instâncias de decisão de alocação 

de recursos para projetos culturais, sobre tudo na comissão nacional  de incentivo a 

cultura/CNIC. 

i. Solicitamos que o Ministério da Cultura inicie o processo de Decreto da 

presidente Dilma Rousseff, de publicação no “Diário Oficial”, de quitação de 

prestação de contas de todos os Pontos de Cultura Indígenas do Brasil que 

comprovarem o cumprimento do objeto.  

ii. Realizar editais de prêmios voltados para os pontos de cultura indígena sem 

burocracia que contemple comunidades indígenas de todos os estado 

brasileiros. 

c) Garantir que o plano de trabalho do MINC (SCDC, principalmente) esteja pautado 

pelas decisões das instâncias de participação indígena (colegiado setorial, conselho, GT 

dos povos indígenas da rede nacional dos pontos de cultura). 

i. Garantir o acompanhamento dos projetos de pontos de cultura indígena por 

equipes do MINC e dos representantes do colegiado indígena e do GT dos ovos 

indígenas dos pontos de cultura. 

ii. Estabelecer uma parcela formal entre o MINC e o MEC para garantir a inclusão 

dos produtos dos povo indígenas (por exemplo: audiovisual, livros, cd’s e etc) 

como material paradidático nos territórios étnico-educacionais. 

iii. Fortalecer a proposta de criação de uma universidade indígena. 

iv. Criar editais específicos com recursos orçamentários garantidos para povos 

indígenas nos diversos órgãos setoriais do MINC. 

d) Garantir o protagonismo indígena em todas as etapas de constituição e 

desenvolvimento das ações dos pontos de cultura indígenas. 

31.2. PROPOSTAS PRIORITÁRIAS 

a) desburocratização 

b) qualificar gestão 

c) troca de experiências dos pontos de cultura 

d) criar um festival específico cinema indígena 

e) pensar na questão da comercialização das produções. 

f) criar um edital especifico especializado em indígena. 

g) carta cobrando a voltar a ter o espaço na TV aberta de programação indígena. 

h) o projeto para o índio tem que ser de linguagem acessível 

i) manter a tradição Milenar independente de dinheiro. 

j) Ter boa liderança nas bases, ser fiel a cultura indígena. 

k) ser pesquisado pela própria cultura. 

l) Política de educação diferençada a partir do diálogo com as pessoas mais velhas da 

tribo.  
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m) Garantir o fórum de pontos de cultura indígena 

n) Reforçar a necessidade de uma universidade específica  

o) Fazer valer a lei 12.965, que obriga as escolas a ensinar a cultura indígena.  

p) Garantia de direitos de imagens. 

q) Mais acesso à tecnologia para divulgação.  

r) Maior compreensão do ministério da cultura para com os índios.  

s) Ampliar o numero de pessoas na FUNAI com capacitação para lidar com as 

comunidades indígenas. 

 

32. SUSTENTABILIDADE 

32.1. DELIBERAÇÕES ESTADUAIS 

a) Criação de plataforma digital par divulgação e comercialização de produtos e serviços  

gerados pelos Pontos de Cultura; 

b) Editais direcionados para Pontos de Cultura. 

32.2. DELIBERAÇÕES NACIONAIS 

a) Reconhecimento pelo Ministério do Turismo dos Pontos de Cultura como 

empreendimento e destino turístico de base comunitária; 

b) Criação do Fundo Nacional, Estadual e Municipal para os Pontos de Cultura. 
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II Encontro nacional de acessibilidade cultural 
 IV Seminário nacional de acessibilidade em ambientes culturais 

21 de maio de 2014 
 

Relatoria Manhã  
Relatores: Thácito Regies, Layziane Dantas, Dayanne Fernandes 

Participantes: Antônio José Ferreira; 
Américo Córdula;  
Patricia Dorneles. 

 

Abordagem sobre: 
  

• Criação do grupo de trabalho de acessibilidade. 
• Todos os convênios da cultura viva têm que dar 1% para a acessibilidade. 
• Momento de reivindicar, questão da acessibilidade no conselho nacional, pensar 

como a questão se coloca nos colegiados. 
• A importância da oportunidade do encontro com a sociedade civil engajada e 

militante. 
• A participação do processo de revisão da meta para que possa de fato alçar um 

horizonte com orçamento, mais detalhamento, com relação a efetivado da meta 
até 2015. 

• 53 metas e tem uma meta específica que fala de acessibilidade 
• META 29 do Plano Nacional de Cultura – Estabelece direcionamentos claros 

para a acessibilidade no universo da cultura e, requerem também a incorporação 
da acessibilidade. 

• Importante dar apoio não somente à produção cultural acessível, mas também 
àquela produzida por pessoas com deficiência. 

• 19 planos setoriais que atuam nas especificidades de cada linguagem cultural  
• Criação de políticas para os diversos pólos culturais como teatro, música, dança, 

culturas populares indígenas, povos e comunidade terreiro, moda, design, etc. 
• Aprovação do acordo do tratado de “Marrakeshe.” 
• Qualificação dos professores dentro das graduações. 
• Fomentar o engajamento político nas ações de produção relacionadas à 

acessibilidade cultural. 
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• Visão da secretaria Nacional que aborda conceitos como transversalidade, 
juridicidade desenho Universal dentro das políticas de produção. 

• Acessibilidade, quebra de barreira para a igualdade de oportunidades. 
• Deficiência resulta da confrontação de impedimentos e barreiras. 
• Não basta criar marcos legais para viabilizar a inclusão e sim garantir a 

participação de toda a sociedade para que a Lei seja testada e cumprida. 
• Acessibilidade não deve ser vista somente como algo que compete às pessoas 

com deficiência, pois beneficia a sociedade como um todo. 
• Acessibilidade é a oferta de recursos e políticas que propiciem verdadeira 

equiparação de oportunidades entre pessoas com e sem deficiência.  
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II Encontro nacional de acessibilidade cultural 

 IV Seminário nacional de acessibilidade em ambientes culturais 

21 de maio de 2014 

 

Relatoria Tarde  

Relatores: Thácito Regies, Layziane Dantas, Dayanne Fernandes 

Participantes: Elisa Machado; 

Márcia Rollemberg; 

 Daniel Castro. 

 

 

Abordagem sobre: 

 

 Contextualização do Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas (SNBP) e dos 

Sistemas Estaduais e Sistemas Municipais de Bibliotecas Públicas. 

 Garantir as bibliotecas enquanto direito de todo cidadão, as quais devem prestar 

um serviço, que é publico, de qualidade. Devem ser entendida como espaços de 

sentido, construção de identidade, interação social, formação cultural, educativo, 

de memória, responsáveis pela organização e disseminação de informação, 

contribuidoras para formação, criação e produção, aprovação e convívio. 

 Principais diretrizes do SNBP: 

Trabalho com base no Plano Nacional de Cultura (PNC). 

Plano Nacional de Livro e Leitura (PNLL). Projeto de lei para ser validado e 

transformado em uma política de estado. 

A importância das bibliotecas públicas como serviço público tão importante 

quanto os demais, sendo um espaço de apropriação e de convívio que atenda a 

públicos diversos. 

 A biblioteca é o equipamento cultural mais freqüente nos municípios. 

 Projetos em andamento: “Bibliotecas em rede” que trabalha a questão das 

tecnologias. 

 Edital de acessibilidade em bibliotecas públicas, lançado em 2013. 

 Convênio entre FBN e a Mais diferenças – OSCIP em 2014. 

 Bibliotecas beneficiadas com os editais serão contempladas sendo equipadas 

com formação de funcionários e acervo acessível, etc. 

 10 bibliotecas referências em acessibilidade. 
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 Público alvo: usuários reais e potenciais, Pessoas com diferentes deficiências, 

Pessoas com diferentes graus de letramento etc. 

 É dever do estado, compreender e oferecer a população soluções que 

contemplem a diversidade cultural assim como as diferentes deficiências da 

população. 

 

 Em 2011 foi criado um edital especifico chamado Prêmio arte e cultura 

inclusiva. 

 Ações específicas: Especialização em acessibilidade cultural. 

 Lei Rouanet, ação com maior recurso financeiro (lei de incentivo fiscal). 

 Programa Cultura Viva composto por ONGs que trabalham com projetos 

culturais, através de um convênio realizado pelo Minc, sendo que 1% do valor 

do convênio para ações de acessibilidade. 

 

Sugestões da Plenária: 

 Pouca adesão dos usuários da biblioteca, já há alguma proposta de mapeamento 

para entender o porquê dessa baixa inclusão? 

 Sugestão para reedição do material Nada sobre Nós sem Nós, contendo ações e 

diretrizes para a proposta de políticas culturais acessíveis e inclusivas, com 

atualizações legais. Além disso, ampliar as ações de divulgação. 

 Inserção da pauta da acessibilidade na elaboração dos Planos Municipais e 

Estaduais de Cultura, de forma transversal, através das assessorias e 

capacitações do MINC. 
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II Encontro nacional de acessibilidade cultural 

 IV Seminário nacional de acessibilidade em ambientes culturais 

22 de maio de 2014 

 

Relatoria Tarde  

Relatores: Thácito Regies, Layziane Dantas, Dayanne Fernandes 

Participantes: Raimundo Nonato; 

Renato Di Renzo; 

Carla Mauch; 

Anderson Leão; 

Dilma Negreiros; 

Klistenes Braga; 

Cláudia Werneck. 

 

 

 Perceber que não há diferenças entre uma política cultural e uma política de 

promoção de Direitos Humanos. 

 Importância do Conselho Nacional de Direito da Pessoa com Deficiência com 

objetivo de incluir as pessoas com deficiência nas políticas públicas. 

 Segundo o Censo 2010 são cerca de 46 milhões de pessoas com deficiência.  

 Por meio das políticas públicas que as barreiras podem ser quebradas. 

 Plano Viver Sem Limites, que inicialmente tem quatro grandes eixos de 

Políticas Públicas: questão do acesso a educação,  questão da inclusão social, 

acessibilidade e atenção a saúde. 

 Re-planejamento o Plano Viver Sem Limite I e criação do Viver Sem Limite II 

com a inclusão da pauta da cultura. 

  Captar recursos de outras políticas para romper barreiras arquitetônicas, 

questões de bairros e prestações de serviços e barreiras atitudinais. 

 Por meio dos conselhos que podem quebrar muitas barreiras em relação aos 

controles externos e internos da questão da CGU. 

 Atenção a leitura da Convenção da ONU sobre os Direitos das Pessoas com 

Deficiência, do ART 30 que trata da questão da cultura. 

 

 Contextualização do processo histórico da Educação Inclusiva. 

 Interação social que parte da valorização das diferenças ao invés de negar, 

segregar ou limitá-las. 
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 Viabilizar a expressão artístico-cultural dos deficientes como exposto no relato 

sobre o projeto “Tam tam”. 

 Diálogo com o governo e o poder público. 

 Pensar nas políticas culturais e no acesso e a democratização do acesso as 

produções. 

 Necessidade de inserção da juventude na militância das políticas culturais 

acessíveis.  

 Indicadores e monitoria das políticas de acessibilidade. 

 Garantir a acessibilidade da cultura e experiência estética para todos. 

 A deficiência não precisa ser incluída e sim a sociedade é quem precisa 

aprender a conviver e se incluir em meio às diferenças. 

 Burocracia em torno dos programas de fomento as ações de inclusão e 

acessibilidade, tal como no uso das verbas destinadas a estas ações. 

 Disponibilizar os sistemas de acesso aos mecanismos públicos de fomento em 

formato conforme o conceito de acesso universal à informação. 

 A capacitação para a plena acessibilidade cultural e artística dos agentes 

culturais, movimentos sociais e artistas com deficiência. 

 Aprovação da lei para a criação do dia do Teatro Acessível. 

 Audiodescrição, importância no cuidado e domínio do conteúdo a ser explorado 

na tradução e dos elementos que são apresentados na obra. 

 Promoção dos direitos de acesso e direito de expressão e alteração da realidade 

brasileira, a partir da acessibilidade. 

 Pesquisa em legendagens para surdos e ensurdecidos e a formação de 

legendistas. 

  Utilização de softwares em locais nos quais não seja possível ou viável a 

utilização de Libras ou áudio-descrição de maneira dinâmica. 

 Criação de uma estrutura na qual seja possível submeter textos ou materiais 

audiovisuais e disponibilizá-los para a utilização dos mesmos nos softwares de 

tradução tanto em libras quanto em áudio-descrição, em ambientes com uma 

grande dinâmica de informações. 

 Acessibilização da experiência cinematográfica através da coletividade, 

utilizando princípios do desenho universal, normas e recomendações da 

acessibilidade e do cinema. 

 

DELIBERAÇÕES SUGERIDAS POR DIMA NEGEIROS NO GT DE 

ACESSIBILIDADE DOS PONTOS DE CULTURA  

1. Disponibilizar os sistemas de acesso aos mecanismos públicos de fomento em 

formato conforme o conceito de acesso universal à informação (entendendo que 

a LIBRAS não é uma modalidade comunicativa de acesso à Língua Portuguesa) 

e garantir a presença dos itens que contemplem os recursos e serviços de 

tecnologia assistiva nos editais de acesso aos mecanismos de fomento; 
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2. Promover, fortalecer e garantir a capacitação para a Plena Acessibilidade 

Cultural e Artística dos agentes culturais, movimentos sociais e entidades 

culturais públicas e privadas, atuantes na área de educação e cultura; 

3. Garantir e promover a circulação e manutenção de artistas e coletivos com 

deficiência. 

4. Criar e apoiar programas, projetos e ações de acessibilidade e produção cultural 

nas suas dimensões arquitetônica, comunicacional, metodológica, instrumental, 

programática, tecnológica e atitudinal para o público, bem como para os agentes 

culturais, grupos coletivos, artistas com deficiência e mobilidade reduzida , por 

meio de inclusão de diretrizes especificas, garantindo e promovendo a circulação 

e manutenção. 

5. Garantir e fortalecer dentro dos editais do “Cultura Viva” rubricas específicas 

para acessibilidade cultural. Para o MINC dentro da Nota da Jornada Científica 

de Acessibilidade Cultural: Com a composição do GTO restrita a servidores 

públicos do Ministério da Cultura e da Secretaria Nacional de Direitos 

Humanos, os novos especialistas em Acessibilidade Cultural reivindicam a sua 

ampliação, no sentido de incluir representantes de entidades da sociedade civil, 

provenientes de todas as regiões do Brasil, ligados a causa da pessoa com 

deficiência e as universidades que realizam pesquisas nesse campo de 

conhecimento. 

______________________________________________________________________ 

MOÇÃO DE APOIO 

  

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Dos Deputados;  

A Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência da ONU, incorporada à 

legislação brasileira em 2008, com equivalência de emenda constitucional, determina a 

garantia dos direitos culturais para pessoas com deficiência, o que no Brasil representa 

mais de 45 milhões de habitantes, a maior parte vivendo na pobreza. 

Nós, ONG Escola de Gente – Comunicação em Inclusão, os/as participantes do 

IV Seminário Nacional de Acessibilidade em Ambientes Culturais e do II Encontro 

Nacional de Acessibilidade Cultural, assim como os/as participantes da Teia Nacional 

da Diversidade 2014, realizada em Natal/RN, nos dias 19 a 24 de maio de 2014, ao 

manifestar nossa urgência de que o teatro acessível seja uma prática cotidiana no país, 

de modo a garantir acesso aos direitos culturais, solicitamos, em nome da Campanha 

“Teatro Acessível. Arte, Prazer e Direitos”, que: 

  

 

 O PL 6139/2013, que institui o Dia Nacional do Teatro Acessível, 19 de 

setembro, seja colocado na próxima pauta da Comissão de Constituição, Justiça 

e Cidadania (CCJC) da Câmara dos Deputados para discussão e aprovação. Isso 

feito. Solicitamos caráter de urgência para que o projeto seja prontamente 

encaminhado às comissões temáticas pertinentes do Senado Federal. Após essa 

tramitação, envidaremos esforços para que seja enviado na brevidade possível à 

sanção presidencial, com a lei promulgada antes do dia 19 de setembro de 2014.   
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II Encontro nacional de acessibilidade cultural 

 IV Seminário nacional de acessibilidade em ambientes culturais 

23 de maio de 2014 

 

Relatoria Manhã 

Relatores: Thácito Regies, Layziane Dantas, Dayanne Fernandes 

Participantes: Jeniffer Cuty – UFRGS; 

Patricia Dorneles – UFRJ; 

Jefferson Fernandes – UFRN; 

Catarina Shin – UFRN 

Concluintes da primeira turma do curso de especialização em Acessibilidade Cultural – 

UFRJ  

  

 

 Formar gestores públicos para a implantação de uma gestão sensível a 

acessibilidade cultural. 

 Mudança na perspectiva na visão das medidas de acessibilidade. 

 Curso de especialização em acessibilidade cultural criado para sensibilizar os 

gestores na implantação de políticas mais coerentes com a realidade dos diversos 

tipos de deficiência. 

 Cursos que pensem uma formação enquanto construção de uma política de 

acessibilidade cultural no direito da fruição e consumo da cultura por parte das 

pessoas com deficiência. 

 O papel das universidades na formação, pesquisa e articulação em políticas 

públicas de acessibilidade através da implantação de novos currículos que 

valorizem a importância da acessibilidade nos ambientes culturais. 

 Atendimento de serviço para alunos com deficiência e construção de pesquisa na 

área da acessibilidade a partir da criação do centro de acessibilidade. 

 Investigar os processos e perspectivas na área sensorial a partir dos conceitos da 

audiodescrição. 

 Dificuldade de acesso aos materiais teóricos que dialoguem com a questão da 

deficiência por parte do grande público. 

 Criação de disciplinas como a musicografia braile aumentando a área de contato 

dos alunos graduandos com as possibilidades de atuação dentro da 

acessibilidade nas suas formações enquanto docentes. 
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 Reflexão dos projetos criados na conclusão da primeira turma de especialização 

em acessibilidade cultural dialogando com a projeção prática dos gestores 

formados em seus espaços de trabalho, atuando também, no campo das políticas 

culturais auxiliando e orientando a implantação da acessibilidade cultural para 

todas as linguagens estéticas e artísticas. 
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II Encontro nacional de acessibilidade cultural 

 IV Seminário nacional de acessibilidade em ambientes culturais 

24 de maio de 2014 

 

Relatoria Manhã 

Relatores: Thácito Regies, Layziane Dantas, Dayanne Fernandes 

Participantes: Arnaldo Godoy – MG; 

Leonardo Castilho – SP; 

Willian Coelho – Rapper;  

Felipe Monteiro – UFBA; 

Elke Riedel – UFRN; 

 

 

Cultura acessível sobre a ótica de um artista: 

 Importância da participação das pessoas com deficiência nos diferentes 

conselhos de cultura e educação nacionais, estaduais e municiais, para pautar  os 

orçamentos e recursos necessários.  

 Estabelecer prioridades, programas de ação dentro do orçamento (recursos 

estaduais, municipais) através dos conselhos que regulamentem as atividades 

dos grupos, no tocante da acessibilidade cultural. 

 Conscientização da deficiência enquanto possibilidade de potência artística e 

não enquanto limitadora de experiências sociais.  

 Uso da arte como uma ferramenta declarada de crítica. 

 Democratizar a música lírica – Ópera; ampliar a inclusão da pessoa com 

deficiência neste estilo musical. 

 O que a sociedade tem a ganhar com pessoas de corpo diferentes produzindo 

arte? E o que ela tem a perder? 

 É preciso mais imaginação e menos caridade para com os deficientes. 

 Acessibilidade na visitação dentro de museus, enquanto meio de possibilitar o 

acesso à arte para deficientes por meio da linguagem de sinais, a exemplo do 

trabalho feito no M.A.M. (Museu de arte moderna de São Paulo). Videoguia, 

audiodescriçao e audioguias são recursos de acessibilidade usados para as visitas 

nos museus.  

 Discussão das propostas prioritárias. 
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Sugestões da plenária: 

 Incluir e promover a acessibilidade a todos os pontos de cultura. 

 Inclusão de eventos culturais.  

 Participação e autonomia da acessibilidade.  
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II Encontro nacional de acessibilidade cultural 

 IV Seminário nacional de acessibilidade em ambientes culturais 

 

Relator/a: Dayanne Fernandes, Thácito Regies, Layziane Dantas 

Facilitadores: Dilma Negreiros, Patricia Dorneles e Carla Mauch. 

Definir as 

ações 

prioritárias 

para o 

segmento. 

(Propor ação, 

fomento, 

periodicidade, 

elencar três 

ações 

prioritárias) 

 

1) Garantir e incorporar dentro dos editais do Programa Cultura 

Viva rubrica específica para acessibilidade cultural, a exemplo do 

Kit Multimídia, deixando a previsão dos itens para ser decidida no 

encontro de formação.  

2) Garantir e disponibilizar nos editais do Programa Cultura Viva, 

nas três instâncias governamentais, acessibilidade comunicacional 

plena, a partir da oferta de recursos e serviços de tecnologia 

assistiva.  

3) Criar e apoiar programas, projetos e ações de formação e 

produção cultural com acessibilidade nas suas dimensões 

arquitetônica, comunicacional, metodológica, instrumental, 

programática e atitudinal para o público, bem como para os agentes 

culturais, grupos coletivos, artistas com deficiência, mobilidade 

reduzida e transtorno mental, por meio de inclusão de diretrizes 

especificas. 

 

Propor 

estratégia de 

articulação 

com o 

Sistema 

Nacional de 

Cultura 

(entre o 

Sistema Minc 

e entre os 

entes 

federados, 

elencar três 

propostas) 

4)Promover, fortalecer e garantir a autonomia e a participação plena 

das pessoas com deficiência, transtornos globais do 

desenvolvimento e mobilidade reduzida por meio da ampla e 

diversificada oferta de recursos de acessibilidade, de forma 

imediata, conforme preconiza a Convenção sobre os Direitos das 

Pessoas com Deficiência, único tratado internacional que foi 

adotado no Brasil com equivalência de Emenda Constitucional 

instituído pelo Decreto 6.949/2009, e o seu Protocolo Facultativo 

(2008), que estabelece o monitoramento desse dispositivo legal. 

 

5) Mapear no Programa Cultura Viva as pessoas com deficiência 

que atuam como artistas, produtores, técnicos, gestores culturais e 

público atendido e garantir e promover a programação, circulação e 

manutenção de artistas e coletivos de pessoas com deficiência. 
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6)Disseminar a campanha Teatro Acessível. Arte, Prazer e Direitos, 

que nasce no âmbito do Programa Cultura Viva, buscando mais 

responsabilização da sociedade civil e do governo na garantia dos 

direitos culturais para pessoas com deficiência, por meio da imediata 

aprovação do PL 6139/2013, que institui o Dia Temático Teatro 

Acessível. Arte, Prazer e Direitos, na Câmara dos Deputados e 

Senado Federal para sanção até o dia 19 de setembro de 2014, 

quando será celebrado. 
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Forum nacional dos pontos de cultura- Indígena 

 

Relator/o: Joffison da Silva e Milêdja Lurian 

Relatoria 19T 
 

Defesa das culturas indígenas. (homem com cocar maior - Povo Tukano 
amazonas) 
. Rio Jordão – Um ponto de cultura. Falta de internet para comunicação fora da 
comunidade. 
. Rio negro (Solimões) – Descaracterização da cultura indígena pelos não 
índios. 
. Criar equipe de monitoramento dos recursos repassados. Desburocratizar o 
repasse dos recursos.   
. Abrir editais com linguagem acessível. Uma linguagem que os índios possam 
entender. 
. São Gabriel – Pontão de cultura que organizar outros pontos de culturas tem 
dificuldade para regularizar.  
. Andila (Ponto de cultura do Rio Grande Sul) – A escolarização diferenciada não 
acontece. Não é trabalhada a cultura indígena (local) dentro da escola. 
. Criação de uma universidade indígena. Uma universidade que conversa com a 
liderança indígena e que seja implantada dentro de uma reserva indígena.  
.  Corte do item 19 – Indígenas. Na plenária do dia 19/05/2014. 
.  Melhor divulgação dos pontos de culturas pelos próprios povos indígenas.  
. Povo Tembé – Falta de acompanhamento das próprias entidades que 
repassam os recursos dos editais nas comunidades indígenas (Minc).  
.  Segurança nos territórios. 

Relatoria 20M 
 

 
 
Scoboo--  “até hoje estou filmando com esses equipamento” 
“ é muito difícil decifrar a língua portuguesa” 
“hoje estamos chegando num ponto de a gente pedir contribuição, depois que foi tudo 
estragado, desruido” 
“ a cultura tá com a gente mas, a gente precisa saber trabalhar  com ela.” 
“ a gente não domina a língua portuguesa, mas se fizer imagens serve como 
documento” 
-----Povo axelenca------ bem 
“ eu não vi como alguém pescou mas agora vi como ela pescou, não vi como Ela 
flechou mas, agora vi como ela flechou.” 
Quando a pessoa vê ela aprende melhor.” 
“ a gente tem capacidade de ver e fazer as coisas acontecendo” 
“queria muito que o governo pudesse olhar esse projeto  e dizer, que é bom.” 
“” quantas terras indígenas estão sendo invadidas de forma tão massacrosa?” 
“ a ancine infelizmente é um empecilho  para a cultura indígena.” 
“ existe sim um grande interesse do publico brasileiro em estar vendo esses filmes.”  
“um programa de televisão  que documenta a perda lingüística.” 
“ tem que ser fortalecido os canais de divulgação indígena”  
----adailmir Miranda---Piauí 
“os grandes coronéis  do Piauí acabaram com a cultura indígena” 
“a gente descobriu muita coisa que veio da cultura indígena” 
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“ inclusive , descobrimos cemitério indígenas escondidos” 

Propostas prioritárias  
-nayara-“ o instrumento do governo é falho, muita vezes não consegue nos 

ouvir.” 
“A gente tem que pensar em propostas.” 
 E também de cobrar do governo que essas políticas publicas tenham 
continuidade.” 
“ a capacitação dos gestores de base é fundamental para que o programa 
funcione.” 
“Queremos que essa política se expanda ou fique parado ?” 
O” ponto de cultura tem que dar a oportunidade para que os nossos programas 
funcionem.” 
 
“ cultura pra gente não é um produto.” 
- desburocratização” 
-qualificar gestão “ 
-troca de experiências dos pontos de cultura 
-criar um festival específico cinema indígena 
-pensar na questão da comercialização das produções. 
-criar um edital especifica especializado indígena. 
-carta cobrando a voltar a ter o espaço na TV aberta de programação indígena. 
-o projeto para o índio tem que ser de linguagem acessível 
-manter a tradição Milenar independente de dinheiro. 
“-nós viramos objeto de pesquisa de pessoas de fora” 
-Ter boa liderança nas bases, ser fiel a cultura indígena. 
-ser pesquisado pela própria cultura. 
-Política de educação diferençada a partir do diálogo com as pessoas mais 
velhas da tribo.  
-Garantir o fórum de pontos de cultura indígena 
-Reforçar a necessidade de uma universidade específica  
-Fazer valer a lei 12.965. Que obriga as escolas a ensinar a cultura indígena.  
- Garantia de direitos de imagens. 
-Mais acesso a tecnologia para divulgação.  
-Maior compreensão do ministério da cultura para com os índios.  
-Ampliar o numero de pessoas na FUNAI com capacitação para lidar com as 
comunidades indígenas. 
 

 

Relatoria 20T 
 

1. Realizar processos de formação e intercâmbio continuados entre os pontos de 
cultura indígenas promovidas sempre que possível pelos próprios indígenas 
que já dominam as linguagens tecnológicas. 

2. Criar um festival audiovisual indígena para circulação dos produtos dos pontos 
de cultura indígenas. 

3. Criar mecanismos de comercialização dos produtos (vídeos, artesanatos, 
livros, cd’s, etc.) realizados pelos pontos de cultura indígenas. 

4. Realizar um edital específico de audiovisual destinado as comunidades 
indígenas. 
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5. Criar regulamentações específicas na ANCINE que respeitem as 
particularidades das culturas indígenas (por exemplo, a proibição da exposição 
da nudez intrínseca a  determinados rituais ou situações de vida indígena). 

6. Garantir a inserção de pagamento na emissão certificado de produto brasileiro 
(CPB) para indígenas na ANCINE e que todas as federações e associações 
indígenas sejam registradas nesta agência. 

7.  Garantir espaços na TV aberta e especificamente no canal Brasil para 
divulgação dos produtos audiovisuais dos povos indígenas. 

8. Criar um edital no MINC voltado para distribuição dos produtos audiovisuais e 
publicações indígenas nas comunidades indígenas. 

9. Estabelecer uma parcela formal entre o MINC e o MEC para garantir a 
inclusão dos produtos dos povo indígenas (por exemplo: audiovisual, livros, 
cd’s e etc) como material para-didático nos territórios etnoeducacionais. 

10. Realizar editais de prêmios voltados para os pontos de cultura indígena sem 
burocracia que contemple comunidades indígenas de todos os estado 
brasileiros. 

11. Fortalecer a proposta de criação de uma universidade indígena. 
12. Garantir a realização do Forum nacional dos pontos de cultura indígena em 

2014. 
13. Regulamentar a garantia e execução da Lei 11.645 que obriga a promoção a 

divulgação das culturas indígenas e afrobrasileira na rede educacional do 
Brasil. Propor a parceria do MINC para levar a proposta ao MEC.  

14. Ampliar os recursos humanos no MINC voltados exclusivamente para 
implantação da política cultural destinada aos povos indígenas, qualificando-as 
assim para o entendimento pleno das realidades específicas dos povos 
indígenas, priorizando profissionais indígenas.  

15. Garantir direitos de uso de imagens com prévia consulta e retorno as 
comunidades indígenas, das produções dos pontos de cultura indígenas. 
(envolver a FUNAI nesse processo). 

16. Garantir que o plano de trabalho do MINC (SCDC, principalmente) esteja 
pautado pelas decisões das instâncias de participação indígena (colegiado 
setorial, conselho, GT dos povos indígenas da rede nacional dos pontos de 
cultura).   

17. Criar editais específicos com recursos orçamentários garantidos para povos 
indígenas nos diversos órgãos setoriais do MINC. 

18. Garantir o protagonismo indígena em todas as etapas de constituição e 
desenvolvimento das ações dos pontos de cultura indígenas. 

19. Garantir a presença de representantes indígenas nas instâncias de decisão de 
alocação de recursos para projetos culturais, sobre tudo na comissão nacional  
de incentivo a cultura/CNIC. 

20. Os projetos de pontos de cultura indígenas devem garantir a existência de 
espaços físicos e mobiliários apropriados que permitam a preservação dos 
equipamentos e materiais e acervos em geral. Garantir a manutenção dos 
equipamentos disponibilizados para os pontos de cultura indígena.  

21. Garantir o acesso a internet através da instalação de antenas GESAC com 
acompanhamento e qualificação para manutenção dos equipamentos. Garantir 
que a instalação ocorra no máximo em dois anos. 

22. Garantir o acompanhamento dos projetos de pontos de cultura indígena por 
equipes do MINC e dos representantes do colegiado indígena e do GT dos 
povos indígenas dos pontos de cultura. 

23. Solicitamos que o Ministério da Cultura inicie o processo de Decreto da 
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presidente Dilma Rousseff, de publicação no “Diário Oficial”, de quitação de 
prestação de contas de todos os Pontos de Cultura Indígenas do Brasil que 
comprovarem o cumprimento do objeto.   

(Houve também propostas direcionadas para as próprias comunidades e também 
críticas a encaminhamentos do MINC em relação ao Forum). 

Definir as 
ações 
prioritárias 
para o 
segmento. 
(Propor ação, 
fomento, 
periodicidade, 
elencar três 
ações 
prioritárias) 

1. Garantir o acesso a internet através da instalação de antenas GESAC com 
acompanhamento e qualificação para manutenção dos equipamentos. Garantir que a 
instalação ocorra no máximo em dois anos. 
 

 
2. Garantir a presença de representantes indígenas nas instâncias de decisão de 
alocação de recursos para projetos culturais, sobre tudo na comissão nacional  de 
incentivo a cultura/CNIC. 

 
2.1 Solicitamos que o Ministério da Cultura inicie o processo de Decreto da presidente 
Dilma Rousseff, de publicação no “Diário Oficial”, de quitação de prestação de contas 
de todos os Pontos de Cultura Indígenas do Brasil que comprovarem o cumprimento do 
objeto.   

 
2.2. Realizar editais de prêmios voltados para os pontos de cultura indígena sem 
burocracia que contemple comunidades indígenas de todos os estado brasileiros. 

 
3. Garantir que o plano de trabalho do MINC (SCDC, principalmente) esteja pautado 
pelas decisões das instâncias de participação indígena (colegiado setorial, conselho, 
GT dos povos indígenas da rede nacional dos pontos de cultura).   

 
3.1. Garantir o acompanhamento dos projetos de pontos de cultura indígena por 
equipes do MINC e dos representantes do colegiado indígena e do GT dos ovos 
indígenas dos pontos de cultura. 

 
3.2 Estabelecer uma parcela formal entre o MINC e o MEC para garantir a inclusão dos 
produtos dos povo indígenas (por exemplo: audiovisual, livros, cd’s e etc) como material 
para-didático nos territórios etnoeducacionais. 

 
3.3. Fortalecer a proposta de criação de uma universidade indígena. 

 
3.4. Criar editais específicos com recursos orçamentários garantidos para povos 
indígenas nos diversos órgãos setoriais do MINC. 

 
4. Garantir o protagonismo indígena em todas as etapas de constituição e 
desenvolvimento das ações dos pontos de cultura indígenas. 

Propor estratégia de 
articulação com o 
Sistema Nacional de 
Cultura (entre o 
Sistema Minc e entre 
os entes federados, 
elencar três 
propostas) 
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RELATÓRIO TEIA 2014 
Fórum de Culturas Afro-brasileiras 
Teia Cultural da Diversidade 2014 
 

O FÓRUM 
Com o intuito de debater questões fundamentais para a participação do 
segmento da cultura afro brasileira, no programa Cultura Viva, de favorecer o 
intercâmbio cultural entre as várias iniciativas de valorização da cultura negra, 
das expressões dessa tradição cultural no Brasil e as comunidades 
quilombolas. O Fórum de Culturas Afro-brasileiras reuniu, lideranças culturais 
de todo o Brasil, em especial Pontos de Cultura Afro Brasileira, lideranças e 
jovens artistas negros, grupos e lideranças das comunidades de matriz 
africana. 
Durante a Teia, a programação do encontro favoreceu a troca de experiências 

e o apanhado de subsídios para a criação da Rede Cultura Viva Afro-brasileira A 

rede é uma iniciativa da Fundação Cultural Palmares (FCP– MinC) e da 
Secretaria da Identidade e Diversidade Cultural (SCDC) 
 

O PROCESSO DE PREPARAÇÃO 
A participação da Fundação Cultural Palmares no GT Teia, permitiu uma 
intervenção maior da instituição na programação, a interlocução com os 
coletivos de cultura afro em especial a Comissão Nacional dos Pontos de 
Cultura, o GT de Matriz Africana dos Pontos e ampliar sua relação junto ao 
Colegiado setorial de Cultura Afro Brasileira do CNPC 
Em reunião ampliada do Colegiado setorial de Cultura Afro Brasileira, foi 
avaliada a proposta do GT de Matriz Africana dos Pontos de Cultura, e 
pactuada uma programação conjunta que contemplasse os interesses e 
objetivo do GT articulado com a principal tarefa do Colegiado Setorial de 
Cultura Afro Brasileira do CNPC e a Fundação Cultural Palmares em construir 
um Plano Setorial Nacional de Cultura Afro Brasileira. 
Assim, com a parceria entre as instituições de governo e os coletivos da 
Sociedade Civil foi possível realizar uma programação com a consistência 
política e cultural desejada. 
Durante o processo foi possível ainda envolver o IPHAN, a SEPPIR, a SNJ e 
instituições de PIR de Estados e Municípios. 
 
 

PARTICIPANTES 
Participaram em média duzentas pessoas por dia, dos diversos estados da 
Federação e de todas as regiões do Brasil. 

 
TRABALHOS PARALELOS 
A fundação Cultural palmares realizou durante a Teia Nacional uma pesquisa 
qualitativa com jovens de terreiro e lideranças jovens de cultura uma pesquisa 
sobre protagonismo da juventude negra, cujo resultado será traduzido em uma 
publicação sobre o tema. 
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PROGRAMAÇÃO 
Dia 21/Maio - MANHÃ 
Local: Espaço Territórios Tradicionais 
 
ABERTURA  

Fundação Palmares/SCDC/Representante do GT de Matriz Africana 

Representante do Colegiado Setorial de Cultura Afro-Brasileira - Pai Lula (BA) 

Saudação de Boas Vindas - Lideranças das comunidades tradicionais de 

matriz africana 

Mestra de Cerimônia: Cêça Axé (Ponto de Cultura IROCO / PE) 

Lançamento da Rede Cultura Viva de Cultura Afro-Brasileira 

Foi apresentada a proposta da Rede cultura Viva Afro Brasileira e o edital a ser 

lançado posteriormente. Em uma parceria Fundação Cultural Palmares e 

SCDC 

DEBATE 
Programa Cultura Viva – Avanços e Perspectivas na Ótica das 

Comunidades Tradicionais de Matriz Africana e Quilombolas. 

PARTICIPANTES: 

Representantes dos Pontos de Cultura – Mãe Lucia de Oyá (PE) 

Representante do Colegiado Setorial Afro-Brasileiro do CNPC – Pai Paulo (SP) 

Representante de Pontos de Cultura Quilombolas- Arnaldo de Lima 

(Comunidade Custanera - Teresina - PI) 

Representante de Juventude – Kitangi Nogueira (SP) 

Representante do GT Matriz Africana dos Pontos de Cultura – Mãe Bete de 

Oxum (PE) 

Coordenação – Silvany Euclenio (SEPPIR/PR)  
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Debate aconteceu na abertura do Fórum de Culturas Negras, realizado na Teia da 

Diversidade, em Natal/RN 

Uma saudação a Exú, orixá que representa a comunicação e a abertura de caminhos, 

marca o início do Fórum de Culturas Afro-brasileiras, na Teia Cultural da Diversidade 

2014, em Natal/RN. O primeiro debate, da série que acontecerão até sábado, 24/05, 

reuniu o Colegiado da Setorial Afro-brasileiro, do PNPC (Plano Nacional de Políticas 

Culturais) e outros agentes de cultura negra para fazer uma avaliação sobre os 10 anos 

do Plano. 

Uma política para a cultura afro-brasileira – O diretor de Fomento e Promoção da 

Cultura Negra, da Fundação Cultural Palmares (FCP-MinC), Lindivaldo Júnior, foi 

responsável pela fala motivadora da roda de conversas. Ele alertou para a necessidade 

do trabalho conjunto com os estados e municípios para construção e implementação de 

uma política nacional para a cultura negra brasileira. Nesse sentido, destacou a 

participação do Colegiado Setorial Afro nesses processos. 

Márcia Rollemberg, secretaria de Cidadania e Diversidade do MinC, também participou 

da mesa de debates ouvindo as demandas desses agentes culturais e apresentando as 

respostas do Ministério, entre elas, a criação de editais de fomento específicos para a 

cultura negra. A secretaria reforçou o coro pela criação de uma política específica para a 

cultura afro-brasileira, a fim de ampliar as possibilidades de acessos e de inclusão (da 

população negra) aos mecanismos culturais. “Para além dos editais específicos, é 

necessário uma política integrada e articulada para sedimentar as conquistas dos direitos 

e avançar no diálogo”, disse Márcia. 

A garantia da formação da população negra em políticas culturais, mais informação e 

um plano de comunicação que contemplem as necessidades das manifestações culturais 

negras foram algumas das proposições feitas por Pai Lula. De acordo com o babalorixá, 

a política deve servir para articular os agentes de cultura negra, em todo território 

nacional, para apoiar “sua luta incansável pela manutenção das identidades negras”. 
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Plano Cultura Viva - Apesar de reconhecerem a importância do Plano para 

manutenção da cultura afro-brasileira, os agente culturais negros teceram críticas à 

política pública. Aderbal Ashogum considera que o Plano ainda precisa chegar aos 

povos de matriz africana. “O Cultura Viva deve servir ao povo brasileiro, que seja de 

fato um programa de cultura de base comunitária”, afirmou. 

Kitangi Nogueira criticou as atuais condições de fomento à cultura negra e as 

dificuldades impostas pela legislação vigente aos produtores e criadores culturais. “A 

Lei 8.666 não é justa, pois nos exclui, não nos orienta e não prevê a distribuição igual 

de recursos”. Ela alertou para melhorias na políticas de Pontos de Cultura, no sentido de 

discutir a redução de impostos nesses espaços de manutenção da cultura, garantindo a 

execução dos projetos. Kitangi falou anda sobre a necessidade da inclusão dos 

representantes de matrizes africanas nos conselhos estaduais e municipais de cultura. 

Sobre as melhorias para o Plano, o representante do Colegiado Setorial Afro, Pai Paulo 

sugeriu a Márcia Rollemberg a criação de um Pontão de Cultura Negra por estado, 

capazes de reunir e apoiar a execução das demandas das culturas afro-brasileiras. O 

babá também chamou atenção para pouca pluralidade de vozes existentes nos debates 

realizados pelo Ministério, indicando a necessidade de incluir mais jovens, agentes 

culturais negros e religiosos de matriz africana nos conselhos deliberativos de cultura. 

A yalorixá Beth de Oxum, representante dos Pontos de Cultura, falou sobre os desafios 

do Plano e o objetivo de “mudar a política cultural”. Segundo Mãe Beth, os agentes de 

cultura negra precisa ocupar os espaços de decisão para “saber o que está a nosso favor 

e quais políticas podemos construir para o nosso povo”. Ela alertou ainda para a 

necessidade de mais ações de comunicação. “A Comunicação é o pilar do protagonismo 

dos povos. Sem comunicação a gente não se vê nem se reconhece”, concluiu. 

Os debates contaram com a participação de representantes indígenas da rede de Pontos 

de Cultura, assim como de representantes de comunidades quilombolas. Arnaldo Lima, 

da comunidade Custanera/PI, apresentou as os entraves para produção cultural nesses 

espaços. Também participaram dos debates Silvany Euclenio, da SEPPIR, e a Mãe 

Ceiça Axé/PE 
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Dia 21/Maio - TARDE 
Local: Espaço Territórios Tradicionais 
 
I RODA DE CONVERSA: DISCUTINDO CULTURA NEGRA 

Terreiros Tombados e Registrados 

Convidados:  Tata Kissendu, do Terreiro Bate Folha/BA, Kátia Alexandria 

Barbosa (Terreiro Bate Folha), Marcilino Gomes de Jesus (Terreiro Roça do 

Ventura), Jocenira Barbosa (Terreiro do Alaketu), Déia Maria de Almeida 

(Terreiro Gantóis), José de Ribamar Feitosa (Terreiro Opô Afonjá), Gersonice 

de Azevedo Brandão (Terreiro da Casa Branca), Neuza Conceição Cruz 

(Terreiro da Casa Branca), Neto de Azile (Representou a casa da Mina/MA) 

Célia Corcino – Departamento de Patrimônio Cultural Imaterial do IPHAN 

Coordenação: Lindivaldo Junior (FCP) 

 

 

Debate na Teia Cultural da Diversidade 2014, reuniu as casas de religião de matriz 

africana tombadas pelo IPHAN  

O tombamento das casas religiosas de matriz africana pelo IPHAN (Instituto do 

Patrimônio Histórico Nacional) é visto como uma conquista, mas ainda não garante a 

manutenção dos terreiros. Essa foi a conclusão dos representantes de alguns dos espaços 

que já receberam o reconhecimento do Instituto, durante os debates ‘Terreiros 

Tombados e Registrados’, no Fórum de Culturas Afro-brasileiras, realizado nessa 

quarta-feira (21), na Teia Cultural da Diversidade 2014, na capital potiguar. 
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Atualmente, são sete terreiros tombados pelo Instituto: Casa Branca, Ilê Axé Opô 

Afonjá, Gantois, Alaketu, Bate-folha e Oxumaré, em Salvador/BA, e a Casa das Minas 

Jejê, em São Luís (MA). A ekedi Nicinha é do Terreiro de Alaketu, fundado em 

Salvador/BA, em 1936, e tombado em 2005 pelo IPHAN. Segundo a religiosa, 

recentemente, o terreiro precisou de apoio do Instituto e não obteve êxito. 

Mãe Neusa, do Terreiro da Casa Branca, reconhece o tombamento, mas alerta para as 

dificuldades que os terreiros enfrentam quanto a manutenção desde quando necessitam 

realizar reparos nas instalações até o pagamento de tributos como água e luz. “O 

IPHAN fez o tombamento, mas a manutenção da Casa é feita por nós, os filhos da Casa, 

não contamos com ajuda nenhuma”. A yalorixá contou que, atualmente, a área é 

alugada para terceiros, numa tentativa de garantir a existência do terreiro. 

Pai Neto de Azile, da Casa das Minas/MA, também enfrenta essas e outras dificuldades. 

Segundo ele, uma das únicas sobreviventes da tradição praticamente passa fome. “A 

casa é tombada, mas periodicamente a água é cortada”, contou o babalorixá, lembrando 

que Mãe Celeste, uma das referências do terreiro, morreu praticamente sem assistência 

num hospital público em São Luiz/MA. Pai Neto é defensor do registro e salvaguarda 

do Tambor de Criola e contou que também tem encontrado desafios nesse sentido. 

De acordo com os critérios para tombamento, os reparos realizados nesses espaços 

dependem de avaliação e autorização prévia do IPHAN e esse foi um desafio colocado 

pelos religiosos, pois esse processo pode durar até 2 anos. Célia Corsino, diretora do 

Departamento do Patrimônio Imaterial do Instituto, explicou aos presentes como 

acontecem os processos de tombamento desenvolvidos pelo órgão, e respondeu aos 

questionamentos dos líderes religiosos sobre as ações de apoio que poderiam ser 

desenvolvidos pelos terreiros tombados, assim como as responsabilidades que cabem ao 

IPHAN após o reconhecimento. 

Bate Folha/BA – Por outro lado, Tata Kissendu, do Terreiro Bate Folha/BA, contou 

que o tombamento foi importante por reconhecer uma das primeiras casas de candomblé 

de Salvador. Segundo o religioso, o mais importante foi saber que a terra não seria mais 

invadida. “O tombamento nós trouxe essa tranquilidade, a proteção desse espaço”, 

disse. Entretanto, o Tatá aponta a necessidade de preservar também os tecidos, 

vestimentas, rezas e cantigas para que a comunidade possa acessar esses materiais. O 

babalorixá disse que o terreiro espera tão logo poder fazer parte do Plano Cultura Viva, 

como um espaço mantenedor da cultura negra. 

Também participaram dos debates Mãe Lúcia, Makota Kizandembu entre outros e 

outras líderes religiosos/as. Aderbal Ashogun foi o facilitador. 
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Dia 22/Maio - MANHÃ 
Local: Espaço Territórios Tradicionais 
 
II RODA DE CONVERSA:DISCUTINDO CULTURA NEGRA 

A experiência das Lideranças de Matriz Africana, Mestres e Mestras de 

Cultura Tradicional 

Participantes: Rosildo Moreira do Rosário (BA) - Samba de Roda, Esmeraldina 

dos Santos (AP), Mestre Curió (BA) - Capoeira, Ricardo de Moura (MG) - 

Congada, Marcelino Azevedo (MA) - Associação Cultural e Folclórica de 

Guimarães - Boi do Maranhão, Rita Santos (BA) – Associação das Baianas do 

Acarajé 

Facilitador: Pedro Neto (Colegiado Setorial Afro Brasileiro – CNPC / SP) 

Mestres das culturas negras populares estiveram reunidos para contar suas vivências e 

apresentar suas demandas para subsidiar a construção do Plano Setorial para a Cultura 

Afro-brasileira, na tarde desta quarta-feira (22). O debate marcou a mesa Discutindo 

Cultura Negra II: a experiência de Matriz Africana, Mestres e Mestras de Cultura 

Tradicional, realizada na Teia Cultural da Diversidade 2014, em Natal/RN. 

Samba de Roda da Bahia - Segundo o mestre do Samba de Roda Rosildo do Rosário, 

presidente da Associação dos Sambadeiros e Sambadeiras do Estado da Bahia, seis 

municípios baianos já instituíram o Dia do Samba de Roda. Durante os debates, o 

mestre contou sua vivência na cultura tradicional e a trajetória de trabalho para a 

construção de um plano de salvaguarda para o Samba de Roda, tombado pelo IPHAN 

(Instituto do Patrimônio Artístico Nacional) em 2005. Rosildo também lembrou a 

criação da Casa do Samba em Santo Amaro, no mesmo estado. 

Boi do Maranhão - “Faço cultura de subsistência há 44 anos”, disse o mestre 

Marcelino Azevedo, representante da Associação Cultural e Folclórica de 

Guimarães/MA. Marcelino falou sobre as dificuldades encontradas para dar 

continuidade ao festejos do Boi do Maranhão e do Tambor de Criola, umas das 

principais atividades culturais do estado. Segundo o mestre, o racismo impede o acesso 

aos investimentos o que torna um desafio manter a cultura. Contudo, ele se sente 

esperançoso com a proposta do Ministério da Cultura, quanto a realização de melhorias 

nos equipamentos culturais do país, apresentada na manhã de ontem (23), durante a 

abertura da Teia 2014. 

Baianas do acarajé - Rita Santos, da Associação Nacional das Baianas do Acarajé, 

contou sobre a caminhada contra a decisão da FIFA de proibir a venda de acarajés no 

Estádio da Fonte Nova, em Salvador/BA, durante a Copa do Mundo de Futebol, a ser 

realizada no país no próximo mês. Segundo ela, o reconhecimento do ofício pelo 

IPHAN (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional) não as assegurou, pois 

eles “ainda não sabem o que fazer com as baianas”, afirmou. “Existem baianas do 

acarajé no Brasil todo, elas precisam ser reconhecidas pelos governos. O título do 

patrimônio é bom, é bonito, mas é difícil”, completou. 
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Capoeira - Mestre Curió, 69 anos de Capoeira, falou sobre o trabalho que realiza em 

Salvador/BA. Ele explicou como a Capoeira resgatou das ruas 450 crianças em situação 

de vulnerabilidade. “A cultura não veio agora, ela já vem desde os nossos 

antepassados”, disse o mestre num discurso vibrante, onde criticou a política de editais e 

as dificuldades impostas pelas leis públicas de incentivo á cultura. Ele solicitou que a 

Capoeira seja incluída no Plano Setorial de Políticas para a Cultura Afro-brasileira. 

Sob a moderação de Pedro Neto, integrante do Colegiado Setorial Afro, participaram, 

também, dos debates o mestre da Congada de Minas Gerais, Ricardo Moura, e Bob 

Controvercista, do Hip Hop de São Paulo/SP. 

Mara Karina/Ascom 

FCP  

Mestres ressaltam peculiaridades da matriz africana na cultura 
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Mara Karina/Ascom 

FCP  

Mestre Curió 

 

 

 

Dia 23/Maio - MANHÃ 
10h – Local: Espaço Territórios Tradicionais   

As mesas de Juventude e de Arte negra foram fundidas em uma única devido, 

por decisão da coordenação tendo em vista a produtividade da ação realizada 

na tenda (espaço Territórios Tradicionais) 

ESCAMBO CULTURAL - Juventude Negra e Protagonismo Cultural 

Representantes do Plano Juventude Viva (SNJ/SEPPIR) - Geovan Banto 

Participantes: Viviam Oyanassé (BA), Jefferson de Oliveira Chaves - Cebolinha 

(Bonde do Passinho/RJ), Suelen Tavares (Jongo da Serrinha/RJ), Milson 

Omiletó (MA), Lamartine Silva (Coletivo Casa Preta/PA), Everlane Moraes (SE) 

Coordenação: Douglas Santos (Fundação Cultural Palmares) e Arthur Leandro 

(Colegiado Setorial Afro – CNPC) 

ARTE NEGRA  

Hilton Cobra – Presidente da Fundação Cultural Palmares 

Adriano José Lima de Jesus (SP) - Rede Kultafro 

Naira Silva Fernandes (RJ) - ACOBEN 
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Biza Viana (RJ) - Afro-Carioca de Cinema 

Jorge Washington (BA) – Bando de Teatro Olodum 

Coordenação: Arthur Leandro (Colegiado Setorial de Cultura Afro-Brasileira)  

 

 

É atuando como mantenedores da cultura que os/as jovens negros e negras combatem o 

genocídio da juventude afro-brasileira. A forma como esse processo tem acontecido no 

país motivou a 4ª edição do Projeto Escambo Cultural, realizada durante a Teia Cultural 

da Diversidade 2014, em Natal/RN, na tarde de sexta-feira 23/05. Agentes culturais de 

várias partes do Brasil estiveram no debate sobre protagonismo juvenil. 

Representando a Agência Solano Trindade/SP, Thiago Vinícius falou sobre o trabalho 

para o fomento da cultura periférica na Região Sul paulista. Segundo o ativista, a 

agência atua em defesa da diversidade cultural dos povos tradicionais, utilizando a 

economia solidária como fio condutor para o debate sobre a inserção jovem no 

desenvolvimento econômico. 

Mais ação do Estado - Suellen da Silva, jovem de terreiro e integrante do Jongo da 

Serrinha, fez uma provocação a mesa pedindo informações concretas sobre o trabalho 

da Fundação Cultural Palmares (FCP-MinC) e do Plano Juventude Viva para de fato 

solucionar a situação de vulnerabilidade social e econômica da juventude negra. “Já 

falamos demais, queremos ação”, disse. 

“O racismo é o maior responsável pelo genocídio da juventude negra”, considerou 

Geovan Banto, articulador do Plano Juventude Viva. Geovan explicou como funciona o 

Plano , quais ações estão sendo desenvolvidas e as alternativas reais que o Plano pode 

dar. “O que vimos dizendo para o governo é que não queremos somente sensibilidade, 

já temos os dados, estão ai. Queremos agora ações concretas”, concluiu. 

A Rede Mocambo/MA esteve representada nos Fórum por Milton Omiloté. Ele contou 

que o coletivo tem construído novas linguagens e tecnologias para fortalecer os debates 
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sobre territorialidade e tradição. “A educação é historicamente racista. Existe uma 

ideologia da eugenia branca massacrando as nossas crianças e jovens negros”, pontuou. 

Segundo ele, a Lei 10.639/2003 e o Plano Juventude Viva precisam, também, apresentar 

formas de solucionar essas questões. 

Mais espaço para a juventude –  André de Moraes, do Jongo do Dito/SP, falou sobre a 

necessidade de mais protagonismo para a juventude negra, pois “quando a juventude 

não tem espaço, ela vai para criminalidade, pois ali eles encontram”, alertou. André 

conta que logo deixará de ser jovem e espera que outros possam assumir o trabalho que 

vem desempenhando junto a juventude de terreiro. “Somos diversos e o Estado precisa 

entend Do Sergipe,  a jovem de terreiro Everlane Santos contou que o interior do estado 

tem a maior concentração de grupos folclóricos do país. Ela acredita que a juventude 

tem o papel de manter essa cultura na tentativa de desconstruir o imaginário racista que 

ainda os cerca. “O jovem produz e se reproduz e é um direito deles se colocarem como 

continuadores da sabedoria dos mais velhos”, disse. A jovem reconhece as dificuldades 

de abertura de espaços para os jovens e às culturas afro-brasileiras. “Protagonizar a 

cultura no Brasil não é fácil, pois ao mesmo tempo que temos uma cultura diversa, não 

temos espaço para difundi-la”, concluiu. 

Participaram dos debates o dançarino Jefferson Cebolinha, do Bonde do Passinho/RJ, a 

rapper Karol Raiol/SP. A moderação da mesa ficou por conta de Douglas Santos, da 

Fundação Palmares, e Arthur Leandro, do Colegiado Setorial Afro-brasileiro, do 

Conselho Nacional de Políticas Culturais. 

Arte Negra - Unida aos debates sobre juventude, agente culturais negros embarcaram 

nos debates e fortaleceram a presença e a atuação dos jovens no campos das 

manifestações artísticas e culturais afro-brasileiras. “Dignidade e democracia cultural, 

nos negros somos protagonistas dessa história, lutar pela honestidade dessa cultura e 

visibilidade da cultura negra”, disse a atriz Naira Fernandes, integrante do Coletivo 

Akoben. 
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Jana Agnon contou sua experiência na arte cênica e as formas que encontrou para 

driblar o racismo que ainda resiste na profissão. A atriz criticou a política de editais de 

incentivo a cultura e a suspensão dos editais para agentes culturais negros, lançado pelo 

Ministério da Cultura, em parceria com a SEPPIR (Secretaria de Políticas de Promoção 

da Igualdade Racial), “somente o fato de impedir o andamento do processo, vemos o 

racismo institucional o qual estamos inseridos”, disse. Jana falou sobre o coletivo 

Meninas Black Power, que trabalha a valorização da identidade negra em escolas do Rio 

de Janeiro. 

Adriano de Jesus, da Rede Kultafro, falou sobre capacidade da cultura de superar a 

invisibilidade do povo negro. Adriano criticou o embraquecimento das tradições afro-

brasileiras, “nossa cultura tem que ser compartilhada e não apropriada pelo sistema 

branco. A gente enfrenta o racismo encarando o sistema”.  O produtor cultural explicou 

a escolha de contratar mão de obra negra para seus trabalhos, segundo ele, além de dar 

oportunidade o trabalho flui com facilidade. “O processo cultural é colaborativo”, 

considerou. 

O presidente da Fundação Palmares, Hilton Cobra, também participou da mesa e falou 

sobre os projetos que estão em andamento na Fundação, assim como as articulações 

para a construção do Plano Setorial de Políticas Culturais Afro-brasileiras e a 

necessidade urgente de uma política cultural que compreenda as especificidades da 

cultura de matriz africana. 

 

 

Dia 24/ Maio - MANHÃ 

09h – Local: Auditório Principal da Teia 

 

III RODA DE CONVERSA – Marcos Legais  

Cultura Viva (PLC 90/2013) 

Povos e Comunidades Tradicionais de Matriz Africana (PL 7447/2010) 

Mestres (PL 1176/2011) 

Representante do Movimento Social: Marcelo Manzatti e Aderbal Ashogum 

Assessoria da Deputada Federal Alice Portugal – Comissão de Cultura 

Representante da SCDC – Daniel Castro 

Coordenação: Lindivaldo Junior (Fundação Cultural Palmares) 
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QUSTÕES APONTADAS PARA ENCAMINHAMENTOS 

1. Apesar da definição prévia de que o Fórum na TEIA não se um espaço de criação de GT, 

Comissões ETC, de definições políticas a serem encaminhadas. Entendemos que todo o 

debate produzido pela rede configuram subsidio para o trabalho do governo e sua 

articulação com a sociedade. Para o aprimoramento das ações das redes de pontos de 

cultura. Assim como subsídios para a construção do Plano Setorial Afro Brasileira. 

Contribuindo para o cumprimento das metas do Plano Nacional de Cultura. 

2. O Coletivo na Têia entendeu por bem fortalecer a reivindicação do Colegiado Setorial 

Afro Brasileira para a ampliação das cadeiras de cultura afro brasileira no Conselho 

Nacional de Políticas Culturais. 

3. Outro aspecto importante foi a recomendação em envolver os terreiros tombados do 

Brasil nos debates de construção do Plano, indicando que o debate na cidade do 

Salvador/BA aconteça em uma das casas tradicionais tombadas pelo IPHAN. 

4. Recomenda-se a participação dos coletivos que participaram da Teia, no 

acompanhamento dos processos de aprovação da Lei Cultura Viva e de todos os 

marcos legais que fortalecem a institucionalização como ação de Estado do Programa 

Cultura Viva. 

5. Recomenda-se ainda um maior envolvimento dos coletivos afro no plano de ações da 

Rede Cultura Viva Afro Brasileira, de forma a envolver o GT de Matriz  Africana dos 

Pontos de Cultura e o Colegiado Setorial Afro Brasileira do CNPC. 

 

Coordenação do Evento - Fórum de Culturas Afro-brasileiras 
 

Lindivaldo Junior – Diretor de Fomento e Promoção da Cultura Afro Brasileira 

Douglas Santos – gerente da FCP 

Mara Karina – Assessoria de Comunicação da FCP 

Aderbal Asogun – Rede dos Pontos de Cultura / GT de Matriz Africana 

Pai Paulo, Arhur Leandro, Pedro Neto, Bete de Oxum – Colegiado Setorial Afro 

Brasileiro do CNPC. 
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Natal, 23/05/ 2014 
 
UMA POLÍTICA PARA A CULTURA  INFÂNCIA1  
  
Introdução: 
  
A aprovação do Plano Nacional de Cultura/PNC -2012 – em especial o 
estabelecimento da Meta 47 – abre, pela primeira vez na história do país, uma 
perspectiva para a elaboração de uma política pública voltada especificamente 
para a Infância, ao mesmo tempo em que cria a oportunidade inédita de se 
conceber uma política de Estado que ultrapasse períodos governamentais e 
possa romper a descontinuidade que marca o nosso processo histórico, no 
campo da Cultura. 
Atento a este novo momento nacional, um GT de profissionais da área de todas 
as regiões do Brasil – de experiência reconhecida, que vem, há longo tempo, se 
empenhando nesta conquista, em debate publico aberto na Teia da 
Diversidade/2014, considerou enfatizar seis propostas prioritárias e ações que 
assegurem os direitos fundamentais do direito da infância.  
Entende este gesto como uma contribuição da sociedade civil, como uma oferta 
de parceria entre vários setores da cultura infância, nascida do 
comprometimento com uma causa comum: a aposta na diversidade, preservando 
a unidade – um desafio tipicamente brasileiro, diante da dimensão do nosso 
espaço continental e da variedade de vivências que este espaço abriga. 
 
  
Fundamento: 
 
Consideramos a Cultura Infância como transversal a todo o Ministério da Cultura 
e entendemos a rica diversidade cultural brasileira que constitui a identidade 
nacional como o suporte fundamental para o desenvolvimento de suas ações, 
também em articulação com as demais pastas.  
Com base nesta percepção, sugere-se a implantação inadiável de uma política de 
Estado em relação à Cultura Infância, sem prejuízo de ações periódicas de cada 
gestão governamental certamente e igualmente atenta às exigências de cada 
contexto específico. 
É importante garantir uma ação permanente de cidadania e identidade cultural, 
com a sensibilização e formação continuada de novos protagonistas, as nossas 
crianças.  
 
Com base nos argumentos anteriores e com o objetivo de contribuir, no campo 
cultural, para a instituição de uma política de Estado, voltada para a Infância, 
propomos: 
 

                                                        
1 Documento completo “Uma Politica Pública para Cultura Infância” (em anexo) 
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Proposta 1 
 
Centro de Referência Nacional Cultura Infância 
 

Criar um órgão específico que se ocupe da politica pública de Estado da 
Cultura Infância (Centro de Referência Nacional Cultura Infância), 
garantindo a inclusão no organograma do MINC. 
 
O Centro de Referência Nacional Cultura Infância deverá considerar em 
seu primeiro quadro de gestão, profissionais multidisciplinares - de 
trabalho reconhecidamente comprovados - preferencialmente que 
contribuíram com a elaboração de uma política pública para a Cultura 
Infância. 
 
- Oferecer condições para a irradiação da Cultura da Infância (extensiva 
à Adolescência), por meio de ações multidisciplinares, continuadas e 
transversais a todo o Ministério da Cultura, compondo interfaces com as 
demais pastas, outros órgãos e empresas; 
- Propiciar a descentralização e a difusão das atividades por delegação 
de competência a Centros de Referência, estrategicamente localizados 
nas diversas Unidades Federadas; 
- Promover a implantação, o acompanhamento e a sustentabilidade do 
PLANO, inclusive quanto a: 

 espaços físicos apropriado às atividades e 
 recursos orçamentários compatíveis com a proposta; 

- Elaborar, com a colaboração da sociedade civil, políticas públicas para 
crianças e jovens, mediante a ampla participação dos diversos segmentos 
artísticos e culturais envolvidos; 
 - Sensibilizar e formar público infantil e juvenil no Brasil; 
- Motivar público infantil e juvenil para a atuação como protagonista; 
- Fortalecer a diversidade de linguagens culturais e a busca articulada de 
novas práticas educativas, incluindo ainda a formação de agentes 
multiplicadores do magistério. 

 
Ações:  
1. Atuação programática baseada nas vertentes da Cultura (Patrimonial e 

Ação Cultural), envolvendo as alternativas Fomento, 
Comunicação/Divulgação e Circulação; 

2. Atuação em rede, valorizando parcerias; 
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3. Diversidade de protagonismo, também com a introdução de propostas 
inéditas, representativas das ricas manifestações culturais da Infância 
brasileira; 

4. Amplitude que busca, progressivamente, transpor as fronteiras nacionais, 
iniciando por maior aproximação e intercâmbio com os países latino-
americanos limítrofes, sem prejuízo de outras alternativas de viabilização 
possibilitadas por eventuais condições favoráveis. 
 
 
Proposta 2 
 
Quintais do Brincar 

 
- Incentivar e assegurar a criação de áreas para o brincar espontâneo, não 
dirigido pelos adultos, em locais que mantenham programações culturais 
para as crianças, e disseminar o brincar, por transmissão oral, com suas 
brincadeiras e brinquedos.  
- Fomentar, por meio de editais, a criação de espaços dedicados à Cultura 
da Infância em vários lugares do país – tanto nas pequenas cidades, 
quanto nos grandes centros.  
 
Justificativa:  
- Necessidade urgente de preencher uma lacuna na relação 

criança/sociedade e preservar o espaço livre da criança através da 
linguagem universal do brincar, valorizando, assim, a autoestima e o 
fortalecimento da identidade cultural local (tanto em grandes centros 
urbanos, quanto em zonas rurais, ribeirinhas, territórios indígenas, 
quilombolas e ciganos), pensando a Infância brasileira em toda a sua 
pluralidade. 

 
Proposta 3 
 
Altamente Recomendável: Escola 
  

Implantação do Projeto Nacional de Circulação de Espetáculos, Filmes, 
Conteúdos Digitais Interativos, Exposições e Feiras de Excelência 
(Infanto-Juvenis), em articulação com a rede escolar, ampliando, 
progressivamente, o seu raio de ação e de variação de protagonismo e 
linguagens artísticas; 
 

Proposta 4  
 
Museu da Infância/Núcleo de documentação 
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- Criação e manutenção de espaço nacional propício à preservação de 
brincadeiras e brinquedos que compõem o rico acervo de manifestações 
regionais, bem como dos modos de vida e formas genuínas de entretenimento 
infantis, tão diversas, espalhadas pelo país inteiro. 
Justificativas:  
- Necessidade de preservação da memória brasileira com resgate do enorme 
conjunto de atividades características e peculiares de diferentes contextos 
nacionais. 
- Registros sobre a criança brasileira de hoje, pela vivência do tempo presente, 
assegurando a memória histórica. 
Abertura de perspectiva ilimitada para a pesquisa acadêmica, e formatação de 
redes. 

- Núcleo de documentação, compreendendo a digitalização de imagens 
e a captação de depoimentos dos grandes mestres da Infância, assim 
como depoimentos das crianças de hoje, criando acervo desta 
memória histórica, até agora inexistente 

 
 
 
 
 
 
Proposta 5 
 
Reconhecimento aos mestres 

 
Disponibilizar espaços e promover ações que oportunizem a transmissão do 
conhecimento tradicional dos mestres da cultura popular e da cultura infância 
(em geral) para as crianças, nos espaços e escolas públicas. 

 
Assegurar a esses mestres a continuidade de seus trabalhos através  de  
(Não existe, até hoje, nenhum mecanismo de editais que diferenciem e valorizem 
os mestres da Cultura da Infância. 
 
Proposta 6 
 
Lugar de criança é (também) no orçamento 
 

Garantir dotação orçamentaria para recursos a serem destinados à 
execução das estratégias e ações para a Cultura Infância dos Planos 
Setoriais, conforme o estabelecido na META 47 (do PNC), 
entendendo criança como prioridade absoluta, ainda em 2014, para 
todo o período do PNC. 
 
GT Nacional Cultura Infância 
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Representados na Teia por: 
Cecília C. B.  Cavalcanti 
Lydia Hortélio 
Fabio Rocha Pina 
Karen Acioly 
Luiz Carlos Vasconcelos 
Lúcia Coelho 
Miguel Vellinho 
Luiza Lins 
Clarice Cardel 
Claudia Werneck 
Emidio Sanderson 
Osiel Gomes 
Patricia Dornelles 
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BALANÇO SITUACIONAL DE CREDENCIAMENTO 

Matriz Africana 42 

Acessibilidade (incluso acompanhante) 59 

PVP 3 

Pessoas Idosas 16 

Colegiados (exceto Culturas Populares e Indígenas) 22 

Pontos de Memória (25) e Pontos de Leitura (12) 37 

LGBT 16 

Culturas Populares (8) e Movimento Junino (7) 15 

Educação 57 

Ciganos 56 

Juventude 5 

Infância 8 

Bolsistas 62 

Comunicação e Imprensa 83 

Gestores (Estaduais e Municipais) 201 

Convidados SEC (gestores CEUs) 40 

Convidados Internacionais 7 

Convidados de Oficinas e Palestras 41 

Mostra Artística 527 

Feira solidária 19 

Ação Griô 8 

Indígenas 66 

Oficinas Selecionadas 18 

Participantes espontâneos 256 

Delegados - Pontos de Cultura 615 

CNPdC 41 

Representantes de Pontos de Cultura Presentes aos Fóruns 
Estaduais 

136 

Representantes de outros Pontos de Cultura 47 

Representantes de Redes Municipais e Estaduais 20 

Apoio 173 

Pessoal MinC 86 

Representantes de outras Comissões 6 

Representantes de outros órgãos 28 

Não identificados 140 

Consultores e Curadores 8 

Total 2964 
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RESUMO 

 

A inclusão de imigrantes nos Conselhos Participativos das Subprefeituras de São Paulo,            

por meio da criação do cargo de Conselheiro Extraordinário nestes órgãos (Decreto n°.             

54.645, 29/11/2013), merece um olhar cuidadoso, visto ter sido esta uma medida que             

visava “(...) garantir a participação dos imigrantes moradores da Cidade”, segundo consta            

do decreto supra. Surge, portanto, entre outras, a questão dos limites à participação que              

as pessoas encontram em função de fatores externos, tais como o seu ‘status’ migratório,              

no território. A fim de elucidar esse ponto, esse trabalho investiga o processo de criação               

desse cargo, bem como alguns de seus desdobramentos, utilizando como referencial a            

teoria do reconhecimento e como premissa os Direitos Humanos das pessoas migrantes. 

Palavras-chave: Direitos Políticos, Imigrantes, Participação, Pessoa, Reconhecimento. 
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INTRODUÇÃO  1

 
 
A criação de Conselhos formados unicamente por membros da sociedade civil já            

estava prevista na Lei Orgânica do Município de 1990. Esta Lei, apesar de prever as               

principais atribuições do que se convencionou chamar ‘Conselho de Representantes’, no           

entanto, deixava em aberto a sua regulamentação e a sua territorialização, principalmente            

por não definir os limites das áreas administrativas mesmas do município de São Paulo,              

conforme se percebe pelo seu Artigo 54: “A cada área administrativa do Município, a ser               

definida em lei, corresponderá um Conselho de Representantes”. 

Mais de dez anos após a criação das Subprefeituras, a Lei n°. 15.764 de 27 de                

maio 2013, em seu artigo 34, cria os Conselhos Participativos e prevê as atribuições dos               

Conselheiros enquanto cargos destinados apenas à sociedade civil. Em vez de criar,            

porém, instâncias previstas na Lei Orgânica de maneira definitiva, a normativa de 2013             

afirma que: “Os Conselhos de que trata o “caput” subsistirão até que os Conselhos de               

Representantes de que tratam os arts. 54 e 55 da Lei Orgânica possam validamente              

existir e estarem em funcionamento.” Em que pese terem sido criadas, pois, estruturas de              

transição para a realização plena da Lei de 1990, por esta nova lei foi oficializada de vez                 

a territorialização daqueles Conselhos, ao determinar que seus representantes residam          

no distrito correspondente à área da Subprefeitura onde desempenharão o mandato. 

Para significativa parcela da sociedade civil paulistana, a criação dos Conselhos           

Participativos pela Prefeitura de São Paulo, ainda que tardia, foi tida como um ‘avanço’ ,              2

entre outros, por ampliar o seu controle sobre os gastos públicos das Subprefeituras,             

órgãos que exercem o governo local no Município. Estes órgãos, no geral, possuem de 19               

1 Submetido à banca do II Encontro Internacional PDPP (Campinas, 2015) sob o título “Resumo Expandido”. 
2 GOES, Airton. Definição das obras a serem realizadas pelas subprefeituras passará pelo Conselho              
Participativo. IN: Nossa São Paulo, 03/12/2013. Link: http://www.nossasaopaulo.org.br/portal/node/48742        
(último acesso: 18/03/2015) 

2 
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a 51 membros por bairro, de acordo com o tamanho da população, sendo em média um                

representante para cada 10 mil habitantes nas 32 subprefeituras .  3

Quando do anúncio das primeiras eleições para os Conselhos Participativos da           

Cidade, setores do Governo Municipal, pressionados por fração dessa sociedade civil           

ligada a movimentos de imigrantes, buscaram então inserir a população migrante nesse            

processo. Isto só não foi alcançado logo na primeira eleição, dia 8 de dezembro, em               

virtude de para esta etapa já estar previsto o convênio com o TRE-SP (Tribunal Regional               

Eletioral de São Paulo), que nos seus processos exige a posse do título eleitoral, um               

documento constituicionalmente proibido para imigrantes no Brasil (Art. 12, CF 1988).  

Pela atual legislação, não possuem direitos políticos os condenados por sentença           

criminal transitada em julgado que determine a perda de direitos políticos, os menores de              

dezesseis anos, dentre outros, como os estrangeiros. A exclusão destes se dá devido ao              

critério da exigência da nacionalidade como condição para o exercício da cidadania. No             

entanto, diversos Estados tem passado do alistamento eleitoral baseado apenas no           

critério da nacionalidade para o da residência, compreendendo que dessa exigência           

decorre a grave negação de direitos políticos a milhares de pessoas que atualmente             

compõe, por exemplo, a população brasileira. 

No decorrer de 2013, os trabalhos internos do governo municipal prosseguiram           

para realizar um processo eleitoral que permitisse aos imigrantes exercício do cargo com             

isonomia e com início no mesmo mandato que os Conselheiros já eleitos, o que foi obtido                

com a publicação do Decreto Municipal n°. 54.645, de 29/11/2013. Esta eleição ocorreu             

enfim no dia 30 de março de 2014, na região central do Município. 

Apesar do pouco tempo transcorrido para a mobilização de toda a comunidade            

imigrante, ao todo 1.710 imigrantes compareceram à Praça das Artes para eleger 20             

representantes dentre 49 candidatos que concorriam a vagas nos Conselhos de 19            

Subprefeituras. Quanto aos candidatos, havia nove mulheres; um solicitante de refúgio;           

3 Secretaria Executiva de Comunicação. Conselho Participativo abre espaço inédito para imigrantes; confira              

os eleitos. IN: Prefeitura São Paulo, 30/03/2014. http://www.capital.sp.gov.br/portal/noticia/2092#ad-image-0        

(último acesso: 18/03/2015) 
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onze candidatos na Subprefeitura da Sé (a única com duas vagas) dentre 19             

Subprefeituras, e cerca de 16 nacionalidades distintas. Para votar, bastou aos eleitores            

apresentar um documento oficial de identidade com foto, o qual poderia, inclusive, ser             

válido apenas no país de origem. 

Quando observamos as nacionalidades dos Conselheiros imigrantes eleitos, com         

mais da composta metade por latinoamericanos, não podemos deixar de questionar o            

impacto desse processo na luta pelos direitos políticos de imigrantes no Brasil, único país              

da América do Sul (exceto Suriname e Guiana; vide Anexo I) onde, mesmo em situação               

migratória regular, imigrantes não acessam mecanismos oficiais de participação em          

nenhuma instância, nem mesmo municipal . Mais avançados ainda nesse sentido são os             

Estados escandinavos, que, ao tratar da matéria, garantiram a todos os residentes os             

direitos de votar e ser votado, reconhecendo tratar-se de direito fundamental. 

Este trabalho segue estruturado em três partes. De início, um panorama traça o             

modo como evoluiu, ao longo dos anos, o debate a respeito dos direitos políticos dos               

imigrantes, principalmente na Europa, ao mesmo tempo em que levanta preocupações           

sobre como se insere o Estado Brasileiro no contexto contemporâneo de restrições            

migratórias. Essas restrições tendem a aumentar globalmente por uma série de fatores,            

como a intensificação da globalização, a melhora nos transportes e a maior desigualdade             

econômico-social entre Estados, com um aumento substancial dos fluxos migratórios, os           

quais historicamente foram tratados como válvula de escape para crises econômicas. 

Na segunda parte, o referencial teórico e os principais conceitos de uma teoria             

bastante influenciada pela Teoria Crítica, a teoria do reconhecimento, tece contribuições           

ao debate do reconhecimento dos imigrantes enquanto sujeitos de direitos. Expoentes           

dessa escola teórica, Mauss e Honneth emprestam a suas análises a profundidade            

característica do pensamento crítico, especialmente quando investigam as origens e os           

devires de um conceito tão caro ao Direito como o de pessoa. 

A terceira e última parte aborda tanto o processo de criação desses órgãos como              

o processo eleitoral específico dos imigrantes nos mesmos, traçando reflexões sobre           

4 
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essa experiência sui generis de ampliação dos direitos políticos dos imigrantes, ainda            

que restrita ao plano do governo local, para o cenário brasileiro da participação social. 

Espera-se, assim, evidenciar que a mera possibilidade de participação política          

afigura-se não como benesse estatal, mas como o reconhecimento de direitos humanos            

básicos entre pessoas das quais o Estado demanda iguais deveres, mas não permite de              

igual forma opinar sobre os gastos públicos ou os rumos tomados pela sociedade em              

que vivem, a exemplo do que foi inclusive o mote da Guerra de Independência Americana               

no século XVIII, simbolizada pelo adágio “no taxation without representation”.  4

A lei brasileira, todavia, ainda é muito restritiva, de modo que a luta pelos direitos               

políticos dos imigrantes ainda concentra muito de sua força na luta pelo direito ao voto, o                

que é certamente uma perda para o direito à participação social destas pessoas. 

 

 

Parte 1. Dos direitos políticos dos imigrantes 

 

Contexto Geral 

 

O debate sobre direitos políticos dos imigrantes não é fácil. Segundo o Conselho             

da Europa: “(...) embora a integração de imigrantes e estrangeiros residentes tenha            

crescido consideravelmente em termos econômicos, sociais, culturais e educacionais,         

sua participação política sempre foi motivo de muita controvérsia” (CoE, 2001, par. 7). 

Desde a Grécia Antiga, os direitos políticos nos sistemas de organização social            

estiveram quase sempre reservados apenas a uma parte da população, excluindo todos            

aqueles que não eram considerados detentores de direitos. Nessa situação, mulheres,           

crianças, escravos, estrangeiros, bem como os excluídos em função de critério censitário            

ou pertencimento a dado grupo social, não possuíam direito à participação política. 

A partir das “modernas Declarações de Direitos” - nomeadamente, as produzidas           

pela Revolução Francesa de 1789 e pela Independência dos Estados Unidos de 1776 -              

4 “Nenhum imposto sem representação”, tradução livre do original, em Inglês.  
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decorreu o reconhecimento da “igualdade formal”, embutida na fóormula de que “todos            

são iguais perante a lei” (PIOVESAN, 2013, p. 289), reduzindo ainda mais a segregação              

política dessas parcelas sociais. Aos imigrantes, que já eram grande parte da população             

dos Estados americanos, coube a inserção social mediante naturalização.  

Em todo século XIX e início do século XX, há uma “internacionalização em sentido              

amplo (...), embora fragmentada e com motivação diversa” do tema dos direitos humanos             

(CARVALHO RAMOS, 2013, p. 51). Tal processo culminou na adoção por grande parte             

dos países da Carta Internacional dos Direitos Humanos na segunda metade do século             5

XX. Nesse momento, então, os direitos políticos vieram a ser consagrados como parte             

“indivisível, interdependente e inter-relacionada” (PIOVESAN, 2013, p. 148) do que viria a            

ser o arcabouço costumário do Direito Internacional dos Direitos Humanos.  

Aliado a este, o constitucionalismo moderno, em especial aquele decorrente da           

formação da constituição e da cidadania europeia, promoveu uma evolução no conceito            

de cidadania, trazendo a residência como requisito para seu exercício. Um exemplo claro             

desta evolução é encontrado na Constituição Portuguesa de 1976, que concedia direitos            

políticos aos nacionais provenientes de Estados que tinham a Língua Portuguesa como            

oficial. Esta medida revela ainda, todavia, uma política discriminatória, que utilizava como            

critério uma mera convenção de afinidade entre Estados. 

Na Europa, essa perspectiva tem sido revista e discutida desde pelo menos            

meados dos anos 1980, quando a Comissão Europeia se posicionou do seguinte modo:             

“(...) a pedra fundamental da democracia é o direito dos eleitores de regularmente eleger              

os seus representantes em tempos regulares. Se o direito de voto deve ser realmente              

universal, ele deve ser concedido a todos os residentes em determinado território (...)”             

(AEI, 1986, p. 7). 

Com o advento da União Europeia e a determinação de garantir a residentes em              

Estados membros seus direitos políticos, foram promovidas reformas constitucionais em          

diversos países, como em Portugal (texto constitucional de 1997, arts. 15, 4 e 15, 5) e na                 

5 A Carta é composta pela Declaração Universal de 1948 e seus dois Pactos Internacionais decorrentes: o                 
Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos e o Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos,              
Sociais e Culturais, ambos adotados pela Assembleia Geral da ONU em 1966. 
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Bélgica, por exemplo. Nesta última, nacionais de qualquer Estado possuem o direito de             

voto após um período de residência de cinco anos.  

Fica clara, assim, a raiz do uso político que diversos Estados fazem do quesito de               

nacionalidade para exercício da cidadania. O escritor Galeano sintetiza essa contradição           

em um de seus contos, quando afirma que, historicamente: 

“El pánico a la pérdida del empleo es uno de los miedos más             
poderosos entre todos los miedos que nos gobiernan en estos          
tiempos del miedo, y el inmigrante está situado siempre a mano a            
la hora de acusar a los responsables del desempleo, la caída del            
salario, la inseguridad pública y otras temibles desgracias.”        
(GALEANO, 2005, p. 13) 

 

A negação de direitos políticos a imigrantes, portanto, representa uma violação ao            

sistema internacional de direitos humanos. Nessa linha, diversos Estados tem passado           

do alistamento eleitoral baseado no critério da nacionalidade para o da residência,            

compreendendo que do primeiro decorre a grave negação de direitos políticos a milhares             

de pessoas que atualmente compõem, por exemplo, a população brasileira. 

 

O caso brasileiro 

A imigração é fenômeno recorrente na história brasileira e tem se acentuado nas             

últimas décadas. Ainda que dados oficiais disponíveis careçam de maior precisão por            6

desconsiderar a parte de migrantes indocumentados, é factível que o total de imigrantes             

residentes tem crescido, pelo menos, nos últimos dez anos (IBGE, 2010, p. 8). 

Entre os fatores apontados para esse crescimento, é recorrente apontar o papel            

econômico desempenhado pelo Brasil, a sétima economia desde 2012, como fator           

central na atração de imigrantes em busca de melhores condições de vida. Sendo um              

país construído por imigrantes, no entanto, é impossível quantificar a imensa contribuição            

recíproca de todos os povos que aqui vivem, trabalham e recolhem impostos para a              

consolidação e o crescimento da economia brasileira. 

6 Dados do SINCRE de janeiro de 2014, obtidos mediante a Lei de Acesso à Informação (acervo pessoal),                  
apontam para a existência de 561.912 pessoas em situação migratória regular no Estado de São Paulo. 
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O imigrante em solo brasileiro, contudo, ainda é visto na acepção originária do             

termo ‘estrangeiro’ (o estranho, o diferente, o de fora), ou seja: como aquele que não faz                

parte de certo local. Pela atual legislação (Constituição Federal, Art. 14, § 2º), estão os               

estrangeiros impedidos de alistar-se como eleitores. Desta feita, ainda que residam de            

forma permanente e se submetam regularmente ao ordenamento jurídico brasileiro, os           

imigrantes não são considerados cidadãos plenos, tendo restritos seus direitos políticos. 

As exceções a essa regra são, porém, constatadas no próprio texto constitucional,             

como se percebe da exceção aberta aos portugueses enquadrados no art. 12 §1º, pelo              

qual, portugueses com residência permanente podem gozar dos mesmos direitos que os            

nacionais, desde que haja reciprocidade de direitos . 7

Neste ponto, cabe uma pausa para a precisão conceitual dos termos da discussão             

sobre a participação política dos imigrantes, à luz da teoria do reconhecimento mútuo. 

 

 

Parte 2. Do reconhecimento dos imigrantes 

 

Referencial Teórico 

A discussão ora proposta não se dá, de forma alguma, isoladamente. Buscou-se            

uma linha consoante à crítica, subjacente a esse artigo, à legislação migratória brasileira             

que, embora vigente, tem sido apontada como arcaica e ambígua , especialmente no            8 9

tocante a pessoas imigrantes. 

Nesse sentido, foram privilegiados autores que discutam o que torna um ‘indivíduo’            

em um ‘sujeito de direitos’ na contemporaneidade, representantes da chamada ‘teoria do            

reconhecimento mútuo’. Segundo Marcos Nobre, tal teoria está inserida na epistemologia           

da ‘Teoria Crítica’, pois: “(...) não se limita a descrever o funcionamento da sociedade,              

7 Determina que os portugueses com residência permanente no País possam ser concedidos os direitos               
inerentes ao brasileiro, salvo as exceções constitucionais, como o direito a eleger Presidente da República.  
8 Até a data de publicação do presente artigo, o Estatuto do Estrangeiro, de 10/12/1981, segue vigente. 
9 Importante notar que o Estatuto do Estrangeiro (1981) convive com uma Constituição (1988) e leis do                 
período democrático, como a Lei federal n. 9474/1997, de implantação do Estatuto dos Refugiados de 1951. 
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mas pretende compreendê-la à luz de uma emancipação ao mesmo tempo possível e             

bloqueada pela lógica própria da organização social vigente.” (HONNETH, 2003, p. 7). 

Os teóricos do reconhecimento mútuo são portanto muito sensíveis à questão da            

mobilização social. O próprio Hans Joas, teórico ilustrativo nesse sentido, dedica um            

capítulo da obra A Sacralidade da Pessoa à questão saber de como as experiências se               

convertem em direitos e disserta sobre a gênese de movimentos sociais transnacionais,            

como no caso do abolicionismo, nos séculos anteriores (JOAS, 2012, p. 136). 

O princípio da não-discriminação apresenta-se como basilar para os teóricos do           

reconhecimento, para que todas as pessoas em uma dada sociedade possam ser            

consideradas seres humanos, sujeitas de direitos e deveres equivalentes, e que, vivendo            

em comum tenham garantida a sua dignidade. A discriminação, segundo essa linha de             

pensamento, causaria ferimentos, em última instância, à dignidade da pessoa humana.  

Nesse sentido, outro expoente dessa teoria, Axl Honneth afirma que: “(...) a            

integridade dos seres humanos, vulneráveis como eles são a ferimentos causados pelo            

insulto e o desrespeito, depende de receberem aprovação e respeito dos outros”            

(HONNETH, 1992, p. 188) . 10

À luz dessa ideia inicial, são traçados infra alguns conceitos que podem auxiliar na              

compreensão da dimensão da participação social e política dos imigrantes em nossa            

sociedade. 

 

Principais conceitos 

Na sua discussão sobre o reconhecimento, Honneth define ‘direitos’ enquanto: “(...)           

reivindicações individuais que uma pessoa pode legitimamente esperar que a sociedade           

cumpra, uma vez que, como membro de pleno direito de uma comunidade, ele tem o               

mesmo direito de participar de sua ordem institucional” (HONNETH, 1992, p. 190-191) . 11

10 No original, em Inglês: “(...) the integrity of human subjects, vulnerable as they are to injury through insult                   
and disrespect, depends on their receiving approval and respect from others.”. 
11 No original, em Inglës: “(...) ‘rights’ to signify those individual claims that a person can legitimately expect                  
society to fulfil, since, as a full-fledged member of a community, he has an equal right to participate in its                    
institutional order.” 
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Em que pesem as ressalvas ao seu “eurocentrismo”, essa definição inicial pode            12

auxiliar a elucidar algumas questões nesse debate, tais como a distinção entre pessoa e              

sujeito de direitos, bem como a situação das pessoas imigrantes em nossa sociedade             

no campo dos direitos políticos. 

No conceito de pessoa citado por Honneth supra, Marcel Mauss encontra indícios            

de que, no sentido original (“máscara”, em Latim), seu uso mais comum “(...) deve ter sido                

reservado por muito tempo às famílias patrícias, e de fato - ainda mais que de direito -                 

parece nunca ter se estendido muito na plebe.” Nesse misto de “máscaras e nomes,              

direitos individuais a ritos, privilégios” (MAUSS, 2003, p. 385-388), notamos o uso da             

palavra pessoa servindo à distinção entre nacionais e estrangeiros, com alguma função            

social na manutenção do status quo. 

Transpondo essas distinções para os dias atuais, o texto Constitucional de 1988,            

por exemplo utiliza os vocábulos nacional e cidadão em acepções distintas, ainda que a              

nacionalidade seja requisito para a cidadania . Com isso, traz grande prejuízo para as             13

pessoas que não se enquadram no critério de nacionalidade, em que pese o fato, acima               

debatido, de que este se tenha tornado obsoleto no contexto atual, não mais atendendo              

às demandas sociais existentes em um mundo cada vez mais globalizado.  

Nesse campo específico, Alain Supiot afirma que os direitos políticos representam           

a inserção da pessoa na vida social da comunidade, a tal ponto que, citando Hannah               

Arendt e sua lição extraída da experiência do totalitarismo: "(...) 'o primeiro passo             

essencial na estrada que leva à dominação total consiste em matar no Homem a pessoa               

jurídica'." (SUPIOT, 2008, pp. x-xi) 

Cumpre enfatizar que o conjunto dos direitos políticos não pode ser reduzido ao             

direito ao voto, embora este se sobressaia muitas vezes , fundamental que parece ser             14

para acessar os demais. No caso da eleição de imigrantes em foco, por exemplo, os               

eleitos estão ampliando seus direitos políticos para além do exercício eleitoral, posto que             

tomam posse em uma instância de governo oficial do Município.  

12 Vide em Bibliografia, a esse respeito, o artigo de Luanda Schramm (2014), em especial as págs. 46-51. 
13 A cidadania seria, neste contexto, a participação política do nacional na sociedade.  
14 Ver, por exemplo, a esse respeito, o artigo XXI da Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948). 

10 

Anais II Encontro PDPP -  Página 177



Quando o caminho para a participação social e política está igualmente aberto a             

todas as pessoas, independentemente da sua situação migratória ou de outros fatores, e             

em todos os “campos” dos direitos humanos, sem a exclusão de direitos políticos, por              

exemplo, então podemos falar em uma sociedade que reconhece a todos e a todas              

enquanto sujeitos de direitos, e não apenas como pessoas ou indivíduos. 

 

 

Parte 3. Do processo eleitoral dos imigrantes 

 

Histórico 

 

A participação política é atualmente uma forte revindicação dos movimentos de           

imigrantes, principalmente na América Latina, onde a transição democrática após o final            

da Guerra Fria praticamente deixou essa questão intocada. A sua organização em torno             

desse e de outros temas da mobilidade humana é, como não poderia deixar de ser, em                

grande medida, a de uma rede transnacional. 

Atualmente essa rede possui força suficiente para estar presente em organizações           

internacionais, como demonstra o Diálogo de Alto Nível da ONU sobre migrações (2013),             

bem como em blocos regionais como o Mercosul, a ALAC, entre outras. Este é o caso,                

por exemplo, da rede “Espacio Sin Fronteras” que, desde 2008, articula mais de trinta              

organizações de toda a América do Sul em torno das migrações (ESF, 2013, p. 7). 

Membro dessa rede, o Fórum Social pelos Direitos e Integração dos Migrantes no             

Brasil (FSDIBr), composto por cerca de trinta organizações que lidam com e / ou são               15

formadas por imigrantes, esteve presente ao dia da eleição dos imigrantes, na Praça das              

Artes, para lançar uma campanha cujo nome já explicita a luta: “Aqui Vivo, Aqui Voto” .  16

Foi o caso, por exemplo, da mobilização acerca do dispositivo do porte de título de               

eleitor na criação dos Conselhos Participativos (Lei nº. 15.764/2013, Art. 34). Sendo            

15 Site do FSDIBr: http://fsidhsmigrantes.wordpress.com/instituicoesintegrantes/ (último acesso: 18/03/15) 
16 Notícia: “Ato Político Cultural lançará Campanha pelo Direito ao Voto dos Imigrantes no Brasil”. IN: Site                 
do FSDIBr, 26/03/2014. Disponível no link: http://bit.ly/1H2n1cx (último acesso: 18/03/15) 
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marco na história da cidade de São Paulo, esses órgãos, que já estavam previstos na Lei                

Orgânica do Município de São Paulo de 4/4/1990 (Seção VIII), não poderiam deixar de              

contemplar também os imigrantes. Sua participação nesse processo enfim tornou-se          

compromisso público do Executivo, pelo então Prefeito Fernando Haddad , que assinou           17

o Decreto nº. 54.645 a 29 de novembro 2013, o primeiro dia da I Conferência Municipal                

de Políticas para Imigrantes da cidade de São Paulo. 

Esse documento foi histórico ao permitir aos imigrantes, pela primeira vez em            

qualquer esfera e nível de governo brasileiro, votarem e serem votados para compor um              

órgão oficial de gestão. O Art. n° 12 foi mais além, permitindo de fato a indocumentados                

exercerem seu direito ao voto, bastando, para tanto, apresentar a cédula de identidade             

do país de origem no ato eleitoral.  

Ainda, em todo o texto, esse Decreto dialoga com o anterior Decreto 54.156/13,             

como para reafirmar que ambos os processos elegerão Conselheiros com iguais deveres            

e direitos nestes órgãos. O número de cadeiras a serem criadas, por exemplo, segue              

critério do Censo 2010 (art. 2º), aplicado tanto para os candidatos quanto para eleitores.              

Aos imigrantes, enfim, foi permitido autodeclarar sua residência conforme seus Anexos -            

disponíveis, grande medida, no ato da inscrição, nas Subprefeituras, e no dia da eleição. 

Dessa forma, embora a ausência de título de eleitor, elencada nas justificativas            18

do novo processo eleitoral, tenha limado deste processo os brasileiros naturalizados,           

esse texto virtualmente deixou em aberto a candidatura de todos os imigrantes residentes             

na cidade de São Paulo, sendo realmente inovador nesse sentido. 

Note-se, enfim, que, independentemente da situação migratória, foi garantida a          

isonomia, ou seja: que todos possuam iguais direitos e deveres dentro dos Conselhos.             19

Isto se deve, em parte, ao modo como foi feito o processo eleitoral para esses órgãos. 

 

17 Notícia: “Imigrantes e pessoas em situação de rua têm lugares garantidos nos Conselhos Participativos”.               
IN: http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/direitos_humanos/migrantes/noticias/?p=153431  
18 Cf. Preâmbulo do Dec. 54.645/2013, onde menciona o convênio com o TRE-SP na eleição anterior. 
19 Para atribuições dos Conselheiros, vide Art. 34º da Lei n. 15.764, de 27 de maio 2013, de onde o texto do                      
Art. 4º do Decreto 54.156 de agosto de 2013 e seus atos normativos relacionados: o Dec. nº 54.360/2013                  
(altera os arts. 5º e 6º e acrescenta os arts. 9º-A e 9º-B) e o Dec. nº 54.457/2013 (altera o art. 6º, §1º).  
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O processo eleitoral dos imigrantes 

A publicação do Decreto nº. 54.645/2013 provocou reações bastante divergentes          

na população paulistana. A título ilustrativo, reproduzo abaixo algumas falas interessantes           

que podem ser encontradas no Diário Oficial da Cidade de São Paulo do dia 11/12/2013: 

“Uma eleição só para imigrantes, para a cidade toda, é um desatino            
administrativo por parte da Prefeitura, da qual faço parte. Um          
representante dos imigrantes para o Conselho da Prefeitura é uma          
coisa que poderia fazer entre os imigrantes. Imagine oito milhões de           
paulistanos votando para escolher a representação dos imigrantes.        
É um excesso de democratização. Se vão usar as urnas do TRE,            
são os oito milhões. Os imigrantes não são nem cadastrados no           
TRE. Como vão votar?” (DOM, op.cit., p. 74, grifo meu) 

 

Duas considerações acerca dessa fala, extraída de reunião do Conselho Municipal           

de Habitação (CMH, segundo ata do dia 03/12/13, devem ser feitas. Em primeiro lugar,              

que faltou clareza a respeito do Dec. 54.645/2013. O seu Art. 10° afirma que só serão                

eleitores os imigrantes residentes na Cidade. Assim não serão “oito milhões”, e nem os              

“paulistanos” propriamente ditos, que votarão nessas eleições. O mesmo texto, no Art. 7°,             

indica que as eleições utilizarão “cédulas de votação”, e não as urnas do TRE. 

Some-se à essa falta de clareza acerca do Decreto a coincidência de datas das              

eleições do Conselho Participativo e do CMH, ambas marcadas para ocorrerem no dia             

30 de março de 2014, e está criado o cenário ideal para a confusão que, à primeira vista,                  

soa um discurso altamente xenófobo. De fato, nas atas das reuniões seguintes, quando             

os membros do CMH parecem ter clareza a respeito da real dimensão da eleição dos               

imigrantes, esse gradativamente deixa de ser um ponto de pauta. 

Outras reações merecem destaque, então, pelos motivos contrários. Escolhi aqui          

falar de um momento registrado no Conselho Participativo da Subprefeitura de Butantã, a             

três dias da eleição dos imigrantes, e publicado no Diário Oficial do dia 30 de abril 2014: 

“(...) o Cons. Roldão Soares, apresenta o Sr. Werner Regenthal,          
presente a reunião, informando que ele será candidato pelo Butantã          
a vaga Extraordinária de Conselheiro Imigrante, eleição esta que         
acontecerá no próximo dia 30 de março e para a qual apenas            
imigrantes não naturalizados votarão. O Sr. Werner se apresenta         
brevemente falando das regras da eleição e de seu trabalho no           
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Butantã. O Sr. Lapolla acrescenta a informação que o Butantã tem           
apenas dois candidatos inscritos e a outra candidata entrou em          
contato dizendo que não concorrerá. Sendo assim, provavelmente, o         
Sr. Werner deverá participar da próxima reunião já como         
conselheiro. Os presentes saúdam a notícia com aplausos.” (DOM,         
op.cit., p. 115, grifo meu) 
 

Destaco esse momento pela reação positiva dos seus futuros colegas que, na            

verdade, não estão imbricados diretamente nesse processo, e assim mesmo conseguem           

se solidarizar naquele momento. Certamente, houve ainda muitas outras reações à notícia            

de que os imigrantes fariam parte desses órgãos, não cabendo, entretanto, nesse artigo. 

Retomando o processo eleitoral propriamente dito, ao Decreto 54.645/2013 foram          

somados quatro editais da Secretaria Municipal de Relações Governamentais (SMRG)          

para a sua implementação, publicados na seguinte ordem cronológica: 

 

Normativa (Diário Oficial da    
Cidade de São Paulo) 

Data de publicação   
(no Diário Oficial) 

Dispõe sobre: 
(regulamentação) 

Edital 003-SMRG 21 de janeiro, 2014 Inscrição dos candidatos 

Edital 005-SMRG 12 de março, 2014 Processo eleitoral 

Edital 008-SMRG 20 de março, 2014 Lista final de candidatos 

Edital 012-SMRG 2 de abril, 2014 Resultado final da eleição  

Tabela 1. Cronograma da eleição dos imigrantes para os Conselhos Participativos. 
  

No dia 20 de março, a dez dias da eleição, foi publicada no Diário Oficial a lista                 

final dos candidatos aos Conselhos Participativos, contendo o nome de 49 imigrantes            

que atendiam aos requisitos previstos no Decreto 54.645/2013. Note-se que não foi            

pubicada uma lista unificada de candidatos, findo o período de inscrições (27 de janeiro a               

27 de fevereiro), até o dia 20 de março - a apenas dez dias, portanto, da eleição. 

Como resultado deste processo (vide Anexo II), foram eleitos 20 representantes           

dos imigrantes em Conselhos Participativos de 19 Subprefeituras (dois representantes na           

Subprefeitura da Sé, pelo requisito populacional previsto no DM. 54.645/2013). 
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4. Considerações Finais 

 

Estamos há pouco mais de um ano da entrada dos imigrantes nos Conselhos             

Participativos da Cidade de São Paulo. Talvez, daqui a alguns mandatos, seja possível             

melhor avaliar a participação política dos próprios imigrantes nesses órgãos. Leve-se em            

conta, ainda, a burocracia de alguns governos locais, que pode dificultar o trabalho de              20

pesquisa documental. À parte isso, esse artigo espera ter evidenciado alguns pontos. 

Primeiro que, ao menos inicialmente, o processo em si encoraja o reconhecimento            

dos imigrantes enquanto sujeitos de direito, por intermédio da ampliação de seus direitos             

políticos, posto que estes possuem reflexos diretos e imediatos sobre sua vida cotidiana,             

e configura decisão consonante com os direitos humanos, formando uma coletividade           

plural, tolerante, inclusiva, que demonstre ser capaz de respeitar os direitos humanos. 

Segundo, a importância da norma. Pela Constituição de 1988, resta a questão de             

que, se o Brasil reconhece no plano internacional o princípio da unicidade dos direitos              

humanos, a separação entre direitos sociais de um lado e políticos do outro para abrigar               

uma categoria específica de pessoa (os imigrantes), ainda que sirva a fins metodológicos             

da Carta Magna, entra ainda em contradição com o próprio texto, por impedir uma              

sociedade ‘pluralista’, como diz seu Preâmbulo.  

Para acabar com essa divisão, a criação de uma nova lei de migrações tem sido               

cada vez mais vista como uma “dívida histórica” (VENTURA e REIS, Carta Capital, 2014).              

Nesse sentido, é louvável o debate de diferentes propostas de substitutivo ao Estatuto             21

do Estrangeiro (Lei n. 6.815/1980). Com isso, aumentam as esperanças dos imigrantes            22

de que mudanças substanciais ocorram na sua realidade em nosso País. 

Assim, ainda que não se saibam os efeitos a longo prazo da iniciativa paulistana,              

importa que práticas de tal sorte sejam encorajadas e incorporadas ao nosso cotidiano.  

20 A Subprefeitura da Penha, por exemplo, apenas no dia 15/01/2015, publicou atas referentes às reuniões                
do Conselho realizadas entre os dias 08/02 e 17/05 do ano anterior. (Cf.: DOM, 15/01/15, pp. 48-51). 
21 Notícia: “Avança proposta que regula direitos dos imigrantes” - Portal de Notícias do Senado - no link:                  
http://www12.senado.gov.br/jornal/edicoes/2013/10/10/avanca-proposta-que-regula-direitos-dos-imigrantes  
22 Notícia: “Imigrantes elegem os seus representantes nos Conselhos Participativos Municipais” - no link:              
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/direitos_humanos/noticias/index.php?p=168815  
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ANEXO I 

Direito ao voto de pessoas em situação migratória regular na América do Sul  23

 

 

País 

Esfera de direito ao voto  

Base Normativa 
Municipal Estadual Nacional 

ARGENTINA SIM* 
SIM* (Córdoba e 
Buenos Aires) 

NÃO 
Lei Nacional de Migrações 

n° 25.871/2004 

BOLÍVIA SIM NÃO NÃO 
Lei de Municipalidades 

n° 2028/1999 

BRASIL NÃO NÃO NÃO 
Constituição Federal de 

1988 (Art. 14)  24

CHILE SIM SIM SIM* 
Constituição Política (CP) 

do Chile, Art. 14 

COLÔMBIA SIM* NÃO NÃO 
CP, Art. 100; 

Lei n° 1070/2006 

EQUADOR SIM SIM SIM* 
Constituição Política de 

2008, Art. 63 

GUIANA ----** ----** NÃO ----** 

PARAGUAI SIM ----** NÃO 
Constituição Nacional, 

Art. 120 

PERU SIM ----** NÃO 
Lei de Eleições Municipais 

n° 26.864/1997, Art. 7 

SURINAME NÃO NÃO NÃO Constituição, Art. 57 

URUGUAI SIM SIM SIM Constituição, Art. 58 

VENEZUELA SIM* SIM* NÃO Constituição/1999, Art. 64 

*) Com restrições legais ao direito a ser votado(a). 

**) Não foram encontrados instrumentos legais que disciplinem a matéria. 

 

23 Dados extraídos do Informe da Red Espacio Sin Fronteras (ESF): “Políticas migratórias e integración em                
América del Sur” (2013). Disponível em: http://www.cdhic.org.br/?p=1179 (último acesso: 18/03/2015) 
24 Exceção, mencionada neste artigo, aos portugueses com reciprocidade de direitos. (CF, Art. 12, § 1º). 
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ANEXO II 

Resultado final  da eleição dos imigrantes (30 de março 2014) 25

 

Subprefeitura Candidato(a) Eleito(a) Nacionalidade Votos 

Butantã WERNER REGENTHAL Alemanha 4 

Campo Limpo ADELIO VILLALBA MARTINEZ Paraguai 3 

Casa Verde LEONARDO ZOCCA Itália 4 

Ermelino Matarazzo MONICA RODRIGUEZ ULO Bolívia 9 

Freguesia/Brasilândia GREGORY EDWIN FISCHER Estados Unidos 2 

Ipiranga OLGA LUISA LEON DE QUIROGA Chile 4 

Jabaquara SAMUEL DANY SANTOS ANEZ Bolívia 4 

Jaçanã/Tremembé JOSÉ LUIS MARTINS TEIXEIRA Portugal 5 

Lapa IVES STAZIK BERGER VIGUERAS Peru 4 

Mooca LUIZ VASQUEZ Bolívia 424 

Penha ALEJANDRO TUCO QUISPE Bolívia 79 

Pinheiros CLARA ALICIA KARDONSKY DE POLITI Argentina 10 

Pirituba/Jaraguá JUAN ELVIS MAYTA MARTINEZ Bolívia 3 

Santana RONALD SOUTO DELGADILLO Bolívia 6 

Santo Amaro VICTOR RAUL GONZALES LINARES Peru 8 

Sé 
CHEUNG KA WAI Hong Kong  270 

MASSAR SARR Senegal  172 

Vila Maria/Vl. Guilherme RUDECINDO MENDEZ MARUPA Bolívia  5 

 Vila Mariana ENRIQUE SANTOS MARTIN Espanha 15 

Vila Prudente DAM LUIS INDENE Guiné 32 

 

25 Dados sobre a nacionalidade extraídos de tabela publicada no Facebook da Coordenação de Políticas               
para Migrantes (http://on.fb.me/1xgzaYA) e acoplados à tabela oficial de resultados, disponível no link:             
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/direitos_humanos/noticias/index.php?p=168924 (18/3/15) 
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RESUMO  

Os primeiros movimentos sociais feministas datam desde o final do século XIX 
quando grupos de mulheres organizaram se em busca de melhores condições 
de vida como trabalho, educação, cidadania entre outros. A partir de então 
muitas foram às conquistas, tanto no que se refere à questão das garantias de 
direitos, quanto no campo dos estudos e pesquisas relativas à mulher e mais 
especificamente na temática de gênero. O presente estudo tem por objetivo 
demonstrar o potencial dos movimentos sociais que ocorrem dentro das 
universidades a partir de um comparativo entre discussões, vivencias, 
experiências e análises em relação ao tema Combate a Violência contra a 
mulher. Para tanto será apresentado a experiência de um grupo de mulheres 
universitárias da Universidade Federal do Paraná Setor Litoral – UFPR Setor 
Litoral, em contrapartida um projeto de extensão intitulado “Um novo olhar 
sobre a violência contra a mulher” realizado na Universidade Federal de Santa 
Catarina - UFSC cuja temática envolve a mesma linha de trabalho. 

Palavras-chave: Mulher, Violência, Movimentos-sociais. 

 

INTRODUÇÃO 

Desde a constituição de 1988, a participação social tem sido reafirmada 

no Brasil como fundamento dos mecanismos institucionais que visam garantir a 

efetiva proteção social contra riscos e vulnerabilidades e a vigência dos direitos 

sociais (SILVA, JACCOUD, BERGHIN, 2005). Direitos estes de todas as 

matizes, principalmente neste contexto direito a garantia e proteção de 

mulheres vítimas de violência, que necessitam de políticas públicas e políticas 

sociais para que minimizem e acabem com as agressões, tendo ainda como 

auxílio a luta dos diferentes movimentos sociais.  

 

Uma das relações consideradas fundamentais é a que se estabelece 
entre Estado e políticas sociais, ou entre a concepção de Estado e 
a(s) política(s) que este implementa em uma determinada sociedade. 
Quando se focaliza as políticas sociais (como as de educação, saúde, 
previdência, habitação entre outras) os fatores envolvidos para a 
aferição de seu “sucesso” ou “fracasso” são complexos, variados, e 
exigem grande esforço de análise (HÖFLING, 2001).  
 
 

Os números comprovam uma realidade violenta, a mulher vem sofrendo 

diferentes tipos de violência, dentre a mais comum a violência doméstica, 

provocadas pelas desigualdades de poder nas relações afetivas, políticas, 

sociais e econômicas. Estima-se no mundo, que uma em cada três mulheres é, 
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ou já foi, vítima de violência doméstica, segundo a Organização Mundial da 

Saúde (OMS). As diversas formas de manifestações ocasionam grande ônus a 

população, uma vez que grande parte de políticas públicas e recursos de um 

país são destinados às medidas de prevenção e contenção dessa 

manifestação, que gera implicações econômicas (Medeiros, 2005).  

A violência está atrelada com o poder patriarcal, com a educação 

machista e com o racismo, pois são estruturantes. O Estado Brasileiro tem se 

mostrado ineficiente na aplicação de políticas públicas e medidas de 

prevenção, punição e erradicação deste tipo de violência. A Lei Maria da Penha 

– Lei nº 11.340/2006 – resultou de uma luta histórica dos movimentos 

feministas e de mulheres por uma legislação contra a impunidade no cenário 

nacional de violência doméstica e familiar contra a mulher.   

Na UFPR Setor Litoral as movimentações de um grupo de mulheres 

surgiram a partir da participação em um Curso de gênero e violência ocorrido 

nas dependências da UFPR em Curitiba. Partindo desta primeira experiência, 

com os diálogos, exposições de problemáticas e inquietações, algumas 

propostas de intervenções dentro do Setor Litoral surgiram para que se fosse 

promovido atividades de contexto institucional com intuito de trazer a tona e 

instigar a comunidade acadêmica para o tema da Violência doméstica contra a 

mulher.  

Em contrapartida na Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC  

um Projeto de extensão intitulado “Um novo olhar sobre a violência contra a 

mulher”, de autoria de uma acadêmica do curso de serviço social e sua 

orientadora, com o objetivo de conhecer as principais causas da violência 

contra a mulher no Município de Florianópolis. O contraste deste trabalho se 

encontra no local onde ocorreram as atividades de extensão, uma vez que este 

em particular ocorreu em meio a comunidade ultrapassando as barreiras da 

Universidade.  

Nos aproximamos em consonância a aspectos como conscientização 

das meninas e mulheres em relação aos seus direitos; subsidiar o debate em 

torno de propostas para a elaboração, implementação e execução de políticas 

públicas voltadas para as mulheres que sofrem violência, presentes na 

proposta da UFSC. A violência contra a mulher é um tema latente e 

extremamente necessário de ser discutido e ampliado através das mais 
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diversas ações, nos mais diversos espaços e instituições, entendemos que em 

certa medida estamos fazendo uma pequena mas profunda contribuição neste 

sentido.  

 
 
MOVIMENTOS FEMINISTAS E POLÍTICAS SOCIAIS 
 
 
 Para tratarmos a respeito dos movimentos feministas faz-se necessário 

compreender a questão das políticas públicas, mais especificamente as 

políticas sociais que engendram as reivindicações desses movimentos.  

A Política pública é um campo multidisciplinar que busca “colocar o 

governo em ação” e /ou analisar essa ação e quando necessário propor 

mudanças no rumo dessas ações (SOUZA, 2007). A política pública após a 

formulação, desdobra-se em planos, programas, projetos, bases de dados ou 

sistemas de informação. Desta forma a política pública pode ser descrita como 

a “ação do governo”. 

Os estudos sobre políticas públicas, ou seja, sobre “o governo em ação”, 

não são novos na ciência política, tendo ganhado destaque a partir da 

emergência de programas de bem-estar social (OLIVEIRA, 2013) 

Portanto, políticas sociais se referem a ações que determinam o padrão 

de proteção social implementada pelo Estado, voltadas para a redistribuição 

dos benefícios sociais, visando à diminuição das desigualdades estruturais 

produzidas pelo desenvolvimento socioeconômico (HÖFLING, 2001). 

 É legitima a manifestação dos movimentos feministas para que essas 

políticas (ações) de fato cumpram e atendam seus objetivos, diminuindo as 

desigualdades de gênero, combatendo assim uma sociedade machista. 

Reforçando esses aspectos Costa (2009, p.62, apud MOLYNEUX, 2003, 

p. 68) discorre que: 

 

[...] o movimento feminista não podia deixar de 

reconhecer a capacidade do Estado moderno para 

influenciar a sociedade como um todo, não só de forma 

coercitiva com medidas punitivas, mas através das leis, 
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de políticas sociais e econômicas, de ações de bem-

estar, de mecanismos reguladores da cultura e 

comunicação públicas, portanto como um aliado 

fundamental na transformação da condição feminina.  

 

Os primeiros movimentos sociais feministas datam se desde o final do 

século XIX quando grupos de mulheres organizaram se em busca de melhores 

condições de vida como trabalho, educação, cidadania entre outros que foram  

decorrentes da revolução industrial, em que os projetos de cidadania foram 

pautados e referenciados a partir de uma construção masculina, branca e 

proprietária de bens, excluindo as mulheres. JACOMÉ (2007). 

A partir da década de 1960, então com a segunda onda do feminismo, 

além dos movimentos feministas, outros movimentos também foram ganhando 

força e engajamento, adquirindo caráter mais contestador e político, a exemplo, 

os movimentos estudantis, homossexuais, negros (as), entre outros. Todos 

eles tendo por objetivo comum neste período, romper com o pensamento 

hegemônico das famílias patriarcais burguesas e tradicionais. 

 A partir de então muitas foram às conquistas, tanto no que se refere à 

questão das garantias de direitos, quanto no campo dos estudos e pesquisas 

relativas à mulher e mais especificamente na temática de gênero. 

 Neste sentido é válido ressaltar que com a autora Joan Scott, a 

categoria gênero ganhou status de cientificidade e passou a ser utilizada de 

forma muito mais efetiva no meio acadêmico. Segundo a Scott (1995, p. 2): 

 

[...] mais recentemente - recente demais para que possa encontrar 

seu caminho nos dicionários ou na enciclopédia das ciências sociais - 
as feministas começaram a utilizar a palavra “gênero” mais 
seriamente, no sentido mais literal, como uma maneira de referir-se à 
organização social da relação entre os sexos. 

 
 

O conceito de gênero enquanto categoria relacional procura articular a 

relação historicamente determinada para além das diferenças de sexos, mas é 

sobretudo, uma categoria que procura dar sentido as diferenças. 

 

Ao afirmar que “o pessoal é político”, o feminismo traz para o espaço 
da discussão política as questões até então vistas e tratadas como 
específicas do privado, quebrando a dicotomia público-privado, base 
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de todo o pensamento liberal sobre as especificidades da política e 
do poder político.  (COSTA, 2009, P. 53). 
 
 

 Se a unidade doméstica é um dos lugares em que a dominação 

masculina se manifesta de maneira indiscutível, o princípio de perpetuação das 

relações de forças materiais e simbólicas que aí se exercem se coloca também 

por extensão fora desta unidade, em instância como a Igreja, a Escola ou o 

Estado e em suas ações propriamente políticas, declaradas ou escondidas, 

oficiais ou oficiosas. 

Sabemos que muito da realidade das mulheres que sofrem violência, 

vem da cultura machista e patriarcal, neste contexto Bourdieu (2002), explicita 

que para se compreender a dominação masculina é importante analisar as 

estruturas inscritas na objetividade e na subjetividade dos corpos. Esta 

estrutura inscreve-se nos corpos dos sujeitos dominados determinados gestos, 

posturas, disposições ou marcas da sua submissão. Os corpos podem e só 

existem no mundo social quando inseridos na cultura, deixando de ter um 

aspecto físico para assumir um significado cultural e essa divisão desigual de 

poder, que confere aos homens a posição dominante e às mulheres a posição 

subalterna, perpassa toda a estrutura social, não se restringindo, portanto, às 

questões de gênero. 

No Brasil, o primeiro momento do movimento feminista, pode ser 

caracterizado como de cunho conservador no que se refere ao questionamento 

da divisão sexual dos papéis de gênero (COSTA, 2009). 

 

Em linhas gerais, poderíamos caracterizar o movimento feminista 
brasileiro dos anos 1970 como fazendo parte de um amplo e 
heterogêneo movimento que articulava as lutas contra as formas de 
opressão das mulheres na sociedade com as lutas pela 
redemocratização. Nos movimentos se diluíam os discursos 
estratégicos, o Estado era o inimigo comum (COSTA, 2009, apud 
LOBO, 1987) 

 

As mulheres sem dúvida estavam e estão na vanguarda desses  

movimentos sociais, que reivindicam entre outros aspectos a elaboração e 

implantação de políticas públicas que impactem e mudem a realidade social e 

de violência que cotidianamente sofrem, ainda que possamos compreender  a 

complexidade dessa política social. 
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Acreditamos que todo esse histórico de lutas e articulações dos 

movimentos feministas nos proporcionaram inúmeras conquistas e 

empoderamento, tanto no que se refere à questão das garantias de direitos, 

quanto no campo dos estudos e pesquisas relativas à mulher e ao seu papel 

social, assim nos possibilitando compreender e demonstrar o potencial dos 

movimentos sociais que ocorrem inclusive dentro das universidades, centro das 

discussões do presente artigo. 

 

ATIVIDADES E MOVIMENTOS DENTRO DAS UNIVERSIDADES 

A articulação de um grupo de mulheres acadêmicas da UFPR Setor 

Litoral surgiu da participação destas em um Curso de extensão ofertado pela 

Universidade Federal do Paraná - UFPR em parceira com o Diretório Central 

dos Estudantes - DCE e o movimento MARCHA DAS VADIAS de Curitiba. 

Denominado “Gênero e Violência”, o curso ocorreu entre os meses de agosto a 

novembro de 2013 nas dependências da UFPR em Curitiba. 

 Partindo deste primeiro momento, iniciaram-se os diálogos, tanto 

durante as viagens que precediam os encontros, quanto em outros momentos. 

O grupo dialogava constantemente a respeito de diversas problemáticas 

referentes ao curso bem como sobre inquietações presentes no cotidiano, 

envolvendo questões de gênero e exposições de casos diversos, surgindo 

assim algumas propostas de intervenções dentro do Setor Litoral para 

promover atividades de contexto institucional, com intuito de trazer a tona o 

debate e instigar a comunidade acadêmica para o tema da Violência doméstica 

contra a mulher.  

A primeira intervenção cultural ocorreu logo após o término do curso 

em Curitiba no ano de 2013 e teve como foco o “Dia Internacional de combate 

a Violência contra a Mulher”. Realizado no dia 25 de novembro, a proposta da 

atividade consistia em convidar as pessoas que passavam pelos corredores do 

Setor a participarem da manifestação escrevendo, pintando ou desenhando 

frases de apoio, protesto, críticas, entre outros referentes ao tema e a entrega 

de material fornecido pela Secretária de Políticas Públicas para Mulheres, 

como cartões, panfletos, jornais e cartilhas. Todo o material confeccionado 
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ficou exposto nos murais e pilares da UFPR Litoral durante uma semana e no 

decorrer desta, vários cartazes foram retalhados, com xingamentos e respostas 

machistas (FOTOGRAFIA 1). 

 

 

FOTOGRAFIA 1 – CARTAZ EXPOSTO DURANTE A 1° INTERVENÇÃO CULTURAL 
“DIA INTERNACIONAL DE COMBATE A VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER” 
REALIZADA NO SETOR LITORAL.  
FONTE – Os autores (2013).   

 

Após este primeiro momento e impactadas pela repercussão negativa 

dos cartazes expostos, novos diálogos e questionamentos foram surgindo, 

assim dando inicio a proposta de condução de uma “Interação Cultural e 

Humanística - ICH (que consiste em um espaço de aprendizagem 

proporcionado pelo Setor Litoral ao qual, estudantes, técnicos, professores e 

comunidade externa propõem módulos de temáticas diversas para a 

construção de conhecimento coletivo). Intitulada “Mexeu com 1 Mexeu com 

Todxs: Discussões sobre Gênero e Violência” a ICH contou com 23 

participantes de cursos variados como Gestão Pública, Ciências, Serviço 

social, Informática e Cidadania entre outros, bem como participantes de fora da 

Universidade. 
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 A metodologia da ICH consistia em encontros semanais todas as 

quartas feiras, por um período de seis meses, no turno da noite, ao qual eram 

abordados temas variados relacionados a gênero, machismo, homofobia, 

bullying, movimentos sociais, feminismo, violência e outros, através de filmes, 

vídeos, leitura e discussão, relatos de casos e também por apresentações de 

trabalhos que os integrantes realizavam a parte como, pesquisas de Iniciação 

científica, Projetos de aprendizagem e prévias de monografia de conclusão de 

curso.  

Ao final de cada semestre, acontece no Setor Litoral da UFPR o festival 

de encerramento das atividades – FICH, em que todas as ICHS propostas 

apresentam as atividades que realizaram durante aquele período. Assim o 

grupo promoveu uma intervenção na qual os participantes fantasiados com 

perucas, máscaras, maquiagens e enfeites, entregavam pirulitos 

personalizados com frases de combate à violência, igualdade de gênero entre 

outros, convidando os visitantes para que também se enfeitassem e tirassem 

fotos com o grupo e uma pequena exposição de banners com artes feministas. 

(FOTOGRÁFIA 2). 

 

 

FOTOGRAFIA 2 - PARTICIPANTES DO ICH “MEXEU COM 1 MEXEU COM TODXS” 
DURANTE O FICH UFPR LITORAL 
FONTE – Os autores (2014) 

 

Anais II Encontro PDPP -  Página 195



No final do ano de 2014, fora repetida a intervenção cultural do “Dia 

internacional de combate à violência contra a Mulher” realizada no ano de 2013 

no Setor Litoral (FOTOGRÁFIA 3). Desta vez, além da confecção de cartazes e 

entrega de materiais didáticos, foram aplicados questionários a fim de 

compreender quais seriam as percepções destas em relação à violência 

domestica, bem como verificar uma possível aceitação ou rejeição da 

comunidade acadêmica diante da temática.   

 

 

FOTOGRAFIA 3 – EXPOSIÇÃO DAS FORMAS DE VIOLÊNCIA CONTRA A 
MULHER.  2° INTERVENÇÃO CULTURAL “DIA INTERNACIONAL DE COMBATE A 

VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER” REALIZADA NO SETOR LITORAL. 
FONTE: Os Autores (2014) 

 

Ao longo dessas atuações outras foram surgindo em seguida como; 

convite para atuação em eventos na comunidade externa com proposta de 

ofertar oficina de cartazes para conscientizar crianças e adolescentes de um 

grupo de capoeira no Município de Paranaguá, sobre a importância do combate 

a violência doméstica contra a mulher; participação em audiência pública na 

Câmara Municipal do Município de Matinhos, referente ao Dia Internacional da 

Mulher, que fora organizado pela Força Sindical do Paraná, a fim de reivindicar   

junto ao poder público a implementação de mecanismos de proteção à mulher, 
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como: Secretaria Municipal de Políticas para a Mulher, Conselho Municipal dos 

Direitos da Mulher, Delegacia Especializada em violência contra a Mulher e 

Defensoria Pública da Mulher; e a participação em um Grupo de Estudos e 

Pesquisas (TeDiS) - Território, Diversidade e Saúde, na UFPR – Setor Litoral. 

Em contrapartida, na Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC 

um Projeto de extensão intitulado “Um novo olhar sobre a violência contra a 

mulher”, de autoria de uma acadêmica do curso de serviço social e sua 

orientadora, cujo objetivo encontrava-se em conhecer as principais causas da 

violência contra a mulher no Município de Florianópolis e promover maior 

visibilidade sobre a temática. Buscou realizar suas atividades junto ao Fórum 

de mulheres do Município, a 6° DP - Delegacia da Mulher da Capital e ao 

Centro de Atendimento à Vítima de Crime de Florianópolis - CEVIC, bem como 

realização de pesquisa e entrevista com mulheres vítimas de violência. 

Segundo Santos e Lisboa (2005, p. 7 - 8) o projeto teve como ações: 

 

[...] colaborar para a discussão teórica das causas da violência contra 
a mulher, e também na articulação e realização de eventos tais como: 
a semana de comemoração pelo dia 08 de março, com o ato público 
em comemoração ao dia Internacional da Mulher, uma oficina sobre 
gênero, direitos humanos e o protocolo da violência em Florianópolis 
e palestra na Câmara de Vereadores. 
[...] preparação e participação na 1ª Conferência Municipal de 
Políticas para as Mulheres, no dia 17 de abril de 2004, e na 
participação da Conferência Estadual de Políticas para as Mulheres 
nos dias 17 e 18 de junho de 2004 e na luta pela efetivação do 
projeto de construção da Casa de Apoio (abrigo) para mulheres e 
seus filhos, vítimas de violência na grande Florianópolis. [...] 
preparação e participação do Dia de Mobilização Contra a Exploração 
e Abuso Sexual Infanto-Juvenil na Praça da alfândega no dia 24 de 
setembro e o Ato Público no dia 25 de novembro – Dia Internacional 
pela Erradicação da Violência Contra a Mulher. [...] no período 
correspondente aos meses de março e abril de 2004, foram 
realizadas visitas junto aos órgãos públicos para saber se os mesmos 
possuem políticas e programas direcionados ao atendimento das 
demandas exigidas pelas mulheres excluídas dos direitos mínimos, 
como as mulheres em situação de pobreza, as mulheres chefes de 
família que ganham até dois salários mínimos e aquelas que sofrem 

ou sofreram violência. 
 

 

Visto à necessidade de conhecer mais a fundo a realidade da área de 

atuação do projeto, foram realizadas junto aos órgãos públicos competentes, 

vistas com propósito de averiguar a existência de programas vinculados ao 
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atendimento das demandas exigidas pelas mulheres excluídas dos direitos 

mínimos, entre elas as mulheres em situação de violência. 

O projeto contou também com pesquisa realizada junto a 6° DP da 

Capital, através de aplicação de questionário às mulheres vítimas de violência 

doméstica, bem como visitas domiciliares a mulheres nos municípios de 

Biguaçu, Florianópolis, São José e Palhoça.  

 

Em cada um dos municípios foi realizado contato prévio com 
lideranças locais, apresentando o projeto, estabelecendo vínculos e 
conseqüentemente projetando a Universidade Federal de Santa 
Catarina nos espaços de extensão comunitária. SANTOS E LISBOA 
(2005, p. 8) 

 

O contraste deste trabalho se encontra no local onde ocorreram as 

atividades de extensão, uma vez que este em particular ocorreu em meio a 

comunidade, ultrapassando as barreiras da Universidade. Como resultado o 

projeto buscou a visibilidade pública para a questão da violência contra a 

mulher, através de um vídeo – documentário, que foi possível devido a 

articulação do projeto junto as mulheres que se propuseram a colaborar para a 

gravação do mesmo.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

 Em nossa análise verificamos semelhança com o que tratamos 

principalmente no que tange ao fato da Universidade e seus atores sociais 

servirem de fomento para a disseminação das políticas públicas, das políticas 

sociais, através de mobilizações, campanhas, diálogos, cursos, manifestação 

para a aproximação e auxilio da sociedade de forma geral, mas também dos 

envolvidos nessa situação (agressores, vítimas, filhos entre outros).   

Nos aproximamos em consonância a aspectos como conscientização 

das meninas e mulheres em relação aos seus direitos; subsidiar o debate em 

torno de propostas para a elaboração, implementação e execução de políticas 

públicas voltadas para as mulheres que sofrem violência, presentes na 

proposta da UFSC.  
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Todavia no Setor Litoral da UFPR as atividades desenvolvidas pelo 

grupo, proporcionaram visibilidade e sensibilização da questão por um viés 

social e político, uma vez que o discurso acadêmico se faz de extrema 

importância na condução e fomento dos diálogos frente a outras instituições, 

órgãos e afins que elaboram, executam e ou trabalham a temática.  

É valido ressaltar que de inicio, a primeira atividade realizada pelo 

grupo no Setor Litoral no ano de 2013, encontrou certa rejeição por parte da 

comunidade acadêmica, uma vez que os diversos cartazes expostos, no 

decorrer dos dias foram rechaçados com dizeres machistas, preconceituosos e 

de questionamento a respeito da legitimidade da atividade.  

A violência contra a mulher é um tema latente e extremamente 

necessário de ser discutido e ampliado através das mais diversas ações, nos 

mais diversos espaços e instituições, entendemos que em certa medida 

estamos fazendo uma pequena, mas profunda contribuição neste sentido. 

Dados disponíveis sobre a violência contra a mulher em Florianópolis, 

demonstram que a violência contra as mulheres tem aumentado 

assustadoramente, tornando-se agenda obrigatória das instituições 

governamentais e não governamentais, os números comprovam uma realidade 

violenta, ao qual a mulher vem sofrendo diferentes tipos de violência, dentre a 

mais comum a violência doméstica, provocadas pelas desigualdades de poder 

nas relações afetivas, políticas, sociais e econômicas. (SANTOS E LISBOA, 

2005).  

O mesmo se verifica em pesquisas semelhantes realizadas no litoral do 

Paraná. A exemplo, um estudo realizado no município de Matinhos, mais 

especificamente no Setor Litoral da UFPR, a respeito de representações a 

cerca da violência doméstica contra a mulher, constatando que em um grupo 

de 364 pessoas, 70% conhecem vítimas de violência, cerca de 10% admitiram 

já terem sido vítima de violência doméstica e quando questionados em relação 

ao enfrentamento da violência, 90% desconhecem serviços que ofertem algum 

tipo de atendimento a mulheres vítimas de violência no litoral. (COVOLAN; 

OLIVEIRA; SIGNORELLI, 2011).  
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Neste sentido, futuramente pretendemos estabelecer vínculos com a 

comunidade externa à Universidade, a fim de fortalecer nossos estudos e 

grupo de pesquisa para realizar levantamentos mais aprofundados e com 

dados sistematizados do Paraná, da Capital e do Litoral - região à qual 

estamos localizados. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Segundo Santos e Lisboa (2009) A declaração Universal dos Direitos 

Humanos pontua que a violência contra a mulher é uma violação dos direitos 

humanos e como tal faz-se necessário a realização de projetos e pesquisas 

que visibilizem de forma pública esta temática em conjunto com debates 

teóricos dentro da academia. 

Todas as atividades mencionadas no presente artigo, realizadas na 

UFPR Setor Litoral veem se desenvolvendo desde o ano de 2013. Diversos 

debates e discussões ocorreram ao longo deste período, mas ainda existe um 

caminho extenso a se percorrer. As interações fora dos “muros” da 

Universidade ainda são escassas, carecendo de um enfoque nesta interação, 

para assim abranger a comunidade como um todo, trazendo maior visibilidade 

e destaque a temática da violência doméstica contra a mulher.  

Entre as atividades realizadas no Setor Litoral destacamos a 

distribuição de cartilhas sobre a Lei nº 11.340-2006 (Lei Maria da Penha), que 

julgamos de extrema importância para o desenvolvimento de nossas atuações, 

uma vez que esta representou uma verdadeira guinada na história da 

impunidade. A lei cria meios de atendimento humanizado às mulheres, agrega 

valores de direitos humanos à política pública e contribui para educar toda a 

sociedade. Configura-se também como reposta efetiva do Estado brasileiro às 

recomendações da Convenção de Belém do Pará (Convenção Interamericana 

para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher) e da Convenção 

da ONU sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a 

Mulher (CEDAW), das quais o Brasil é signatário. Na prevenção à violência, a 
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Lei nº 11.340-2006 prevê políticas públicas integradas entre os órgãos 

responsáveis. 

Na perspectiva do projeto de extensão realizado na UFSC, de acordo 

com Santos e Lisboa (2009, p.34): 

No que tange ao Serviço Social, é importante lembrar que sendo esta 
uma profissão especialista em formular e executar políticas públicas, 
deve estar inserida nos diferentes espaços de atenção as mulheres 
vitimas de violência, colaborando para transformação desta situação, 
pois um mundo sem violência é um direito das mulheres e um mundo 
sem violência contra a mulher, é um sonho e uma realidade possível. 

 

Em nossa visão o percurso do Serviço Social esteve sempre 

condicionado pelos processos históricos, políticos e ideológicos e seu trabalho 

é direcionado a indivíduos, famílias e grupos vulneráveis socialmente; 

estigmatizados por uma série de problemas e carências. Portanto, se 

preocupar com um maior embasamento para lidar com demandas complexas 

como violência intrafamiliar física e psicológica, abandono, exclusão social, 

exploração e abuso de múltiplas formas; torna-se imprescindível para formar 

cidadãos conscientes, que possivelmente venham fazer diferença no contexto 

desses movimentos sociais.   

As lutas e as ações urgem continuar, pois como citamos acima, uma 

das atividades que ocorreram na UFPR Setor Litoral nos mostrou uma 

repercussão muito negativa e sexista, algo que nos surpreendeu, pois não 

esperávamos por isso, entretanto não desanimamos ao contrário percebemos 

a carência e a necessidade da discussão e visibilidade da proposta, pois essa 

temática ainda é tabu na sociedade e como evidenciado também é no meio 

acadêmico.  

Trabalhos como esses, realizados na UFSC e na UFPR Setor Litoral, 

nos trazem a possibilidade de dividirmos experiências de participação 

institucional para o meio acadêmico e para a sociedade. Olharmos de uma 

nova forma para o combate a violência, em especial a violência contra a 

mulher, com todos os problemas que ainda persistem, nos dá folego para 

continuarmos nos organizando para transformar a realidade social, garantindo 

assim os direitos das mulheres. 
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Não à toa a violência é estudada em distintas áreas do conhecimento, 

pois é um fenômeno de causalidade complexo. Envolve lutas pelo poder, 

domínio, posse, submissão e extermínio do outro ou de seus bens. Suas 

manifestações são aprovadas ou desaprovadas, lícitas ou ilícitas, segundo 

normas sociais mantidas por uso de costumes ou por aparatos legais da 

sociedade (MINAYO, 2006). 

Acreditamos que todo esse histórico de lutas e articulações dos 

movimentos feministas nos proporcionaram inúmeras conquistas e 

empoderamento, tanto no que se refere à questão das garantias de direitos, 

quanto no campo dos estudos e pesquisas relativas à mulher e ao seu papel 

social, assim nos possibilitando compreender e demonstrar o potencial dos 

movimentos sociais que ocorrem inclusive dentro das universidades, centro das 

discussões do presente artigo. 
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PODER JUDICIÁRIO E LEGITIMAÇÃO DEMOCRÁTICA CONSTITUCIONAL: 

O PAPEL DO AMICUS CURIAE1 

 

Daniel Francisco Nagao Menezes2 

Ernani Contipelli3 

 

1. Introdução 

 

  O artigo parte do pressuposto que a sociedade atravessa uma etapa de 

abertura a diversos pluralismos que acabam por iniciar processos de mudanças 

formais nas instituições. Um dos setores mais fechados a estas mudanças é o 

Direito, o qual torna o Poder Judiciário avesso à qualquer forma de participação 

externa em seus processos de tomada de decisão. Contudo existem pontos de 

abertura nos textos jurídicos que caminham no sentido inversos e, servem de 

base a uma reforma mais ampla das instituições jurídicas.  

 

  Um destes pontos é a figura do Amicus Curiae (amigo da corte), que 

vem sendo utilizado pelo Supremo Tribunal Federal nos processos de tomada 

de decisão de alto impacto social. Esta figura jurídica permite que terceiros, 

que não fazem parte do processo judicial mas, serão atingidas pela Sentença, 

se manifestem, levando a conhecimento do juiz, sua versão dos fatos que 
                                                           
1 Trabalho desenvolvido pelo grupo de pesquisa "Democracia e Estado de Direito" do Centro 
de Estudos Comparativos Constitucionais vinculado à Universidad Autónoma de Chile. 
2 Possui graduação em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas, 
especializações em Direito Constitucional e Direito Processual Civil ambos pela PUC-
Campinas, Especialização em Didática e Prática Pedagógica no Ensino Superior pelo Centro 
Universitário Padre Anchieta, Mestrado e Doutorado em Direito Político e Econômico pela 
Universidade Presbiteriana Mackenzie. Professor da Universidade Presbiteriana Mackenzie, 
campus Campinas onde é Coordenador de Atividades Complementares e Estágio e, professor 
na FACAMP. 
3 Pós-Doutor em Direito Constitucional Comparado – Universidad Complutense de Madrid. 
Doutor em Direito do Estado – PUC/SP. Mestre em Filosofia do Direito e do Estado – PUC/SP. 
Especialista em Direito Tributário – PUC/SP. Bacharel em Direito – Mackenzie/SP. Pesquisador 
Visitante no Centro Interdipartimentale di Ricerca e di Formazione sul Diritto Pubblico Europeo 
e Comparato (DIPEC) da Università di Siena (Itália), no Observatorio de la Evolución de las 
Instituciones da Universidad Pompeu Fabra (Espanha) e no Instituto de Derecho Comparado 
da Universidad Complutense de Madrid (Espanha). Professor Visitante da Universidad Castilla-
La Mancha (Espanha). Atualmente, desenvolve pesquisa sobre solidariedade e nacionalismos 
na Universidade Pompeu Fabra, com financiamento da Generalitat de Catalunya. 
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estão em debate. Isto permite a democratização do processo judicial e 

transforma o Poder Judiciário em um espaço de formação de consenso entre 

correntes político-ideológicas divergentes. O artigo demonstrará esta 

transformação no direito. A metodologia utilizada será a revisão bibliográfica. 

 

2. Participação e Pós Modernidade 

 

  A pós-modernidade corresponde aos tempos tormentosos da atualidade. 

É difícil a sua compreensão já que a pós modernidade é caracterizada pela 

heterogeneidade irreversível e hipercomplexidade de interesses, o que, por sua 

vez, confirma a existência de uma multiplicidade de valores concorrentes, 

denotando por um lado, a persistência temporal dos próprios paradigmas da 

modernidade e, simultaneamente, quebrar esse ciclo histórico. 

 

  Neste contexto, a solidariedade surge como um valor que busca resgatar 

a essência social da humanidade, prescrevendo a ideia de apoio mútuo e a 

assistência e, que as ações dos cidadãos sejam marcadas pelo altruísmo, 

integradas e dirigidas coletivamente ao atendimento dos interesses de todos. 

 

  Assim, os instrumentos de manifestação do poder institucional devem 

gerar mecanismos para realização de solidariedade partindo da ideia de 

colaboração, da dignidade social dos cidadãos, independentemente do seu 

estatuto pessoal, ou seja, criar uma atmosfera de relações mútuas para o 

desenvolvimento de um senso de dever, superando situações de 

hipossuficiência experimentado na sociedade, garantindo condições mínimas 

de vida digna para todos. 

 

  Verifica-se, portanto, a necessidade de abordar as reais necessidades 

da comunidade, determinando uma correspondência entre o poder e a 
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realidade social, passando por um processo de legitimação democrática que 

permite a participação ativa relevante na tomada de decisões políticas. Com 

essa atitude, constata-se um aumento dos níveis de confiança nas instituições 

e eficácia social das decisões do poder, criando um círculo virtuoso e, 

consequentemente, carregando um mais estável das relações Estado e o 

cidadão. 

 

  Esse caminho sinuoso tem o texto constitucional como um ponto de 

partida, a qual, entendida como obra aberta e orientada para o futuro, permitir o 

uso de todas as ferramentas possíveis para alcançar a harmonização do 

processo de mudança através de processos de reforma constitucional, ou 

mesmo, interpretações realizadas pelo Tribunal Constitucional com as 

demandas reais da comunidade para retrair o sentimento público de Justiça. 

 

  Considerado, então, como obra aberta, dotada de elasticidade e 

projetada para o futuro, a Constituição prevê mecanismos de adequação ao 

desenvolvimento e composição de interesses divergentes na formação de 

regras decisões políticas, permitindo o confronto democrático entre posições 

opostas, orientando-os a chegar a um consenso sobre a melhor forma de 

acomodar seus interesses. 

 

Gustavo BINENBOJM (2004, p. 149) observa que: 

 

“(…) há que se fomentar a idéia de sociedade aberta de 
intérpretes da Constituição, formulada por Peter Häberle, 
segundo a qual o círculo de intérpretes da Lei 
Fundamental deve ser elastecido para abarcar não 
apenas as autoridades públicas e as partes formais nos 
processos de controle de constitucionalidade, mas todos 
os cidadãos e grupos sociais que, de uma forma ou de 
outra, vivenciam a realidade constitucional” 
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 Isto decorre em parte da linguagem aberta, repleta de conceitos 

indeterminados, que levam a necessidade de mecanismos de interpretação4. 

Graças à abertura textual e material de seus enunciados e, ao pluralismo 

axiológico, que lhe são congênitos, a Constituição apresenta mais problemática 

do que sistemática, caso não seja interpretada adequadamente, aceitando, 

como igualmente válidos, até serem vencidos pelo melhor argumento, todos os 

topoi ou fórmulas de busca que, racionalmente, forem trazidos a confronto pela 

comunidade hermenêutica. 

 

  A natureza aberta faz da Constituição o habitat natural dos valores e 

princípios os quais devem ser aplicados diretamente a um caso concreto. 

Assim, além de uma maior liberdade na interpretação dos dispositivos 

constitucionais, haverá o manuseio de técnicas diversas de interpretação para 

efetivação da Constituição. 

 

 Isto torna a Constituição um documento muito mais político do que 

jurídico, transformando-se no local das disputas ideológicas e econômicas. 

Como ensina Gilberto BERCOVICI (2004): 

 

“Não se pode, portanto, entender a Constituição fora da 
realidade política, com categorias exclusivamente 
jurídicas. A Constituição não é exclusivamente normativa, 
mas também política; as questões constitucionais são 
também questões políticas. A política deve ser levada em 
consideração para a própria manutenção dos 
fundamentos constitucionais. Na feliz expressão de Dieter 
Grimm, a Constituição é resultante e determinante da 
política.” 

 

                                                           
4 “Interpretação constitucional é a atividade que consiste em fixar o sentido das normas da lei 
fundamental – sejam essas normas regras ou princípios -, tendo em vista resolver problemas 
práticos, se e quando a simples leitura dos textos não permitir, de plano, a compreensão do 
seu significado e alcance.” (MENDES, COELHO, BRANCO; 2010, p. 155) 
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  Portanto, eles devem ser apoiados e incentivados o uso de ferramentas 

legais com a capacidade de fazer com a representação político-institucional do 

poder, responsável pelo processo contínuo de adaptação de conteúdo 

constitucional, estar preparado para absorver os impactos das mudanças em 

curso, consagrando solidariedade e especificando realidade necessário para o 

bem comum. 

 

 Para isso, temos ferramentas com a integração principiológica, 

decorrente dos mecanismos de interpretação e, a participação de agentes 

constitucionais. Em relação a primeira hipótese a integração ocorre pelo 

respeito a determinados princípios no momento da execução (interpretação) da 

norma constitucional. 

 

 São estes princípios: 

 

Princípio da Unidade da Constituição, segundo o qual as 

normas constitucionais não devem ser vistas de maneira 

isolada, mas sim interpretadas em sua globalidade;  

Princípio da concordância prática ou da harmonização, 

segundo o qual os bens jurídicos constitucionais deverão existir 

de forma harmônica, na hipótese de eventual con)ito entre eles, 

buscando assim evitar o sacrifício de um princípio em 

detrimento a outro; 

Princípio da Eficácia Integradora, segundo o qual, ao procurar 

soluções para os conflitos jurídicos, deve ser dada preferência 

àqueles que favoreçam a integração social e à unidade política; 

Princípio da Máxima Efetividade, que aduz que a norma 

constitucional deve ter a mais ampla efetividade social; 
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Princípio da Interpretação conforme a Constituição, segundo o 

qual diante de normas que possuem mais de uma 

interpretação, deve ser dada preferência àquela que mais se 

aproxima com a interpretação constitucional; 

Princípio da Razoabilidade e da Proporcionalidade, que aduz 

que as normas devem ser interpretadas seguindo critérios de 

equidade, bom senso, ideias de justiça, prudência, moderação, 

entre outros. 

 

  Paralelo as questões interpretativas temos a possibilidade de efetivação 

da Constituição por mecanismos de participação. Dentre essas possibilidades 

de participação, podemos notar a figura de Amicus Curiae ("amigo da corte"), 

que, como uma extensão do ideal de legitimidade democrática no campo do 

processo constitucional estabelece a participação de terceiros envolvidos no 

desenvolvimento de ações em que se identifique o impacto social da matéria, 

com a prevalência do interesse público subjetivo. Este terceiro fornece 

informações relevantes para o Tribunal Constitucional fazendo com suas 

decisões sejam tomadas com base em um processo democrático, que leva em 

conta a realidade de suas implicações sociais. 

 

 Trata-se de um viés prático, o qual é incorporado através da participação 

de terceiros, como o Amicus Curiae. Para Peter HÄBERLE (2002, p. 31): 

 

“Qualquer intérprete é orientado pela teoria e pela práxis. 
Todavia, essa práxis não é, essencialmente, conformada 
pelos intérpretes oficiais da Constituição. A vinculação 
judicial à lei e a independência pessoal e funcional dos 
juízes não podem escamotear o fato de que o juiz 
interpreta a Constituição na esfera pública e na realidade.” 

 

 A partir disso, percebemos uma evolução da aplicação das várias teorias 

democráticas junto ao Supremos Tribunal Federal. Partindo de uma teoria das 
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elites5, momento em que o Poder Judiciário, como um todo, somente atuava 

para resolução de conflito patrimoniais, especialmente envolvendo direitos 

reais. Em outras palavras, o Poder Judiciário atuava para a elite proprietária do 

país, sendo moldado sob os princípios e valores da elite agrária brasileira.  

 

 A segunda teoria, a da participação, tem por características principal a 

pluralidade de instituições, as quais, resultam em um bom governo, uma boa 

administração da sociedade, através da participação de seus vários membros. 

Há uma participação de caráter ativo na difusão de um espirito público presente 

através de instituições populares participativas, inclusive no Poder Judiciário. 

Trata-se de uma participação para além do processo eleitoral, sendo que a 

participação deve ser realizada em diferentes espaços de interação social. 

 

 Surge então a crítica da teoria participacionista, fundada basicamente na 

sua natureza procedimental decorrente do aperfeiçoamento da sociedade (o 

que não ocorria na teoria elitista) a qual, está agora apta a participar da vida 

política. Para Boaventura de Sousa SANTOS (2002): “democracia não é um 

mero acidente institucional antes: trata-se de perceber que a democracia é uma 

forma sócio-historica e que tais formas não são determinadas por quaisquer 

leis naturais”. 

 

  Já a base da teoria democrática deliberativa está no pensamento de 

Habermas, especialmente na obra Direito e democracia, na qual é proposto um 

conceito de teoria democrática, baseado na concepção que democracia não é 

realizada apenas por mecanismo formais – que ocorrem nas outras duas 

teorias – ocorrendo também via mecanismos informais.  

 

                                                           
5 A corrente elitista critica as ideias socialismo e refuta as ideias de igualitarismo democrático, 
criticando também os pensamentos da burguesia ascendente que acreditava no progresso 
indefinido (positivismo); os elitistas defendem o darwinismo social, mostrando que os eventos 
históricos mostram um clico de alternância de poder de uma minoria, e que a permanência no 
poder é regalada apenas aos indivíduos superiores. 
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 Para Habermas, a democracia é composta de arranjos institucionais 

formais com arranjos de democracia direta. A interação ocorre na relação 

centro - periferia, sendo que no centro se localizaria a administração público 

(Poder Executivo), o Poder Judiciário e, Poder Legislativo, responsável pela 

formação da opinião e da vontade. Na periferia estaria situada a esfera pública, 

composta por associações formadoras de opinião, especializadas em temas e 

capazes de exercer influência pública, associações como, grupos de 

interesses, sindicatos, igrejas, associações profissionais e culturais, dentre 

outros. 

 

 A figura do Amicus Curiae representa bem a evolução destas teorias 

dentro do Poder Judiciário. De uma fase elitista, passa a procedimentalizar a 

atuação de alguns grupos sociais organizados e, recentemente se torna o local 

da deliberação de todos os grupos que compõe a sociedade, organizados ou 

não (minorias), transformando-se em um centro de formulação política. 

 

  Esta última etapa é comprovada ao analisarmos a Lei nº 11.417, de 19 

de dezembro de 2006, que regulamenta o art. 103-A da Constituição Federal, 

admitindo a participação do Amicus Curiae nos procedimentos de edição, 

revisão ou cancelamento de enunciado de súmula vinculante, asseverando que 

o relator “poderá admitir, por decisão irrecorrível, a manifestação de terceiros 

na questão, nos termos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal”. 

 

3. A participação via Amicus Curiae 

 

  No plano da Justiça Constitucional brasileiro, a abertura para a 

participação ativa da sociedade civil é fundamental para resolver os casos de 

alta complexidade social, especialmente nas decisões sobre questões 

relacionadas com as minorias nacionais, por exemplo, participação decisiva 

como Amicus Curiae de organizações que representam os direitos indígenas e 
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de proteção dos direitos humanos, fornecendo informações sobre a real 

situação dos povos indígenas na região amazônica, para a definição de 

demarcação de terras Reserva Raposa Serra do Sol, transacionar ação judicial 

no Supremo Tribunal Federal desde a década de 70 (PET 3388); ou, na 

decisão de reservar cotas para afrodescendentes no processo de seleção para 

a admissão de alunos nas universidades públicas brasileiras (ADPF 186). 

 

  Embora a figura do Amicus Curiae não tenha regulação expressa, ou 

seja, não há nenhuma lei a tratar do assunto, o Supremo Tribunal Federal 

relata normalmente estes casos, especialmente, aqueles que lidam com os 

direitos fundamentais e com grande impacto na opinião pública. 

 

O único fundamento jurídico, que lastrei toda a aplicação (por analogia) 

deste instituto está no artigo 7°, § 2°, da Lei n° 9.868/99 que trata da ação 

direta de inconstitucionalidade e da ação declaratória de constitucionalidade 

perante o Supremo Tribunal Federal. O amicus curiae é assim, uma figura do 

processo objetivo de controle concentrado de constitucionalidade, não existindo 

sua atuação em processos subjetivos, isto é, via recurso extraordinário. 

 

  Assim, a lei determina que ordinariamente não se admite no controle 

concentrado a participação de terceiros6 (vide art. 7°, “caput”, da supracitada 

lei). Porém, o parágrafo 2° do mesmo artigo permitiu que o relator do processo, 

tendo em vista a relevância da matéria e a representatividade dos postulantes, 

poderá, por despacho irrecorrível, admitir, observado o prazo de 30 dias 

contado do recebimento do pedido de informações aos órgãos ou às 

autoridades das quais emanou a lei ou o ato normativo impugnado, a 

                                                           
6 Nesse sentido, o eminente Ministro Celso de Mello elucidou o seguinte entendimento: “...o 
pedido de intervenção assistencial, ordinariamente, não tem cabimento em sede de ação direta 
de inconstitucionalidade, eis que terceiros não dispõe, em nosso sistema de direito positivo, de 
legitimidade para intervir no processo de controle normativo abstrato. Isso porque, o processo 
de fiscalização normativa abstrata qualifica-se como processo de caráter objetivo (ADI 2.130- 
MC/SC, DJ, 02.02.2001, p. 145). 
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manifestação de outros órgãos interessados, ou seja, que sejam atingidos pela 

decisão judicial. 

  

  No entanto, a ausência de consagração institucional de Amicus Curiae, 

através da emissão de uma lei que estabelece o procedimento para a 

utilização, evita aprofundar ainda mais o uso deste instrumento permitiria que o 

Supremo Tribunal Federal, através de suas decisões para consagrar 

envolvimento direto do cidadão no campo de Justiça Constitucional, atingindo 

assim as reais necessidades daqueles que serão afetados por suas decisões, 

especialmente em casos de alta complexidade dotados antes da 

heterogeneidade social presente no cotidiano vida política do país, que não têm 

explicações adequadas para insights sobre a realidade vivida por determinados 

grupos e indivíduos. 

 

  Ressalte-se que a participação ativa dos vários intervenientes na 

resolução de questões constitucionais controversas, seja nas decisões da 

Justiça Constitucional, está em fase de desenvolvimento de reformas 

constitucionais, contribuindo para a mutação constitucional referente ao 

sentimento de solidariedade, ampliando o debate do acesso às instituições de 

poder, abrindo espaço para a expressão de diversos pontos de vista 

compatibilizando dissidências e, criando um ambiente marcado por um 

verdadeiro pluralismo político, o que acaba por legitimar democraticamente o 

Poder Judiciário. 

 

  A mutação constitucional envolvendo atores relevantes, como é o caso 

de Amicus Curiae, cria uma aproximação contínua entre a multiplicidade de 

valores e interesses que caracterizam a pós-modernidade e, 

consequentemente, um reforço das interdependências entre os diferentes 

grupos no ambiente social, abrindo um canal de comunicação de comunicação 

entre o poder e a sociedade civil a reconhecer o direito de participação política 
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e de um mecanismo apropriado para a legitimidade democrática das ações do 

estado. 

 

  Tal processo de acesso e democratização das grandes decisões 

judiciais determina a base para a fundação de um verdadeiro Estado 

Democrático de Direito, que visa estabilizar dissensão e questionando com o 

atendimento das expectativas das partes interessadas na construção de 

sentido se espera do Constituição. Trata-se de garantia de participação efetiva 

da sociedade7. 

 

 Nesse sentido de mutação constitucional, o Supremo Tribunal Federal 

ampliou a participação do Amicus Curiae para permitir sua participação como 

parte nos processos de controle concentrado de constitucionalidade8, como 

observamos no Acórdão da ADI 2.130/DF: 

 

 “...a regra inovadora constante do artigo 7°., parágrafo 
2°., da Lei 9.868/99, que, em caráter excepcional, 
abrandou o sentido absoluto da vedação pertinente à 
intervenção assistencial, passando, agora, a permitir o 
ingresso de entidade dotada de representatividade 
adequada no processo de controle abstrato de 
constitucionalidade ... a admissão de terceiro, na condição 
de amicus curiae , no processo objetivo de controle 
normativo abstrato, qualifica-se como fator de legitimação 
social das decisões da Suprema Corte, enquanto Tribunal 
Constitucional, pois viabiliza, em obséquio ao postulado 
democrático, à abertura do processo de fiscalização 
concentrada de constitucionalidade, em ordem a permitir 

                                                           
7 “Para o desenvolvimento da democracia e da cidadania plena são necessárias políticas 
públicas com o objetivo de garantir o acesso à justiça, não apenas no seu aspecto formal, mas 
também garantir a efetividade de um processo justo e adequado, uma vez que assim, haverá 
uma igualdade de condições dos indivíduos pertencentes à comunidade.”  (AGUIAR, 2004, p. 
160)  
8 Posteriormente a participação do Amicus Curiae foi ampliada para os processos de controle 
difuso, como se observa do voto do Ministro Cezar Peluso na ADI 2.777/SP: “...o amicus 
curiae, uma vez formalmente admitido no processo de fiscalização normativa abstrata, tem o 
direito de proceder à sustentação oral de suas razões, observado, no que couber, o parágrafo 
3°., do artigo 131 do RISTF, na redação conferida pela Emenda Regimental 15/2004” (DJU, 
15.12.2003, p. 5). 
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que nele se realize sempre sob uma perspectiva 
eminentemente pluralística, a possibilidade de 
participação formal de entidades e de instituições que 
efetivamente representem os interesses gerais da 
coletividade ou que expressem os valores essenciais e 
relevantes de grupos, classes ou estratos sociais. 
...entendo que a atuação processual do amigo da corte 
não deve limitar-se a mera apresentação de memoriais ou 
a prestação eventual de informações que lhe venham a 
ser solicitadas. Cumpre permitir-lhe, em extensão, maior, 
o exercício de determinados poderes processuais, como 
aquele consistente no direito de proceder à sustentação 
oral das razões que justificaram a sua admissão formal na 
causa. Reconheço, no entanto, que, a propósito dessa 
questão, existe decisão monocrática, em sentido 
contrário, proferida pelo eminente Ministro Presidente 
desta corte, na Sessão de Julgamento da ADI 2.321 – DF. 
...Assim, ao admitir a figura do amicus curiae, nas 
hipóteses previstas na lei e de acordo com a 
jurisprudência que vem se firmando, ...não só garantirá 
maior efetividade e atribuirá maior legitimidade as suas 
decisões, mas, sobretudo, valorizará, sob uma 
perspectiva eminentemente pluralística, o sentido 
essencialmente democrático dessa participação 
processual, enriquecida pelos elementos de informação e 
pelo acervo de experiências que o amicus curiae poderá 
transmitir à Corte Constitucional, notadamente em um 
processo – como o de controle abstrato de 
constitucionalidade – cujas implicações políticas, sociais, 
econômicas, jurídicas e culturais são de irrecusável 
importância e de inquestionável significação” (DJ, 
02.02.2001, p. 145). 

 

  Como já foi dito acima, o Amicus Curiae tem um papel central na 

transformação do Poder Judiciário em um ator de deliberação política, com a 

participação de grupos plurais, especialmente minorias afetadas pelas 

Decisões Judiciais, como se observou nos já citados casos da Raposa Serra 

do Sol e Cotas para Afrodescendentes9.  

                                                           
9 Outro exemplo sobre o uso do Amicus Curiae se deu no julgamento do Habeas Corpus 
82.424/RS, também no Supremo Tribunal Federal, envolvendo crime de racismo e 
antissemitismo, impetrado pelo editor Siegfried Ellwanger. Os Ministros do STF, incorporando 
os argumentos contidos no parecer (admitido como Amicus Curiae) elaborado pelo professor 
Celso Lafer, decidiram, negar o remédio constitucional impetrado pelo citado editor. Apesar de 
o ponto central da discussão em plenário ter sido o alcance da expressão "racismo", contida no 
inciso XLII do art. 5º, da Constituição ("a prática do racismo constitui crime inafiançável e 
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 O papel de guardião da Constituição é compartilhado com a sociedade 

civil, coo coloca Gustavo BINENBOJM (2010, p. 54): 

 

“Conforme a tese de Habermas, (...) o procedimento 
democrático tem como limite deliberativo as suas próprias 
condições de existência, consubstanciadas nos direitos 
fundamentais. Sua teoria pressupõe, assim, uma 
justificação procedimental – e não metafísica – dos 
direitos fundamentais, que passam a ser compreendidos 
como condições viabilizadoras da participação dos 
cidadãos na formação do consenso democrático. Atuando 
como guardião de direitos fundamentais assim 
compreendidos contra maiorias legislativas ocasionais, o 
Tribunal Constitucional se erige, simultaneamente, como 
guardião da própria democracia.” 

 

  A presença do Amicus Curiae, além da efetivação das teorias 

democráticas mais contemporâneas, acaba por ser elemento de legitimação da 

Corte Superior. Em uma instituição que é de última instância, isto é, irrecorrível, 

é necessário que possua um forte debate público. No limite, as decisões do 

Supremo Tribunal Federal são políticas e, devem ser respaldadas no debate 

público, sendo que, a figura processual do Amicus Curiae permite esta 

interação com a sociedade, formando o debate que legitima as decisões 

irrecorríveis.  

 

4. Considerações Finais 

 

  A figura do Amicus Curiae surge como uma adequação do sistema 

processual civil à jurisdição constitucional construída após a Constituição 

Federal de 1988.  Derivado da figura processual do terceiro interessado que 

                                                                                                                                                                          
imprescritível, sujeito à pena de reclusão, nos termos da lei"), o julgamento pelo STF foi muito 
mais além. Os fundamentos dos votos dos ministros superaram o conceito biológico de raça, 
para dar lugar ao pertencimento étnico-racial trazido pela antropologia, sociologia e de outras 
disciplinas das ciências sociais e, este fundamento foi levado ao Supremo Tribunal Federal 
pelo Amicus Curiae. 
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fornece informações relevante para o processo constitucional, este passa a ser 

um terceiro que dialoga com a Corte Suprema para legitimar suas Decisões. 

 

 Até chegar ao seu atual estágio, o Amicus Curiae passou por várias 

etapas no ordenamento jurídico brasileiro até se estabelecer que esta figura 

pode ser utilizada em todos os processos de controle de constitucionalidade, 

seja concentrado, seja difuso, estabelecendo consolidando a forma de 

democracia deliberativa, na qual o Poder Judiciário, em especial o Supremo 

Tribunal Federal, se torna um local de debate público, o qual reveste a Decisão 

Judicial de legitimidade pública. 

 

 O próximo desafio que o Amicus Curiae deverá enfrentar é seu uso nas 

demais instâncias do Poder Judiciário, legitimando todos os processos judiais, 

dos mais simples aos mais complexos. Isso passa por duas etapas, primeiro é 

a superação da morosidade do Poder Judiciário, que leva os magistrados a 

evitar qualquer manifestação alheia às partes originais para não “atrasar” o 

processo. O segundo desafio é a democracia digital, isto é, o uso de recursos 

de informática no Poder Judiciário. A sua implantação com eficácia e 

abrangência, permitirá o devido uso da figura do Amicus Curiae.  
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GUARDAS MUNICIPAIS NA SEGURANÇA COMUNITÁRIA:  

ENTRE A LEGALIDADE E A VOCAÇÃO 

 

 

 

Resumo 

Com o objetivo de contribuir com as polêmicas discussões ora presentes na 
área de segurança pública no Brasil, sobre a possibilidade de as Guardas Civis 
Municipais acrescentarem qualidade ao quadro nacional de segurança pública, 
principalmente após a sanção de lei Federal que regulamenta e amplia suas 
competências, caracterizando-as como forças de segurança comunitária, mas que, 
em contrapartida, motivou a reação da Federação Nacional de Entidades de Oficiais 
Militares Estaduais (Feneme), que ajuizou uma Ação Direta de Inconstitucionalidade 
(ADI) objetivando anular tal lei, este artigo pretende considerar os aspectos 
intrínsecos a este polêmico tema, isto é, a legalidade questionada pela Feneme, que 
envolve a condição e poder de polícia, e a vocação que muitos atribuem às Guardas 
Municipais para o policiamento comunitário.  

Palavras-chave: Guarda Civil Municipal, legalidade, vocação, segurança 
comunitária. 
 
 

Summary 

In order to contribute to the controversial discussions on public safety in Brazil, 
about the possibility of the municipal civil guards may add quality to the national 
framework of public safety, especially after the sanction of federal law that regulates 
and enhances their skills, characterizing them as a Community security forces, but 
which, in turn, motivated  the reaction of the National Federation of State Military 
Official Entities (Feneme), which filed a Direct Action of Unconstitutionality in order to 
cancel such a law, this article aims to consider the substance of this polemical 
theme, that is, the legality questioned by feneme involving the condition and police 
power, and the vocation that many attribute to the municipal officers to community 
policing. 

Keywords: Municipal Civil Guard, legality, vocation, community safety. 
 

 

Introdução 

Para além da discussão acerca da vigilância exercida pelo Estado sobre a 

população, tendo em vista a segurança pública, é necessário olhar para as 
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instituições responsáveis legalmente por este trabalho e refletir se tais instituições 

podem dar conta da tarefa a elas imputada, ou seja, antes mesmo de considerarmos 

a vigilância em si, seja qual for sua modalidade, da presença humana uniformizada 

aos sistemas de monitoramento por câmeras, devemos pensar nas instituições que 

poderão operar esses recursos técnicos e tecnológicos.  

Essa necessidade emerge de problemas reais, oriundos da resistência 

institucional sistemática, isto é, da postura que as Polícias Militares (principalmente) 

têm adotado em relação às Guardas Municipais, cujo argumento central baseia-se 

num poder e numa condição de polícia que as instituições municipais, segundo as 

estaduais, não teriam.   

O Brasil tem definido em sua Constituição Federal o papel das instituições de 

segurança pública, atribuindo à União as polícias federais e aos Estados federados 

e Distrito federal as polícias militares e polícias civis. Até o início do mês de agosto 

de 2014, os municípios dispunham da possibilidade de criação de guardas civis 

municipais apenas para a proteção de seus bens, serviços e instalações, o que foi 

alterado a partir da sanção da Lei nº 13.022/2014.1 

É interessante notar que, apesar do clamor popular pela melhoria da 

segurança pública no Brasil, a Federação Nacional de Entidades de Oficiais Militares 

Estaduais – Feneme2, ingressou com uma Ação Direta de Inconstitucionalidade – 

ADI 51563 contra a Lei nº 13.022/2014 no Supremo Tribunal Federal – STF. Essa 

entidade representativa dos interesses das Polícias Militares brasileiras deseja a 

anulação da lei que regulamenta as guardas municipais e lhes amplia as 

competências, sendo uma delas o policiamento preventivo em segurança pública 

caracterizado pela segurança comunitária. 

                                                           
1
 Até 08 de agosto de 2014, data da sanção presidencial à Lei nº 13.022 que instituiu normas gerais 

para as guardas civis municipais, definindo e ampliando-lhes as competências, estas instituições 
municipais, segundo um entendimento dominante, se resumiam à proteção de bens, serviços e 
instalações públicas municipais, em que pese muitos prefeitos utilizarem-nas nos policiamentos 
típicos de segurança pública e outras ações como tropas de choque etc. 

2
 Dentre os objetivos da Feneme, destacamos o inciso 2º do artigo 3º de seu estatuto: “exercer a 

representação e promover as ações judiciais e extrajudiciais em defesa das garantias, prerrogativas, 
direitos e interesses, diretos e indiretos, das Instituições Militares Estaduais [...]”. Leia mais em: 
http://www.feneme.org.br/pagina/2/estatuto 

3
 A Federação que representa os interesses das Polícias Militares brasileiras alega, entre outras 

coisas, que as guardas municipais não podem “atuar como polícia”.  
Leia mais em: http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=273610; e 
http://www.aprapr.org.br/wp-content/uploads/2014/08/PETI%C3%87%C3%83O-INICIAL-ADI-5156-
STF.-20-08-14..pdf 
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Dessa forma, assim como já ocorria anteriormente à Lei nº 13.022/2014, 

voltam à tona as discussões acerca do poder de polícia, misturada com um suposto 

“poder da polícia” e a reflexão sobre a vocação das instituições de segurança 

pública para a segurança comunitária, agora com um novo ingrediente: a aprovação 

da citada lei. 

Há muito tempo tenta-se no Brasil a consecução desse modelo de segurança 

pública aberto à participação social. As Polícias Militares estaduais têm tentado 

consolidar essa modalidade de segurança pública, partindo inicialmente das Bases 

Comunitárias de Segurança. Entretanto, as Polícias Militares têm dificuldades para 

concretizar a segurança comunitária, visto serem formadas historicamente para a 

manutenção da ordem pública nos tempos da ditadura militar. Não se percebe 

nessas forças policiais a vocação para o comunitário, nem a disposição à abertura 

para a participação e controle social. 

Posto isso, questionamos: como podemos pensar os instrumentos que podem 

estar à disposição da segurança pública, como a vigilância eletrônica e o 

policiamento preventivo e comunitário, dentre outros, sem pensarmos antes as 

próprias instituições que poderão utilizar estes instrumentos? 

Tomemos como exemplo a Guarda Civil Municipal de São Bernardo do 

Campo - SP. Criada em 1999, conta atualmente com aproximadamente mil guardas 

municipais distribuídos em diversas funções de proteção ao patrimônio público e, 

direta ou indiretamente, também à população.  

Em abril de 2014 a Guarda Civil Municipal de São Bernardo do Campo 

inaugurou seu centro de videomonitoramento com 400 câmeras4 espalhadas em 

locais considerados estratégicos à segurança pública municipal, tanto em relação 

aos prédios públicos municipais quanto em relação aos logradouros e praças com 

alto índice de violência e criminalidade, além daqueles utilizados normalmente como 

rotas de fuga. Nesse caso, o investimento no sistema de videomonitoramento foi 

realizado pelo município, não pelo Estado federado, e a Guarda Civil, que acaba de 

ser regulamentada por lei, é a encarregada de gerenciá-lo.  

                                                           
4
 Em 04 de abril de 2014, o prefeito Luis Marinho (PT) inaugurou o Centro Integrado de 

Monitoramento na Guarda Civil Municipal, integrando a GCM ao Departamento de Trânsito, ao SAMU 
e Defesa Civil, com o objetivo de aumentar as condições de segurança municipal. Leia mais em: 
http://www.saobernardo.sp.gov.br/comuns/pqt_container_r01.asp?srcpg=noticia_completa&ref=11034
&qt1=0. 
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Há muita expectativa em torno desse recurso tecnológico que custou em 

torno de R$ 21,5 milhões5, entretanto, essa expectativa poderá ser honrada caso 

seja gerenciada por uma instituição que efetivamente não componha o sistema de 

segurança pública, caso a ADI da Federação representativa das Polícias Militares 

brasileiras consiga anular a Lei n. 13.022/2014? As Guardas Municipais poderão 

continuar a agir em prol da efetiva segurança pública municipal por meio de 

intervenções típicas de polícia, como já fazem há muito tempo?  

Destarte, acreditamos que isso, pelos obstáculos que tem representado à 

otimização do sistema de segurança pública e pelos danos e retrocesso que pode 

causar a este mesmo sistema - com reflexos diretos à população brasileira -, seja  

matéria de inadiável reflexão e discussão buscando o entendimento e o bom senso 

em nome dos interesses da sociedade. Além disso, os modelos vigentes na 

segurança pública brasileira têm sido não sem razão, alvo de críticas e desconfiança 

popular, o que escancara o problema da vocação [ou falta dela] de certas 

instituições policiais para operarem com maior proximidade à população, 

especialmente à população carente – problema que exige urgente solução. 

É necessário notar que, entre o problema da insatisfação popular e a 

interpretação policial militar da inconstitucionalidade da Lei 13.022/2014, há 

realidades que necessitam mudar: a insegurança social; a ausência do Estado nas 

comunidades (não a ausência de repressão, mas de proteção); e a mais absoluta 

falta de controle social das instituições de segurança pública.  

 Por isso, nosso objetivo com este estudo é entender um pouco dos aspectos 

legais que envolvem o exercício de segurança pública no Brasil, principalmente 

quanto à concepção polícia e de poder de polícia, além de compreender com mais 

clareza os elementos que habilitam as Guardas Municipais para a segurança 

comunitária, para que possamos avaliar a vocação das instituições citadas para o 

cumprimento desta tarefa.  

Para tanto, o texto que se segue está organizado em quatro seções. A 

primeira delas, Polícia: do sentido original à aplicação atual concentra-se em 

discorrer, a partir de textos de Di Pietro (2011) e de Foucault (2008) sobre as 

diversas concepções que significaram o termo Polícia desde sua origem até os dias 

atuais. 

                                                           
5
 Idem. 
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A segunda seção: Acerca do poder de polícia, contém os ensinamentos e 

interpretações de autores consagrados da área do Direito, como Di Pietro (2011), 

Bandeira de Mello (2011), Carvalho Filho (2010) e Meirelles (2000), sobre o poder 

de polícia no Direito Administrativo Brasileiro.  

A terceira seção: As distinções entre a polícia administrativa e a polícia 

judiciária, aborda as diferenças entre essas duas áreas de atuação da 

Administração, a partir dos textos dos autores acima citados. 

E, finalmente, a quarta seção: As possibilidades da nova integrante, discorre 

sobre as principais possibilidades vislumbradas na lei de regulamentação das 

Guardas Civis Municipais, assim como revela, também, preocupação com o seu 

futuro, apontando um grave problema: a utilização arbitrária dessas corporações, o 

que pode inviabilizá-las para a segurança comunitária. 

 

 

Polícia: do sentido original à aplicação atual 

 Como poderemos verificar nesta seção, a palavra polícia tem representado, 

desde sua concepção original até a contemporaneidade, diferentes atividades de 

Estado relacionadas às formas de governo e aos diversos entendimentos quanto ao 

papel do Estado ao longo da história. 

Segundo Maria Sylvia Zanella Di Pietro (2011, p. 116), a palavra polícia tem 

sua origem na Grécia antiga e era utilizada como designação a “todas as atividades 

da cidade-estado (polis), sem qualquer relação com o sentido atual da expressão”. 

Há uma modificação nesse sentido primário da palavra na Idade Média, quando o 

Estado, na figura dos príncipes, dividia o poder com a Igreja, cabendo ao primeiro 

manter a “boa ordem da sociedade civil” e ao segundo “a boa ordem moral e 

religiosa”. No final do século XV, prossegue Di Pietro (2011, p. 116), volta a ser 

completo o poder dos príncipes, especialmente na Alemanha, onde a atividade 

estatal alcançava a “vida privada dos cidadãos” em todos os aspectos, inclusive o 

religioso, em nome do bem-estar de todos.  

No entanto, esse direito de polícia vai se esvaziando com o tempo e, depois 

de separar-se das atividades eclesiásticas, militares e financeiras fica restrito apenas 

a “normas relativas às atividades da Administração” e, depois disto, liga-se a “polícia 

à ideia de coação”, momento em que passa a se “distinguir a atividade de polícia 
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das demais atividades administrativas, hoje chamadas serviço público e fomento” 

(FALLA, 1962, p. 113-115 apud DI PIETRO, 2011, p. 116). 

 Michel Foucault (2008) oferece um estudo de extrema importância à 

compreensão do desenvolvimento e transformações da concepção de polícia a partir 

da modernidade. Foucault (2008, p. 383-389) esclarece que quando ocorre na 

Europa a superação de um modelo pastoral de governo, no final do século XVI, pelo 

surgimento de um novo modo de raciocinar a arte de governar, tendo no Estado a 

representação da “ideia reguladora dessa forma de pensamento”, nascem ou 

aperfeiçoam-se algumas das instituições necessárias à manutenção de um Estado 

que não se subordina a nada que não seja ele próprio. Devido à pluralidade de 

Estados e a decorrente competição entre eles, surge, então, a noção de força como 

elemento fundamental à manutenção dessa nova ordem das coisas. Assim sendo, 

explica Foucault (2008, p. 397-398) a relação de forças surgida dessa nova 

concepção política dá origem a um mecanismo de segurança formado por “um 

dispositivo diplomático-militar” e um “dispositivo da polícia, no sentido que a palavra 

tinha na época”. 

 O dispositivo político de polícia surge como um mecanismo de segurança 

dessa razão de Estado, porém voltado “para o problema da força e do poderio” do 

Estado, assevera Foucault (2008, p. 410), e tinha nos séculos XVII e XVIII sentido 

diverso do sentido atual. O termo polícia passa a representar “o conjunto dos meios 

pelos quais é possível fazer as forças do Estado crescerem, mantendo ao mesmo 

tempo a boa ordem desse Estado” (FOUCAULT, 2008, p. 421). Foi na Alemanha 

que a concepção de polícia, seus objetivos e sua atuação foram tratadas em nível 

acadêmico, assim como a noção de Estado de polícia que influenciaria a Europa 

(FOUCAULT, 2008, p. 428-429).  

 Foucault (2008, p. 450) acentua que havia uma preocupação do Estado com 

“a disciplina dos pobres, como ‘parte considerável do bem público’” e destaca, 

citando um trecho do texto de Domat (1829, p. 150 apud 2008, p. 453), escrito no 

século XVII, que foi “pela polícia que foram feitas as cidades e os lugares em que os 

homens se reúnem e se comunicam pelo uso das ruas, das praças públicas e [...] 

das estradas”. Destarte, conclui Foucault (2008, p. 453) “foi por ter havido uma 

polícia regulamentando essa coabitação, essa circulação e esse intercâmbio que as 

cidades puderam existir”, o que faz com que não haja diferença entre policiamento e 

urbanização. 
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Segundo Foucault (2008, p. 454-455), há no “contexto do equilíbrio europeu e 

da competição intra-européia” certa lógica mercantilista, porque é o comércio o 

instrumento essencial desse equilíbrio. Essa lógica mercantilista precisa, e isto é a 

função da polícia nos séculos XVII e XVIII, que os países europeus tenham 

populações numerosas que trabalhem por salários baixos, “de modo que [...] os 

preços de custos das mercadorias sejam os mais baixos possíveis”, potencializando 

as exportações. 

Para Foucault (2008, p. 455-457), o fato fundamental do século XVII é o modo 

como o Estado intervém na vida humana por meio do modelo da cidade-mercado. 

Aqui, a polícia tinha um modelo urbano e era organizada “em torno do problema do 

mercado e do comércio”, e seu poder era o poder do governo diretamente dirigido à 

vida do povo, sem qualquer vinculo com o poder judiciário, porque age “em nome e 

em função dos princípios da sua racionalidade própria, sem ter de se moldar ou se 

modelar pelas regras de justiça”. Isso explica a razão pela qual encontramos no 

texto de Di Pietro (2011, p. 116) o esclarecimento de que quanto às normas 

baixadas pelo príncipe, não cabia apelação individual aos tribunais.  

A mudança que ocorre na polícia quanto a seus objetivos e importância, 

provavelmente se inicia no inicio do século XVIII com a polícia dos cereais e se 

relaciona com a escassez de alimentos. A política para os cereais estipulava que os 

preços deveriam ser baixos, assim como baixos eram, também, os salários dos 

trabalhadores, entretanto, nesse século, os economistas “[reintroduzem] na análise e 

nos objetivos de uma intervenção política a própria agricultura, o lucro agrícola, as 

possibilidades do investimento agrícola” e os problemas ligados ao campesinato, o 

que altera a lógica urbana predominante. O campo passa, dessa forma, a ser o 

“objeto privilegiado da intervenção governamental”. Com a lógica dos preços 

ajustada pelo próprio mercado, a regulamentação que instrumentalizava a polícia 

perde a utilidade, além de alterar a forma de intervenção do Estado, que se 

prolongaria pelos séculos seguintes (FOUCAULT, 2008, P. 459-466). 

 O Estado está agora diante de uma sociedade civil e é o responsável por sua 

gestão, porque entrou em cena uma racionalidade científica por intermédio dos 

economistas que traz um conhecimento “indispensável para um bom governo”, ou 

seja, a economia política que, conforme explica Foucault (2008, p. 470-471), liga “as 

variações de riquezas e as variações de população em três eixos: produção, 

circulação, consumo”. 
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 Assim ocorrendo, a polícia passa a ter um papel mais específico, e estará 

relacionada à população e à segurança, pois essa nova forma de vida social prevê 

certa docilidade do trabalhador em relação ao seu trabalho, ao seu salário e aos 

preços. Foucault (2008, p. 473-475) elucida que será papel da policia, como 

aparelho ou conjunto de “instrumentos [...] garantir que a desordem, as 

irregularidades, os ilegalismos, as delinquências sejam impedidas ou reprimidas” (p. 

475).  

A polícia passa, com isso, a ter “funções simplesmente negativas, [...] que 

será simplesmente o instrumento pelo qual se impedirá que certo número de 

desordens se produza”. Daí deriva a marginalização que sofre a concepção de 

polícia, ensina Foucault (2008, p. 475-476), um aspecto apenas do conjunto de 

elementos que passam o compor o Estado moderno, cuja razão governamental 

dirige-se à sociedade e seu sistema econômico, sua segurança e sua liberdade. 

 É Nesse momento que a questão do desvinculo da polícia com a justiça é 

reconsiderada, pois como explica Di Pietro (2011, p. 116-117), com o surgimento de 

um Estado de Direito, torna-se inaceitável “a ideia de existirem leis a que o próprio 

príncipe não se submeta”, pois um dos fundamentos básicos deste Estado é 

justamente a legalidade que submete a todos, inclusive o próprio Estado. A partir daí 

o Estado de Direito desenvolve-se “baseado nos princípios do liberalismo, em que a 

preocupação era a de assegurar ao indivíduo uma série de direitos subjetivos, 

dentre os quais a liberdade”, que só poderia ser violada excepcionalmente pelo 

Estado, e em nome da ordem pública.  

 Com isso, o termo polícia se apropria à concepção atual e o poder de polícia 

ganha nova dimensão. Há um crescimento do poder de polícia, que para Di Pietro 

(2011, p. 117) ocorre por dois fatores: por passar “a atuar em setores não 

relacionados” apenas com a segurança, ou seja, passa a interferir nas “relações 

entre particulares, anteriormente fora de alcance do Estado”, fazendo com que “o 

próprio conceito de ordem pública, antes concernente apenas à segurança”, 

abrangesse também a ordem econômica e social; e por “possibilitar a imposição de 

obrigações de fazer, como o cultivo da terra, o aproveitamento do solo, a venda de 

produtos”, ao contrário da polícia tradicional que apenas “limitava-se a impor 

obrigações de não fazer”. 
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Acerca do poder de polícia 

Entendemos que antes de iniciar o estudo sobre o poder de polícia, seja 

necessário abordar, mesmo que superficialmente, o Direito Administrativo. Sendo 

assim, discorreremos brevemente sobre este tema. 

Di Pietro (2011, p. 115) esclarece que o “direito administrativo cuida de temas 

em que se colocam em tensão dois aspectos opostos: a autoridade da 

Administração Pública e a liberdade individual”, enquanto o regime jurídico impõe à 

Administração Pública dois aspectos fundamentais: as prerrogativas, que garantem 

o exercício de suas atividades; e as sujeições, que limitam essas atividades.  

Quanto à origem do Direito Administrativo, Celso Antonio Bandeira de Mello 

(2011, p. 38-39) ensina que este surge na França, espalhando-se depois para 

diversos países, por conta da Revolução Francesa e da necessidade oriunda dessa 

revolução de se instituir uma nova forma para o Direito, e que se construiu não 

apenas “por leis que regulassem as relações entre Administração e administrados”, 

mas, principalmente “por obra da jurisprudência de um órgão”, o Conselho de 

Estado, cuja função era a de “dirimir as contendas que surgissem entre estas duas 

partes”. Há, com isso, um afastamento do “Poder Judiciário do exame dos atos 

administrativos”, o que resultou na “instituição de uma ‘Jurisdição Administrativa’” 

que cria o Direito Administrativo. 

É evidente que o tema Direito Administrativo reclama uma abordagem muito 

mais ampla e aprofundada, mas acreditamos que esta breve nota sobre sua 

aplicação e origem é suficiente para iniciarmos o estudo proposto para esta seção, 

pois como poderemos verificar a partir deste parágrafo, o poder de polícia, sendo um 

instrumento da Administração Pública, relaciona-se claramente à lógica do Direito 

Administrativo. 

Para Di Pietro (2011, p. 115), o poder de polícia é um poder que coloca em 

choque os desejos de liberdade e de gozo pleno dos direitos do cidadão com a 

função administrativa de condicionar o exercício desses direitos e liberdade ao bem-

estar coletivo. Entretanto, não há “incompatibilidade entre os direitos individuais e os 

limites a eles opostos pelo poder de polícia do Estado”, visto que, como explica esta 

autora, (ZANOBINI,1968, p.191 apud 2011, p. 115), o limite é próprio do “conceito do 

direito subjetivo” de que “tudo aquilo que é juridicamente garantido é também 

juridicamente limitado”, além de que, em que pese parecer paradoxal, o limite à 
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liberdade tem por objetivo “assegurar esta própria liberdade e os direitos essenciais 

ao homem” (CAVALCANTI, 1956, p. 6-7 apud DI PIETRO, 2011, p. 115).  

Nesse sentido, para o direito brasileiro o poder de polícia é uma atividade 

estatal que consiste “em limitar o exercício dos direitos individuais em benefício do 

interesse público” em seus diversos aspectos, diferentemente do conceito clássico 

do século XVIII que “compreendia a atividade estatal que limitava o exercício dos 

direitos individuais em benefício da segurança”, e se relaciona a diversos setores 

sociais, tais como “segurança, moral, saúde, meio ambiente, defesa do consumidor, 

patrimônio cultural, propriedade” etc. (DI PIETRO, 2011, p. 117-118). 

Por poder de polícia, José dos Santos Carvalho Filho (2010, p. 83) entende 

“como a prerrogativa de direito público que, calcada na lei, autoriza a Administração 

Pública a restringir o uso e o gozo da liberdade e da propriedade em favor do 

interesse da coletividade”, e que o conceito encontrado no Código Tributário 

Nacional (única Lei em que se encontra sua conceituação legal)6, apesar de 

imperfeito, traz uma noção do poder de polícia e destaca “o aspecto ligado às 

limitações que a Administração pode instituir sobre os direitos”. 

A conceituação legal referida por Carvalho Filho (2010) encontra-se no artigo 

78 do Código Tributário Nacional, instituído pela Lei nº 5.172 de 25 de outubro de 

1966, que define que poder de polícia é: 

[...] atividade da administração pública que, limitando ou 
disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato 
ou abstenção de fato, em razão de interesse público concernente à 
segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, à disciplina da 
produção e do mercado, ao exercício de atividades econômicas 
dependentes de concessão ou autorização do Poder Público, à 
tranquilidade pública ou ao respeito à propriedade e aos direitos 
individuais ou coletivos. (BRASIL, 1966) 
 

Esse conceito encontra-se no Código Tributário Nacional porque, segundo 

explicação de Di Pietro (2011, p. 118), constitui “o exercício desse poder um dos 

fatos geradores da taxa”, conforme reza o artigo 77 da mesma lei:  

“As taxas cobradas pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal 
ou pelos Municípios, no âmbito de suas respectivas atribuições, têm 
como fato gerador o exercício regular do poder de polícia, [...]” 
(BRASIL, 1966). 

 

Assim, esclarece Di Pietro (2011, p. 118), cabe ao Legislativo criar as 

“limitações administrativas ao exercício das liberdades públicas”, o que faz por meio 

                                                           
6
 Na Constituição Federal Brasileira (art. 145, inciso II) encontramos menção sobre o poder de polícia, 

relacionando-o ao Sistema Tributário Nacional. 
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das leis, e ao Executivo regulamentar essas leis e controlar “a sua aplicação, 

preventivamente (por meio de ordens, notificações, licenças ou autorizações) ou 

repressivamente (mediante imposição de medidas coercitivas)”. Dessa forma, é 

certo que o poder de polícia vincula-se à previsão legal, diferentemente da época do 

Estado de Polícia, conforme vimos na seção anterior. 

Um aspecto importante sobre o poder de polícia se refere aos seus atributos. 

Sobre isso, de acordo com Di Pietro (2011, p. 120), além de o poder de polícia 

“corresponder a uma atividade negativa”, são seus atributos: “a discricionariedade, a 

autoexecutoriedade e a coercibilidade”, mas segundo ela, “pode-se atualmente 

acrescentar” também “a indelegabilidade do poder de polícia a pessoas jurídicas de 

direito privado”. 

 Mesmo sendo discricionário, o poder de polícia não é ilimitado, porque este 

poder “sempre esbarra em algumas limitações impostas pela lei, quanto à 

competência e à forma, aos fins e mesmo com relação aos motivos ou ao objeto”. 

Assim, diferentemente do que vimos no estudo de Foucault (2008) acerca da polícia 

e do poder de polícia, principalmente nos séculos XVI e XVII, temos na 

contemporaneidade brasileira uma discricionariedade administrativa limitada pela lei 

e um poder de polícia que só deve, quanto aos fins, “ser exercido para atender ao 

interesse público”, de tal forma que, aquilo que estiver em desacordo com isso 

poderá incidir em desvio de poder, acarretando a “nulidade do ato com todas as 

consequências nas esferas civil, penal e administrativa” (DI PIETRO, 2011, p. 123). 

Já em Mello (2011, p. 825), que considera o uso do termo poder de polícia um 

equivoco, por englobar “sob um único nome, coisas radicalmente distintas, 

submetidas a regimes de inconciliável diversidade: leis e atos administrativos”, 

somos advertidos de que não devemos “confundir liberdade e propriedade com 

direito de liberdade e direito de propriedade”, visto que “não há limitações 

administrativas” a esses direitos. Neste autor encontramos dois sentidos para o 

poder de polícia: um amplo, que define a atividade estatal como condicionadora da 

liberdade e da “propriedade ajustando-as aos interesses coletivos”, e que “abrange 

tanto atos do Legislativo quanto do Executivo”; e uma mais restrita, que se relaciona 

“unicamente com as intervenções, quer gerais e abstratas [...] do Poder Executivo”, 

que tem a mesma finalidade “de prevenir e obstar ao desenvolvimento de atividades 

particulares contrastantes com os interesses sociais” (MELLO, 2011, p. 829). 
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No que diz respeito aos atributos do poder de polícia, Mello (2011, p. 836-

837) informa que, levando-se em consideração “a ideia de que através do poder de 

polícia pretende-se, em geral, evitar um dano, costuma-se caracterizá-lo como um 

poder negativo”. Entretanto, dependerá sempre do ponto de vista de quem atribuir 

ao poder de polícia um aspecto positivo ou negativo, porque, segundo ele, “tanto faz 

dizer que através dele a Administração evita um dano” (aspecto negativo), “quanto 

que por seu intermédio ela constrói uma utilidade coletiva” (aspecto positivo). 

Mesmo assim, relata que o que prevalece de fato é seu sentido negativo, pois é por 

ele que “o Poder Público, de regra, não pretende uma atuação do particular, 

pretende uma abstenção”. 

Encontramos em Hely Lopes Meirelles (2000, p. 120-121) o esclarecimento 

de que o Estado é dotado de dois tipos de poderes: políticos e administrativos. Os 

poderes políticos são “exercidos pelo Legislativo, pelo Judiciário e pelo Executivo, no 

desempenho de suas funções constitucionais”, enquanto os poderes administrativos 

são meios de atuação, instrumentos da Administração que “se efetivam de acordo 

com as exigências do serviço público e com os interesses da comunidade”, como é 

o caso do poder de polícia.  

Meirelles (2000, p. 126-127) enumera e descreve os atributos desse poder de 

polícia: “discricionariedade, a auto-executoriedade e a coercibilidade”. Por 

discricionariedade podemos entender a condição de liberdade de escolha que tem a 

Administração para o exercício do poder de polícia conforme a “oportunidade e 

conveniência”, e também de “aplicar as sanções e empregar os meios” necessários 

segundo a finalidade de sua ação. Tal ato pode ser vinculado caso “a norma legal 

que o rege estabelecer o modo e a forma de sua realização”, o que obriga a 

Administração a se pautar pela legalidade e regulamentação. A auto-executoriedade 

é “a faculdade de a Administração decidir e executar diretamente sua decisão por 

seus próprios meios, sem intervenção do Judiciário”, diz Meirelles (2000, p. 127). E a 

coercibilidade é “a imposição coativa das medidas pela Administração”, inclusive o 

uso da força pública se necessário, porque o ato de polícia é obrigatório para o 

administrado (MEIRELLES, 2000, p. 129). 

Meirelles (2000, p. 121-122) também elucida que “o ato de polícia é um 

simples ato administrativo, apenas com algumas peculiaridades”, assim, “como todo 

ato administrativo, o ato de polícia subordina-se ao ordenamento jurídico [...], 

sujeitando-se, inclusive, ao controle da legalidade pelo Poder Judiciário”; e que o 
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poder de polícia será originário, se “nasce com a entidade que o exerce” ou 

delegado, se provir de outra entidade por meio de transferência legal. 

Para Meirelles (2000, p. 123), “a razão do poder de polícia é o interesse social 

e o seu fundamento está na supremacia geral que o Estado exerce em seu território 

sobre todas as pessoas, bens e atividades”, supremacia que para Mello (2011, p. 

830) nada mais é que “a própria supremacia das leis em geral, concretizadas 

através de atos da Administração”. Dessa forma, retornando a Meirelles (2000, p. 

125), este acentua que “onde houver interesse relevante da coletividade ou do 

próprio Estado haverá, correlatamente, igual poder de polícia administrativa para a 

proteção desses interesses” e isto “é a regra, sem exceção”. 

  O poder de polícia, diz Meirelles (2000, p. 121), atribui “competências 

exclusivas e concorrentes” as “três esferas estatais, dada a descentralização 

político-administrativa decorrente do nosso sistema constitucional”, assim sendo, 

normalmente a União, os Estados e os Municípios regulamentam e policiam os 

assuntos que lhes dizem respeito, porém, “como certas atividades interessam 

simultaneamente às três entidades estatais”, é possível que “o poder de regular e de 

policiar” se difunda “entre todas as Administrações interessadas, provendo cada qual 

nos limites de sua competência territorial”. 

 

 

As distinções entre a polícia administrativa e a polícia judiciária 

 Há duas áreas de atuação do Estado em que o poder de polícia incide, diz Di 

Pietro (2011, p. 119), a área administrativa e a área judiciária, sendo que um dos 

aspectos que as distingue é a prevalência da prevenção que caracteriza a polícia 

administrativa e a prevalência da repressão que caracteriza a polícia judiciária, ou 

seja, a polícia administrativa “terá por objetivo impedir as ações antissociais”, e a 

polícia judiciária deverá “punir os infratores da lei penal”. Quando usamos o termo 

prevalência queremos dizer, seguindo a explicação da autora, que não se pode dizer 

que essas polícias são de forma absoluta preventiva ou repressiva, pois a polícia 

preventiva pode também agir repressivamente, assim como a polícia repressiva “é 

também preventiva em relação ao interesse geral”, pois ao punir o infrator da lei 

“tenta evitar que o indivíduo volte a incidir na mesma infração”.  
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Outro aspecto de diferenciação entre as polícias administrativa e judiciária é 

que a administrativa é regida pelo “Direito Administrativo, incidindo-se sobre bens, 

direitos ou atividades”, e a judiciária é regida “pelo direito processual penal, incidindo 

sobre pessoas”. A autora assevera que a “polícia judiciária é privativa de 

corporações especializadas”, isto é, da polícia civil e da polícia militar, “enquanto a 

polícia administrativa se reparte entre diversos órgãos da Administração”, ou seja, os 

diversos “órgãos de fiscalização aos quais a lei atribua esse mister, como os que 

atuam nas áreas da saúde, educação, trabalho, previdência e assistência social”, 

além, também, da própria polícia militar (DI PIETRO, 2011, p. 119). Podemos 

observar que, segundo essa interpretação, a Polícia Militar pode ser considerada, 

dependendo da situação, tanto como Polícia Administrativa quanto Polícia Judiciária.  

 Mello (2011) pensa de forma relativamente diferente e dá razão a Louis 

Rolland (1947 apud 2011, p. 841) quando este rejeita “a oposição caráter 

preventivo/caráter repressivo como critério de distinção entre as duas polícias”, 

devido ao fato de que, com frequência, a Administração age repressivamente 

quando “obsta a uma atividade particular [...] porque esta se revelou contrastante 

com o interesse público”, visto que esta atividade “causou um dano para a 

coletividade”, ou quando, exemplifica Mello (2011, p. 841), a Polícia Administrativa 

age repressivamente na “dissolução de um comício, de uma passeata” que “se 

revelam perturbadores da tranquilidade pública”. Então, para este autor (2011, p. 

842), o que difere essas polícias é que a administrativa “se predispõe unicamente a 

impedir ou paralisar atividades anti-sociais”, e a judiciária “se preordena à 

responsabilização dos violadores da ordem jurídica”. 

Carvalho Filho (2010, p. 89), por sua vez, antes mesmo de discorrer sobre os 

elementos que diferenciam a polícia administrativa da judiciária, acentua que “ambas 

se enquadram no âmbito da função administrativa, vale dizer, representam 

atividades de gestão de interesses públicos”. Assim, preocupando-se com o 

problema “da identidade de vocábulos”, o que consideramos muito relevante, porque 

há realmente, principalmente no meio policial, uma confusão entre a função de 

polícia e a corporação de polícia, Carvalho Filho (2010, p. 82) esclarece que a 

função de polícia “é a função estatal propriamente dita e deve ser interpretada sob o 

aspecto material, indicando atividade administrativa” e que a corporação de polícia 

“corresponde à ideia de órgão administrativo, integrado nos sistemas de segurança 
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pública e incumbido de prevenir os delitos e as condutas ofensivas à ordem pública”, 

tendo, assim, um “aspecto subjetivo (ou formal)”. 

Para Carvalho Filho (2010, p. 89) a Polícia Militar e a Polícia Civil tem função 

de Polícia Judiciária, diferentemente do que pensam outros autores, porque, 

segundo ele, a Polícia Administrativa, “de caráter mais fiscalizador” representa uma 

“atividade da Administração que se exaure em si mesma”, o que “não ocorre com a 

Polícia Judiciária, que, embora seja atividade administrativa, prepara a atuação da 

função jurisdicional penal”, além de que “a Polícia Administrativa incide basicamente 

sobre atividades dos indivíduos”, e “a polícia judiciária preordena-se ao individuo em 

si, ou seja, aquele a quem se atribui o cometimento de ilícito penal”.  

Finalmente, em Meirelles (2000, p. 122) as polícias se dividem em: 

administrativa, judiciária; e “de manutenção da ordem pública”. Como se pode notar, 

para este autor a Polícia Militar não se enquadra, em princípio, nem como Polícia 

Administrativa e tampouco como Polícia Judiciária; e um dos aspectos que as 

distingue é que enquanto a “polícia administrativa é inerente e se difunde por toda a 

Administração Pública”, a judiciária é “privativa de determinados órgãos (polícias 

Civis)” e a de manutenção da ordem pública às “corporações (Polícias Militares)”.  

 

 

As possibilidades da nova integrante 

 É o artigo 144 da Constituição Federal que rege o sistema de segurança 

pública no Brasil. O caput deste artigo constitucional anuncia que a garantia à 

segurança pública é obrigatória ao Estado, e que apesar de todos terem direito a 

ela, todos são também responsáveis por ela (BRASIL, 1988). 

 Porém, o texto do referido caput prossegue esclarecendo que a segurança 

pública deve preservar a “ordem pública” e a “incolumidade das pessoas e do 

patrimônio” e relaciona quais são os órgãos competentes para tal mister nos âmbitos 

da União - Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e Polícia Ferroviária Federal; e 

dos Estados federados e Distrito Federal - Polícias Civis e Polícias Militares e 

Corpos de Bombeiros Militares (BRASIL, 1988). Aqui, então, estão definidos 

claramente os órgãos que devem zelar pela segurança pública no país, sendo que 

os primeiros cinco parágrafos do artigo 144 descreve a destinação de cada um 

desses órgãos em seus níveis federal ou estadual.  
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 É no parágrafo 8º desse artigo que as Guardas Municipais são previstas: “Os 

Municípios poderão constituir guardas municipais destinadas à proteção de seus 

bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei” (BRASIL, 1988). O fato de as 

Guardas Municipais não constarem nos cinco incisos do caput da lei, que definem os 

órgãos responsáveis pela segurança pública no Brasil, mas ser prevista em um dos 

parágrafos do artigo único do Capítulo III (que trata da segurança pública no país) da 

Constituição Federal, tem gerado muita controvérsia, especialmente entre 

especialistas em Direito Constitucional e entre especialistas em segurança pública, o 

que tem, por sua vez, situado essas instituições municipais em uma zona de 

desconforto e de insegurança no que se refere à prática de seus serviços, pois, 

estando nas ruas, praças e outros locais públicos, uniformizadas e muitas vezes 

armadas, são solicitadas a intervir nas mais variadas situações típicas de polícia.  

 Para termos uma ideia do que representa tal intervenção das Guardas 

Municipais, O Município de Praia Grande, litoral de São Paulo, teve uma redução 

significativa nos índices de violência e criminalidade no ano de 2012, após a 

implementação de seu plano municipal de segurança, na qual a Guarda Civil 

Municipal teve papel preventivo relevante. A cidade conseguiu, por exemplo, reduzir 

ocorrências como roubo de veículos em 32% em relação ao ano anterior (PRAIA 

GRANDE..., 2014, p. 17).  

 Outro exemplo é o Município de São Bernardo do Campo - SP, onde a 

Guarda Municipal atendeu 1.959 ocorrências criminais, 373 acidentes de trânsito e 

250 ocorrências ambientais no ano 2012. São números expressivos que têm 

crescido a cada ano, como se constata pelo Sumário de Dados 2012, publicado pela 

prefeitura deste município7. 

 Citamos, também, a Guarda Municipal de Taboão da Serra – SP que efetuou 

mais prisões em flagrante delito no mês de dezembro de 2014 que a PM destacada 

na cidade8. É claro que a prisão em flagrante delito expressa a reação a um crime 

que já ocorreu e não uma prevenção suficiente para que este pudesse ser evitado, 

mas serve para demonstrarmos o nível de intervenção das Guardas Municipais que, 
                                                           
7
 Segundo o Sumário de Dados 2012 da Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo – SP, de 

2009 a 2012 os números de atendimentos pela Guarda Municipal subiram na seguinte proporção: 
212,94% para as ocorrências criminais; 35,64% para as ocorrências de trânsito; e 155,10% para as 
ocorrências ambientais. Leia mais em: http://www.saobernardo.sp.gov.br/sumario-de-dados. 

 
8
 Em dezembro de 2014 a GCM de Taboão da serra apresentou no Distrito Policial 19 ocorrências 

com prisões em flagrante delito, enquanto que a PM na cidade apresentou 10 ocorrências. Leia mais 
em: http://amigosdaguardacivil.blogspot.com.br/2015/01/atendimentos-da-guarda-civil-supera-os.html 
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mesmo sendo alvo de tantos questionamentos (inclusive quanto à legalidade de 

suas ações), prestam segurança relevante em seus municípios. 

Posto isso, devemos lembrar que às Polícias Militares, o parágrafo 5 do artigo 

144 da Constituição Federal delega o exercício do policiamento ostensivo e a 

preservação da ordem pública (BRASIL, 1988), e que elas foram reorganizadas pelo 

Decreto-Lei 667/1969 do então Presidente da República Costa e Silva, que as 

tornou forças auxiliares do Exército (BRASIL, 1969), fato que a Constituição de 1988 

não alterou. As Polícias Militares destacaram-se no período da ditadura militar 

(1964-1985) como forças repressoras e mesmo após o fim da ditadura prosseguem 

ocupando constantemente os noticiários jornalísticos, devido sua alta letalidade e 

denuncias de execuções sumárias9. 

A alta letalidade das polícias brasileiras demonstra o quanto estas forças de 

segurança pública estão distantes da vocação para a segurança comunitária, 

voltada para a solução pacífica de conflitos e para a proximidade com a população 

(especialmente a carente), e que, pelo contrário, orientam-se pela ideia de 

“combate” e forte repressão. Essa alta letalidade está expressa, também, nos dados 

do Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2014 (2014, p. 40-42), que revela que 

em 2012, por exemplo, as polícias militares brasileiras mataram em supostos 

confrontos 1.457 pessoas, enquanto que as polícias norte-americanas mataram 410 

pessoas na mesma situação e no mesmo período, ou seja, no Brasil apenas as 

Polícias Militares representaram uma letalidade 355,37% maior que a letalidade das 

polícias daquele país.  

Outro fato preocupante divulgado pelo Anuário Brasileiro de Segurança 

Pública 2014 (2014, p. 42) é que no Brasil, o número de mortes de pessoas em 

confronto com as polícias (civil e militar), em um período de cinco anos (de 2009 a 

2013), ultrapassa o número de mortes de pessoas em confrontos com as polícias 

norte-americanas em um período de trinta anos (1983 a 2012), ou seja, foram 

                                                           
9
 Dentre muitas notícias veiculas na imprensa escrita, destacamos três que consideramos 

significativas:  
PM assassina jovem que tinha um sonho: ser policial.  
Disponível em: http://www.pragmatismopolitico.com.br/2014/12/pm-assassina-jovem-que-tinha-um-
sonho-ser-policial.html;  
PM de SP bate recorde de mortes e não reduz crimes.  
Disponível em: http://ponte.org/pm-de-sp-bate-recorde-de-mortes-e-nao-reduz-crimes/;  
Anistia Internacional: 80% dos brasileiros temem tortura policial em caso de prisão. 
Disponível em: http://oglobo.globo.com/pais/anistia-internacional-80-dos-brasileiros-temem-tortura-
policial-em-caso-de-prisao-12469444 
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11.197 mortes no Brasil e 11.090 mortes nos Estados Unidos. É certo que há grande 

diferença entre esses dois países quanto à formação histórica e socioeconômica, 

quanto às leis, estruturas etc., mas isto não ameniza o fato de que os números de 

mortes decorrentes de intervenção policial no Brasil sejam alarmantes, pois como 

acentuam Bueno e Rodrigues (2014, p. 43): 

Os dados da 8ª edição do Anuário Brasileiro de Segurança Pública 
relacionados à vitimização e letalidade policial demonstram que o 
Brasil não é apenas um dos líderes no ranking de países mais 
violentos do mundo quando o assunto é homicídio. Infelizmente, 
também nos destacamos por sermos um dos países em que os 

policiais mais morrem e mais matam. 
 

 Talvez a falta de proximidade das Polícias Militares com as comunidades 

carentes pode ser também uma das responsáveis pela falta de confiança da 

população de renda baixa em relação a estas forças policiais. Uma pesquisa 

realizada pela Fundação Getúlio Vargas em 2012 demonstrou que 77% das pessoas 

entrevistadas, cuja renda não ultrapassa a dois salários mínimos, não confiam nas 

Polícias Militares10. 

 Voltando ao problema das Guardas Civis Municipais, o Consultor Legislativo 

da área de Segurança e Defesa Nacional da Câmara dos Deputados Federais João 

Ricardo Carvalho de Souza (2000), fez, no início deste século, um estudo das 

possibilidades de se municipalizar a segurança pública, o que se tornou uma nota 

técnica que serviu para embasar pareceres da Consultoria Legislativa da Câmara 

dos Deputados acerca deste tema. 

 Segundo essa nota técnica, o artigo 144 limita a União e os Estados 

federados em sua condição de organização, visto que estes não podem “criar um 

órgão de segurança pública em desacordo com a estrutura definida” no referido 

artigo constitucional (SOUZA, 2000, p. 4). Aos municípios não restaria nada mais 

que a possibilidade de criarem suas Guardas Municipais e não “forças policiais”, 

explica Souza (2000, p. 5).  

A municipalização da segurança pública é defendida por Souza (2000, p. 6), 

dentre outras coisas, principalmente pela possibilidade de controle social local ao 

policiamento e porque o sistema vigente destoa dos padrões internacionais: 

Há que se considerar como parâmetros para a avaliação do mérito 
da municipalização da segurança pública, os efeitos de uma 

                                                           
10

  Dados do Índice de Confiança na Justiça – ICJBrasil, em pesquisa realizada em seis Estados 
brasileiros e no Distrito Federal no primeiro trimestre de 2012. Leia mais em: 
http://fgvnoticias.fgv.br/pt-br/noticia/pesquisa-do-icjbrasil-avalia-confianca-nas-instituicoes-do-estado 
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elevação significativa na eficácia do sistema policial e no sentimento 
de segurança do cidadão, ambos, atualmente, situados em níveis 
considerados inadmissíveis pelos padrões internacionais. (Souza, 
2000, p. 6) 

 

 Posto isso, podemos considerar agora a Lei nº 13.022/2014 que regulamenta 

as Guardas Municipais no território brasileiro naquilo que julgamos mais relevante ao 

sistema de segurança pública e à sociedade, ou seja, aos “princípios mínimos de 

atuação das guardas municipais” (BRASIL, 2014), pois são esses princípios que 

devem nortear basicamente a relação das Guardas Municipais com a sociedade, e 

porque são justamente eles, os princípios, que tornam essas corporações 

vocacionadas por força das atribuições legais à segurança preventiva e comunitária.   

 O primeiro princípio: “proteção dos direitos humanos fundamentais, do 

exercício da cidadania e das liberdades públicas” (BRASIL, 2014), impõem às 

Guardas Municipais a importante missão de velar por aquilo que é essencial ao ser 

humano enquanto indivíduo e enquanto membro de uma sociedade, ou seja, os 

valores reclamados pela sociedade brasileira especialmente a partir da ditadura 

militar (1964 – 1985). 

 O segundo princípio: “preservação da vida, redução do sofrimento e 

diminuição das perdas” (BRASIL, 2014), colocam as Guardas Municipais em contato 

direto e rotineiro com os munícipes e seus problemas, pois para que se possa 

preservar a vida, reduzir sofrimentos e diminuir perdas da população, é necessário 

conviver de maneira muito próxima a essa população. 

 O terceiro princípio: “patrulhamento preventivo” (BRASIL, 2014), revela a 

forma fundamental que as Guardas Municipais cumprirão suas missões 

(principalmente quanto aos princípios ora discutidos), isto é, as Guardas Municipais 

não devem se pautar pela repressão, devem ser prevalentemente proativas, não 

reativas, assim, devem contatar a população, interagir com a população, se tornar 

parte da população.  

 O quarto princípio: “compromisso com a evolução social da comunidade” 

(BRASIL, 2014), assim como o segundo princípio acima descrito, estabelece de 

forma indiscutível a função comunitária das Guardas Municipais. Em outras palavras, 

orienta as Guardas Municipais no sentido da segurança pública ampliada que 

reconhece que o problema da violência e criminalidade está para além de uma 

simples relação legalista: crime/penalização, permitindo que possam participar, ou 
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mesmo planejar e implementar projetos socioeducativos voltados à diminuição da 

violência e da criminalidade em seus municípios.  

 Finalmente, o quinto princípio: “uso progressivo da força” (BRASIL, 2014), 

determina que, grosso modo, toda e qualquer ação das Guardas Municipais que 

exija o uso da força deve ser proporcional ao grau de ameaça à integridade de seus 

agentes e/ou suficiente para interromper injustas agressões ou fazer cumprir 

determinações legais. 

 A reflexão sobre esses princípios são essenciais para que possamos avaliar 

as possibilidades vislumbradas para as Guardas Municipais, principalmente quanto à 

atuação diante das populações carentes e excluídas e dos movimentos sociais.  

 É oportuno dizermos que o controle social da segurança pública municipal, tal 

como foi abordada ao citarmos Souza (2000, p. 6) no décimo terceiro parágrafo 

desta seção, é garantida pela Lei nº 13.022/2014, no parágrafo 1º de seu artigo 13º:  

O Poder Executivo municipal poderá criar órgão colegiado para 
exercer o controle social das atividades de segurança do Município, 
analisar a alocação e aplicação dos recursos públicos e monitorar os 
objetivos e metas da política municipal de segurança e, 
posteriormente, a adequação e eventual necessidade de adaptação 
das medidas adotadas face aos resultados obtidos. (BRASIL, 2014) 

 

 Dissemos que a reflexão sobre os princípios que norteiam as ações das 

Guardas Municipais são essenciais para que possamos pensar as possibilidades 

dessas forças na produção de uma segurança pública cidadã e comunitária, logo, 

presumidamente humanizada, porque preocupa a utilização arbitrária dessas forças 

e de forma contrária a esses princípios; além dos desvios de sentido operacional e 

ideológico que possam ocorrer ou que já estejam ocorrendo, e certamente gerados 

no “período vazio” que compreende mais de 25 anos de ausência de uma lei 

regulamentadora das funções das Guardas Municipais e pela institucionalização de 

práticas e crenças absorvidas das Polícias Militares devido à forte aproximação 

entre ambas na rotina do exercício policial, especialmente no período acima 

mencionado. 

Julgamos, por exemplo, que a utilização das Guardas Municipais contra os 

movimentos sociais como tropas de choque é uma contradição insuperável em 

relação ao projeto da segurança comunitária, pois como poderá se aproximar da 

comunidade uma força policial que a agride em manifestações populares, que a 

enfrenta em suas lutas por direitos fundamentais, como o direito à moradia digna? 
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Em virtude disto, que confiança esta comunidade terá naqueles que tem por missão 

legal proteger seus direitos fundamentais e fazê-la evoluir socialmente?  

Temos constatado essa utilização de forma rotineira, o que nos preocupa por 

dois motivos: 1) Não há previsão no texto do parágrafo 8º do artigo 144 da 

Constituição Federal e no texto da Lei nº 13.022 de agosto de 2014 quanto à 

utilização das Guardas Municipais como tropas de choque – assim, a legitimidade 

disto é duvidosa; 2) Há uma utilização quase que generalizada das Guardas 

Municipais contra movimentos sociais, como em invasões de terra, por exemplo, 

havendo, inclusive, uma polêmica interpretação de que as Guardas devem atuar em 

desapropriações de áreas particulares, tendo em vista a política pública habitacional 

adotada por determinados governos municipais, tal como ocorreu em São Bernardo 

do Campo no final de novembro de 2014, quando a Guarda Municipal foi utilizada 

para desocupar uma área particular ocupada por mais de cem famílias sob a 

bandeira do movimento social por moradia Movimento de Luta nos Bairros, Vilas e 

Favelas - MLB11. 

  Quanto à institucionalização de práticas e crenças nas Guardas Municipais 

oriundas das Polícias Militares, reconhecemos que o tema merece um estudo 

específico e mais aprofundado devido sua complexidade. Entretanto, para que não 

fique sem qualquer abordagem neste artigo, citamos como exemplo a notória 

semelhança entre as Rondas Ostensivas Municipais (ROMU) com as Forças Táticas 

policiais militares, senão com a própria Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar (ROTA) 

da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Tal semelhança não se apresenta apenas 

no tipo de viaturas, vestimentas, braçais e símbolos (caveira etc.), mas 

principalmente na função repressiva e na ideologia de guerra12. 

 

 

                                                           
11

 No dia 30 de novembro de 2014, a Guarda Civil Municipal de São Bernardo do Campo, por 
determinação do Prefeito da cidade, usando sua tropa de choque desocupou uma área particular 
invadida por cerca de cem famílias, gerando revolta e manifestações contínuas. Leia mais em: 
http://www.dgabc.com.br/Noticia/1089668/reintegracao-de-posse-causa-crise-entre-pt-e-
marinho?referencia=buscas-lista. 

12
 Quanto ao aspecto ideológico, acreditamos que a ideologia militar é, em grande medida, a 

responsável pela violência policial militar, pois opera transformações profundas no ser social, 
tornando-o um homem de guerra, um ser militar, conforme descrevemos em artigo publicado na 
Revista Caros Amigos em 2013, intitulado Polícia Militar: o problema não é o despreparo. Leia mais 
em: http://www.carosamigos.com.br/index.php/artigos-e-debates/3612-policia-militar-o-problema-nao-
e-o-despreparo. 
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Considerações finais 

 Como pudemos verificar neste trabalho, os elementos que dão significado ao 

termo polícia, assim como os elementos constitutivos do poder de polícia sofrem 

alterações constantes na medida em que também se alteram as concepções de 

Estado e suas formas de intervenção, principalmente em relação à população. 

Assim, chegamos à contemporaneidade em que prevalece a lógica liberal e, por 

essa razão, tanto a concepção de polícia quanto a de poder de polícia atual 

decorrem dessa lógica e sentido, servindo de instrumentos estatais em nome da 

defesa e do interesse público, na ótica liberal. 

 Nesse sentido, verificamos que o poder de polícia é um poder do Estado, da 

Administração, para que possa, ao limitar o exercício dos direitos individuais, 

garantir o interesse público e a segurança da sociedade, e não uma exclusividade 

desta ou daquela corporação, como muitos pensam. Assim sendo, os argumentos 

da Polícia Militar na tentativa de anulação da Lei n. 13.022/2014 que regulamenta e 

amplia as ações das Guardas Municipais no Brasil, no tocante à questão de que 

estas não podem atuar como polícias se enfraquecem. 

 A clara distinção entre Polícia Administrativa e Polícia Judiciária, também 

estudada neste artigo, esclarece os pontos que motivam as discussões e conflitos 

acerca da legitimidade das ações dos agentes da Administração Pública quando no 

exercício do poder de polícia, ou seja, quando no exercício de Polícia Administrativa 

ou Polícia Judiciária, mas, também, revela que tanto faz o caráter dessas ações 

(preventivas ou repressivas), praticadas por agentes de fiscalização ou de 

corporações especializadas, porque, com efeito, além de estarem igualmente 

condicionados à lei, seus fundamentos têm a mesma fonte e o mesmo objetivo. 

 Dessa forma, podemos considerar que a Lei 13.022/2014 representa um 

marco para o sistema de segurança pública no Brasil, porque além de encerrar um 

período perigoso ao caráter das novas integrantes deste sistema – as Guardas 

Municipais –, que estavam à deriva, sujeitas ao arbítrio dos governantes municipais 

e à institucionalização de práticas e crenças perniciosas a elas e à sociedade, 

possibilita a realização de uma segurança pública pensada prevalentemente no 

cidadão, não no Estado. Mas se a Lei for considerada inconstitucional pelo Supremo 

Tribunal Federal – STF, as Guardas Municipais não poderão fazer o policiamento 

pretendido (como a segurança comunitária, por exemplo). Aliás, muitas Guardas 
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Municipais que já fazem esse tipo de policiamento poderão interromper essas 

atividades, visto que não fará o menor sentido as Guardas Municipais realizarem 

uma atividade que a Justiça venha a considerar ilegal - o que representará perda 

inestimável à população, às comunidades. 

Entretanto, ponderamos neste artigo que, dentre outros problemas, a 

utilização indiscriminada das Guardas Municipais como tropas de choque a serviço 

dos poderes executivos municipais representa um perigo para as possibilidades 

comunitárias destas forças municipais e para o claro objetivo da Lei 13.022/2014, 

porque além de ser ação ilegítima, é uma absurda contradição à ideia de uma polícia 

comunitária, pois não é possível conceber que uma força que hoje está junto e a 

favor de um povo carente e excluído, amanhã estará atirando bombas de efeito 

moral e bombas de gás lacrimogêneo contra esse mesmo povo. É óbvio que a 

segunda ação inviabilizará e prejudicará fatalmente a primeira, tornando a 

perspectiva da construção de uma segurança comunitária uma utopia, nada mais. 
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RESUMO 

Este artigo tem o objetivo apresentar um estudo comparado das experiências de 

participação de duas universidades do sul do estado de Minas Gerais nas políticas 

locais de resíduos sólidos urbanos (RSU). É apresentado um panorama sobre o 

atual cenário normativo das políticas locais de RSU nos municípios objetos do 

estudo. Após, são apresentadas as experiências de participação de cada 

universidade no processo de desenvolvimento dessas políticas. O estudo mostra 

quais os impactos que essas experiências promovem na qualidade das políticas 

locais de RSU. O método da pesquisa foi qualitativo do tipo descritivo. Os 

procedimentos de coleta de dados foram o bibliográfico, documental e entrevistas 

informais. Este estudo é relevante porque as universidades possuem campo 

acadêmico propício para se experenciar a realização de estudos acerca das políticas 

de RSU, não só por proporcionar a formação de profissionais cidadãos, mas também 

por privilegiar a preservação da natureza da região na qual está inserida. 

 

Palavras-chave: Participação. Universidades. Políticas. Resíduos Sólidos Urbanos. 
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INTRODUÇÃO 

 

Este artigo é o resultado de um estudo comparado das experiências de 

participação de duas universidades federais do sul do estado de Minas Gerais no 

processo de desenvolvimento das políticas locais de RSU e tem por objetivo 

compreender a seguinte questão: “como a universidade pode participar do processo 

de desenvolvimento das políticas municipais de RSU?”. 

Neste estudo se privilegiará apenas aquelas experiências que se relacionam 

diretamente com as políticas municipais de RSU. Portanto, não serão levadas em 

consideração as experiências de gestão de resíduos sólidos internas de cada 

instituição, que embora sejam relevantes, não faz interseções com as políticas 

municipais de RSU. 

Preliminarmente, tomou-se por hipótese que essa participação poderia se dar, 

na maioria das vezes, por meio de convênios celebrados entre as universidades e o 

poder local para a realização de estudos técnicos acerca da melhor forma de se 

conduzir a política municipal de RSU. 

O que justificou este estudo foi o fato de as universidades serem um 

importante ator social no cenário local e possuírem um campo acadêmico propício 

para a realização de pesquisas relacionadas às políticas de RSU, não só por 

proporcionar a formação de profissionais cidadãos, mas também por propiciarem um 

ambiente de debates e propostas que podem contribuir para o desenvolvimento dos 

municípios nos quais estão inseridas. 

Além disso, mesmo estando situados em diferentes esferas do aparelho 

estatal, a falta de articulação entre as universidades federais e o poder local, 

acarretaria em prejuízo para a implementação de políticas públicas que beneficiem 

ao meio ambiente de qualquer região. 

Com as complexas mudanças ocorridas em todo o mundo após o processo 

de globalização e seus aportes, a conscientização sobre a necessidade de se 

promover o desenvolvimento de forma sustentável combinado com proteção ao meio 

ambiente vem ganhando destaque em diversos setores do mercado e, 

principalmente, na agenda do poder público (COSTA, 2012). 

Para tanto, é importante a sensibilização e participação de todos (iniciativa 

privada, sociedade e governos), mas o Estado exerce papel preponderante porque é 

ele quem realiza a condução burocrática dos planos de desenvolvimento, e, 
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portanto, o poder público tem o poder-dever de promover ações voltadas para o 

desenvolvimento sustentável. 

Sobre o conceito de desenvolvimento, Pimenta (2014) articula diversas 

concepções, definindo que ele pode ser entendido como crescimento econômico, 

institucional, como um mito, como liberdade e como desenvolvimento sustentável. 

Para Camargo (2003) o desenvolvimento sustentável é classificado como um 

processo de transformação no qual a exploração dos recursos, a direção dos 

investimentos, a orientação do desenvolvimento tecnológico e a mudança 

institucional se harmonizam e reforçam o potencial presente e futuro, a fim de 

atender às necessidades e aspirações humanas. 

A partir desse conceito de desenvolvimento sustentável este trabalho buscará 

conhecer quais os impactos que as experiências de participação das universidades 

promovem na qualidade das políticas locais de RSU. 

Quanto à legislação relacionada ao desenvolvimento sustentável verifica-se 

que durante muito tempo a responsabilidade pela elaboração e fiscalização das 

políticas de relacionadas ao meio ambiente esteve centrada nos órgãos ambientais 

federais ou estaduais. 

Como exemplo, pode ser citada a Política Nacional do Meio Ambiente, Lei nº 

6.938, de 31 de agosto de 1981. Todavia, a partir da Resolução nº 237, de 19 de 

dezembro de 1997, do Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA), a 

avaliação dos impactos ambientais locais causados pelos empreendimentos 

passaram a ser de competência municipal. 

De acordo com o artigo 6º dessa resolução, o município deve assumir a tarefa 

de guiar o desenvolvimento local de modo sustentável, determinando os limites entre 

o avanço do capital e a preservação do meio ambiente. 

Após isso, consolidando a competência municipal pelas políticas públicas de 

desenvolvimento local, foi sancionada a Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001, 

chamada de Estatuto da Cidade. O artigo 2º do Estatuto da Cidade dispõe que a 

política urbana tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções 

sociais da cidade e da propriedade urbana, mediante as seguintes diretrizes gerais: 

 
I – garantia do direito a cidades sustentáveis, entendido como o 
direito à terra urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, à infra-
estrutura urbana, ao transporte e aos serviços públicos, ao trabalho e 
ao lazer, para as presentes e futuras gerações; 
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(...) 
III – cooperação entre os governos, a iniciativa privada e os demais 
setores da sociedade no processo de urbanização, em atendimento 
ao interesse social; (BRASIL, 2001). (Sem grifos no original). 

 

Nesse sentido, a cooperação entre as universidades e o poder local 

representa um avanço em prol do desenvolvimento sustentável e pode ser um fator 

determinante para o sucesso das políticas de desenvolvimento urbanas, inclusive, 

das políticas locais de RSU. 

Segundo Tommasiello e Guimarães (2013), além de serem responsáveis pela 

difusão do conhecimento científico, as universidades federais são atores sociais 

essenciais para a promoção da mudança da atual realidade socioambiental. Elas 

fazem parte do aparelho do Estado, agem como porta-voz da sociedade civil e são 

importantes difusoras do pensamento crítico humanista. 

Apesar disso, Tommasiello e Guimarães (2013) reconhecem que as 

universidades exercem um papel fundamental, mas não são o principal sujeito das 

transformações sociais e do processo de controle da degradação ambiental porque 

essa é uma tarefa que deve ser realizada em conjunto com a sociedade e com o 

poder público. 

Machado, Costa e Vilani (2012), destacam que as universidades assumem 

um papel importante no desenvolvimento de estudos, pesquisas e projetos de 

extensão nas comunidades locais colaborando com a democratização da informação 

ambiental e concorrendo para despertar o interesse da população por questões 

sociais. 

Ainda, Moraes (1997) acredita que mesmo sendo uma utopia a perseguir, as 

universidades deveriam se dedicar à construção de sociedades sustentáveis e 

democracias inclusivas. Para isso, é importante o estabelecimento de um 

relacionamento articulado e colaborativo entre os atores sociais de maior relevância 

na promoção de desenvolvimento sustentável local: o poder público e a 

universidade. 

Nesse contexto, o estudo deste tema se revela útil para a compreensão da 

função local e regional das universidades federais enquanto ator coadjuvante do 

processo de desenvolvimento sustentável e se justifica na medida em que poderá 

contribuir para que decisões sejam tomadas para a melhoria das políticas de RSU 
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nos municípios que possuem mecanismos de participação dessas universidades 

locais no processo de desenvolvimento das suas políticas de RSU. 

 
MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Quanto à forma de abordagem do problema optou-se pela pesquisa 

qualitativa que, segundo Minayo (2010), configura-se por se estabelecer uma 

relação dinâmica entre o mundo real e o sujeito, não podendo ser traduzido em 

números. 

De acordo com a classificação utilizada por Gil (2010), neste estudo foram 

utilizados os seguintes métodos: 

a) quanto à base lógica da investigação o método indutivo, pois parte da 

observação de fatos ou fenômenos sociais específicos cujas causas se deseja 

conhecer; 

b) quanto à base técnica da investigação o método comparativo, pois 

possibilita o estudo de grandes grupamentos sociais, comparando diferentes culturas 

e sistemas políticos, e; 

c) quanto ao nível da pesquisa o método descritivo, pois visa descrever as 

características de determinado fenômeno utilizando técnicas padronizadas de coleta 

de dados. 

As técnicas empregadas para coleta de dados foram o levantamento 

bibliográfico, documental e entrevistas informais com cinco informantes-chave. De 

acordo com Gil (2010), as entrevistas informais são recomendadas nos estudos que 

visam oferecer visão aproximativa do problema pesquisado. 

A pesquisa foi realizada em duas cidades localizadas no sul do estado de 

Minas Gerais, que sediam cada uma, uma universidade pública federal. Visando 

preservar o caráter científico da pesquisa, os nomes originais dos municípios e das 

respectivas universidades foram substituídos por Beta e Gama. 

De início, foram identificadas as normas que regulamentam as políticas de 

RSU nos dois municípios objetos da comparação. O levantamento foi feito por meio 

dos websites oficiais das respectivas Câmaras Legislativas Municipais, com a busca 

pelas seguintes palavras-chave: meio ambiente, coleta, resíduo, sólido, lixo e 

reciclagem. 
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Da análise desses documentos resultou a elaboração do quadro 1 com o 

comparativo dos documentos jurídicos em vigor. 

Após a análise dos documentos jurídicos dos municípios buscou-se por 

informações divulgadas nos canais oficiais de comunicação das universidades que 

revelassem suas experiências de participação no processo de desenvolvimento das 

políticas de RSU identificadas no quadro 1. Desse levantamento resultou a 

elaboração do quadro 2 com o comparativo das experiências de participação de 

cada uma das universidades. 

A partir dos dados apurados nos quadros 1 e 2 foram realizadas entrevistas 

informais pessoalmente e por telefone com as principais pessoas envolvidas nas 

experiências de participação das universidades. 

Ao final, o estudo comparado mostra por meio da confrontação entre as ações 

das instituições de ensino em relação às leis municipais vigentes, quais foram os 

impactos que essas experiências promoveram na qualidade das políticas públicas 

locais de RSU. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

No quadro 1 abaixo estão relacionadas as normas que regulamentam as 

políticas de RSU nos dois municípios objetos da comparação. 

 
Quadro 1 – Políticas de resíduos sólidos nos municípios objetos do estudo comparado. 

  Município Beta Município Gama 
Lei 3066/2014: declara de utilidade pública 
municipal a associação de catadores 
autônomos de reciclagem. 

Lei 4489/2014: estabelece procedimentos 
para o descarte e coleta de medicamentos 
vencidos no município e dá outras 
providências. 
 

Lei 3039/2014: autoriza o município a doar 
bens móveis do patrimônio municipal à 
associação dos catadores de materiais 
recicláveis – e à associação de catadores 
autônomos de reciclagem. 
 

Lei 4261/2011: autoriza a contratação no 
âmbito do município de parceria público-
privada para a execução dos serviços 
públicos de limpeza urbana e manjejo de 
resíduos sólidos e dá outras providências. 

Lei 2987/2013: revoga lei municipal nº 
2.861, de 23/09/2011, que dispõe sobre a 
substituição do uso de saco plástico de lixo 
e de sacola plástica por saco de lixo e 
sacolas ecológicas. 
 

Lei 3783/2005: declara de utilidade pública a 
associação de reciclagem sul mineira. 

Lei 2940/12: dispõe sobre medida de Lei 3702/2004: autoriza a doação à empresa 
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reaproveitamento de óleo vegetal (cozinha) 
e seus resíduos, e dá outras providências. 
 

de reciclagem, de uma área de 1.587,50m² 
e dá outras providências. 

Lei 2928/2012: dispõe sobre a 
obrigatoriedade de condomínios e os 
edifícios residenciais com mais de dez 
unidades habitacionais, a manterem em 
suas dependências recipientes destinados à 
separação de lixo orgânico e inorgânico, e 
dá outras providências. 
 

Lei 3669/2003: dispõe sobre a destinação 
dos materiais provenientes dos kits de 
coleta seletiva para a associação dos 
catadores de material reciclável e dá outras 
providências. 

Lei 2917/2012: institui o dia do reciclador e 
da reciclagem de lixo, e dá outras 
providências. 
 

Lei 2.754/1995: cria a taxa de recolhimento 
e incineração de lixo hospitalar e dá outras 
providências. 

Lei 2692/2008: declara de utilidade pública 
municipal a associação dos catadores de 
materiais recicláveis. 
 

Lei 2321/1992: autoriza adquirir terreno para 
implantação de usina de reciclagem de lixo. 

Lei 2626/2007: institui o projeto 
socioambiental de coleta seletiva de 
produtos recicláveis, sua destinação e dá 
outras providências. 
 

 

Lei 2538/2005: institui a semana da 
reciclagem do lixo no município. 
 
Lei 1672/1988: dispõe sobre 
acondicionamento, coleta e destinação final 
do lixo de risco no município. 
 
Fonte: websites oficiais das respectivas Câmaras Legislativas Municipais. 

 

Da análise das normas e documentos pesquisados, observou-se que no 

município Beta existem 10 (dez) leis municipais que regulamentam políticas em 

relação aos RSU. Desse total, 4 (quatro) leis estão relacionadas a associações 

populares promotoras da coleta e destinação final de materiais recicláveis; 3 (três) 

leis tratam especificamente de diferentes tipos de resíduos urbanos (lixo hospitalar, 

óleo de cozinha, combustíveis e sacolas plásticas) e as outras 3 (três) leis 

municipais regulamentam ações relacionadas à coleta seletiva urbana domiciliar. 

No município Gama foram identificadas 7 (sete) leis que regulamentam 

políticas públicas relacionadas aos RSU. Desse total, 2 (duas) leis abordam 

associações populares promotoras da coleta e destinação final de materiais 

recicláveis; 1 (uma) lei se refere especificamente à coleta de medicamentos 

vencidos e as 4 (quatro) leis restantes autorizam ao chefe do poder executivo em 

questão a efetuar despesas relacionadas às políticas municipais de RSU. 
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Observou-se que em ambos os municípios existem diversas leis esparsas que 

tratam de políticas relacionadas aos RSU, mas em nenhuma das cidades existe a 

institucionalização de um único Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos 

Sólidos (PMGIRS), conforme determina a Lei Federal nº 12.305, de 02 de agosto de 

2010, que instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos (BRASIL, 2010). 

Essa constatação chama atenção para a necessidade de criação de políticas 

públicas municipais de RSU articuladas com as intencionalidades do governo 

federal, que, no caso dos municípios Beta e Gama, se efetivaria por meio dos seus 

PMGIRS de acordo com a normativa geral da União. 

Tendo por base esse cenário normativo dos municípios Beta e Gama, partiu-

se então para a busca de informações nos canais oficiais de comunicação das duas 

universidades acerca das suas experiências de participação nas políticas locais de 

RSU. Após a análise das informações coletadas, foi elaborado o quadro 2 abaixo, 

que enumera as experiências de participação de cada universidade nas políticas 

locais de RSU. 
 

Quadro 2 – Experiências de participação das universidades nas políticas de RSU nos 
municípios Beta e Gama. 

Universidade Beta Universidade Gama 
Data: 27/09/14: curso gratuito e aberto à 
sociedade de gestão de resíduos industriais. 
 

Data: 16/10/14: pontos de coleta de óleo de 
cozinha na universidade. 

Data: 10/06/14: a universidade, juntamente 
com a prefeitura municipal, realizaram o I 
seminário de recursos naturais, 
sustentabilidade e tecnologias ambientais. 
 

25/07/14: pontos de coleta de pilhas e 
baterias na universidade. 

Data: 10/06/14: foi assinado o convênio para 
sustentabilidade financeira da Incubadora 
Tecnológica de Cooperativas Populares, 
uma parceria entre a universidade e a 
prefeitura municipal. 
 

Data: 09/12/13: lei que regulamenta 
descarte e coleta de medicamentos 
vencidos no município. Proposta foi 
resultado de uma pesquisa coordenada pelo 
professor da universidade. 

Data: 13/06/13: a universidade, juntamente 
com a secretaria de meio ambiente da 
prefeitura municipal promoveram o VIII 
seminário de meio ambiente. 

Data: 22/12/12: foi assinado convênio de 
cooperação técnica e científica entre a 
prefeitura e a universidade, para 
desenvolvimento de um projeto de estudos e 
pesquisas na área de aproveitamento 
energético dos resíduos sólidos urbanos. O 
projeto será coordenado por professor da 
universidade Gama e contará com 
investimentos de R$ 200 mil, em dois anos 
de execução. O objetivo é identificar e 
avaliar as tecnologias voltadas ao 
aproveitamento energético dos resíduos, 

Anais II Encontro PDPP -  Página 252



 
ESTUDO COMPARADO DAS EXPERIÊNCIAS DE PARTICIPAÇÃO DE DUAS UNIVERSIDADES NAS POLÍTICAS LOCAIS DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS 

Seminário Temático 05 – Experiências de participação institucional em perspectiva comparada 

quanto à viabilidade técnica, econômica, 
ambiental e social no município. 

Fonte: websites oficiais das respectivas universidades. 

Da análise das experiências participação da universidade Beta nas políticas 

locais de RSU do município Beta, constatou-se que elas se dão de duas maneiras, a 

saber: 

a) por meio de eventos, cursos e seminários realizados em parceria com o 

município Beta sobre temas relacionados aos RSU. A maioria desses eventos ocorre 

na semana nacional do meio ambiente que coincide com a semana municipal de 

reciclagem do lixo instituída pela Lei Municipal nº 2538/2005 e com o dia do 

reciclador e da reciclagem do lixo instituídos pela Lei Municipal nº 2917/2012; 

 

 
Figura 1 – Um dos cursos realizados em parceria com a prefeitura na universidade Beta. 
Fonte: website oficial da universidade. 

 

b) a outra experiência de participação da universidade Beta se dá por meio de 

um convênio entre a universidade e o município para o fomento das atividades da 

Incubadora Tecnológica de Cooperativas Populares (ITCP), que atualmente incuba 

as duas associações populares promotoras da coleta e destinação final de materiais 

recicláveis. Ambas as cooperativas foram declaradas de utilidade pública municipal 

pelas Leis Municipais nº 3.066/2014 e nº 2.692/2008. Além de receberem 

capacitação profissional por parte da ITCP, as duas cooperativas também foram 

beneficiadas pela Lei Municipal nº 3.039/2014, evidenciando a articulação 

institucional entre município e universidade na realização dessa política local de 

RSU. 
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Da análise das experiências de participação da universidade Gama nas 

políticas de RSU do município Gama, constatou-se que elas se dão de três 

maneiras, a saber: 

a) pela prática de disponibilizar pontos de coleta de óleo de cozinha, pilhas e 

baterias a toda a população do município Gama por meio de canos instalados nos 

arredores dos muros do campus universitário. Tal experiência apesar de não estar 

relacionada a uma política local específica atende ao princípio previsto no inciso X 

do artigo 19 da Lei Federal nº 12.305/2010, que determina que os PMGIRS tenham 

programas e ações de educação ambiental que promovam a não geração, a 

redução, a reutilização e a reciclagem de resíduos sólidos (BRASIL, 2010); 

 

 
Figura 2 – Ponto de coleta de óleo de cozinha para a população do município Gama. 
Fonte: website oficial da universidade. 
 

b) pela participação da universidade no processo decisório das políticas locais 

de RSU em decorrência de uma pesquisa acadêmica que proporcionou a 

elaboração da Lei Municipal nº 4.489/2014 que regulamenta o descarte e a coleta de 

medicamentos vencidos; e 

c) por meio de um convênio de cooperação técnica e científica entre a 

prefeitura e a universidade Gama para o desenvolvimento de estudos e pesquisas 

na área de aproveitamento energético dos RSU. 
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A maioria das pessoas envolvidas nas ações da universidade Gama afirma 

que a universidade pode participar das políticas locais de RSU “(...) celebrando 

parcerias com o município e instituindo grupos de estudos acerca do tratamento e 

destinação dos desses resíduos.” G.M. Já para as pessoas envolvidas nas ações 

identificadas na universidade Beta essa participação pode se dar das seguintes 

maneiras: 

 
“A Universidade pode participar das políticas locais de resíduos 
sólidos por meio de dois dos seus pilares, pesquisa e extensão. 
Atualmente, existe um convênio entre a universidade e a Prefeitura 
para viabilizar as atividades da Incubadora Tecnológica de 
Cooperativas Populares e assim é possível atuar junto às 
associações de catadores de materiais recicláveis e com isso 
participar de parte das discussões políticas e ações que concernem à 
questão dos resíduos sólidos. Nesse sentido, a incubadora também 
participa do Conselho da Coleta Seletiva do município que iniciou 
suas atividades no final de 2014.” (Assessoria da ITCP). 
 

Quando indagadas sobre quais parcerias foram realizadas com o poder local 

para o desenvolvimento das políticas municipais de RSU, parte dos entrevistados 

das duas universidades confundiram as práticas internas de gestão de resíduos 

sólidos do campus universitário (tais como a coleta seletiva no campus) com as 

práticas de participação institucional da universidade nas políticas locais de RSU. Já 

um entrevistado da universidade Beta disse que “já foram realizados convênios para 

desenvolver trabalhos de assessoria com as associações cooperativas que realizam 

a coleta seletiva municipal.” (Assessoria da ITCP). 

Em relação aos resultados dessas parcerias com poder local, somente um 

entrevistado soube afirmar que:  

 
“são vários, pois com essas parcerias a Universidade, por meio da 
incubadora, assessora duas associações que realizam a coleta 
seletiva. Além disso, já foi possível gerar trabalho e renda para vários 
catadores e contribuir com a destinação correta de parte dos 
resíduos sólidos do município. A incubadora também trabalha com 
tecnologias sociais que possibilitam uma construção conjunta de 
conhecimento, tanto com os gestores públicos, quanto com os 
catadores e demais envolvidos com a coleta seletiva.” (Assessoria da 
ITCP). 
 

De posse da análise de todos os dados da pesquisa, elaborou-se o quadro 3 

abaixo, traduzido em um estudo comparado preliminar sobre as experiências de 
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participação das universidades Beta e Gama nas políticas municipais de RSU e os 

impactos que essas experiências promovem na qualidade dessas políticas. 
 
Quadro 3 – Quadro comparativo dos impactos das experiências de participação das 
universidades Beta e Gama na qualidade das políticas públicas de resíduos sólidos. 

Experiências 
apuradas 

Universidade 
Beta 

Impactos Universidade 
Gama 

Impactos 

Eventos, cursos e 
seminários sobre 
resíduos sólidos 

Realiza em 
parceria com o 

município. 

Atinge a 
comunidade 
acadêmica 

e a 
sociedade.  

 

Realiza de forma 
independente. 

Atinge a 
comunidade 
acadêmica. 

Disponibilização 
de pontos de 

coleta de resíduos 
sólidos da 
população 

 

Realiza de forma 
independente. 

Atinge a 
comunidade 
acadêmica 

Realiza em 
parceria com o 
município (óleo, 
pilhas e baterias) 

 

Atinge a 
comunidade 
acadêmica e 
a sociedade. 

Convênios/estudos 
técnicos em 

resíduos sólidos 

Realiza em 
parceria com o 

município. 
(Incubadora) 

Atinge 
comunidade 
acadêmica 

e 
sociedade. 

 

Realiza em 
parceria com o 

município. (Estudo 
técnico) 

Atinge a 
comunidade 
acadêmica e 
a sociedade. 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

Com relação às Universidades Beta e Gama, apesar das experiências 

relacionadas neste estudo, percebe-se que é possível haver um envolvimento maior 

com a população local, extrapolando os muros da instituição para que as 

experiências sejam para além da seara acadêmica, atingindo todas as camadas 

sociais da população. 

A questão do desenvolvimento sustentável é de interesse coletivo e de 

responsabilidade de todos os atores sociais, econômicos e políticos, portanto, requer 

maior atenção por parte dos municípios e das universidades, já que ambos 

representam organizações com concentrado poder decisório e influência na agenda 

das políticas públicas locais. 

 

CONCLUSÕES 
 

Este estudo comparado revela a importante função local e regional da 

universidade como porta-voz das demandas da sociedade junto ao poder público 
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local. A hipótese inicial de que a integração entre esses dois relevantes atores 

sociais se dá de forma institucional por meio de convênios para a realização de 

estudos técnicos se mostrou válida, porém, outras formas de participação das 

universidades no processo de desenvolvimento das políticas públicas locais de RSU 

também foram identificadas. 

Apesar de não haver em nenhum dos municípios analisados uma lei que 

institua o PMGIRS na forma como determina a Lei Federal nº 12.305/2010, ambas 

as universidades federais têm realizado ações articuladas com o município com 

vistas à cooperação técnica e financeira em projetos relacionados à gestão dos 

RSU; ações de educação ambiental que promovem a não geração, a redução, a 

reutilização e a reciclagem de RSU, além da assessoria às associações 

cooperativas de catadores de materiais recicláveis formadas por pessoas de baixa 

renda. 

Contudo, essa articulação entre as universidades e os municípios poderia 

ocorrer de maneira mais efetiva, por meio de grupos de estudos em conjunto com o 

município, por exemplo, para aprimorar a política local de RSU e criar estratégias 

para atender à Lei Federal nº 12.305/2010. 

Como se pôde observar pela revogação de uma lei municipal acerca das 

sacolas plásticas no município Beta, o fato de existirem várias leis publicadas 

durante mandatos de diferentes gestores públicos é um aspecto que pode prejudicar 

o processo de continuidade e aperfeiçoamento das políticas públicas como um todo, 

e, inevitavelmente, das políticas de RSU, por isso a importância dos municípios 

instituírem os seus PMGIRS, contando com a expertise acadêmica das 

universidades que possuem conhecimento e pesquisas que revelam as 

peculiaridades e necessidades dos RSU da região. 

Mesmo com a ausência desse plano (PMGIRS) nos dois municípios 

analisados, seja por meio de eventos acadêmicos e práticas institucionais de 

sustentabilidade ou por meio dos convênios para a realização de estudos técnicos 

em RSU, as universidades analisadas têm participado das políticas locais que estão 

em vigor nos municípios em que estão inseridas. 

Conforme se apurou nos quadros comparativos 2 e 3, os resultados gerados 

por essas experiências de participação das universidades no processo de 

desenvolvimento das políticas locais de RSU têm contribuído para que decisões 

sejam tomadas em prol da melhoria das políticas locais em seus diferentes estágios.  
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Dagnino (2004) pondera que a forma como a maioria das universidades se 

organizam para desenvolver o conhecimento tende a ser um obstáculo para a 

geração de pesquisas com impactos sociais. Além desses obstáculos, o processo de 

participação democrática nas políticas de RSU também impõe desafios ainda 

maiores a serem superados, tais como a ausência de um PMGIRS, conforme foi 

constatado nos municípios estudados. 

Considerando a diversidade de instituições de ensino que existem no Brasil e 

as peculiaridades das políticas adotadas por cada municipalidade, certamente há 

outras experiências que podem estar produzindo diferentes impactos sob o ponto de 

vista da perspectiva comparada, sendo que a realização de pesquisas nesses locais 

pode contribuir para a disseminação de novas formas de cooperação entre 

universidade e poder local para a boa condução da política local de RSU, resultando 

em uma perspectiva mais avançada sobre a questão do desenvolvimento 

sustentável e seus desafios. 
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2 

 

Introdução 

No universo da Avaliação Educacional, postula-se a existência de três 

níveis integrados de avaliação: 1) Avaliação em larga escala em redes de 

ensino; 2) Avaliação institucional da escola; 3) Avaliação da aprendizagem em 

sala de aula (FREITAS et. al., 2009). 

O presente ensaio trânsita pelo segundo nível acima anunciado e tem 

como objetivo identificar experiências intituladas como “Avaliação Institucional 

Participativa” e, a partir dos caminhos já trilhados, analisar e refletir acerca das 

fragilidades e potencialidades sinalizadas neste percurso.  

Dessa forma, a partir de um levantamento bibliográfico, refletimos acerca 

do processo de realização da autoavaliação, descrito nas experiências 

selecionadas, buscando discutir a característica participativa1 dos segmentos 

educacionais e da comunidade, com inicial análise quanto aos sentidos da 

Avaliação Institucional e da Avaliação Institucional Participativa.    

 

Avaliação Institucional e Avaliação Institucional Participativa: Primeiras 

Aproximações   

Refletir acerca de experiências intitucionais de autoavaliação nos 

inquietou e nos fez discutir as seguintes questões: Todas as avaliações 

institucionais são participativas? Quais as singularidades das diferentes 

experiências intituladas como Avaliação Institucional Participativa? Quais 

fragilidades e potencialidades podem ser anunciadas?  

Na tentativa de encontrar respostas para as questões acima indicadas, 

buscamos suporte em autores que pesquisam o tema proposto, dentre eles: 

Dias Sobrinho (2005), Terrasêca (2012), Betini (2009), Leite (2005) e outros. 

A partir dos referidos autores, encontramos que a Avaliação Institucional 

deve caracterizar-se pelo exercício coletivo de questionamento e reflexão sobre 

                                                 
1
 Neste trabalho, a participação é entendida enquanto envolvimento ativo dos atores da 

comunidade educacional nos processos decisórios da instituição. Refere-se a ter voz ativa, 
mesmo que muitas vezes não seja a decisiva. Relaciona-se, portanto, a possibilidades 
deliberativas que, por sua vez, não se concentram apenas no gestor, mas sim são diluídas com 
os demais componentes da escola e sua comunidade. Segundo Betini (2009, p. 127), 
“participação e democracia na escola buscam autonomia e independência de todos os seus 
integrantes, de todos os envolvidos no processo educacional. A direção democrática da escola 
extrapola o seu limite e forma a consciência crítica de participação do cidadão na sociedade, 
desenvolvendo a competência da cidadania, da política, atuando como um instrumento de 
formação”. 
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a realidade, os avanços e as dificuldades na tarefa institucional de cumprir sua 

função político-pedagógica de formação integral 2  do estudante. Trata-se, 

portanto, de uma reflexão coletiva que, a partir das dificuldades apontadas, 

compartilha compromissos e responsabilidades. 

 
A auto avaliação institucional, portanto, constitui-se de um olhar da 
escola para dentro da própria escola, com o objetivo de provocar 
mudanças em busca de melhorias na totalidade de suas ações 
educacionais e de administração, considerando o seu papel social no 
contexto político e econômico em que está inserida (BETINI, 2009,p. 
69). 

 

Parece-nos, então, que a participação é uma característica inerente à 

Avaliação Institucional. Entretanto, seria possível afirmar que todas as escolas 

e universidades, ao dizerem-se no exercício da avaliação institucional, a 

realizam com o pressuposto defendido por Betini (2009)?  

Ajudando-nos a olhar para a participação na avaliação institucional, Dias 

Sobrinho (2005) recupera que assim como coexistem – de maneira 

contraditória, mas não oposta – as concepções de avaliação positivista e 

emancipadora, as formas, as posturas e os sentidos da participação também 

variam de acordo com o paradigma de avaliação adotado.  

Nesse sentido, Avaliações Institucionais construídas sob a égide de 

paradigmas experimentalistas e positivistas poderão situar os indivíduos e 

instituições apenas como fornecedores de informações a serem processadas 

externamente, com eventuais resultados das análises devolvidos às instituições 

respondentes. 

Assim, o movimento de “olhar para dentro”, destacado por Betini (2009), 

em um contexto onde os valores emancipadores e democráticos pela busca do 

bem comum (LEITE, 2005) não estão firmados, pode ser simplificado ou 

reduzido ao preenchimento de questionários ou consultas esporádicas sobre 

assuntos que dificilmente relacionam-se com a vida funcional da instituição e 

seus aspectos formativos. Pode haver, portanto, uma curvatura da vara em 

                                                 
2
 Fazemos referência à formação integral do estudante pois, em nosso entendimento, além do 

aspecto cognitivo, a instituição educacional deve promover o desenvolvimento de outros 
aspectos, como o afetivo, o social, o físico e o político, além de promover a criticidade, a 
criatividade e a sensibilidade, numa perspectiva emancipatória que permita a atuação 
solidariamente responsável nos coletivos aos quais pertença. Para além da dimensão 
individual, a formação alcança uma dimensão social. 
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sentido oposto, ou seja, a disseminação de mais uma tarefa burocrática no 

cotidiano institucional.    

De outro modo, as Avaliações Institucionais sustentadas em paradigmas 

emancipadores, situarão os sujeitos dos processos educacionais como aqueles 

que possuem maior autoridade intelectual e profissional para avaliar resultados 

e práticas educativas de forma que a participação corresponda a um 

compromisso com as ações requeridas no processo para a qualificação da 

educação na instituição. 

Parece-nos, então, que se faz necessário olhar as Avaliações 

Institucionais de forma mais apurada, sobretudo, para as formas de 

participação ali exercidas. Nesta segunda década do século XXI, em 

decorrência até mesmo da legislação educacional3 vigente em esferas federais, 

estaduais e municipais de nosso país4, a Avaliação Institucional passou a ser 

facilmente localizada nos documentos oficiais de instituições de Educação 

Superior e em redes/sistemas estaduais e municipais.  

Importante ressaltar, todavia, como bem lembra Dias Sobrinho (2005), 

que os processos coletivos, principalmente quando relacionados à avaliação e 

transformação em educação, surtem efeito apenas quando há um 

comprometimento solidário que, por sua vez, emerge de processos fortalecidos 

de crítica, discussão e reflexão coletiva. E, ainda: 

 
[...] nenhuma transformação consistente e duradoura pode haver em 
educação se simplesmente vier impulsionada por dispositivos legais e 
burocráticos e não contar com a adesão e o comprometimento dos 
sujeitos concernidos para a solução dos problemas que lhes dizem 
respeito (p. 31).  

 

Assim, entendemos que não basta estar documentada ou determinada 

por resoluções ou decretos. A Avaliação Institucional Participativa (AIP), assim 

como todo ato avaliativo, é complexa e envolve valores e concepções de 

sociedade e de educação. Envolve, portanto, tempo, espaço para o encontro 

                                                 
3
 Como exemplo de legislação referente à avaliação institucional temos: Lei 10.861 de 14 de 

abril de 2004, que institui o SINAES (Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior); 
Decreto nº 48.744, de 28 de dezembro de 2011, que institui o Sistema Estadual de Avaliação 
Participativa no Rio Grande do Sul (SEAP/RS) e Resol. SME 05/2008, que instituiu a Avaliação 
Institucional nas Escolas Municipais de Ensino Fundamental do município de Campinas - SP. 
4
 E também em Portugal, com a Lei n.º 31/2002, de 20 de Dezembro, que instituiu “um sistema 

de avaliação da educação e do ensino não superior” com carácter obrigatório. (FIALHO, 2009, 
100). 
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dos sujeitos, reflexão, diálogo, divisão e compartilhamento de poderes e 

responsabilidades, ou seja, necessita de um clima institucional, que, de acordo 

com Leite (2005, p. 111) estimula determinados valores, como a consulta, a 

discussão, a transparência, a confiança nas relações e a responsabilidade 

democrática.  

Acreditamos que, embora a Avaliação Institucional, a partir das 

considerações aqui anunciadas, já contemple a característica participativa dos 

segmentos educacionais (gestores, corpo docente, funcionários, alunos e 

famílias e demais participantes da comunidade), é relevante destacar, assim 

como ressaltado no início desta seção, que em virtude de alguns dispositivos 

legais e da ausência do clima institucional, a Avaliação Institucional pode ter 

passado a fazer parte do contexto de algumas escolas e universidades sem 

que, para tanto, o sentido de participação fosse contemplado em sua 

complexidade, numa perspectiva emancipadora. 

Dessa forma, sustentados pelos estudos de Leite (2005), acreditamos 

ser relevante a existência de uma avaliação institucional com forte 

característica participativa de seus atores. Assim, para que a vertente 

participação se fortaleça no processo de avaliação institucional, cuja 

concretização ocorre pelo posicionamento ativo dos sujeitos, sobretudo nas 

tomadas de decisões referentes ao Projeto Político-Pedagógico da instituição 

(e não apenas como instância consultiva), insistiremos em práticas de 

Avaliação Institucional Participativa (AIP) numa perspectiva de 

responsabilização partilhada e não apenas Avaliação Institucional (AI).  

A partir dos estudos de Leite (2005), temos que a Avaliação Institucional 

Participativa vincula-se a uma democracia forte, “entendida como regime de 

governo que se caracteriza pela formação de uma comunidade capaz de 

resolver suas questões e conflitos através de uma política de participação, de 

autocrítica e autolegislação” (LEITE, 2005, p. 109). Trata-se, portanto, de um 

processo em que não há modelos prontos a serem adquiridos. Sua construção 

se dá ao longo do tempo e com o envolvimento dos sujeitos com vistas a tornar 
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a instituição menos burocrática e realmente comprometida em realizar a 

avaliação de suas condições e finalidades5. 

Em síntese, a Avaliação Institucional Participativa, na perspectiva que 

anunciamos, entende que todos os envolvidos devem possuir vez e, ao 

colocarem-se diante de reflexões e debates, a partir de suas vivências e de 

seus conhecimentos, identificarem necessidades e pactuarem compromissos6, 

vislumbrando melhorias reais para a instituição. Diante de um coletivo 

constituído, a responsabilização também é participativa, pois os atores 

institucionais, incluídos no processo de deliberação das ações escolares, 

convergem para a construção de compromissos partilhados em prol de uma 

qualidade educacional que, em confronto com as lógicas mercadológicas e 

numa perspectiva contrarregulatória 7 , coloca-se a favor dos processos 

emancipatórios (FREITAS; SORDI, 2013, p. 91). 

Dessa forma, com o olhar direcionado a AIP, as próximas reflexões 

serão norteadas pelo paradigma exposto em que, a partir da participação ativa 

de todos os segmentos, com potência de decisão nas definições de objetivos 

em prol do bem comum, ocorre a promoção da formação integral dos 

                                                 
5
 Apesar de não haver modelos prontos de AIP, a autora destaca alguns princípios que 

sustentam a avaliação institucional com forte característica participativa, são eles: a) 
democracia direta: auto legislação, autocrítica e cidadania ativa; b) práxis política: construção 
da democracia e da aprendizagem política antes e durante o processo com impacto nas 
reformas realizadas; c) participação dos sujeitos: protagonismo de diferentes atores, em que 
todos podem exercer funções de governo por períodos alternados; d) instituição como bem 
público: instituição pertencente ao cidadão e a sociedade, em prol do bem comum, sem 
vincular-se a interesses individuais associados a empresas ou partidos; e) avaliação como bem 
público: avaliação da ação pedagógica, de sua responsabilidade social e do bem comum. 
(LEITE, 2005, p. 110-111).  
6

 Quando falamos em compromissos pactuados, recorremos ao princípio de qualidade 
negociada defendida por Bondioli (2004). Nessa direção, Bondioli aponta o coletivo como força 
na busca por um trabalho que gere bons frutos, conduzindo para um caminho de qualidade 
definido a partir do diálogo e da negociação entre os envolvidos no processo. A partir da 
elaboração do Projeto Político-Pedagógico coletivo, são estabelecidos critérios de avaliação 
que são retomados e reformulados conforme as ações são executadas. A qualidade 
negociada, contudo, completa Betini (2009, p. 125) “não dispensa o conhecimento que vem de 
fora, mas prioriza o conhecimento do real que se constrói dentro da escola. É um processo de 
reflexão constante da escola sobre a sua prática, em busca das transformações necessárias e 
desejáveis, em interface com o poder público e suas responsabilidades”. 
7

 Freitas (2005) explicita a contrarregulação como “a resistência propostitiva que cria 
compromissos ancorados na comunidade mais avançada da escola (interna e externa), com 
vistas a que o serviço público se articule com os seus usuários para, quando necessário, 
resistir à regulação (contrarregulação) e, quando possível, avançar tanto na sua organização 
como na prestação de serviços da melhor qualidade possível (justamente para os que têm 
mais necessidade), tendo como norte a convocação de todos para o processo de 
transformação social” (p.912).  
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estudantes com vistas à construção de uma cultura verdadeiramente 

democrática, com pactos de compromissos e responsabilização compartilhada.  

 

Fragilidades: O que as Experiências Apontam 

 Denise Leite, em seu livro “Reformas Universitárias: Avaliação 

Institucional Participativa” (2005) anuncia que a AIP, justamente por estar 

fundamentada no princípio da democracia forte8, apresenta alguns limites. Um 

deles diz respeito ao relacionamento entre os sujeitos e, consequentemente, a 

participação. De acordo com a autora, a Avaliação Institucional Participativa 

pressupõe relações horizontais entre os cidadãos. Contudo, como ela enfatiza, 

as instituições educacionais são palco de grandes contradições que, 

paulatinamente, podem traduzir-se em práticas que não favorecem o coletivo. 

Em suas palavras: 

 
A Avaliação Participativa está limitada pela sutileza de seu traçado, 
ela depende de autovigilância e auto interesse da comunidade 
formada. A universidade é um espaço contraditório e repleto de 
conflitos. Estes com frequência transformam boas intenções teóricas 
em práticas inconsequentes ou intermitentes, ora seguindo os 
princípios da participação ora excluindo ou dificultando a uma parte 
da comunidade acadêmica a possibilidade da participação (LEITE, 
2005, p. 120-121). 

 

Nesse sentido, trazemos à reflexão, a partir do artigo de Fialho (2009), a 

realização da avaliação institucional no contexto português. O autor destaca 

que, apesar da existência de programas e até mesmo da legislação determinar 

a realização da autoavaliação, ela ainda não se tornou uma prática efetiva no 

país. Segundo Azevedo (2005, p. 80) apud Fialho (2009, p. 100): 

 
[...] apesar dos esforços e das múltiplas determinações, a auto-
avaliação, enquanto instrumento explícito da melhoria da escola, 
ainda não se tornou uma prática regular e corrente nos sistemas 
educativos europeus. 

 

Fialho (2009) descreve que desde a década de 90, por influência de 

outros países europeus, alguns programas relacionados à avaliação foram 

implementados em Portugal. O primeiro deles, chamado “Observatório da 

Qualidade das Escolas” (1992), iniciou a discussão a respeito da avaliação 

                                                 
8
 Denise Leite (2005, p. 127) refere-se à democracia forte não apenas como vinculada ao 

direito ao voto, mas sim no poder de decisão na vida cotidiana, praticando ações coletivas na 
gestão pública da educação, saúde e dos demais setores.  
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interna das mesmas, enfatizando a necessidade da instituição reunir 

informações sobre sua realidade e de estimular o desenvolvimento de uma 

discussão sobre avaliação. Contudo, em 1998, a Comunidade Europeia 

implementou o Projeto Avaliação da Qualidade da Educação Escolar, “que 

criou as bases para o estabelecimento de práticas de auto avaliação” (FIALHO, 

2009, p. 102).  

Apesar de ser um projeto para toda a Comunidade Europeia, o único 

país a dar sequência foi Portugal que, por sua vez, realizou seu próprio 

trabalho a partir do Projeto Qualidade XXI (1999-2002). Tal projeto procurou 

simplificar os procedimentos, e reforçar o caráter participativo da autoavaliação, 

tendo como eixo de discussão os resultados da aprendizagem, os processos 

internos vividos em sala de aula e na escola e, ainda, a interação com o 

contexto. Desenvolvido em duas etapas, a primeira, a partir da autoavaliação, 

pretendia que a instituição avaliasse seu desempenho e funcionamento, 

recolhendo dados sobre sua realidade. Em uma segunda fase, partindo das 

conclusões obtidas na primeira, havia a elaboração de um plano de ação, com 

medidas e procedimentos que levariam à melhoria educativa da instituição.  

Na experiência do Projeto Qualidade XXI, os grupos criados para a 

autoavaliação escolar eram acompanhados por um agente externo a 

instituição, conhecido como “amigo crítico”9, cuja função era prestar assessoria 

para o desenvolvimento do processo avaliativo. Coelho, Sarrico e Rosa (2008, 

p.61), destacam que neste projeto, como cada escola possuía uma experiência 

diferente na realização de práticas autoavaliativas, elas não foram efetivadas 

em um mesmo ritmo. Dizem, também, que o grande obstáculo para a 

continuidade do programa foi quando as instituições não puderam mais contar 

com o auxílio do “amigo crítico”, uma vez que a verba destinada para sua 

contratação deixou de ser repassada.  

A avaliação ganhou ainda mais espaço, no cenário português, com as 

iniciativas de descentralização 10 , pois, dessa forma, a avaliação estaria a 

                                                 
9
 MacBeath (2005), reportando-se a Costa e Killick (1993), identifica o amigo crítico como 

alguém de confiança que coloca questões provocatórias, fornece dados para serem analisados 
através de diferentes olhares e critica, como amigo, o trabalho de outra pessoa, constituindo-se 
num apoiador do sucesso desse trabalho. 
10

 As primeiras iniciativas de descentralização ocorreram com o Decreto-Lei 115-A/98 
introduziu o Regime de autonomia, administração e gestão das escolas. Após dez anos, é 
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serviço de acompanhar a qualidade das instituições, tornando-se, portanto, 

uma iniciativa de prestação de contas do serviço público. Como o próprio 

decreto menciona: “A maior autonomia tem de corresponder maior 

responsabilidade” (Decreto-Lei 75/2008).  

Dessa forma, em Portugal, a Lei nº 31/2002, de 20 de dezembro de 

2002, instituiu o sistema de avaliação para a educação básica e o ensino 

superior. Tal sistema é composto pela autoavaliação da instituição e a 

realização da avaliação externa. A lei determina que, ao ser obrigatória, a 

autoavaliação deve ocorrer permanentemente. Não há um modelo de 

autoavaliação a ser seguido11, entretanto, de acordo com o artigo 13 da lei, 

cabe ao Conselho Geral acompanhar os resultados e, a partir deles, emitir 

recomendações. Fialho (2009) destaca, porém, que ao não existir uma 

regulamentação quanto ao seu formato, muitas instituições não iniciaram o 

processo de implementação da avaliação institucional e ficaram aguardando 

novas orientações. Foi em 2006, quando o Ministério da Educação adotou o 

Programa de Avaliação Externa das Escolas para aferir a efetividade da 

autoavaliação, que as instituições começaram a se mobilizar.    

Neste contexto, o autor analisa alguns desafios vividos pelas escolas no 

processo de implementação da avaliação institucional, dentre eles, a falta de 

experiência e da cultura de se autoavaliar. Frente a uma imposição legal, as 

instituições viram-se diante da necessidade de implementar a autoavaliação 

sem que antes houvesse uma sensibilização e reflexão sobre sua importância.   

Como vemos, apesar dos programas e a determinação legal para que 

ela ocorra, a Avaliação Institucional Participativa ancorada na democracia forte, 

a partir do envolvimento e da participação ativa dos atores escolares, com 

vistas à melhoria institucional e dos seus processos educativos, ainda não é 

percebida no contexto português.  

                                                                                                                                               
revogado Decreto-Lei 75/2008 aprovou o regime de autonomia, administração e gestão das 
instituições públicas de educação, dando mais ênfase às avaliações. Mais detalhes ver Fialho 
(2009). 
11

 Apesar de não haver um modelo, a lei determina alguns indicadores que não podem deixar 
de serem analisados durante as avaliações. São eles: a) Concretização do projeto educativo e 
modo como concretiza o ensino e as aprendizagens das crianças; b) Atividades que 
proporcionem condições afetivas e emocionais de vivência escolar; c) Desempenho da gestão 
da escola; d) Frequência escolar e os resultados do desenvolvimento das aprendizagens 
escolares dos alunos; e) Cultura de colaboração entre os membros da comunidade educativa; 
n) Clima e ambiente educativo. (FIALHO, 2009, p. 109). 
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Temos, assim, a imposição da Avaliação Institucional, a partir de uma 

legislação. A Avaliação Institucional Participativa, entretanto, precisa ser 

desejada por seus membros e quando imposta, parece-nos não conduzir à 

reflexão crítica que direcionada a melhorias.  

 
[...] quando a avaliação é imposta ou sofrida, corre o risco de se 
transformar num processo estéril, incapaz de produzir mudanças 
significativas na escola. Para promover uma cultura de autoavaliação 
é necessário ultrapassar preconceitos, receios e inseguranças, 
quebrar a indiferença e criar um clima de confiança, respeito por 
todos, transparência e abertura, sem o qual as escolas dificilmente 
conseguirão desenvolver processos de autoavaliação contínuos e 
sistemáticos (FIALHO, 2009, p. 115). 

 
Percebemos, dessa forma, a necessidade da construção da AIP partindo 

das ações de sensibilização do grupo (rede de ensino, escola ou universidade). 

A sensibilização é de suma importância, pois, ao ter o primeiro contato com a 

proposta, todos os envolvidos com a instituição são convidados a refletir sobre 

ela. É um exercício presente no princípio do processo, mas que tem 

continuidade em seu decorrer. Com a sensibilização, as possíveis conquistas 

são analisadas sem deixar de mencionar que, para isso, as dificuldades devem 

ser anunciadas. Trata-se, portanto, de um primeiro envolvimento dos sujeitos 

que, ao serem considerados desde o início, podem propor caminhos cuja 

consequência será o reconhecimento e legitimação da avaliação realizada.  

Quanto à possibilidade de assessoria para a realização da AIP, 

queremos ressaltar que o auxilio de pesquisadores com experiência em 

práticas avaliativas e compromissados com os pressupostos de educação e de 

avaliação que aqui defendemos – e não comprometidos com instituições 

representativas do poder econômico que ora se acercam da educação pública 

–  pode contribuir para que a rede/escola/universidade inicie a sensibilização 

de seus sujeitos, e dê seus primeiros passos para a concretização de uma 

Avaliação Institucional comprometida com a formação democrática de seus 

atores. Trata-se, portanto, de um apoio inicial cuja finalidade está em contribuir 

positivamente com a instituição. Apesar de tal apoio ser fundamental no início 

do processo, é importante ressaltar que a AIP se fortalece a partir dos 

conhecimentos internos, vinculados às vivências dos sujeitos que ali estão. Há, 

nesse sentido, que se valorizar os conhecimentos de funcionários, professores, 

gestores, alunos e comunidade. Desse modo, a Avaliação Institucional 
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Participativa deve ser consolidada por seus membros que, conforme se 

apropriam dos princípios da AIP, podem realizar o processo por si só.  

 
Evidentemente que um programa desta natureza, que pretende 
romper com algumas formas cristalizadas de conceber a avaliação, a 
escola e a profissão docente necessitará de figuras externas – de 
acompanhamento – que promovam um impulso para permitir uma 
ruptura com o atual estado da situação. Todavia, será crucial que 
essa “figura externa” trabalhe no sentido de construir a sua 
dispensabilidade. Não é uma “figura” para ficar, mas para dissolver e 
diluir tão cedo quanto possível, isto é, logo que uma nova cultura de 
avaliação esteja finalmente consolidada (TERRASÊCA, 2012, p. 155, 
grifos do autor).  

 

Explicitando essa mesma dificuldade da constituição das relações entre 

os sujeitos para o fortalecimento das instâncias participativas que 

fundamentam a AIP, trazemos a experiência brasileira de uma escola da rede 

estadual do Rio Grande do Sul.  

Perleberg, Dutra e Xavier (2013) destacam que a rede estadual gaúcha 

implementou, em 2012, o Sistema Estadual de Avaliação Participativa 

(SEAP)12 com o objetivo de analisar a realidade escolar na perspectiva de ir 

além dos números oriundos da avaliação externa e, em especial, entender os 

dados trazidos pelo IDEB (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica). 

Os seis indicadores apontados pela SEDUC deveriam ser analisados pela 

escola que, a partir de seu grau de satisfação com a concretização do referido 

indicador, deveria lhe atribuir um valor de 01 a 05. Os indicadores 

estabelecidos pela Secretaria Estadual eram: espaço físico; organização e 

ambiente de trabalho; condições de acesso, permanência e sucesso na escola; 

formação dos profissionais e prática pedagógicas e de avaliação 

(PERLEBERG, DUTRA, XAVIER, 2013, p. 03). 

O que nos chama a atenção no relato é que, para atingir o objetivo 

mencionado de ir além do que os resultados das avaliações externas mostram, 

o caminho escolhido foi o estabelecimento de algumas regras13 que, a priori, 

                                                 
12

 Pelo Decreto nº 48.744, de 28 de dezembro de 2011. 
13

 A avaliação institucional, de acordo com o desenho proposto pela Secretaria Estadual de 
Educação, deveria acontecer em quatro etapas: 1 - a fase local, cuja finalidade é fazer com que 
a escola crie um grupo de avaliação, com representantes de cada segmento escolar, para a 
efetivação da avaliação institucional; 2 – fase regional, responsável por acompanhar os 
processos avaliativos locais e organizar os dados enviados a Secretaria; 3 – fase estadual, 
através de um Grupo de Monitoramento, acompanha os trabalhos regionais, coordena e envia 
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não foram planejadas a partir do envolvimento dos segmentos e da 

comunidade. As etapas previstas, assim como os instrumentos utilizados nas 

reuniões, foram prescritas pela Secretaria Estadual de Educação.  

Em consequência desse não envolvimento inicial, as reuniões de 

segmentos na escola pesquisada, por exemplo, não eram coletivas 

(PERLEBERG, DUTRA, XAVIER, 2013). As avaliações eram realizadas em 

momentos diferentes com os representantes dos segmentos. Dessa forma, o 

encontro dos alunos aconteceu em uma semana e, após quatorze dias, foi 

realizada a reunião com os pais no período da tarde e com os professores e 

funcionários a noite. Não houve, portanto, a troca de informações, o debate 

coletivo acerca das necessidades e de como superá-las, além de não ocorrer o 

compartilhamento de responsabilidades e compromissos.  

Há que se considerar, assim como destaca Leite (2005, p. 121), que 

para a efetivação da AIP é necessário tempo. De acordo com seu modo de 

pensar, o tempo pode configurar um limitador severo da Avaliação Institucional 

Participativa, pois há conflitos organizacionais já que ao se realizar a avaliação 

– com necessária dedicação de momentos de escuta, diálogo, troca de ideias, 

reflexões, pesquisa de novas possibilidades e soluções – as outras tarefas 

institucionais devem acontecer e também exigem empenho dos sujeitos. Para 

superar tal limitador, é possível que muitas instituições recorram ao simples 

envio de questionários e, até mesmo, ao não encontro dos segmentos e, 

consequentemente, a não constituição do coletivo.   

Nas reuniões de segmento, para a concretização da política gaúcha de 

avaliação, havia cadernos com questões a serem respondidas. Após responder 

as questões, o Conselho de Escola, junto com a Comissão Representativa de 

Elaboração e Acompanhamento da Avaliação Institucional, reunia as 

informações coletadas a fim de disponibilizá-las no site do Sistema Estadual de 

Avaliação. Segundo os autores:  

 
Cadernos de avaliações são os instrumentos onde constam as 
normas, procedimentos, técnicas, datas e orientações para avaliação 
institucional, elaborado por uma equipe da Secretaria Estadual de 
Educação (SEDUC, 2012). Dos cinco cadernos que constam neste 

                                                                                                                                               
os dados a uma Universidade parceira; 4 – fase da avaliação externa, onde a Universidade, por 
sua vez, realiza a interpretação dos dados produzidos nas diferentes fases. 
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sistema, em três deles encontram-se as dimensões, os indicadores e 
os descritores que abrangem cada questão, os outros dois 
apresentam orientações para o desenvolvimento do trabalho e um 
roteiro de avaliação dos alunos (PERLEBERG, E. A.; DUTRA, C. S.; 
XAVIER, M. Q, 2013, p. 05). 

 

A existência, a priori, de tais cadernos com roteiros a serem seguidos, 

anuncia mais uma vez que havia um percurso traçado externamente para a 

avaliação. Pelo descrito no artigo, ao menos na escola acompanhada, não 

ocorreu um debate verdadeiramente coletivo, cujo norte fosse a troca de 

informações, necessidades e possibilidades entre os diferentes atores. Cada 

representante respondeu as questões do caderno de perguntas sem que 

houvesse a aproximação entre os demais segmentos.  

Consideramos extremamente relevante que, a partir da exposição dos 

diversos olhares, sejam construídos os pactos de qualidade e sejam 

negociadas as ações para a melhoria institucional. Devemos lembrar que a 

Avaliação Institucional Participativa objetiva o estudo interno, por seus 

membros, da realidade educacional vivenciada pela escola/universidade. 

Contudo, como realizar tal exercício com um instrumento pronto que, por sua 

vez, pode não contemplar as especificidades de cada instituição?  

Diante do exposto, os autores mencionam que o desafio da participação, 

em especial o envolvimento dos funcionários e do corpo docente, não 

correspondeu às expectativas. A hipótese levantada no artigo diz respeito à 

proximidade da implementação da avaliação institucional com a eleição para os 

cargos de dirigentes nas Unidades Escolares, o que poderia ter inibido a 

exposição aberta das opiniões. Tal crítica vai em direção ao que Leite (2005, p. 

121) destaca: a avaliação inscreve-se, muitas vezes, em um campo de disputa 

de poderes e interesses que, infelizmente, pode comprometer a efetivação da 

AIP, em um cenário onde a democracia forte não está estabelecida.  

  Nesse sentido, para que a avaliação esteja realmente a serviço dos 

pressupostos emancipadores que inicialmente anunciamos, é necessários 

refletir e analisar as intenções e concepções de educação e sociedade que a 

fundamentam. Tais intenções e concepções podem ser identificadas no 

desenho proposto para a implementação da avaliação. As experiências acima 

apresentadas nos mostram o quão importante é a construção de uma cultura 

de avaliação participativa nas instituições e nos sistemas de ensino. Vivemos a 
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inércia de avaliar o outro, no caso o aluno. Ainda há o senso comum de que a 

avaliação está associada apenas ao apontamento de erros que, 

contraditoriamente, em muitos casos, não são considerados como motes para 

a transformação. A avaliação, em uma perspectiva emancipadora, trabalha a 

favor do diagnóstico das dificuldades, contudo, seu maior objetivo é a análise 

dos processos com vistas às melhorias reais na formação dos estudantes.  

Dessa forma, para além das fragilidades, a cultura de avaliação que 

concebemos parte do princípio de que os atores institucionais e sua 

comunidade são protagonistas em sua tarefa de analisar e identificar 

obstáculos, pactuar compromissos e responsabilidades, reivindicar o que 

entender como necessário, acompanhar e enriquecer as potencialidades numa 

busca constante de formação mútua de crianças, jovens e adultos.   

 

Potencialidades: O que as Experiências Anunciam 

Após analisar algumas fragilidades encontradas no processo de 

implementação da Avaliação Institucional, passaremos à reflexão sobre as 

potencialidades percebidas nas comunidades que vivenciaram experiências 

onde a Avaliação Institucional Participativa se fez presente.  

Leite (2005) nos traz a experiência de autoavaliação da Universidade 

Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul, Unijuí, que, ao 

desenvolver seu próprio processo de avaliação institucional, obteve ganhos 

pedagógicos através da elaboração de planos plurianuais de desenvolvimento 

da instituição, com maior integração entre ensino-pesquisa-extensão. Avanços 

foram percebidos, ainda, na organização de demais setores operacionais da 

Universidade, como nos recursos humanos e nos setores administrativos e 

financeiros.  

Tal experiência sinaliza melhorias tanto nas questões pedagógicas do 

projeto político da instituição, como também demonstra modificações 

compreendidas por seus sujeitos em seu modus operandi, apontando, 

sobretudo, para o envolvimento dos atores na construção de um ambiente 

coletivo e de mútua aprendizagem, em especial, sobre os princípios 

democráticos que regem a AIP.  

O caminho percorrido pela Unijuí possibilitou que a avaliação integrasse 

o cotidiano da instituição, sem se tornar um projeto paralelo ou desvinculado 
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das demais atividades universitárias. Segundo a autora, tal integração foi 

possível, pois, além da livre adesão ao processo, por meio do PAIUB 14 

(Programa de Avaliação Institucional nas Universidades Brasileiras), a Unijuí 

tinha como principio elevar sua produção e seus serviços através da avaliação 

promovida por sua comunidade interna e externa.  

Após a realização de reuniões de sensibilização, a Universidade adotou, 

para a realização da avaliação, a apresentação da realidade institucional com 

seus resultados e dinâmica de trabalho analisados em assembleias 

comunitárias. Para as assembleias, além dos atores internos a instituições, 

atores externos foram convidados como, por exemplo, estudantes egressos, 

representantes do mercado de trabalho e, também, dos movimentos sociais. A 

reflexão ganhava profundidade com o olhar crítico proporcionado por 

especialistas em avaliação, convidados a auxiliar no processo. 

Na experiência da Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio 

Grande do Sul, observamos que, ao estabelecer a instituição como foco de 

análise, as aprendizagens obtidas, a partir do envolvimento dos sujeitos e suas 

reflexões, favoreceram o pacto de qualidade e de compromisso enquanto 

estratégia de contrarregulação, na luta pela busca de uma educação 

construída para e pelos próprios atores. Lembramos que a finalidade primeira 

de uma instituição educativa, seja escola ou universidade, deve ser a formação 

e, pelo que percebemos com o relato apresentado, a reflexão coletiva 

proporcionou avanços pedagógicos que, além de trazerem ganhos qualitativos 

na formação dos estudantes, promoveu a melhoria de questões 

organizacionais.   

Ainda quanto à contrarregulação, ela se faz enquanto potência das 

práticas de AIP por permitir que a instituição se autoavalie, independentemente 

de ações do Estado, favorecendo sua atuação com vistas a diminuir as 

barreiras burocráticas que atingem o fazer cotidiano da escola/universidade. 

 

                                                 
14

 Proposta de avaliação das universidades públicas. Com uma duração média de dois anos, o 
Programa desenvolvia-se em três fases: 1ª avaliação interna envolvendo todos os segmentos, 
2ª avaliação externa realizada por especialistas e 3ª a reavaliação a partir dos achados das 
fases anteriores. O PAIUB contava com adesão voluntária e o MEC, por sua vez, repassava os 
recursos para as universidades que, ao aderirem, recebiam aprovação do projeto apresentado. 
Em abril de 2004 o referido programa foi substituído pelo SINAES.  
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Ao defini-las [AIP], contribui-se para visualizar um processo de 
desenvolvimento que pode tornar as instituições menos burocráticas. 
Instituições realmente educativas, para realizar uma avaliação de 
suas condições e finalidades de existência, independem do Estado. 
Na AP se pode visualizar um processo de avaliação que em sua 
intencionalidade democrática atravessa colegiados e administrações 
universitárias, construindo uma espécie de currículo oculto para 
aprendizagem e produção de conhecimento social (LEITE, 2005, p. 
110).  

 

Alguns elementos essenciais para a concretização da Avaliação 

Participativa estavam presentes na experiência da Unijuí: a adesão voluntária, 

a preocupação em sensibilizar os sujeitos, e a troca aberta de ideias e opiniões 

com integrantes internos e externos. Esses mesmos elementos são 

observados no Programa de Avaliação Institucional da Universidade Federal do 

Rio Grande do Sul, UFRGS.  

Entre os anos de 1994 e 1998/1999 a UFRGS se autoavaliou com o 

objetivo de refletir o papel da universidade no século XXI. A partir, também, da 

proposta do PAIUB, a universidade adotou uma metodologia que procurou 

articular a política de trabalho da instituição, com dimensões internas e 

externas, analisando aspectos quantitativos e qualitativos da instituição. Após 

reuniões de sensibilização, os atores institucionais viram-se enquanto 

protagonistas do processo avaliativo e, coletivamente, passaram a discutir 

ações para qualificar o trabalho, além de prestar contas do serviço realizado.  

Tais reuniões eram periódicas e norteadas por princípios de 

democratização da universidade. Os diálogos exploravam as dinâmicas de 

funcionamento da instituição e todos os envolvidos discutiam e contribuíam 

com seus conhecimentos. As conclusões dos debates resultavam na 

construção de um material de uso interno, com vistas à melhoria da 

universidade.  

As melhorias sentidas na Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

foram:  

 
reformas curriculares; melhoria de práticas e métodos de ensino; 
controle de fluxos; preocupação com cursos de especialização, 
atenção à disciplina crítica e a reprovação, retenção, diploma e 
evasão de alunos e atenção ao seu nível socioeconômico; iniciativas 
para oferecer cursos de extensão, cursos noturnos, cursos novos e 
interdisciplinares; preocupação com RHs e melhorias administrativas 
e de infraestrutura (LEITE, 2005, p. 101).  
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Ainda quanto aos avanços obtidos a partir da experiência da Avaliação 

Institucional Participativa na referida universidade, os atores participantes 

destacaram: a luta pela universidade pública e gratuita, a criação de um novo 

modo de pensar a universidade, troca de opiniões e experiências e a 

percepção de que nada se faz sozinho (LEITE, 2005, p. 102).  

Como anuncia Leite (2005, p. 109), a AIP potencializa a formação de 

comunidades que almejam a transformação de interesses individuais e 

privados em bens públicos e comuns. As transformações ocorrem, sobretudo, 

nos momentos de troca, diálogo, debate e reflexão proporcionados pelo 

encontro dos diversos segmentos que, ao demonstrarem suas vivências e 

conhecimentos, exercitam a escuta e a exposição de ideias. Dessa forma, uma 

grande potencialidade das experiências de AIP é o aspecto formativo de seus 

sujeitos (funcionários, professores, gestores, alunos e demais envolvidos com o 

ambiente institucional). Em outras palavras, trata-se de “uma forma de 

produção de conhecimento social em construção coletiva” (MENDES, 2012, p. 

193).  

  O aspecto formativo e a construção coletiva também estão presentes 

na proposta de Avaliação Institucional da Pontifícia Universidade Católica de 

São Paulo (PUC/SP). Segundo Sousa, Marcondes e Acosta (2008), a 

autoavaliação realizada pela PUC/SP, a partir de 2005, preocupava-se em 

proporcionar que todos os seus segmentos conhecessem a realidade 

institucional para propor soluções de melhoria. 

 
[...] o conhecimento da realidade constitui um processo ativo e 
ininterrupto que exige investimentos, numa perspectiva de avaliação 
formativa, em que os envolvidos situam seus fazeres, apontam 
redirecionamentos, aperfeiçoam suas ações e se desenvolvem 
(SOUSA, MARCONDES e ACOSTA, 2008, p. 32).  

 
Para atingir o objetivo de realizar um processo avaliativo com o princípio 

acima ilustrado, a metodologia escolhida foi a avaliação da universidade em 

etapas. Norteados pelas dimensões avaliativas propostas pelo MEC (Ministério 

da Educação)15, as etapas consolidavam-se pelo processo de descrição da 

universidade, análise de seu contexto, aprofundamento das informações e, por 

fim, propostas de solução para os problemas identificados.  

                                                 
15

 Mais detalhes ver: http://www.est.edu.br/downloads/pdfs/legislacao_cpa_17655.pdf.   
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No entanto, como todo processo formativo, a formação em avaliação e, 

sobretudo em Avaliação Institucional Participativa, requer encontros e tempos 

disponíveis para estudo, pesquisa e reflexão. A PUC/SP, ao deparar-se com a 

necessidade de aprimorar a reflexão acerca de sua realidade e sobre o 

processo avaliativo, percebeu que era preciso intensificar os debates entorno 

do tema e, consequentemente, refinar o olhar de seus atores, por meio de 

formação coletiva. A formação, nesse sentido, é mais uma vez ressaltada pelas 

autoras: 

 
[...] desde o início havíamos assumido o compromisso de 
proporcionar um caráter formador à auto-avaliação. Assumir esse 
compromisso obrigou-nos a um número muito maior de encontros e 
de atividades, a fim de que a comunidade pudesse se  apropriar dos 
dados e legitimá-los nas diferentes instâncias colegiadas da 
universidade e pelas diferentes unidades acadêmicas e 
administrativas (cursos, departamentos, setores). Esse processo de 
legitimação também teve caráter formativo entre os avaliadores. 
Aprendemos a lidar com os dados coletados, sem nos considerarmos 
os únicos responsáveis por eles, sem nos sentirmos “donos” dos 
resultados. A comunidade foi-se apropriando da responsabilidade da 
construção e análise dos dados, contribuindo com a atualização de 
informações e passando a ver o quanto elas eram importantes para a 
tomada de decisões (SOUSA, MARCONDES, ACOSTA, 2008, p. 34). 

 

Nas análises da realidade vivenciada pela universidade, o contexto onde 

a instituição se encontrava não foi desconsiderado, pelo contrário, de acordo 

com as autoras, era preciso examinar a instituição realizando uma “descrição 

de seus componentes, seu operar, sem perder de vista seu contexto, além de 

considerar os valores humanos que a norteiam” (SOUZA, MARCONDES, 

ACOSTA, 3008, p. 36). 

Após estudos e reflexões, as três etapas ficaram assim definidas: 

construção coletiva do projeto, desvelamento coletivo da realidade e 

comunicação negociada. Na primeira etapa, dirigida pela Comissão Própria de 

Avaliação (CPA), os sujeitos são conduzidos a uma reflexão crítica da 

realidade. Na etapa de desvelamento coletivo, os instrumentos para coleta de 

informações são construídos, assim como os procedimentos e sua 

interpretação. Na última etapa, ou seja, na comunicação negociada, há um 

balanço crítico da realidade e dos dados institucionais e, por meio da troca de 

saberes e experiências, eles são interpretados, legitimados e as tomadas de 

decisão ocorrem.  
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Na etapa de comunicação negociada realizada na PUC/SP há algo que 

merece nossa atenção: a integração com o Projeto Politico-Pedagógico (PPP) 

da instituição. A autoavaliação, nesse sentido, promove a dinamicidade do 

PPP16 da universidade e, a partir das análises e reflexões, novos acordos e 

ações são formalizados e a ele são integrados.  

De acordo com Bondioli (2004), com a elaboração do Projeto Político-

Pedagógico coletivo, critérios de avaliação são estabelecidos, retomados e 

reformulados conforme as ações são executadas. A unidade 

escolar/universidade deve consultar permanentemente o seu Projeto Político-

Pedagógico. É nele que os problemas identificados pelo coletivo poderão ser 

registrados, simbolizando um “contrato entre a escola e a comunidade” 

(DALBEN, 2008, p.29). Através do PPP, o coletivo poderá definir ações que 

poderão ser desenvolvidas pelo próprio grupo, assim como traçar ações para 

serem efetuadas em parcerias com outras instituições. É, portanto, uma 

ferramenta fundamental na conciliação entre planejamento e ação, uma vez 

que as tarefas executadas e os êxitos obtidos também se constituem em 

referência inicial para novas conquistas e as atitudes vivenciadas podem 

iluminar o presente com vistas ao futuro.  

Nesse mesmo sentido de olhar para dentro da instituição, tendo como 

norte seu Projeto Político-Pedagógico e a realidade por ela vivenciada, 

trazemos, ainda, a experiência de Avaliação Institucional Participativa 

desenvolvida no município de Campinas, interior do estado de São Paulo, nas 

escolas municipais de Ensino Fundamental.  

Segundo Sordi e Souza (2012), a experiência iniciu-se em 2002 com 

uma parceria entre a Secretaria de Educação do município e o Laboratório de 

Observação e Estudos Descritivos (LOED), da Faculdade de Educação da 

UNICAMP. Em sua fase inicial, após estudos e debates, onze escolas aderiram 

ao processo de avaliação, no ano 2005. Houve, ainda, nos anos seguintes, a 

construção do Plano de Avaliação Institucional Participativa, com consequente 

publicação da Resolução SME 05/2008, que estendeu o processo de Avaliação 

                                                 
16

 Proposta de trabalho da escola elaborada coletivamente que orienta a ação dos atores, 
constituindo-se em um instrumento vivo e dinâmico (FREITAS et. al., 2009, p. 40). 
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Institucional Participativa a todas as suas escolas de ensino fundamental que, 

em 2014, somam 44 unidades.  

Dessa forma, com a Resolução SME 05/2008, ficou estabelecida a 

constituição, nessas unidades, de uma Comissão Própria de Avaliação – CPA. 

Tal Comissão reune-se mensalmente, com data marcada em calendário 

escolar, para discutir as questões da escola e pensar encaminhamentos 

possíveis. Há, também, datas agendadas de reunião das CPAs com o Dirigente 

Municipal da Secretaria de Educação para discussão de ações empreendidas 

pela escola, de reivindicações verticais ascendentes e encaminhamentos 

possíveis17.  

Analisando publicação da Secretaria Municipal de Educação em 2012 

(SORDI; SOUZA, 2012), foi possível observar registros escritos de diferentes 

segmentos da CPA, depondo sobre sua participação e suas percepções do 

processo. Nesse sentido, apresentamos em seguida, alguns recortes da 

elaboração realizada por funcionários de escolas, por estudantes, pais e 

professores, quanto ao processo vivido. 

Duas funcionárias de uma EMEF trazem a ideia de caminhada, ou seja, 

de processo na busca comum por uma escola melhor e acena, ainda, a 

importância dos encontros com o titular da pasta da Secretaria. 

 
Tivemos nessa caminhada grandes experiências, algumas boas, 
outras nem tanto [...] nestas experiências conseguimos nos reunir 
com o secretário que pôde ouvir nossas necessidades [...] Surgiram 
várias reivindicações, queixas, sugestões [...] a CPA veio para ajudar 
a chegar uma escola melhor, onde gestão, funcionários, alunos 
professores, pais tenham o mesmo objetivo na escola. (SORDI; 
SOUZA, 2012, p. 104) 

 
Quanto aos pais, no recorte abaixo selecionado, é possível observar um 

movimento de organização para incluir na agenda pessoal os compromissos 

com a escola. 

Eu tenho as reuniões já marcadas na minha agenda, é um 
compromisso que todos devemos ter [...] muitas coisas foram feitas e 
outras vão ser[...] Na CPA nós sempre conversamos todos juntos, 
alguns davam opinião e todos ouviam (SORDI; SOUZA, 2012, p. 106) 

 

                                                 
17

 Observamos que no ano de 2013 não houve a realização dessas reuniões entre CPAs e 
Dirigente Municipal.  
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Os estudantes registram seu entusiasmo em participar de um coletivo e 

discutir o que é bom para todos. 

 
Todos que passaram pela CPA sabem a emoção e a garra que é ser 
um membro de um grupo que não é simplesmente um grupo qualquer 
e sim um grupo de pessoas que colocam seus pensamentos em prol 
dos seus companheiros sem pensar apenas em si mesmos [...] 
deixamos de lado toda a individualidade [...] somos todos 
incomodados que um dia mudaremos o mundo (SORDI; SOUZA, 
2012, p. 108). 

 
Os relatos dos professores trazem a dimensão da aprendizagem 

docente, em uma perspectiva de aprender a pensar a escola.  

 
[...] tivemos que conhecer e reconhecer as prioridades da escola para 
pensarmos ações que nos levassem ao objetivo principal da CPA, a 
melhoria da qualidade de ensino e tudo o que a envolve (SORDI, 
SOUZA, 2012, p. 158). 

 
 A sinalização para uma participação forte da comunidade e para o 

estabelecimento de coletivos que se esforcem para pensar a escola de dentro 

para fora, buscando o que é bom para ela parece-nos que indica a potência da 

política, embora saibamos que num processo coexistam evoluções e 

retrocessos, nas inúmeras relações de poder estabelecidas. Outro ponto 

relevante é o de que, mesmo com diferentes dificuldades contextuais, a 

manifestação dos sucessivos e diferentes governos (2002-2014), tem sido pela 

manutenção da Avaliação Institucional Participativa como política da Secretaria 

Municipal de Educação. 

 Como vimos, tanto na experiência do município de Campinas como nas 

anteriores, uma das grandes potencialidades da AIP está na reflexão do 

coletivo institucional sobre sua realidade. O exercício de investigação, e a 

posterior análise das situações vivenciadas pelos diversos sujeitos, desperta 

reflexões e favorece o pacto de ações significativas, cujo comprometimento de 

seus atores pode promover melhorias comuns que geram avanços nos 

processos formativos de estudantes e dos demais envolvidos.  

Dessa forma, ancorados nos princípios de democracia forte, com norte 

na educação como bem comum e buscando aprimorar os processos 

formativos, vemos que outra grande potencialidade das propostas de AIP está 

em ampliar a construção da cultura e da consciência política de ruptura com 

posturas individuais e de interesses particulares. Para além da instituição 
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educacional, a prática proporcionada pela realização de debates, alternância 

de poderes, possibilidades de exposição de opiniões e, sobretudo, a busca 

coletiva de possíveis soluções, contribui com o aprimoramento da atuação do 

sujeito em sua família, sua comunidade local e, consequentemente, na 

sociedade de modo geral. A escola/universidade, nesse sentido, é privilegiado 

espaço de tal exercício, principalmente porque a vivência da democracia é 

recente e os locais destinados a sua prática ainda são raros.  

Assim, nossa reflexão é a de romper com a ilusão de que por existir a 

possibilidade do voto ou de responder a questionários, vivenciamos um 

contexto em que as oportunidades são iguais e que os êxitos dependem dos 

esforços pontuais. Com propostas fortalecidas na participação e nos princípios 

democráticos que defendemos ao longo deste ensaio, nos posicionamos – 

mesmo conhecendo as dificuldades e os obstáculos do percurso – pela 

construção de uma sociedade realmente comprometida com o bem comum de 

crianças, jovens e adultos.        

 

Fragilidades, Potencialidades e Desafios: O que as Experiências Instigam 

Acreditando que as fragilidades não excluem as potencialidades e nem 

estas as vulnerabilidades, entendemos que os desafios estão e estarão 

presentes em toda proposta de Avaliação Institucional Participativa alicerçada 

na ideia de participação e negociação. 

Embora busquemos ressaltar, em algumas experiências, as fragilidades 

identificadas e em outras as potencialidades, igualmente entendemos que há 

fragilidades e potencialidades em cada uma delas, o que nos leva a persistir na 

defesa da construção de uma Avaliação Institucional Participativa com as 

características delineadas ao longo do presente escrito, independentemente 

dos desafios encontrados. 

Identificamos como fragilidade a tentativa de se instituir uma AIP de 

maneira vertical, sem a necessária sensibilização que se constitua em diálogo 

e ação de diferentes, porém não de desiguais. Igualmente frágil é a ideia de se 

participar da AIP apenas tecnicamente, por consultas e questionários sem a 

necessária reponsabilização partilhada e em momentos absolutamente 

esporádicos, anuais. Ainda, há que se considerar que o contexto de construção 
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exige tempo histórico, ruptura com o estabelecido e mudança. Exige nuclear a 

ação pelo coletivo e não pelo individual.  

Como potencialidade, a ideia de que é possível olhar para a instituição 

educacional de dentro para fora, um olhar plural, pensando a instituição como 

ela é e como pode ser com o compromisso de agir e de reivindicar. A 

potencialidade da AIP, também está, como apontado por várias vezes nas 

experiências que apresentamos, nos aspectos formativos, proporcionados 

pelos momentos de escuta, estudo e reflexão da realidade, vivenciados na 

constituição do coletivo institucional.  

Como desafio percebemos a exigência de formar-se “para” e “na” AIP, 

rompendo com o mercadológico disposto e construir outra cultura de avaliação. 

O desafio é não desistir quando não se consegue o que se pretendia e voltar à 

cilada de culpar o outro desconstituido-se da escola. É colocar o nós à frente 

do eu e do eles. Contudo, anterior a todos esses desafios, está o de levar tal 

debate para fora dos muros acadêmicos, num cenário permeado por 

concepções onde a meritocracia ganha espaço no contexto educacional sem 

que, para tanto, ocorra uma profunda reflexão das condições das instituições, 

das concepções individualistas e dos interesses particulares que muitas vezes 

perpassam pelos mais variados âmbitos da sociedade, atingindo, 

consequentemente, a educação.  

Por isso, concentramos nossos esforços em realizar uma reflexão sobre 

os caminhos percorridos pelas instituições que se atreveram a efetuar, apesar 

das fragilidades e desafios, o exercício de se autoavaliar. Dessa forma, 

concordamos com Sordi e Souza (2009), que a análise das variadas 

experiências nos possibilita refinar o olhar para as particularidades e 

especificidades dos processos vivenciados, como ferramenta na construção de 

novas possibilidades e propostas.   

 
Importa começar e para isso são bem vindas todas as experiências 
de avaliação institucional que assumam os princípios da participação 
e da emancipação. [...] há inúmeras razões práticas, inúmeras razões 
políticas e há, inclusive razões legais para avaliar a qualidade de 
nossas escolas. Mas, indubitavelmente, há razões éticas que 
determinam que estes processos de avaliação de qualidade não 
possam mais ser postergados. As crianças [os jovens e os adultos] 
precisam de uma escola pública de boa qualidade. E a resposta a 
este chamamento social não pode prescindir da participação dos 
atores da escola. A saída é aprender a avaliar de um modo que nos 
faça sentido e assim, desestabilizar a cultura avaliativa que nos 
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desconforta, pela proposição de uma outra alternativa (SORDI; 
SOUZA, 2009, p.11). 
 

 Os desafios são grandes, complexos, perenes, próprios daquilo que é 

processual, humano. Todavia as potencialidades nos fazem acreditar que vale 

a pena o desafio. Nesse sentido de dar a prosseguir, unimos nossas 

afirmações às de Sordi e Souza (2009), acima apresentadas, posto que muitas 

dúvidas ainda envolvem a AIP. Entretanto, uma certeza se dá: é preciso 

continuar criticamente a construção desses e nesses processos de avaliação 

participativa. 
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RESUMO 

O presente trabalho teve como objetivo demonstrar os conceitos e dimensões 
de accountability para analisar o papel de diferentes atores no controle público 
sobre as ações dos Poderes Constitucionais, Organizações não 
Governamental e Terceiro Setor. Para isto, foi necessária uma revisão 
bibliográfica sobre accountability na ciência política, bem como a realização de 
um estudo empírico sobre as mais diversas dimensões do objeto de estudo. 
Para esta aproximação, o método de pesquisa aplicado neste trabalho foi um 
estudo exploratório sobre accountability. Buscou-se demonstrar o papel e 
mecanismos de accountability, os conceitos de accountability vertical, 
horizontal e social que servem como ferramentas e instrumentos de verificação 
e observação da efetiva realização do controle social. Conclui-se que 
accountability tem uma função de demonstrar a efetividade, eficiência e eficácia 
e a responsividade dos agentes públicos em suas respectivas agendas. 
 
Palavras Chave: Accountability. Accountability Horizontal. Accountability 
Vertical. Accountability Social. Controle Social. Poder Público. 
 

ABSTRACT 
 
This study aimed to demonstrate the concepts and dimensions of accountability 
to analyze the role of different actors in the public control over the actions of the 
Constitutional Powers, Non-Governmental Organizations and the Third Sector. 
For this, it was necessary a review on accountability in political science, as well 
as conducting an empirical study on the various dimensions of the object of 
study. For this approach, the research method used in this study was an 
exploratory study on accountability. We tried to demonstrate the role and 
accountability mechanisms, the concepts of vertical, horizontal and social 
accountability that serve as tools and verification instruments and observation of 
effective realization of social control. We conclude that accountability has a 
function to demonstrate the effectiveness, efficiency and effectiveness and 
responsiveness of public officials in their respective agendas. 
 
Keywords: Accountability. Horizontal Accountability. Vertical Accountability. 
Social Accountability. Social Control. Government. 
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1. INTRODUÇÃO 

A Constituição Federal de 1988, também chamada de Constituição 

Cidadã, além de definir a concepção do Estado Federativo, fez impulsionar o 

espírito democrático no Brasil. Assim se faz nas rotineiras eleições para os 

dirigentes no Poder Executivo e do Poder Legislativo; no plebiscito e no 

referendo; no acesso à Justiça entre outros. Portanto ressaltamos a 

legitimidade do sistema eleitoral brasileiro que está prevista e garantida na 

carta magna brasileira. 

Na legislação infraconstitucional3, se contempla a participação popular 

nas áreas de interesse coletivo. O exemplo do Estatuto das Cidades, no seu 

artigo 2º, II; do Estatuto do Idoso, através dos conselhos municipais da Lei 

Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, mais conhecida como a Lei de 

Responsabilidade Fiscal, que, expressamente, determina a participação da 

sociedade no processo orçamentário, compartilhando, assim, a tomada de 

decisão conjuntamente com a Administração Pública. 

A Administração Pública, por força de lei, elabora o seu orçamento. De 

um lado, consegue relacionar a sua receita, e, de outro, prever as suas 

despesas. O orçamento, portanto, espelha a organização e o planejamento das 

finanças públicas. Essa composição RECEITA/DESPESA é que se pode 

chamar de ORÇAMENTO PÚBLICO, fundamentado na Lei Federal nº 4320 de 

1964 e na Constituição Federal de 1988, em seu art. 165, inciso I, II, III, pela 

qual define como competência do Poder Executivo (da União, dos Estados, 

Distrito Federal e Municípios) a elaboração do Plano Plurianual (PPA), da Lei 

de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e da Lei Orçamentárias Anual (LOA), a 

seguir melhor explicadas.  

A peça orçamentária, previamente elaborada, é o principal instrumento 

de ação da Administração Pública (Poder Executivo), uma vez que traduz os 

planos e metas dos governantes, os segmentos que serão contemplados e as 

demandas que serão enfrentadas. 

                                                           

3
 Lei infraconstitucional: é o termo utilizado para se referir a qualquer lei que não esteja incluída na norma 

constitucional, e, de acordo com a noção de Ordenamento jurídico, esteja disposta em um nível inferior à Carta Magna 
do Estado. 
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A adequação entre as infinitas necessidades da população e seu finito 

orçamento é, sem dúvida, a maior missão do administrador público, que muitas 

vezes prefere enfrentar essa dinâmica de maneira isolada e silenciosa. 

Investido do sufrágio universal, consegue definir sozinho o destino do 

município, sem se ater aos humores da população. Alguns, ainda, conseguem 

seguir simplesmente o plano de governo debatido com a sociedade no período 

pré-eleitoral, como se estivesse cumprido um contrato social que se celebrou, 

alterando, em raros casos, a rota traçada.  

Outros governantes têm o entendimento que a ação política tem que ter 

a participação popular. É a partilha do poder. O voto não é alienação do poder 

individual, mas é o inicio da corresponsabilidade social. Juntos, povo e governo 

identificam as demandas, validam projetos e priorizam aquelas que serão 

enfrentadas pelo orçamento vindouro. 

Com certeza a prática do exercício do poder não diminui o abismo entre 

o binômio necessidade/receita. Ao convidar o povo a opinar e deliberar sobre o 

orçamento torna-o não mais um mero espectador, mas protagonista do destino 

de seu município. Manifesta, também, o exercício constante da cidadania e da 

solidariedade, o controle social da administração pública municipal, a exigência 

da qualidade do gasto público, a diferença da práxis do exercício do poder. O 

governante deixa de ser autocrata, mesmo que elevado pela democracia 

representativa. 

Acrescentamos então, o conceito de Accountability Social para englobar 

um conjunto diverso de iniciativas levadas a cabo por ONGs (Organizações 

Não Governamentais), Movimentos Sociais, Associações Civis ou as Mídias 

Organizadas, que são guiadas por uma preocupação comum em melhorar a 

transparência e a accountability da ação governamental, resgatando assim, o 

processo mais democrático com resultados mais eficiente, eficaz e efetivo. Tal 

conjunto de atores e iniciativas incluem diferentes ações destinadas a 

supervisionar o comportamento de funcionários ou agências públicas, 

denunciar e expor casos de violação da lei ou de utilização de má gestão do 

dinheiro público. Essas iniciativas também têm importante papel no que tange 

ao controle e à denúncia de casos de corrupção, por parte das autoridades, 

possibilitando exercer pressão sobre as agências de controle correspondentes 
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para que ativem os mecanismos de investigação, fiscalização e sanção que 

correspondam. Este conjunto heterogêneo de atores sociais desenvolve novos 

recursos que se somam ao repertório clássico de instrumentos eleitorais e 

legais de controle das ações de governo.  

Salientamos, ainda, a necessidade de capturar corretamente o papel do 

Estado nas experiências recentes dessas democracias, já que desenvolveram 

um sistema de leis e ostentam burocracias com expressivos recursos de poder. 

Os vetores que viabilizariam os processos de accountability horizontal seriam 

um conjunto de agências estatais com delegação para supervisionar, controlar, 

punir e/ou retificar ações ilícitas, dispostas estruturalmente em forma de rede, 

tendo como cume tribunais para as últimas decisões comprometidas com esse 

mecanismo de responsabilização. Cabe salientar que O’Donnell percebe o 

processo de accountability como tendo deficiências, especialmente em termos 

das ―injunções republicanas‖. O’Donnell (1998) destaca que, ainda que tais 

mecanismos de accountability estejam implantados na América Latina, estes 

exibem alta fragilidade. 

Portanto, no plano vertical, embora admitindo as eleições como seu 

canal principal, o autor reconhece que, pelo fato destas somente ocorrerem de 

tempos em tempos, em adição à existência de sistemas partidários pouco 

estruturados, a alta volatilidade de eleitores e partidos, temas de políticas 

públicas pouco definidas e reversões políticas súbitas, a eficácia da 

accountability eleitoral torna-se bastante fragilizada. De acordo com O’Donnell 

(1998, 27), ―a votação retrospectiva que toma informações apenas no 

desempenho passado do candidato não é suficiente para induzir os governos a 

atuarem responsavelmente‖.  

Perfazendo assim, a questão do accountability exercida pelos conselhos 

de políticas públicas se insere fundamentalmente na área da governança 

democrática. Como canais institucionalizados de participação, os conselhos 

marcam uma reconfiguração das relações entre Estado e Sociedade e 

instituem uma nova modalidade de controle público sobre a ação 

governamental e, idealmente, de corresponsabilização quanto ao desenho, 

monitoramento e avaliação de políticas. 
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Oportunamente, ousamos demonstrar que também o accountability 

realizado pela mídia relaciona-se com a democracia, que poderá ser de alta 

intensidade ou de baixa intensidade. Esses ―fenômenos‖ podem ser 

observados a partir da publicidade dos atos dos agentes em determinadas 

agendas. No entanto, compreendemos também que é cediço que na formação 

do Estado temos Três Poderes Constitucionais, que devem controlar-se 

mutuamente, e outros dois elementos, que são a Mídia a Participação Popular. 

Para alguns autores, para além do Poder Executivo, do Legislativo e do 

Judiciário, um quarto elemento que também influência, direta e indiretamente, 

as decisões governamentais, é a mídia que informa ou desinforma os cidadãos. 

Alguns estudiosos do tema Mídia, Poder e Controle Social têm 

continuamente chamado a atenção para suas características fundamentais: 

exploração social, manutenção do domínio social e suas próprias contradições. 

Por outro lado, outros autores consideram que a mídia tem papel relevante no 

exercício do controle público sobre os agentes do Estado, especialmente por 

meio de denúncias e da fruição de informação relevantes para a formação da 

opinião pública. 

Finalmente, acreditamos que a diferença na atuação dos Poderes 

Constitucionais, Terceiro Setor e Órgãos de Controle  Social, relacionados com 

os diferentes repertórios discursivos presentes em um mesmo ambiente podem 

coexistir diferentes arenas públicas que interferem significativamente na 

produção, circulação e recepção de mensagens, como a diversidade 

sociocultural, que marca a ação e a prática discursiva dos segmentos que 

compõem essas arenas. Em outras palavras, estamos diante de relações de 

poder presididas por diferentes formas de competência, como a do saber, do 

poder dizer, saber dizer e do poder fazer, que determinam à práxis discursiva 

nas arenas públicas. 

 

2. ACCOUNTABILITY E SUAS DIMENSÕES. 

O presente trabalho trás os conceitos e dimensões de accountability, 

destaca-se os tipos de accountability social, vertical e horizontal. Contudo, 

demonstra-se também a efetividade, eficácia e eficiência desse importante 

conceito de controle social. 
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2.1. O conceito de accountability. 

Inicialmente distinguimos as duas conotações básicas que o termo 

accountability suscita: a) a capacidade de resposta dos governos, ou seja, a 

obrigação dos oficiais públicos informarem e explicarem seus atos e b) a 

capacidade das agências de accountability de impor sanções e perda de poder 

para aqueles que violaram os deveres públicos. A noção de accountability é 

basicamente, bidimensional: envolve capacidade de resposta e capacidade de 

punição. 

A noção de accountability pressupõe a existência do poder e a 

necessidade de que este seja controlado. Isso constitui sua razão de ser. Ao 

delinear uma concepção radial da noção de accountability, identificam-se três 

formas básicas pelas quais se podem prevenir o abuso do poder: a) sujeitar o 

poder ao exercício das sanções; b) obrigar que este poder seja exercido de 

forma transparente e c) forçar que os atos dos governantes sejam justificados. 

A primeira dimensão remete à capacidade de informar e as duas outras têm a 

ver com a capacidade de resposta dos oficiais públicos.  

A dimensão da answerability, aqui traduzida como capacidade de 

resposta, englobaria por sua vez dois tipos de questões: uma dimensão relativa 

à informação das decisões e outra condizente com a necessidade dos 

governantes explicarem tais decisões. Isso configuraria uma dimensão 

informacional e outra argumentativa, estando ambas, presente na concepção 

de accountability4.  

Entretanto, além de informar e justificar, accountability envolve ainda 

uma terceira dimensão, relativa aos elementos que obrigam ao cumprimento da 

lei, através de sanções, inclusive legais. Estas três dimensões da accountability 

– informação, justificação, punição – podem ou não estar juntas para que 

existam atos de accountability. Nas palavras de Schedler (1999): 

Concluo, portanto, que a responsabilidade não 
representa um conceito clássico mostrando um núcleo 
duro de características básicas invariáveis. Em vez 
disso, ele deve ser considerado como um conceito radial 
cujo subtipos ou expressões secundárias não 
compartilham um núcleo comum, mas falta um ou mais 

                                                           
4 Accountability tem sido comumente traduzida como ―responsabilização‖ 
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elementos que caracterizam a categoria principal 

protótipo  (Schedler, 1999,  p. 18 - Tradução Nossa)
5
 

 

A demanda por accountability se origina da opacidade do poder, de um 

contexto de informação imperfeita e tem como eixo básico o princípio da 

publicização. O exercício da accountability só tem sentido se remeter ao 

espaço público, de forma a preservar as suas três dimensões: informação, 

justificação e punição. 

Após identificar os elementos constituintes do conceito, Schedler (1999) 

analisa os diferentes tipos de accountability e constrói tipologias a partir dos 

alvos do exercício da accountability política. Esta pode se situar em termo das 

políticas públicas implementadas, de questões administrativas, profissionais, 

financeiras, morais, legais e constitucionais. Cada um desses campos da 

accountability apresenta diferentes mecanismos e objetivos específicos para o 

controle do poder. Em outra ponta, o autor adota a perspectiva não dos que 

são alvos da accountability, mas sim focando quem são os agentes de 

accountability. 

Utilizando-se da definição seminal de O´Donnell, enfatiza que a noção 

de accountability vertical pressupõe uma ação entre desiguais, seja sob a 

forma do mecanismo do voto (controle de baixo para cima) ou sob a forma do 

controle burocrático (de cima para baixo). A noção de accountability horizontal, 

contudo, pressupõe uma relação entre iguais, através do mecanismo de checks 

and balances6, da mútua vigilância entre os três poderes, autônomos, do 

Estado. 

Entretanto, de acordo com Schedler (1999), a concepção de O´Donnell 

apresenta dificuldades, ao contemplar no campo da accountability horizontal 

somente os atos por parte de agentes do Estado independentes entre si. 

Definir accountability horizontal tendo como base a autonomia dos poderes não 

é suficiente. É preciso esclarecer como se situam, nas dimensões vertical ou 

horizontal da accountability, os agentes da sociedade civil. Alguns autores 

                                                           
5
 ―I conclude accordingly that accountability does not represent a classical concept displaying a hard core of invariable 

basic characteristics. Instead, it must be regarded as a racial concept whose subtypes or secondary expressions do not 
share a common core but lack on or more elements that characterize the prototypical primary category (Schedler, 1999, 
p.18)‖ 
6
 Checks and Balances - A teoria do ―governo misto‖, ―idéia de balanço‖ e a concepção de ―checks and balances‖; 

culminando no complexo de teorias constitucionais que dão o substrato teórico para os modernos sistemas políticos do 
Ocidente. 
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como O’Donnell e  Schedler identificam uma terceira posição na dicotomia 

vertical e horizontal, construída em torno da distinção entre estado e sociedade 

civil. 

A respeito do presente trabalho apresentamos a necessidade de ser 

interpretado como um procedimento normal de trabalho das instituições do 

Poder Público e suas táticas operatórias – que, na verdade, nunca funcionou 

bem – o que é mais evidente nos meios de comunicação é a interpretação do 

evento como uma evidência clara de uma forte crise institucional. Como 

diferentes tipos de accountability – política, legal ou profissional – se 

desdobram na esfera de visibilidade pública, constituída pelos meios de 

comunicação? Quem responde a quem? Há uma responsividade mútua entre 

os atores convocados a se pronunciar, ou seja, eles explicam e justificam suas 

ações ao se verem diante de críticas? Antes de responder a essas questões, é 

preciso examinar mais detidamente o conceito de accountability. 

 

2.2. Explorando as diferentes dimensões da Accountability 

A accountability não é em si mesma, uma norma ou uma justificação 

normativa de qualquer assunto, mas um meio de reforçar a norma democrática 

(Manin, 1997; Arato, 2002). Enquanto um sistema de direitos e obrigações, a 

democracia pressupõe que ―o poder público é regulado por normas gerais (leis 

fundamentais ou constitucionais) e precisa ser exercido através do quadro 

normativo de leis que o regulam, enquanto os cidadãos têm seus direitos 

assegurados por um poder judiciário independente, a fim de estabelecer e 

prevenir abuso ou uso excessivo de poder‖ (Bobbio, 1988, p. 12). Num sentido 

amplo, accountability refere-se ao imperativo democrático de que os 

representantes devem considerar os desejos e as necessidades dos cidadãos 

na condução dos negócios públicos. 

Independentemente da existência de um controle formal, um governo é 

considerado ―responsivo‖ se ele adota políticas que são apontadas pelos 

cidadãos como as favoritas (Przeworski, Stokes e Manin, 1999, p. 9). Numa 

dimensão normativa, a questão da accountability estabelece uma estreita 

relação com a legitimidade – a propriedade de que os procedimentos de um 

regime para fazer e implementar a lei sejam aceitos por seus sujeitos. 
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No entanto, o problema da accountability também inclui a busca por 

mecanismos institucionais destinados a controlar o desempenho das 

instituições públicas e a julgar o modo pelo qual os representantes e os 

agentes públicos agem concretamente na disposição de seus poderes e 

deveres. 

As decisões políticas são tomadas pelos representantes eleitos e 

implementadas por agentes públicos, a quem os representantes delegam 

algumas das tarefas do governo. As instituições democráticas devem oferecer, 

assim, mecanismos horizontais de accountability: 

―poderes distintos do governo respondem e prestam 
contas não apenas aos cidadãos, mas uns aos outros‖ 
(Przeworski, Stokes & Manin, 1999, p.19). 

 

Isso exerce uma coerção adequada, uma vez que os encarregados do 

governo ficam sujeitos a dar explicações a seus superiores, tendo em vista 

suas ações e o uso que fazem de poderes delegados. Se as normas forem 

infringidas ou se houver transgressão de poder, representantes e agentes 

públicos devem aceitar sanções legítimas. A accountability legal é conectada 

ao sistema jurídico e não às pessoas, mas ela diminui a distância entre aqueles 

que produzem as regras e aqueles que a elas se submetem, sendo um dos 

instrumentos fundamentais do constitucionalismo (Arato, 2002, p. 93). 

Vários autores ((Romzek e Dubnick, 1999, p. 4); Przeworski, Stokes e 

Manin, 1999; Mulgan, 2000)) mostraram que o conceito de accountability 

desdobra-se em diferentes questões analíticas referentes à: a) accountability 

como responsividade – o modo pelo qual os dirigentes procuram satisfazer os 

desejos e as necessidades dos cidadãos, adotando políticas que são 

sinalizadas como aquelas mais desejáveis por estes, embora não haja um 

controle formal; b) accountability como controle – o uso de vários mecanismos 

e métodos de checksand- balances, destinados a regular e supervisionar o 

desempenho de organizações públicas e os atos de seus agentes; c) 

accountability profissional ou pessoal – o sentido interiorizado de 

responsabilidade individual diante do interesse público, em uma dada situação, 

o qual inclui o desempenho consciente de funções e deveres; d) accountability 

como diálogo – a dimensão corrente na troca dialógica, quando os 

interlocutores assumem responsabilidade por seus próprios pronunciamentos e 
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respondem às indagações dos outros, mesmo quando não há nenhuma 

relação formal de autoridade e subordinação entre as partes envolvidas. 

Na prática, essas são dimensões interconectadas, implicando interações 

e trocas sociais. Por essa razão, Andrew Arato defende que ―o regime de 

accountability não pode ser algo puramente procedimental‖ (Arato, 2002, p. 

92). Em primeiro lugar, é por meio do diálogo que os cidadãos (indivíduos e 

grupos) verbalizam demandas e expectativas através de fóruns cívicos de 

discussão, de sondagens deliberativas, ou através da mídia de massa 

(Bohman, 1996; Fiskin, 1997; Gutmann e Thompson, 1996). Em segundo lugar, 

a especificação de uma dada norma e sua aplicação, em cada situação de 

mau-uso do poder ou de transgressão, depende, geralmente, da consideração 

de vários pontos de vista, envolvendo discussão entre diversos atores sociais 

(Roberts, 2002). Além disso, não se pode adotar uma ―visão realista‖ do 

mecanismo de controle, como se as regras estivessem necessariamente claras 

desde o início e as interpretações das ações praticadas fossem relativamente 

consensuais. Por isso, o debate crítico é tido como algo fundamental para a 

sustentação do regime de accountability. ―Um regime de accountability 

somente pode funcionar bem ao lado da deliberação que ocorre na esfera 

pública, e é sustentado pela sociedade civil‖ (Arato, 2002, p. 96). 

Na sociedade contemporânea de larga escala, os meios de 

comunicação são importantes para tornar visível o processo de accountability, 

a fim de que ele seja reconhecido e apreciado pelos cidadãos comuns. Como 

bem sabemos as mídias não são meros canais neutros para outras fontes, 

mas, sim, organizações que controlam o acesso dos atores sociais aos seus 

canais e regulam os fluxos de comunicação. Os profissionais da mídia 

selecionam e editam eventos e discursos, enquadrando significados a partir da 

própria lógica e de seus modos operatórios. 

 

2.3. Efetividade do Accountability 

Ao apresentarem a noção de accountability societal, Smulovitz e 

Peruzzotti (2000, p. 7) a definem como um mecanismo de controle não 

eleitoral, que emprega ferramentas institucionais e não institucionais (ações 

legais, participação em instâncias de monitoramento, denúncias na mídia, etc.) 

Anais II Encontro PDPP -  Página 296



12 

 

e que se baseia na ação de múltiplas associações de cidadãos, movimentos, 

ou mídia, objetivando expor erros e falhas do governo, trazer novas questões 

para a agenda pública ou influenciar decisões políticas a serem implementadas 

pelos órgãos públicos. Entretanto, quando especificam esse conceito, os 

autores acabam por limitá-lo em demasia, ao afirmarem que a accountability 

societal é ativada sob demanda e dirigida para questões singulares, podendo 

vigiar ações governamentais (como accountability horizontal), mas não 

necessitando de titulações constitucionais. Resta saber se aqueles 

mecanismos dotados de titulação jurídica e constitucional podem ainda ser 

considerados elementos de accountability societal, ou se essa característica os 

exclui dessa categoria, como é o caso dos conselhos de políticas públicas.. 

A noção de accountability societal incorpora novos atores, tais como 

associações, ONGs, movimentos sociais e mídia. Diferentemente das 

accountabilities horizontal e vertical (que operam basicamente por meio do 

mecanismo do voto eleitoral), os agentes da accountability societal não 

possuem, segundo essa definição, mandato para sanções legais, mas apenas 

simbólicas, ainda que algumas ações dessa forma de controle possam gerar 

sanções legais. Essa limitação da qualidade do constrangimento a ser exercido 

pelos mecanismos de accountability societal, retirando daí a capacidade de 

ação direta desses mecanismos na gestão governamental, constitui, a nosso 

ver, uma limitação para a compreensão dos conselhos, por exemplo, como 

instrumentos de uma accountability ampliada. Para que a noção de 

accountability societal possa abranger os conselhos, torna-se necessário 

reconsiderar essa definição, incorporando, nesse âmbito, mecanismos que 

apresentem uma configuração jurídico-institucional e que não sejam apenas 

mobilizadores de sanções simbólicas. 

 

3. ACCOUNTABILITY VERTICAL 

A accountability vertical pressupõe uma relação entre atores desiguais 

que se controlam. Pode ser acionada por algum tipo de ação organizada e/ou 

coletiva direcionada aos ocupantes dos cargos estatais, mais especificamente. 

Eleições, reivindicações sociais que possam ser normalmente 

preferidas, sem que se corra o risco de coerção, e cobertura regular pela mídia 
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ao menos das mais visíveis dessas reivindicações e de atos supostamente 

ilícitos de autoridades públicas são dimensões do que chamo de ―accountability 

vertical‖. (O’DONNELL, 1998, p. 28). 

O mecanismo mais conhecido de accountability vertical é a eleição 

periódica. Por meio da eleição, os representados escolhem as melhores 

propostas e os melhores candidatos para realizá-las.  

Além dessa função, as eleições servem como controle sobre a 

representação, pois obrigam os representantes a prestarem contas das suas 

ações e podem punir os representantes com a não recondução ao cargo 

(MANIN; PRZEWORSKI; STOKES, 1999). 

Dessa forma, as eleições estimulam os representantes a agirem de 

modo responsivo. A garantia de certa concordância entre os interesses dos 

eleitores e as atitudes dos eleitos acontece porque os políticos foram 

selecionados segundo propostas de campanha e também porque os eleitos 

pensam antecipadamente no julgamento dos eleitores, escolhendo, por 

conseqüência, políticas que serão avaliadas positivamente nas próximas 

eleições (MANIN; PRZEWORSKI; STOKES, 1999). 

Em suma, de um lado os representantes sabem que estarão sujeitos ao 

teste das reeleições e por isso levam em conta os interesses dos 

representados; de outro, os eleitores reelegem os representantes que agiram 

em favor dos seus interesses. Por conta dessas relações o processo eleitoral é 

fundamental para a atenção das demandas dos cidadãos. Por ser esse um 

mecanismo central de exercício de accountability, o processo eleitoral também 

será estudado na pesquisa empírica desenvolvida neste trabalho. 

Todavia, apesar de ser consenso à importância das eleições, trata-se de 

um mecanismo estruturalmente problemático (MANIN; PRZEWORSKI; 

STOKES, 1999; ACKERMAN, 2004). O processo eleitoral não garante 

responsabilidade, pois os candidatos eleitos não decidem necessariamente 

segundo a campanha eleitoral, considerando que os políticos possuem 

interesses e valores próprios e não há uma determinação legal que os obrigue 

a cumprir o que foi prometido na campanha. Ademais, os representantes 

precisam ter flexibilidade para mudar de opinião, devido às mudanças das 

circunstâncias e pelo aprendizado adquirido nas arenas de discussões. 
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A possibilidade de reeleição também não garante accountability, posto 

que os eleitores não possuam informações suficientes sobre o que os políticos 

fizeram e farão. Portanto, a reeleição não prova que o político foi um bom 

representante, prova, no máximo, que todos acreditam nisso (MANIN; 

PRZEWORSKI; STOKES, 1999). 

Além disso, as eleições impulsionam apenas a accountability dos 

representantes eleitos, excluindo dessa obrigação os burocratas não eleitos 

(ACKERMAN, 2004). 

O’Donnell (1998) destaca que ainda que tais mecanismos de 

accountability estejam implantados na América Latina, estes exibem alta 

fragilidade. 

Portanto, no plano vertical, embora admitindo as eleições como seu 

canal principal, o autor reconhece que, pelo fato destas somente ocorrerem de 

tempos em tempos, em adição à existência de sistemas partidários pouco 

estruturados, a alta volatilidade de eleitores e partidos, temas de políticas 

públicas pouco definidas e reversões políticas súbitas, a eficácia da 

accountability eleitoral torna-se bastante fragilizada. De acordo com ele, ―a 

votação retrospectiva que toma informações apenas no desempenho passado 

do candidato não é suficiente para induzir os governos a atuarem 

responsavelmente‖ (Przeworski e Stokes apud O’Donnell (1998. p.29)). As 

limitações das eleições também são admitidas por Bobbio apud Przeworski, 

1998:66, uma vez que no seu entendimento estas permitem apenas que os 

cidadãos ratifiquem ou rejeitem, de tempos em tempos, as decisões tomadas 

pelas equipes formadas por seus representantes.  

A análise de Campos (1990) sobre o processo eleitoral brasileiro é ainda 

mais desalentadora, uma vez que o caráter episódico das eleições se agrava 

com o fato de que muitos eleitores barganham os seus votos. 

A eficácia dos demais mecanismos de accountability vertical — as 

reivindicações sociais e atuação da mídia — também é questionada por 

O’Donnell (1998), quando este considera que a mídia, agindo parcialmente ao 

denunciar possíveis delitos, nomeando os supostos responsáveis, contribui 

para que algumas autoridades corruptas sejam poupadas, enquanto inocentes 

são condenados pela opinião pública. Mais uma vez, verifica-se que Campos 
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(1990, p.39) também chamou a atenção para a limitação desse mecanismo no 

Brasil, considerando-o ―subserviente a interesses e conveniências particulares‖, 

portanto, sem liberdade para poder agir como uma instituição vigilante. Tal 

análise não nos surpreende, pois Campos ―olhava‖ para uma imprensa recém-

saída do regime militar, em que a capacidade de crítica era bastante reduzida. 

Conclui-se, portanto, que, na concepção desse autor, enquanto a 

dimensão vertical pressupõe uma ação entre desiguais — cidadãos versus 

representantes — a dimensão horizontal pressupõe uma relação entre iguais 

— checks and balances entre os poderes constituídos. 

 

4. ACCOUNTABILITY HORIZONTAL 

O ponto de partida de O’Donnell (1998) para explicar o mecanismo de 

accountability horizontal como alternativa à accountability vertical centra-se na 

visão de que as condições de ocorrência desse mecanismo têm uma dimensão 

fraca e intermitente, seja em algumas democracias mais antigas, seja naquelas 

mais jovens. As razões para isso derivam do fato de que os instrumentos 

poliárquicos são frágeis, pois os partidos políticos possuem baixa estruturação, 

posicionamento volátil dos eleitores, pobreza na definição das políticas 

públicas, bem como reversões políticas inesperadas. A fragilidade poliárquica 

decorre, na visão de O’Donnell, do modo como ocorreu a condensação de 

processos distintos nas democracias jovens, em termos liberais (direitos 

individuais), republicanos (obrigações na esfera pública) e democráticos 

(participação), tendo como pano de fundo as relações sociais mediadas em um 

ambiente capitalista. 

O autor salienta ainda a necessidade de capturar corretamente o papel 

do Estado nas experiências recentes dessas democracias, já que 

desenvolveram um sistema de leis e ostentam burocracias com expressivos 

recursos de poder. Os vetores que viabilizariam os processos de accountability 

horizontal seriam um conjunto de agências estatais com delegação para 

supervisionar, controlar, punir e/ou retificar ações ilícitas, dispostas 

estruturalmente em forma de rede, tendo como cume tribunais para as últimas 

decisões comprometidas com esse mecanismo de responsabilização. Cabe 

salientar que O’Donnell percebe o processo de accountability como tendo 
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deficiências, especialmente em termos das ―injunções republicanas‖. Esse 

pensador não aponta com clareza os argumentos, mas pode-se arrazoar, 

conforme a linha argumentativa da obra analisada, que essas deficiências 

podem estar relacionadas à questão das fronteiras com baixa distinção entre a 

dimensão liberal — as opções do indivíduo — e a dimensão republicana — as 

obrigações da esfera pública. Outra questão a problematizar o processo 

relaciona-se com a prática monística da democracia, na qual o Poder 

Executivo, a partir de um senso comum delegativo, usurpa as outras agências 

para eliminá-las, cooptá-las ou neutralizá-las, havendo uma preponderância 

desse poder. Por último, tem-se a questão do federalismo, que favorece 

poderes periféricos e o uso instrumental das normas legais, fragmentando as 

instâncias estatais. 

A questão do (des)equilíbrio entre os Poderes Executivo, Legislativo e 

Judiciário é examinada por Przeworski (1999). Esse autor expressa que um 

governo que processa as políticas públicas nos termos da lei (rule of law) 

deveria apresentar mecanismos de controle e avaliação (checks and balances) 

numa composição do tipo circular. Assim, A controla B que fiscaliza C que 

supervisiona A. 

 

 

 

 

A 

B C 

CONTROLA 

FISCALIZA 

SUPERVISONA 

Figura 1 - Mecanismo de Controle e Avaliação 

Fonte Autoral 
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Nessa circularidade, haveria o pressuposto da existência de um 

equilíbrio nas relações de força política entre os poderes. Porém o sistema de 

separação de poderes apresenta trajetórias em que se constata a atuação de 

instâncias não controladas (unchecked checkers), como o Judiciário no Brasil e 

na Espanha, onde ―a independência do Judiciário é quase absoluta pelo 

desenho constitucional‖ (Przeworski, 1999, p. 330). Além desse desequilíbrio 

na separação dos poderes, Przeworski também examina o tema do controle 

das burocracias, que têm tarefas delegadas para cumprir, sendo que essa 

delegação é inevitável e representa um ―problema espinhoso‖. Essa disfunção 

decorre do fato de que os instrumentos da prática democrática:  

―(...) possuem poucos mecanismos que capacitam os 
cidadãos para sancionar a burocracia‖ (Przeworski,1999, 
p. 332). 

 
 A atuação da burocracia é relevante por, de um lado, ter a possibilidade 

de desenvolver, de modo insulado, um projeto distinto daquele dos cidadãos e, 

de outro, manipular informações relevantes e desenvolver ações com baixa 

visibilidade. Tem-se em Figueiredo (2001) um esforço para entender o 

processo de accountability horizontal ao analisar o Congresso Nacional 

brasileiro como agência de controle do Executivo, na expectativa de um 

adequado sistema de pesos e contrapesos, tendo como sustentação da análise 

uma pesquisa empírica. A constatação de Figueiredo é a de que há uma fusão 

entre Legislativo e Executivo, pois os ―(...) poderes de agenda e a capacidade 

de controlar o processo legislativo fazem com que a ação coordenada do 

Executivo e dos líderes da coalizão que o apóia seja não só possível, como 

eficaz‖ (Figueiredo, 2001, p. 691). Diante dessa fusão, aumenta a possibilidade 

de o Executivo impor propostas para aprovação, há um predomínio na 

formulação das políticas e o enfraquecimento do Legislativo como poder que 

contrabalança o Presidente. No entanto, apesar dessa aparente inoperância 

como instância de controle, a ação do Legislativo produz uma externalidade 

importante, qual seja publicizar informações para ativar outros mecanismos de 

controle, em especial para os atores ou grupos situados na sociedade. 

O alvo da análise de Melo (2001) assenta-se nas agências regulatórias 

(uma forma de accountability horizontal), sendo que algumas emergiram do 

processo de reforma do Estado e, portanto, são mais recentes; já outras são 
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mais antigas, como o Banco Central. A partir desse autor, percebe-se que a 

agência regulatória tem papel relevante no desempenho econômico dos 

agentes, na gestão macroeconômica e no bem-estar dos cidadãos. Além do 

mais, tais agências possuem grande autonomia de ação, e os dirigentes não 

são eleitos (assim como os funcionários). Segundo Melo, o alto grau de 

autonomia dessas instâncias regulatórias produz uma tensão entre delegação 

e representação. Ou seja, há uma externalidade importante como resultado do 

caráter autárquico, que poderia conduzir para o insulamento burocrático, no 

qual o interesse geral (prestação de serviços ou assistência pública) pode ser 

submetido ao interesse particular do grupo ou do dirigente, produzindo um 

―déficit democrático‖. 

Como conclusão, pode-se reconhecer que um dos elementos a fragilizar 

a aplicação do mecanismo de accountability horizontal deriva do desequilíbrio 

de forças entre as diversas jurisdições de poder, através ou da preponderância 

do Poder Executivo, ou da independência extremada, particularmente do Poder 

Judiciário, que se pressupõe a realização do accountabilityy vertical, contudo, 

compreende-se que o accountabilityy social é de suma importância para o 

controle social. 

 

5. ACCOUNTABILITY SOCIAL  

O conceito de Accountability Social engloba um conjunto diverso de 

iniciativas levadas a cabo por ONGs, Movimentos Sociais, Associações Civis 

ou a Mídia Organizada, que são guiados por uma preocupação comum em 

melhorar a transparência e a accountability da ação governamental, 

resgatando, assim, o processo mais democrático com resultados mais 

eficiente, eficaz e efetivo. Tal conjunto de atores e iniciativas incluem diferentes 

ações destinadas a supervisionar o comportamento de funcionários ou 

agências públicas, denunciar e expor casos de violação da lei ou de utilização 

de má gestão do dinheiro público por parte das autoridades, e exercer pressão 

sobre as agências de controle correspondentes para que ativem os 

mecanismos de investigação e sanção que correspondam. Este conjunto 

heterogêneo de atores sociais desenvolve novos recursos que se somam ao 
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repertório clássico de instrumentos eleitorais e legais de controle das ações de 

governo.  

O surgimento de novas formas de intervenção civil, organizadas em 

torno de uma política de direitos e de prestação de contas, indica a presença 

de um salutar processo de renovação política no Município de Botucatu - SP 

processo este destinado a unificar dois elementos que a tradição democrática 

populista mantinha separados: a democracia e o constitucionalismo. 

Dentro do diverso leque de formas associativas que executam 

accountability social, se distinguem dois principais atores e formas de 

intervenção social: a) os movimentos sociais conjunturais de setores sociais 

diretamente afetados pelas ações estatais discricionárias; e b) as associações 

civis altamente profissionalizadas e de caráter permanente. Ambos os atores 

são cruciais para a política de accountability social e cada um deles cumpre um 

papel específico na difícil e sinuosa tarefa de melhoria do desempenho 

institucional das novas democracias. Um terceiro ator não se origina no campo 

associativo civil, mas está representado por um setor do jornalismo 

independente que, em algumas ocasiões, recebe e dá visibilidade às denúncias 

ou iniciativas deste setor e, em outras, se converte ele mesmo em um 

protagonista da política de accountability social ao dar origem às próprias 

denúncias, sendo estas, frutos de suas investigações ou do que recebem como 

―vazamento‖ (off the record)7 graças ao cultivo de contatos com fontes 

governamentais. 

Ao explorar a expressão e utilizá-la em três dimensões: accountability 

societal, accountability horizontal e accountability vertical ou política. 

Identificou-se que o mecanismo ostenta uma bidimensionalidade por 

representar, de uma parte, uma capacidade de resposta e, de outra, uma 

possibilidade de punição. Além disso, assume o caráter de ação de avaliação 

retrospectiva. Postulou-se que uma possibilidade equivalente em português do 

mecanismo de accountability corresponderia a três alternativas, que podem 

ocorrer de modo concomitante: responsabilização, transparência e prestação 

de contas. 

                                                           
7
 Off the Record: Dic. Apagado os Registros 
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O que se argumenta aqui é que a noção de accountability horizontal, 

embora necessária para o tema da governança democrática, é insuficiente para 

garantir a legitimidade necessária para o exercício da democracia. O conceito 

de soberania popular implícito na concepção da democracia exige uma base de 

legitimidade que vai além da existência de mecanismos de checks and 

balances entre os órgãos do governo e também dos tradicionais mecanismos 

de controle através das eleições. 

Uma concepção alternativa de accountability é fornecida a partir de 

outros recortes e configura o âmbito da accountability societal. Tais 

perspectivas partem de uma matriz teórica que privilegia a dicotomia Estado e 

Sociedade Civil, partilhando a idéia de que o controle da sociedade sobre a 

ação governamental constitui uma especificidade e merece uma distinção das 

perspectivas de accountability vertical ou horizontal, abrindo vertentes para a 

discussão da accountability societal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Modalidades de Accountabilityy 
Fonte Autoral 

 

Ao apresentarem a noção de accountability societal, Smulovitz e 

Peruzzotti (2000, p.7) a definem como um mecanismo de controle não eleitoral, 

que emprega ferramentas institucionais e não institucionais (ações legais, 

participação em instâncias de monitoramento, denúncias na mídia etc.) e que 

se baseia na ação de múltiplas associações de cidadãos, movimentos, ou 

mídia, objetivando expor erros e falhas do governo, trazer novas questões para 

a agenda pública ou influenciar decisões políticas a serem implementadas 

pelos órgãos públicos. Entretanto, quando especificam esse conceito, os 
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autores acabam por limitá-lo em demasia, ao afirmarem que a accountability 

societal é ativada sob demanda e dirigida para questões singulares, podendo 

vigiar ações governamentais (como accountability horizontal), mas não 

necessitando de titulações constitucionais. 

Resta saber se aqueles mecanismos dotados de titulação jurídica e 

constitucional podem ainda ser considerados elementos de accountability 

societal, ou se essa característica os exclui dessa categoria, como é o caso 

dos conselhos. 

A noção de accountability societal incorpora novos atores, tais como 

associações, ONGs, movimentos sociais e mídia. Diferentemente das 

accountabilities horizontal e vertical (que operam basicamente através do 

mecanismo do voto eleitoral), os agentes da accountability societal não 

possuem, segundo esta definição, mandato para sanções legais, mas apenas 

simbólicas, ainda que algumas ações desta forma de controle possam gerar 

sanções legais. Essa limitação da qualidade do constrangimento a ser exercido 

pelos mecanismos de accountability societal, retirando daí a capacidade de 

ação direta desses mecanismos na gestão governamental, constitui, a nosso 

ver, uma limitação para a compreensão dos conselhos, por exemplo, como 

instrumentos de uma accountability ampliada. Para que a noção de 

accountability societal possa abranger os conselhos, torna-se necessário 

reconsiderar essa definição, incorporando neste âmbito mecanismos que 

apresentem uma configuração jurídico-institucional, e que não sejam apenas 

mobilizadores de sanções simbólicas. 

Uma concepção alternativa de controle público é fornecida por Nuria 

Cunill Grau (2000). A autora aponta que a influência direta da sociedade sobre 

o Estado pode-se dar através da inclusão de novos atores nas instâncias de 

decisão ou da criação de instâncias institucionalizadas de mediação Estado - 

Sociedade. 

Neste ponto, avança em relação à delimitação de accountability dos 

autores antes citados. Em contraposição ao modelo convencional de 

participação, sustentado pelo pluralismo, que enfatiza a colaboração funcional 

mais do que a influência e controle sobre o exercício da política, e além de um 
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modelo alternativo de participação cidadã8 que envolve o reconhecimento 

básico da autonomia política da esfera social em relação ao Estado, a autora 

pergunta se é possível desenhar outros recursos que possam ser usados 

diretamente pela sociedade para sancionar ou forçar a administração pública a 

reagir como resultado do exercício do controle social. Parece que a autora 

questiona que estruturas associativas da sociedade civil sejam os únicos 

agentes da prática argumentativa e autônoma, questionando a definição de 

accountability societal dos autores citados. 

A autora problematiza a ação dos mecanismos de controle 

institucionalizados, uma vez que guardam a necessidade de autonomia em 

relação às instâncias estatais, mas paradoxalmente dependem do Estado para 

se efetivar. A prática do controle institucionalizado mostra que o caráter dos 

recursos disponíveis é de importância fundamental para a accountability e 

esses recursos são, em grande parte, fornecidos pelo Estado. De acordo com o 

autor, toda vez que se pretende institucionalizar o controle público através da 

criação de órgãos especiais depende-se diretamente da eficiência do controle 

exercido pelo próprio Estado (Cunill Grau, 2000:19). A eficácia de novas 

institucionalidade, independentemente de seu poder de mobilização, depende 

das oportunidades de participação e deliberação abertas pelo Estado, da 

transparência e compromisso deste com princípios democráticos e 

participativos e com a criação de mecanismos institucionais adequados para o 

exercício da accountability, exemplifica-se com os conselhos de políticas 

públicas.  

                                                           
8
 Participação Social -  Art. 14, III - Constituição Federal de 1988.  
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CONCLUSÃO  

O presente trabalho apresenta os conceitos e dimensões de 

accountability que são utilizados como instrumentos de controle social dos 

Agentes Públicos e das Arenas Públicas. 

O controle social apresentado no dia-a-dia demonstra que todo cidadão 

é tem responsividade pelas suas escolhas e ações tomadas em relação as 

suas escolhas de representatividade e legitimidade no momento da aplicação 

do Accountability. 

 Accountability nos remete a princípios que estão previstos na Carta 

Magna em seu art. 37; Legalidade, Impessoalidade, Moralidade, Publicidade e 

Eficiência, no entanto, não aplica - se somente a administração pública, mas 

para qualquer medida de controle social. Todavia, a literatura traz consigo as 

três modalidades de accountability vertical, horizontal e social. 

As três maneiras de accountability norteiam os princípios (eficácia, 

eficiência e efetividade) que sustentam uma boa gestão pública que tem por 

obrigação o cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) e outros 

ordenamentos jurídicos e morais que pautam a ações dos agentes públicos. 

Finalmente, conclui-se que aplicação do conceito de accountability e 

suas dimensões servem para que a democracia e o controle social aconteçam 

com transparência, com a impessoalidade do ato, com a efetividade da ação de 

qualquer tipo de resolutividade.   
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Resumo 

Este trabalho teve como objetivo analisar e discutir os Parlamentos de três projetos 
de integração regional da América Latina: Comunidade Andina (CAN), Comunidade 
dos Estados Latinos-Americanos e Caribenhos (CELAC) e Mercado Comum do Sul 
(Mercosul). A criação dos Parlamentos na estrutura dos processos de integração 
regional justificou-se pela necessidade de consolidar a participação democrática no 
interior destes blocos. Portanto, entende-se que estes Parlamentos contribuiriam 
tanto para a arregimentação institucional da integração regional entre as populações 
abarcadas por estes projetos, bem como fomentaria a democracia dos países 
envolvidos. Contudo, no caso da América Latina, mais especificamente dos três 
projetos de integração avaliados, a inclusão desta dimensão Parlamentar, não 
produziu mudanças substanciais na tomada de decisão destes blocos, cujo controle 
e decisões parecerem se limitar exclusivamente às instâncias intergovernamentais e 
presidenciais. A ênfase na lógica institucional intergovernamental destes projetos 
diminui o interesse sobre a função e eficiência destes Parlamentos regionais.  
 
Palavras-Chaves: Parlasul; Parlatino; Parlandino; Integração Regional; 

Parlamentos Regionais; Democracia; América Latina.  

 

 

 

                                            
1
 Este artigo é resultado parcial da pesquisa “O problema do déficit democrático nos processos de 

integração regional”, financiada pelo CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico) 

do Brasil. 
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INTRODUÇÃO 

 

O termo “integração regional” é amplamente utilizado pela literatura de 

relações internacionais para referir-se a processos bastante distintos, com 

características e objetivos diversos. Essa amplitude do conceito dificulta o 

entendimento desses fenômenos porque coloca em uma mesma categoria 

fenômenos diferentes, gerando expectativas cuja realização nem sempre é viável. 

Espera-se encontrar nos processos de integração semelhanças quanto 

aos resultados, aos procedimentos e inclusive à sua institucionalidade. No entanto, 

seus objetivos demandam estruturas específicas, assim como os princípios que os 

conduzem determinam novas dinâmicas de articulação e comportamento entre os 

seus membros. 

Esse descompasso entre as expectativas e a realidade repercute nos 

trabalhos de análise sobre esses projetos integracionistas, sendo ocasionado em 

boa medida pela aplicação de um conceito vago quanto ao seu poder de definição. 

Isto porque dificulta o trabalho de avaliação e de comparação. No primeiro 

momento, enfrenta-se o problema de estabelecer os parâmetros para determinar em 

que medida o processo mostra-se bem sucedido, já que cada experiência de 

integração acaba sendo tratada como um caso específico ou com especificidades 

que a tornam única, dificultando a comparação. 

Ao mesmo tempo, considerar esses distintos processos como 

semelhantes gera distorções no seu funcionamento porque se assume 

compromissos ou estratégias inadequados perante sua realidade e objetivos. Isto 

porque em muitos casos seus negociadores sentem-se constrangidos a adotar 

determinadas institucionalidades como indicadores de avanço do processo, 

levando-se por um mimetismo institucional. 

Esse problema é evidente nas experiências de integração sul-

americanas. Em geral, enfatiza-se a especificidade desses processos de integração, 

ao mesmo tempo em que se mantém um olhar atento aos desdobramentos do 

processo de integração europeia. A União Europeia (UE) aparece como um 

Anais II Encontro PDPP -  Página 312



 

3 | P á g i n a  
 

referencial de experiência bem-sucedida2 e, portanto, sua institucionalidade é 

reconhecida como um parâmetro de sucesso no que se refere à integração entre 

países. 

Esse referencial europeu gerou certas expectativas para as experiências 

sul-americanas quanto à construção institucional adequada. Embora seja claro que 

nesses casos não há qualquer disposição dos governos em estabelecer algum grau 

de supranacionalidade nas instituições regionais, assume-se como uma 

preocupação importante a democratização dos processos e a ampliação da 

participação da sociedade nas negociações. 

Não é nosso objetivo aqui analisar o caso da integração europeia, mas é 

importante apontar que nessa experiência houve o consenso em conceder 

capacidade decisória e autonomia para as instituições regionais – em uma lógica 

supranacional – o que por sua vez implicou em enfrentar o problema do déficit 

democrático, já que essas estruturas supranacionais passariam a influir de forma 

mais direta sobre o cotidiano das sociedades desses países, sem existirem 

instâncias de representação e controle semelhantes às encontradas no âmbito 

nacional3. 

É diante deste contexto que o Parlamento Europeu ganhou destaque e 

vivenciou um processo de fortalecimento de suas capacidades decisórias, 

justificando-se inclusive o estabelecimento de eleições diretas para a escolha dos 

integrantes dessa instituição. Não seria possível pensar na democratização do 

processo decisório da UE, sem a existência de um parlamento com maiores 

poderes 4. 

                                            

2  Não discutiremos aqui se o processo europeu é ou não bem-sucedido. Nossa preocupação é 

indicar apenas que este é considerado como a experiência que mais avançou no sentido da construção de uma 

institucionalidade supranacional para reger a cooperação entre os Estados-membros. 

3 . HIX, Simon e FOLLESDAL, Andreas- Why there is a democratic deficit in the EU: A 

response to Majone and Moravcsik in JCMS, vol 44, n. 3. Oxford: Blackwell Publishing, 2006. (p. 533 – 562). 

4 COSTA, Olivier. Le parlement européen dans le système décisionnel de l‟Union européenne : 

la puissance au prix de l‟illisibilité. Politique européenne, n° 28, 2009/02.  

GOETZE, Stefan; RITTBERGER, Berthold. A matter of habit? The sociological foundations of 

empowering the European Parliament. Comparative European Politics, Vol. 8, 1, 2010 pp. 37–54.   

KREPPEL, Amie. The European Parliament and Supranational Party System. Cambridge: 

Cambridge University Press, 2002. 

NOURY, A.; ROLAND, G. European Parliament: should it have more power? Econ. Policy, 

2002. 
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As experiências de integração sul-americanas também possuem ou 

discutem parlamentos próprios a criação deste, inclusive com eleições diretas para 

a escolha de seus membros em alguns casos. No entanto, não está colocado como 

um objetivo a ser alcançado o aprofundamento institucional no sentido de 

estabelecer uma lógica supranacional, dando mais autonomia aos órgãos decisórios 

da integração.  

Pelo contrário, as falas dos negociadores governamentais reforçam a 

preocupação em manter esses processos dentro de uma lógica estritamente 

intergovernamental, controlada pelos governos e sem autonomia decisória para as 

instituições regionais5.  

Isso não significa que o problema do déficit democrático não exista 

nesses processos de integração, mas este assume contornos bastante distintos em 

relação à experiência europeia, porque está muito mais centrado no problema de 

democratização da formulação da política externa desses países do que 

propriamente dos órgãos regionais, já que estes pouco interferem nas decisões 

tomadas que estão concentradas nas mãos dos representantes dos Poderes 

Executivos nacionais. 

Ainda assim, houve uma preocupação crescente na última década em 

institucionalizar parlamentos nos processos de integração sul-americanos e/ou de 

fortalecê-los a partir do estabelecimento de eleições diretas, usando-se como 

argumentos em defesa dessa estratégia, os resultados alcançados pelo Parlamento 

Europeu e sua contribuição para o enfrentamento do déficit democrático na UE6. 

A lógica desse raciocínio concentra-se justamente no problema apontado 

no início deste artigo: ao tratar os diferentes processos de cooperação regional 

entre países como “integração regional”, estabelece-se uma homogeneidade irreal 

porque pressupõe-se uma certa equivalência entre esses fenômenos ou, no mínimo, 

a existência de aspectos comuns. 

Ao serem considerados em princípio como semelhantes, tende-se a 

perceber os processos mais adiantados (em função de serem mais antigos ou de 

                                            

5 LUCIANO, Bruno T.; MARIANO, Karina L. P. e BRESSAN, Regiane N. Los parlamentos 

Regionales en la Integración de América del Sur: análisis de la percepción popular Revista Trimestral de 

Estudios Economía Latinoamericanos N°17. Taiwan: 2014. 

6 Idem. 
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terem propósitos mais ambiciosos) como parâmetros ou modelos – como no caso 

da Europa -, sem levar em consideração as diferenças em torno dos objetivos e do 

grau de comprometimento que os integrantes estão dispostos a assumir7. 

Verificamos nas experiências integracionistas latino-americanas 

analisadas que essa transposição de estruturas não alcançou os efeitos esperados, 

no sentido de consolidar a participação democrática no interior destes blocos. 

Portanto, supunha-se que a institucionalização de Parlamentos com eleições diretas 

contribuiria tanto para a arregimentação institucional da integração regional entre as 

populações abarcadas por estes projetos, bem como fomentaria a democratização 

desses processos.  

Contudo, no caso da América Latina, a inclusão desta dimensão 

parlamentar, não produziu mudanças substanciais na tomada de decisão destes 

blocos, cujo controle e decisões parecerem se limitar exclusivamente às instâncias 

intergovernamentais e presidenciais.  

Analisamos especificamente três projetos de integração latino-

americanos: Comunidade Andina (CAN), Comunidade dos Estados Latinos-

Americanos e Caribenhos (CELAC) e Mercado Comum do Sul (Mercosul). A 

escolha dessas experiências justifica-se por algumas razões. A primeira é que são 

projetos de integração surgidos em contextos bastante distintos. A CAN surgiu no 

final dos anos 1960 e foi fortemente influenciada pela experiência da CECA 

(Comunidade Europeia do Carvão e do Aço). Foi a primeira experiência 

integracionista da América do Sul a implantar um parlamento e a realizar eleições 

diretas para a escolha de seus integrantes8.  

O Mercosul surgiu já no âmbito do regionalismo aberto e foi considerado 

como a experiência mais bem sucedida, devido ao significativo aumento da 

interdependência que gerou entre seus membros. Foi um importante instrumento na 

estratégia de política externa do governo de Luiz Inácio Lula da Silva, tendo sido 

                                            

7. DRI, Clarissa. Limits of Institucional Mimesis of the European Union: The case of the 

Mercosur Parliament. Latin American Policy, vol.1, n.1, 2010, pp. 52-74. 

8. BUSTAMANTE, Ana. Desarrollo Institucional de la Comunidad Andina. Aldea Mundo, ano 

8, n. 16, 2006. CERA, Silvana. Las elecciones directas en el Parlamento Andino: um caminho para fortalecer su 

papel como institución promotora de la integración. Revista de Derecho, n. 32, Barranquilla, 2009. 
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usado como vitrine para os demais países da região, especialmente a partir de 2003 

quando os governos participantes do Mercosul propuseram o relançamento desse 

projeto sob novas bases, reforçando o discurso a favor de seu aprofundamento. 

Sintoma desse aprofundamento foi a ampliação de sua institucionalidade e a criação 

do Parlamento do Mercosul (Parlasul). 

Finalmente, a CELAC é a proposta mais recente de integração na região. 

Elaborada dentro de um contexto de forte crítica ao modelo do regionalismo aberto, 

ainda não foi plenamente constituída e congrega membros das duas experiências 

anteriores. Sua escolha justifica-se pela proposta de adotar o Parlatino (Parlamento 

Latino-americano) como a instância de representação legislativa desse processo. O 

Parlatino é a experiência mais antiga de articulação legislativa da região, sendo 

anterior inclusive a todos esses processos de integração analisados. 

Apesar de todas essas diferenças, encontramos um ponto comum nessas 

experiências: a ênfase na lógica institucional intergovernamental desses projetos 

diminui o interesse sobre a função e a eficiência desses Parlamentos. Verificamos 

que à medida que há uma consolidação institucional, há um processo inversamente 

proporcional de desgaste e um constante distanciamento do processo decisório. 

Ao longo deste artigo demonstraremos como tem sido a atuação desses 

parlamentos e quais seriam as dificuldades e limitações que impedem a ampliação e 

consolidação destas instituições, como estruturas independentes e influentes nos 

seus respectivos processos de integração regional.  

 

 

Parlamento Andino – Parlandino 

 

A Comunidade Andina denota diferença em relação aos demais projetos 

de integração da região, pois inseriu, desde sua criação, o princípio da 

supranacionalidade na integração, a partir de forte inspiração mimética da 

integração europeia9. Porém, o bloco vem sofrendo retrocessos no campo da 

supranacionalização de normas, evidenciado pelo reforço da característica 

                                            

9.  ClarissaDri, „Funcionalidade Parlamentar nas Experiências Europeia e Andina: Quais 

perspectivas para o Mercosul?‟, Novos Estudos Jurídicos, vol.14, n.1, 2009, pp. 169-184. 

Anais II Encontro PDPP -  Página 316



 

7 | P á g i n a  
 

intergovernamental no processo decisório. Na última década, os Estados-membros 

decidiram por manter e reforçar o caráter intergovernamental da integração, na qual 

os governos constituem os principais atores e centralizadores da tomada de 

decisão10. 

Esse redirecionamento afetou diretamente o Parlamento Andino (Parlandino) 

que representava um avanço das estruturas supranacionais. Criado em 1979 para 

ser o órgão deliberante e consultivo da Comunidade Andina. O Parlandino tem a 

responsabilidade de sugestões normativas, com o objetivo de facilitar a 

harmonização das legislações nacionais. Ademais, apresenta a função de se 

relacionar com os legislativos nacionais, garantindo maior contato desses com o 

processo de integração11.  

O Parlandino é composto por cinco representantes titulares, eleitos pelos 

cidadãos de cada um dos Estados-membros (Bolívia, Colômbia, Equador e Peru). 

Inicialmente estes deputados eram indicados pelos seus respectivos Congressos 

Nacionais, mas a partir dos anos 1990 estabeleceu-se como regra a realização de 

eleições diretas para escolha dos seus membros, como tentativa de aproximar a 

população da integração andina. O sufrágio universal direto visa à democratização 

do bloco e o estabelecimento de democracia participativa entre as sociedades 

envolvidas12.  

 A implementação das eleições diretas não foi simultânea. O primeiro país a 

eleger diretamente os parlamentares andinos foi a Venezuela, que realizou pleitos 

em 2002 e 2005. Em 2006 esse país que se retirou do processo de integração 

andina. Entre os países que formam hoje na CAN, o Equador é o que realizou mais 

eleições diretas para o Parlandino: 2002, 2009 e recentemente em 2013. O Peru 

desde 2006 seleciona diretamente seus parlamentares andinos, tendo realizado a 

segunda eleição em 2011. A Bolívia foi o último país a implementar as eleições 

diretas para o Parlandino.  Em 2014 os cidadãos bolivianos foram às urnas para 

                                            

10. Ana Bustamante, „Desarrollo Institucional de la Comunidad Andina‟,Aldea Mundo, ano 8, n. 

16, 2006. 

11.  Gabriel Sánchez Avendaño, „Treinta años de integración andina‟,Nueva Sociedad, vol. 162, 

jul/aug 1999, p. 79-91.  

12. Parlamento Andino. Available at: http://www.parlamentoandino.org/. Access: 5January2015. 
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escolher oito deputados que serão seus representantes no Parlandino, Parlatino, 

Parlamento Indígena e Parlasul.  

A Colômbia realizou duas eleições (2010 e 2014). A primeira foi fortemente 

questionada devido ao alto número de votos nulos e brancos, o qual superava o 

número de votos recebidos pela lista partidária mais votada para o Parlandino, mas 

ainda assim seus resultados foram acatados. Em 2014 repetiu-se o mesmo 

fenômeno. Desta vez, o governo decidiu anular a eleição e os representantes 

colombianos no Parlandino voltaram a ser nomeados pelo Congresso colombiano13. 

Por possuir sede própria e um corpo de funcionários exclusivos, além de que 

três dos quatro países-membros possuem parlamentares diretamente eleitos e com 

mandato exclusivo, garante-se regularidade e constância das atividades do 

parlamento regional. Diversos temas têm sido debatidos dentro deste parlamento: 

econômicos, comerciais, energéticos, de segurança alimentar.  

Embora o Parlandino represente uma instituição de significado importante no 

âmbito da integração andina, está marginalizada frente ao papel dos presidentes e 

chanceleres dos países-membros no processo decisório andino. Ademais, identifica-

se uma politização relevante nos debates e deliberações dentro desse órgão.  

A última década foi marcada por uma reestruturação do processo de 

integração da CAN, tendo em vista a conjuntura de descrédito da integração e do 

surgimento de novos projetos regionais a partir de configurações de membros ou de 

ideologias diversas das contidas na CAN (UNASUL, ALBA, Aliança do Pacífico). 

Identificou-se uma polarização do posicionamento externo e regional dos Estados-

membros da CAN, que tem acirrado as dificuldades no andamento do processo de 

integração andino.  

Alguns Estados buscaram ampliar sua inserção à economia internacional, 

através de políticas de abertura comercial para bens, serviços e investimentos 

estrangeiros, como Peru e Colômbia. Em 2012, os dois países reafirmaram sua 

posição em prol da expansão de acordos de liberalização comercial ao aderirem à 

Aliança do Pacífico, formado por esses países somados Chile e México. Já outros 

Estados da região (incluindo Bolívia e Equador), associaram-se à Aliança 

                                            
13 

Idem. 
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Bolivariana para as Américas (ALBA), privilegiando um regionalismo pós-liberal, 

expresso por uma nova ordem de prioridades regionais (ênfase na dimensão não-

comercial da integração) e uma agenda deslocada à esquerda do eixo de poder 

político14.  

Foi neste contexto que a Comunidade Andina encomendou um estudo a ser 

desenvolvido pela Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (CEPAL) 

e pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) para avaliar os problemas e obstáculos 

deste projeto de integração. Entre as conclusões do relatório, destaca-se a 

necessidade de reengenharia institucional da CAN, por meio do fortalecimento e 

melhor delimitação das competências do Parlandino, bem como dos temas e das 

atividades de seus parlamentares15. 

Contrariamente às recomendações do estudo CEPAL-FGV, em 2013, os 

chanceleres dos países andinos, reunidos em Lima, propuseram a dissolução do 

Parlandino e seu possível aproveitamento na futura criação de um Parlamento Sul-

Americano, no marco institucional da UNASUL. No país sede do Parlandino, os 

meios de comunicação e o Congresso, apoiaram incisivamente esta proposta 

enquanto os parlamentares e funcionários andinos criticaram duramente a proposta 

executiva, por inclusive contrariar as indicações do estudo anterior.  

Esse embate evidenciou a falta de vontade política dos governos de 

fortalecer as estruturas de representação cidadã no sistema de integração regional, 

em especial no caso do Parlandino, cujas deliberações não têm sido aplicadas pelos 

Estados-membros. Ademais, confirmou as diferentes percepções e interesses dos 

atores nacionais em relação à importância deste órgão para o avanço da integração 

andina.  

Após a repercussão da decisão dos chanceleres e a polemização da questão 

pela opinião pública dos países andinos, o Parlandino resistiu à proposta de sua 

                                            
14 

Pedro da Motta Veiga and Sandra Ríos,„O regionalismo pós-liberal na América do Sul: 

origens, iniciativas e dilemas‟, Série Comércio Internacional, Santiago: CEPAL, n. 82, 2007. 
15 

Bruno Theodoro Luciano, Karina Lilia Pasquariello Mariano and Regiane Nitsch Bressan, 

„Entraves e perspectivas atuais à democratização da integração Andina: o caso do Parlamento 

Andino’,Anuario de laIntegración Regional de América Latina y el Caribe, No. 10, 2014. Availableat: 

http://www.cries.org/?p=2320. Access: 4January 2015.  
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dissolução pelo Congresso Colombiano e continua com sua agenda institucional, 

mantendo suas atividades regularmente e selecionando um novo quadro diretivo.  

 

 

 

PARLAMENTO DO MERCOSUL - PARLASUL 

 

O Mercosul possui desde o início uma instância de representação 

parlamentar, mas foi a partir do Protocolo de Ouro Preto (1994), que a Comissão 

Parlamentar Conjunta (CPC) passou a fazer parte formal do organograma 

institucional do Mercosul, com a finalidade de agilizar a incorporação das normas 

regionais nos regulamentos nacionais de cada país.  

A CPC não conseguiu ter um papel importante nas negociações da 

integração, na incorporação das normas e nem para trazer os debates sobre o 

Mercosul para dentro dos Congressos nacionais16.  Ainda assim, desenvolveu-se 

em seu interior uma discussão sobre a necessidade de aumentar as suas 

capacidades, o que na visão de seus integrantes passava pela institucionalização 

de um parlamento. Essas discussões sobre a criação do parlamento ganharam 

impulso a partir de 2003, quando os governos eleitos na Argentina e 

Brasil17assumiram como uma de suas metas, a ampliação do Mercosul e 

impulsionar a participação ativa da sociedade civil18. O Parlasul foi criado pelo 

Protocolo Constitutivo do Parlamento do Mercosul aprovado pelo CMC em 

dezembro de 2005. Em linhas gerais, este documento define como funções básicas 

dessa nova instituição: fortalecer a cooperação entre os parlamentos 

nacionais;agilizar a incorporação das normas do Mercosul nos ordenamentos 

jurídicos de cada país;contribuir para a representação dos interesses dos 

                                            

16. MARIANO, Karina Lilia Pasquariello. Integração regional do Cone Sul: os partidos políticos 

e as centrais sindicais do Brasil. Tese (Doutorado em Ciências Sociais). Campinas: Instituto de Filosofia e 

Ciências Humanas, Universidade de Campinas, 2001.  MARIANO, Karina Lilia Pasquariello. 

Parlamento do Mercosul: mudança ou continuidade?. Relatório de pesquisa financiada pelo CNPq. Araraquara: 

Faculdade de Ciências e Letras - UNESP, 2011. 

17. Néstor Kirchner e LuizInácio Lula da Silva, respectivamente 

18.  CONSENSO DE BUENOS AIRES. Assinado entre Brasil e Argentina em 16 de out. 2003. 

Disponível: http://www2.mre.gov.br/dai/b_argt_385_5167.htm. Acessado em 20 de maio de 2014. 
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cidadãos;fortalecer o compromisso democrático do Mercosul. 

A primeira sessão do Parlasul foi em 7 de maio de 2007, quando os 

representantes parlamentares dos quatro países tomaram posse, elegeram a sua 

Mesa Diretora, definiram o regulamento provisório deste órgão, que substituiu a 

CPC, incorporando suas atribuições e ampliando-as, apesar de manter seu caráter 

consultivo.O mandato parlamentar no Parlamento do Mercosul é de 4 anos, com 

possibilidade de reeleição, e, quando o parlamentar é diretamente eleito, seu 

mandato é incompatível com o desempenho de mandato simultâneo em cargo 

legislativo ou executivo nos Estados Partes, assim como, com o desempenho de 

cargos nos demais órgãos do Mercosul.  

As reuniões ordinárias do Parlasul acontecem uma vez por mês, tendo sua 

pauta de discussão encaminhada pelo GMC (Grupo Mercado Comum, órgão 

executivo do Mercosul) e pelas questões trazidas pelos parlamentares, que 

normalmente referem-se a questões de interesse meramente nacional, mas que 

buscam no âmbito regional apoio político para seus pleitos. A ação parlamentar 

gerou pouco (ou quase nenhum) impacto real na integração até o momento, embora 

haja consenso nos discursos sobre a necessidade do Parlasul sanar o déficit 

democrático presente no Mercosul. 

O Protocolo Constitutivo também previa a realização de eleições diretas para 

os parlamentares que representarão a população no âmbito do Mercosul. Até o 

momento apenas o Paraguai cumpriu com o previsto,tendo eleito diretamente seus 

representantes em duas ocasiões (2008 e 2013). Argentina realizará as eleições por 

primeira vez no segundo semestre de 2015. No Brasil as negociações para 

regulamentar essas eleições estão paradas no Congresso Nacional e no Uruguai 

pouco avançaram. 

Para a garantia de uma representação mais equilibrada entre os povos do 

Mercosul, foi aprovada pelo Parlasul em 2010 os termos da distribuição das vagas 

do Parlamento para cada Estado-membro, seguindo o princípio de representação 

atenuada.19 

 

                                            
19 

Maria Claudia Drummond. Representación Ciudadana en el Parlamento del Mercosur: la 

construcción del acuerdo político. Puente @ Europa, ano XII, dezembro, 2009. 
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Tabela 1: Incorporação da representação cidadã no Parlasul 
Estados-
membros 

População 
(aproximada 
em milhões) 

Primeira etapa 
(2006-2010) 

Segunda etapa I 
(2011-2014) 

Segunda etapa II 
(realização de eleições 

diretas e adesão da 
Venezuela) 

Uruguai 3,3 18 18 18 

Paraguai 6,4 18 18 18 

Venezuela 27,6 - - 31 

Argentina 41,7 18 26 43 

Brasil 203,4 18 37 74 

Total 282,4 72 99 184 

Fonte: Luciano (2012)
20

. 

 

O envolvimento dos Parlamentares é dificultado por vários aspectos. Em 

primeiro lugar está a própria ausência de uma tradição de intervenção parlamentar 

na formulação da política externa dos países-membros do Mercosul, função esta 

normalmente concentrada nos Poderes Executivos. Outro aspecto a ser 

considerado refere-se justamente à dificuldade de articulação partidária ou baixo 

grau de identidade política, excetuando-se representantes de centro-esquerda que 

apresentam certo vínculo pela identificação ideológica21.  

No entanto, um ponto central para entender a atuação e o papel dos 

parlamentares no Mercosul está vinculado à própria lógica institucional e decisória 

desse processo. Desde o seu início, a criação de um Parlamento ou qualquer outro 

tipo de instância com caráter supranacional encontrou forte resistência dos 

governos. A estrutura decisória do Mercosul apoia-se sobre a negociação 

intergovernamental, sem a criação de órgãos supranacionais ou com maior 

autonomia decisória.  

Entramos aqui num ponto central da estratégia dos governos para o 

Mercosul: as justificativas em defesa do intergovernamentalismo (compartilhadas 

em boa medida pelos representantes brasileiros e argentinos), apontam para os 

riscos resultantes de uma estrutura supranacional, devido à sua autonomia em 

                                            

20 LUCIANO, Bruno T. A Inclusão da Representatividade Direta no Parlamento do Mercosul. 

Boletim de Economia e Política Internacional, Ed.11, Brasília, 2012. 

21MALAMUD, Andrés. DRI, Clarissa. Spillover Effects and Supranational Parliaments: The 

Case of Mercosur. Paper presented at IPSA-ECPR Joint Conference, São Paulo, 16-19 Feb, 2011. 
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relação aos Estados, podendo criar uma lógica de ação ou estratégia próprias. 

A criação de um Parlamento no Mercosul é, sem dúvida, um elemento 

necessário para a democratização do processo de integração, porém não  

suficiente. A democracia pressupõe a possibilidade do conflito de interesses e da 

disputa equilibrada, em termos de poder, entre as partes. No Mercosul isso não 

acontece, havendo claramente um desequilíbrio em favor dos representantes do 

Poder Executivo.  

 

Parlamento Latino-Americano – Parlatino 

 

O Parlatino foi criado em dezembro de 1964 na cidade de Lima (Peru) e, 

diferentemente dos outros dois casos analisados neste artigo, não está formalmente 

vinculado a um processo de integração regional. Sua criação foi contemporânea à 

ALALC (Associação Latino Americana de Livre Comércio) e pretendia ser uma 

instância política de acompanhamento dessa experiência, mas isso nunca se 

concretizou. 

A grande importância deste fórum parlamentar latino-americano advém do 

contexto histórico em que o mesmo foi estabelecido. O Parlatino teve um grande 

significado político na defesa da representação e do pluralismo político em um 

momento em que a América Latina enfrentou duras rupturas de institucionalidade 

democrática em vários Estados da região ao longo da segunda metade do século 

XX. 

Esta organização regional unicameral é integrada pelos parlamentos 

nacionais da América Latina, fazendo-se representar por delegações constituídas 

por até 12 membros de cada respectivo congresso nacional. Suas atividades se 

iniciaram em meados da década de 1960, mas o Parlatino só foi institucionalizado 

em 1987, definindo como local para sua sede permanente a cidade de São Paulo 

(que foi inaugurada em 1993, dentro do complexo do Memorial da América Latina). 

 O Parlatino é uma instituição parlamentar de caráter permanente e 

representativo, encarregada de promover e harmonizar a integração regional entre 

os povos da América Latina e Caribe. Assim como nos demais parlamentos, 
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organiza-se em comissões permanentes sobre assuntos diversos concernentes às 

realidades dos países membros.  

Assim como nos demais parlamentos, organiza-se em comissões 

permanentes. Algumas características inerentes à constituição do Parlatino lhe 

impõem dificuldades na sua consolidação, em relação aos outros parlamentos 

regionais observados22. Primeiro, caracteriza-se por ser uma organização 

parlamentar sem vínculo institucional com qualquer organização internacional ou 

regional. Segundo, o órgão não apresenta divisões de grupos partidários, sendo 

apenas possível identificar grupos informais, criados com base em afinidades 

ideológicas. Terceiro, a conexão eleitoral é bastante frágil. Com exceção dos 

deputados representantes da Venezuela23 e da Bolívia – os únicos os quais são 

eleitos diretamente por sufrágio universal - todos os demais são indicados pelos 

parlamentos nacionais.  

Em 2005, sua Sede foi transferida da cidade de São Paulo para a Cidade do 

Panamá, e desde então o funcionamento das Assembleias Parlamentares mostrou-

se regular, não havendo interrupção das atividades do órgão, mesmo quando 

funcionando com precariedade por conta da mudança. A nova sede permanente foi 

inaugurada em 2013, demandando atualmente um quadro de funcionários maior e 

com ampla dedicação às atividades do Parlatino.  

Essa consolidação burocrática não foi acompanhada por um aumento na sua 

relevância política. A relação do Parlatino com os respectivos parlamentos nacionais 

é marcada pelo distanciamento, os resultados obtidos no cerne do Parlatino não se 

vinculam os parlamentos nacionais. Conforme Mergulhão24, esta vínculo depende 

exclusivamente da postura individual do parlamentar, como ele aplica a informação 

e debates nas comissões permanentes na respectiva esfera doméstica.   

Parece haver uma evolução nos procedimentos e institucionalização do 

Parlatino desde sua criação. Contudo, as peculiaridades deste órgão, enquanto 

                                            
22 

 Silvia Valéria Lima Mergulhão. „O Parlamento Latino-Americano e a sua Evolução 

institucional em Perspectiva Comparada com a Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa‟. PhD Thesis, 

University of Lisbon, Lisbon: 2014. Available at: http://repositorio.ul.pt/bitstream/10451/15499/1 

/ulsd069388_td_Silvia_Mergulhao.pdf. Access: 29 December 2004. 
23 

Venezuelan Parliamentary Group at Parlatino. Available at: http://www.parlatino.org.ve/. 

Access: 2 January 2015. 
24 

Idem. 
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organização parlamentar internacional, constituída por meio de tratado internacional 

sem vinculação direta a um organismo de integração regional, denota fragilidade e 

dificuldade na aplicação de suas decisões e desenvolvimento de suas atividades. 

O comportamento de seus integrantes não sofreu mudanças significativas ao 

longo do tempo, mantendo-se numa lógica de articulação ainda fortemente marcada 

pelos vínculos nacionais e, em alguns casos, ideológicos mas sem a formação de 

famílias partidárias explícitas na composição dos seus membros. É possível 

observar uma divisão ideológica, inclusive verbalizada pelos parlamentares 

membros, que alegam insatisfação com este tipo de divisão informal e implícita25.     

Desde 1974, o Parlatino mantém diálogo político regular com o Parlamento 

Europeu, como dimensão parlamentar do inter-regionalismo América Latina-Europa. 

Esse instrumento foi institucionalizado em 2006, constituindo a Assembleia 

Parlamentar Euro-Latino-Americana (EUROLAT), a qual passou a estruturar a 

relação do Parlamento Europeu não somente com o Parlatino, mas também com 

outros parlamentos regionais (Parlandino, Parlasul, Parlacen) e nacionais (Chile e 

México) da região, que enviam seus representantes para as reuniões. 

De acordo com Malamud e Sousa26, a relevância deste órgão diminuiu à 

medida que foram se restabelecendo regimes democráticos nos países da América 

Latina durante os anos 1980 e 1990 e se desenvolvendo outros parlamentos 

regionais inseridos no framework dos projetos de integração da região (Comunidade 

Andina, Mercosul).  

“As suas principais deficiências resultam, provavelmente, do fato de a sua 

existência, missão e funcionamento não estarem enquadradas em uma organização 

regional”27.  

Com a criação da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos 

(CELAC) em 2010, surge um forte interesse dos representantes do Parlatino de 

associarem seu parlamento ao novo esquema de integração latino-americano. Na 

primeira cúpula da CELAC, realizada em Caracas, representantes do Parlatino 

divulgaram uma exposição de motivos justificando a necessidade de incorporação 

                                            

25 Idem. 

26  Andrés Malamudand Luís de Sousa, „Parlamentos Supranacionais na Europa e na América 

Latina: entre o Fortalecimento e a Irrelevância‟, Contexto Internacional, vol.27, no.2, Jul/Dec, 2005. 

27 Idem, p. 390.
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desse parlamento no quadro institucional da recém-criada CELAC. Para isso, o 

Parlatino se dispõe a alterar suas bases legais para se adequar ao novo quadro 

normativo e a oferecer sua sede no Panamá para realizações de atividades da 

CELAC28. 

 

DISCUSSÃO E CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

O trabalho desenvolveu uma reflexão sobre o empenho e o papel desses 

parlamentos nos projetos de integração latino-americanos. Esta análise incidiu 

sobre importantes aspectos destas instituições: sua contribuição para a democracia 

no cerne destes blocos, as eleições parlamentares diretas, a representatividade dos 

membros desses parlamentos, a função que desempenham nos processos de 

integração e, finalmente, os desafios e obstáculos percebidos pelos parlamentares 

eleitos destas instituições. O objetivo deste trabalho foi refletir sobre as dificuldades 

e limitações que impediram a ampliação e consolidação destas instituições como 

estruturas independentes e influentes nos seus respectivos processos de integração 

regional, e na sua contribuição para a sua democratização.  

O estabelecimento de parlamentos regionais visa a execução de certos 

objetivos, como o fomento à democracia, maior controle sobre a ação dos governos 

e contribuir para maior autonomia da estrutura institucional da integração regional. 

Verificamos que, nos casos analisados, esses fins esbarram em limitações impostas 

pelas próprias características desses parlamentos e pelo comportamento de seus 

representantes na integração regional.  

A análise comparativa dos três parlamentos (Quadro 1) permite um maior 

detalhamento das especificidades de cada caso, bem como algumas generalizações 

acerca da institucionalização de parlamentos regionais na América Latina.  

 

  

                                            

28.  PARLATINO, „Propuestadel Parlamento Latinoamericano para ser considerada en la 

Cumbre de Jefes de Estado y Gobierno de América Latina y Caribe a efectuarse en la República Bolivariana de 

Venezuela‟. Available at: http://www.parlatino.org/images/stories/inicio/celac/propuesta-aprobada-2-7-11.pdf . 

Access: 21 January 2015. 
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Quadro 1. Comparação entre os Parlamentos Regionais 

 
Parlamento do 

Mercosul 
(PARLASUL) 

Parlamento Andino 
(PARLANDINO) 

Parlamento 
Latino-americano 

(PARLATINO) 

Estados-membros 5 4 23 

Vínculo formal com um 
projeto de integração 

Sim 
(Mercosul) 

Sim 
(Comunidade Andina) 

Não 

Competências 
legislativas 

Consultivo Consultivo Consultivo 

Parlamentares 
diretamente eleitos 

Paraguai 
Bolívia, Equador e 

Peru 
Venezuela e Bolívia 

Representação 
Parlamentar 

Proporcionalidade 
atenuada 

Igualitária 
(5 por país) 

Igualitária 
(12 por país) 

Grupos Políticos 
Formalizados 

Sim Não Não 

Sistema de decisão Diferentes maiorias Maioria simples Maioria simples 

Comissões 
Parlamentares 

Permanentes Permanentes Permanentes 

Atos Parlamentares 

Pareceres, Projetos de 
normas, Anteprojetos 

de normas, 
Declarações, 

Recomendações, 
Relatórios e 
Disposições 

Recomendações 

Acordos, 
Recomendações, 

Resoluções, Moções, 
Projetos e 

Declarações 

Fonte: Elaboração dos autores, baseado em Malamud; Sousa, 2005. 

 

A partir das informações contidas no quadro, concluímos que existe uma 

correlação entre o grau de desenvolvimento institucional do parlamento regional e a 

complexidade do processo de integração do qual este faz parte. Neste sentido, o 

Parlasul é o caso que apresenta maior complexidade institucional. Apesar de que as 

eleições diretas para escolha de seus membros somente ocorreram no Paraguai, 

este parlamento apresenta inserção de critério de proporcionalidade das bancadas 

nacionais e possibilidade de formalização de grupos políticos transnacionais. No 

âmbito deliberativo, os diferentes sistemas de maioria utilizados pelo Parlasul 

relacionam-se com a diversidade de tipologias legislativas desse órgão. Os atos 

parlamentares que mais impactam no processo decisório (direcionados ao CMC ou 

aos parlamentos nacionais), como reforma do regimento interno, pareceres, projetos 
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de normas e anteprojetos de normas requerem maiorias especiais, enquanto atos 

declaratórios somente necessitam de maiorias simples para sua aprovação29.   

Embora o Parlandino tenha seus representantes eleitos diretamente pela 

maioria dos países (até 2010 a Colômbia também elegia diretamente seus 

parlamentares) e seja mais antigo do que o Parlasul, apresenta menor 

complexidade institucional e tipologia legislativa, o que reduz sua capacidade de 

influência no processo decisório da CAN. A entrada da Venezuela no Mercosul e as 

possíveis adesões de Bolívia e Equador nos próximos anos, somados ao ceticismo 

colombiano em relação a essa instituição - que tem sede neste país - reafirmam a 

tese de marginalização desse parlamento, e, sobretudo, deste projeto de integração 

frente a outras iniciativas regionais mais recentes, como a UNASUL e a Aliança do 

Pacífico30.  

O Parlatino, por sua vez, abrange um número maior de membros e conta 

com 28 anos de atividade, contudo, apresenta um baixo grau de institucionalidade 

quando comparado aos dois outros casos analisados. Isso deve-se em grande 

medida ao fato de que este não apresenta vínculo formal com os projetos de 

integração regional existentes na região (ainda não foi formalmente incorporado ao 

quadro institucional da CELAC), denotando um alcance significativamente limitado 

de influência de suas resoluções, acordos e recomendações nos Estados latino-

americanos. Dentro da literatura de „International Parliamentary Institutions’ (IPI)31, o 

Parlatino se caracterizaria como uma „international parliamentary organisation’, e 

não como um „international parliamentary organ’, inserido em uma organização 

regional definida, como o Parlasul e Parlandino.32  

Nessas experiências integracionistas latino-americanas analisadas a 

transposição de estruturas parlamentares não alcançou os efeitos esperados, no 

                                            
29 

 DRI, Clarrisa; PAIVA, Maria Eduarda. Parlasul, um novo ator no processo decisório do 

Mercosul? Trabalho apresentado no 36º Encontro Anual da ANPOCS, outubro, 2012. 
30 

 Bruno T. Luciano; Regiane N. Bressan 2014. A Comunidade Andina no Século XXI: Entre 

Bolivarianos e a Aliança do Pacífico. Paper presented at the 38th Congress ANPOCS, Oct, 2014. 
31 

 Zlatko Sabic, Building Democratic and Responsible Global Governance: The Role of 

International Parliamentary Institutions, Parliamentary Affairs Vol. 61 No. 2, 2008, 255–271. Malamud, 

Andrés and Stelios Stavridis (2011) “Parliaments and parliamentarians as international actors”, in Bob Reinalda, 

ed.: The Ashgate Research Companion to Non-State Actors. Surrey, UK: Ashgate, 101-15. 
32 

 Andrea Cofelice 2012. International Parliamentary Institutions: Some Preliminary Findings 

and Setting a Research Agenda. UNU-CRIS Working Papers W-2012/3. 
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sentido de consolidar a representação democrática no interior destes blocos. Em um 

primeiro momento, supunha-se que a institucionalização de Parlamentos com 

eleições diretas contribuiria tanto para a arregimentação institucional da integração 

regional entre as populações abarcadas por estes projetos, bem como fomentaria a 

democratização desses processos. Entretanto, no caso da América Latina, a 

inclusão desta dimensão parlamentar não produziu mudanças substanciais na 

tomada de decisão destes blocos, cujo controle e decisões parecerem se limitar 

exclusivamente às instâncias intergovernamentais e presidenciais, com baixo grau 

de transparência e accountability.  
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La Reunión Especializada de la Agricultura Familiar (REAF) del MERCOSUR 

como experiencia exitosa de diálogo y participación institucional entre 

gobiernos y organizaciones sociales  

      

 Ddo. Sislian Fabián – Ing. Viscay Lautaro 

 

 

 

 

1. Introducción 

En los últimos años se ha incrementado el reconocimiento social de la agricultura 

familiar para la consecución de modelos de desarrollo territorial equilibrados y 

socialmente inclusivos. Su aporte en materia de creación de puestos de trabajo en el 

campo, a la ocupación ordenada del territorio y a las soberanía y seguridad 

alimentaria y nutricional cada día resultan más destacados tanto por los especialistas 

académicos como por los gestores y decisores de política pública en los diferentes 

países de la Región, y cada vez más a nivel mundial. 

La agricultura familiar, campesina, indígena y/o comunitaria – según las diferentes 

denominaciones que recibe en cada país– y sus problemáticas han ingresado de 

manera irreversible en las agendas de gobierno de los países del Mercosur. Este 

proceso que ha llevado a los problemas sociales de un heterogéneo universo de 

productores a ser reconocidos como problemas públicas y  -desde allí– incorporados 

a la agenda de políticas públicas, deja ver con claridad que la Reunión Especializada 

de la Agricultura Familiar (REAF) del MERCOSUR ha cumplido un rol significativo 

interpretando la decisión política tanto de los gobiernos de la Región como de 

numerosas las organizaciones de productores y productoras movilizados en la última 

década.  
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Creada en 2004 por medio de la Resolución 11/2004 del Grupo del Mercado Común 

(GMC) del MERCOSUR, la REAF es un órgano asesor especializado del mismo y 

del Consejo del Mercado Común (CMC) del bloque. Desde entonces, la REAF se ha 

conformado como uno de los espacios más dinámicos de diálogo político 

multiactoral y de asesoramiento especializado en políticas públicas de la Región. 

Sus principales objetivos son:  

a) impulsar y/o fortalecer las políticas públicas para la agricultura familiar, 

campesina, indígena y comunitaria en los países del MERCOSUR y  

b) sugerir al Grupo Mercado Común (GMC) propuestas de recomendaciones 

o decisiones en materia de políticas públicas diferenciadas para el sector.  

 

No obstante, los logros más destacados de esta particular experiencia institucional 

en sus primeros diez años de continuidad ininterrumpida ha sido su constitución en 

un espacio fructífero -y ampliamente reconocido y legitimado- de diálogo político 

institucional entre gobiernos y organizaciones sociales para el diseño e 

implementación de políticas públicas específicas, proceso que se ve facilitado por el 

intercambio y coordinación permanente de experiencias e instrumentos de política 

pública entre los Estados del MERCOSUR.  

En otras palabras, la REAF constituye una herramienta para auspiciar y promover el 

diálogo y la participación social sobre y para las políticas públicas en cada país y un 

instrumento para el diálogo “de” políticas al servicio de los procesos de integración 

regional actualmente en marcha. Sobre los aspectos centrales de esta experiencia 

de institucionalidad pública trata nuestra presentación. 

 

2. La agricultura familiar en el MERCOSUR 

La expresión agricultura familiar identifica a millones de unidades productivas 

agropecuarias en los países de la región. La misma hace referencia a diversas 

formas de combinación el trabajo y recursos productivos que a lo largo de los años 

han dado lugar a una gran variedad de formas sociales y de producción. Sobre 
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estas bases materiales se verifica, asimismo, un proceso de diferenciación 

promovido por la acción reivindicativa de organizaciones y movimientos sociales y 

de reconocimiento por parte de otros actores sociales, políticos y académicos.  

En las últimas décadas diferentes iniciativas de política dirigidas hacia la producción 

agropecuaria de pequeña escala han intentado formular definiciones operativas para 

delimitar el sujeto destinatario de las mismas. Tanto desde el ámbito académico 

como entre los gestores de política pública a nivel estatal se ensayaron nuevas 

definiciones e intentos de operacionalizar el concepto de agricultura familiar a partir 

de la observación de variables tales como: trabajo familiar, tamaño de la explotación, 

coincidencia entre el espacio productivo y espacio de la vivienda familiar, fuente de 

ingresos, tamaño de la parcela, disponibilidad de maquinaria y antigüedad de la 

misma, destino de la producción, entre otras.  

El término agricultura familiar constituye, al mismo tiempo, autodefinición y 

nominación que viene a reemplazar los usos políticos de términos tales como 

“pequeños agricultores”, “agricultores de subsistencia”, “agricultores de bajo 

ingreso”, etc., los cuales denotan -en muchos casos- tomas de posición respecto de 

la viabilidad y potencialidad del sector o del tipo de políticas públicas que este 

requiere.  

La agricultura familiar no es una categoría estática de productores que permanece 

fija. Por el contrario, se trata de un grupo que está sujeto a procesos de transición 

hacia delante o hacia atrás como resultado de los diferentes procesos sociales y 

económicos (internos o externos). En este sentido, la agricultura familiar es una 

categoría en construcción cuya definición y alcances son objeto de múltiples 

negociaciones en las que intervienen, entre otros actores,  la academia, los técnicos, 

los funcionarios gubernamentales y las organizaciones de productores. Por esta y 

otras razones no existe un concepto de alcance universal que recorte características 

únicas para la definición del sujeto agricultor/a familiar. Según los casos, quedan 

incorporados productores en situación de marginalidad productiva, de producción de 

autoconsumo o productores con excedentes para la comercialización e, incluso 

relativamente capitalizados.  
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Desde la REAF se han establecido siete criterios de identificación de la agricultura 

familiar: área, mano de obra, origen de la renta, comando de la producción, 

residencia, compatibilidad de recursos y capitalización.  

El concepto Agricultura Familiar se encuentra claramente establecido en la citada 

Resolución 25/07 del GMC del Mercosur en función de la necesidad de implementar 

políticas diferenciales para el sector en los países miembros. Al respecto se señala:  

“Los agricultores/as destinatarios de las políticas públicas diferenciadas 

dirigidas al sector de la agricultura familiar serán aquellos cuyos 

establecimientos cumplan, como mínimo, con todos y cada uno de los 

siguientes criterios:  

I) la mano de obra ocupada en el establecimiento corresponderá 

predominantemente a la familia, siendo limitada la ocupación de 

trabajadores contratados,  

II) La familia será responsable directa de la producción y gestión 

de las actividades agropecuarias y residirá en el propio 

establecimiento o en una localidad próxima y  

III) Los recursos productivos utilizados serán compatibles con la 

capacidad de trabajo de la familia, con la actividad desarrollada 

y con la tecnología utilizada, de acuerdo con la realidad de cada 

país”  (Artículo 1º de la Resolución GMC Nº 25/07). 

 

Asimismo, integran el colectivo de la agricultura familiar, respetando los criterios 

enumerados,   hombres y mujeres -productores rurales- sin tierra, beneficiarios de 

los procesos de reforma agraria o programas de acceso y permanencia en la tierra, y 

comunidades de productores que hacen uso común de la tierra. 

En el Cuadro que sigue se sintetiza el análisis precedente: 
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Criterios y parámetros para la definición de la Agricultura Familiar en los países del Mercosur 

que incorporaron la Resolución GMC Nº 25/07 y Chile. 

Unidades 
Parámetros 

Argentina Brasil Paraguay Uruguay Chile 

Área máxima 500 ha 4 MF 50 há 500 ha IC100 12 HRB 

Empleados permanentes máx.  

(unidades) 

2 2 - 2 - 

Origen de la renta (% que debe  

provenir del establecimento) 

>50 

(mayoritaria) 

≥70 >50 

(mayoritaria) 

>50 

(mayoritaria) 

>50 

(mayoritaria) 

Responsable de la conducción de la 
explotación 

 AF + 

 familia 

Agricultor/a (>50% del  tiempo 
dedicado al  
establecimiento ) 

Agricultor/a 

Distancia máx.  del  establecimiento  

a la vivienda (km) 

≤ próximo ≤ próximo ≤ próximo ≤ 50 - 

Compatibilidad de recursos - - - - - 

Capitalización máx. (US$) - - - - 140.000 

Fuente: REAF 

  

Aun cuando el MERCOSUR reúne en su territorio una amplia variedad de unidades 

socioproductivas compuestas por numerosos sujetos económicos y sociales, la 

inmensa mayoría de los mismos corresponden al tipo familiar, campesino, indígena 

y/o comunitario.  

El desarrollo pleno del potencial de este tipo de producción es de enorme 

importancia para la soberanía y seguridad alimentaria de los pueblos y para los 

procesos de desarrollo territorial sustentable con preservación de la 

agrobiodiversidad y cuidado del medio ambiente, ocupación de la fuerza de trabajo 

rural y arraigo territorial de la población rural. 
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Algunos números muestran la importancia de estos productores hasta hace no 

mucho tiempo excluidos e invisibilizados por las políticas públicas. 

Aproximadamente 7, 2 millones de unidades productivas rurales están a cargo de 

estos tipos de productores distribuidos del siguiente modo:  

• Argentina:       252.000 

• Brasil:           4.400.000 

• Paraguay:        266.000 

• Uruguay:            33.000 

• Venezuela:      309.000 

• Bolivia:             900.000 

• Chile:                254.000 

• Ecuador:          786.000 

• Total:             7.200.000 

 

Estas unidades involucran a unos 28 millones de personas que trabajan o dependen 

del trabajo de sus familias en el predio para obtener sus medios de vida y, de forma 

complementaria, contratan de forma permanente o transitoria aproximadamente 

dieciséis millones de personas que no son miembros de las familias. En 

consecuencia, los ingresos de más de 42 millones de personas en la Región están 

directamente vinculados con las actividades que se realizan en las unidades 

productivas de la agricultura familiar. En términos de su participación en el total de la 

producción agropecuaria en los países del MERCOSUR, la agricultura familiar, 

campesina e indígena representa -según los países- entre el 19 % y el 40 % de la 

misma.  
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3. La REAF MERCOSUR: Objetivos, funcionamiento y agenda 

El Mercado Común del Sur (MERCOSUR) está integrado por Argentina, Brasil, 

Paraguay, Uruguay y Venezuela en calidad de miembros plenos, por Bolivia en 

avanzado proceso de integración y Chile, Ecuador, Colombia y Perú como miembros 

asociados.  

Los principales órganos de conducción del MERCOSUR son:  

a) el Consejo del Mercado Común (CMC): órgano supremo del MERCOSUR 

integrado por los Ministros de Relaciones Exteriores y de Economía de los 

Estados Parte cuya principal función es llevar a cabo el proceso de 

integración política  

b) el Grupo Mercado Común (GMC): órgano ejecutivo del Mercosur integrado 

por representantes de los Ministerios de Relaciones Exteriores, de Economía 

y de los Bancos Centrales y al cual la REAF está subordinada.  

 

En 2004 -en clara vinculación con los procesos políticos que comienzan a 

desarrollarse en la Región a partir del año 2003, y a instancias de los planteos y 

demandas de los movimientos de agricultores familiares y campesinos de Brasil, 

Argentina, Uruguay y Paraguay plasmadas en la denominada “Carta de 

Montevideo”1- se crea por medio de la Resolución del GMC 11/04 la Reunión 

Especializada para la Agricultura Familiar (REAF) del MERCOSUR.  

Tres años después, por medio de la Resolución Nº 25/07 del GMC, el MERCOSUR 

reconoce que: 

                                                           
1 En la citada Carta de Montevideo la organizaciones sociales de la agricultura 

familiar integrantes de la Confederación de Organizaciones de Productores 

Familiares del Mercosur  (COPROFAM) solicitaron a las Cancillerías los países del 

Bloque la creación de un “espacio asesor y de diálogo político especializado en 

políticas públicas diferenciadas para la AF”.  
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“(…) es necesario establecer y perfeccionar políticas públicas 

diferenciadas para la agricultura familiar, que promuevan el desarrollo 

sustentable del medio rural desde el punto de vista socioeconómico, 

cultural y ambiental. En cumplimiento de lo que antecede, los gobiernos 

de la región consideran conveniente promover la producción y facilitar 

el comercio de los productos de la agricultura familiar, dado que éstos 

tienen una participación relevante en la seguridad alimentaria de la 

región y en sus cadenas agroproductivas. Los gobiernos de los países 

del Bloque entienden que resulta necesario contar con instrumentos 

adecuados de reconocimiento e identificación de agricultores 

familiares, que permitan que las políticas públicas para el sector 

lleguen efectivamente a los destinatarios, reconociendo a tales efectos 

en igualdad de condiciones a las mujeres y los hombres rurales”. 

 

Los objetivos originales de la REAF fueron: 

a. impulsar y/o fortalecer las políticas públicas para la agricultura familiar, 

campesina, indígena y comunitaria en los países del MERCOSUR 

b. promover el intercambio comercial de la producción agrícola de base 

familiar  

c. elevar a los órganos ejecutivos y de conducción política del bloque regional 

propuestas de recomendaciones o decisiones en materia de políticas públicas 

diferenciadas para el sector (GMC y CMC).  

 

Estos objetivos presentes en la creación de la REAF se vieron ampliamente 

desbordados en los últimos años por la propia dinámica de la participación y 

movilización social de los productores/as familiares organizados y por la voluntad y 

decisión políticas de los gobiernos de la región de ampliar la agenda de políticas 

públicas que ha seguido al proceso de visibilización y reconocimiento del sector. 

Esta continua transformación de la REAF acompaña los cambios que viene 
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experimentando el MERCOSUR, sobre todo a partir de la incorporación de nuevos 

socios y del impulso originado en la irrupción de gobiernos con proyectos políticos 

integradores para la región. Como se sostuvo en la Introducción, esto ha llevado a la 

REAF a conformarse como un espacio privilegiado tanto para el diálogo político 

institucional entre gobiernos y organizaciones representativas de la agricultura 

familiar sobre políticas públicas diferenciadas para el sector en cada páis como para 

el diálogo “de” políticas específicas a nivel regional. 

 

Los principales actores de la REAF son los gobiernos nacionales - representados 

por sus áreas y/u organismos vinculados con la gestión de políticas públicas para la 

agricultura familiar - y las organizaciones de la agricultura familiar, campesina, 

indígena y comunitaria con representación a nivel nacional o regional. El diálogo 

político entre estos actores se desarrolla en tres niveles: i) las Secciones Nacionales 

de la REAF en cada país, ii) los Grupos Temáticos y iii) los encuentros plenarios de 

la REAF.   

i) Las Secciones Nacionales de la REAF: constituyeron hasta no hace mucho y 

en la mayoría de los países del MERCOSUR, los principales espacios 

institucionalizados de diálogo y participación para el desarrollo de políticas 

públicas a nivel nacional sobre la agenda de problemas del sector. 

Paradójicamente, si esto ha dejado de ser así, ha sido como resultado del 

éxito de la REAF en su apoyo y promoción de los proceso de 

institucionalización de los ámbitos públicas para el referido diálogo social.  

Las Secciones Nacionales, en tanto ámbitos privilegiados de participación 

y protagonismo de las organizaciones de productores, generan propuestas 

consensuadas de intervención pública sobre los temas priorizados de la 

agenda de la agricultura familiar y campesina en cada país, que 

posteriormente son llevadas al ámbito regional. 

ii) Los Grupos Temáticos: Son las instancias de trabajo regional de la REAF, 

preparatorias de los plenarios Semestrales o REAF propiamente dicha. En 

los mismos se abordan de manera permanente y sistemática la agenda de 
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cuestiones vinculadas con las políticas públicas para el sector. Los Grupos 

Temáticos son espacios de trabajo de referentes técnicos de gobiernos y 

representantes de las organizaciones sociales en los cuales se recuperan 

las propuestas y productos formulados en cada Sección Nacional y se 

formulan directrices técnicas para su consideración por la conducción 

política de la REAF y para su tratamiento tanto en los citados plenarios de 

la REAF como en las Secciones Nacionales de esta en cada país.  

A continuación se enumeran los distintos grupos temáticos y las cuestiones 

abordadas cada uno de ellos: 

 Facilitación del comercio: compras públicas de la AF y C., 

políticas públicas de acceso mercados (tradicionales, 

institucionales, comunitarios y de proximidad),  agregado de 

valor, políticas de acceso a tecnologías apropiadas y  

extensión rural, sello identificatorio de la agricultura familiar, 

cuestiones sanitarias vinculadas a la producción, 

negociaciones comerciales regionales e internacionales, 

asociativismo y cooperativismo, etc. 

 Políticas fundiarias, acceso a la tierra y reforma agraria: 

políticas de acceso a la tierra, al agua y a los demás recursos 

naturales, implementación de las Directrices Voluntarias 

sobre la Gobernanza responsable de la tenencia de la Tierra, 

la Pesca y los Bosques, función social de la tierra, acceso de 

las mujeres a la propiedad de la tierra, procesos de 

extranjerización, concentración y uso de la tierra, experiencias 

de desarrollo territorial centradas en el acceso a la tierra, 

diálogo de políticas entre la institucionalidad pública, etc.  

 Políticas de equidad de género: institucionalización de las 

políticas de equidad de género, políticas de igualdad de 

acceso a derechos,  participación de las mujeres en las 

cadenas productivas, políticas de visibilización de las mujeres 

en la producción y de sus organizaciones productivas, etc. 
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 Gestión de riesgos y adaptación al cambio climático: desarrollo 

sostenible y agroecología, políticas de acceso y resguardo de 

semillas, buenas prácticas de gestión y adaptación al cambio 

climático, parámetros para la gestión social del riesgo, etc. 

 Juventud rural: promoción del acceso de la juventud a la tierra, 

políticas públicas de educación, empleo e ingresos para la juventud 

rural, etc.  

 

iii) Las Reuniones Plenarias de la REAF: tienen lugar semestralmente 

acompañando las sucesivas Presidencias Pro Tempore del MERCOSUR y 

de las mismas participan representaciones de todas las organizaciones de 

la AF que integran las Secciones Nacionales en cada país junto con 

técnicos y funcionarios de las áreas vinculadas a los temas que forman 

parte de la agenda de la REAF, que actúan como referentes o puntos 

focales de los mismos para cada GT. 

 

De manera permanente y a lo largo de cada año, la REAF se mantiene activa en la 

realización de seminarios temáticos, talleres, oficinas de trabajo y programas de 

intercambio especializado, etc. acerca de temas de la agenda de políticas públicas 

diferenciadas para el sector. El objetivo de estas actividades es la acumulación de 

experiencias y saberes a los efectos de informar las recomendaciones/decisiones 

sobre políticas a ser elevadas a los órganos de conducción del MERCOSUR.   

 

Junto con el componente de participación y el diálogo social para las políticas 

públicas diferenciadas, otra característica distintiva de la REAF en el seno del 

MERCOSUR es la existencia y funcionamiento permanente de una Secretaría 

Técnica (ST) que contribuye a mantener activa la Reunión generando condiciones 

para el desarrollo de las actividades que son decididas en su seno. Las principales 

funciones de esta Secretaría Técnica son: 
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 Facilitar el cumplimiento del calendario de las reuniones regionales de la 

REAF y sesiones de las Secciones Nacionales, Grupos Temáticos, 

Eventos Preparatorios. 

 Preparar los documentos técnicos de respaldo y realizar las actividades de 

asesoramiento técnico y acompañamiento a los Coordinadores Nacionales 

de la REAF, frente a las distintas instancias y órganos del MERCOSUR.  

 Apoyar el diálogo político entre delegados de los gobiernos y las 

organizaciones sociales, fortaleciendo los mecanismos de análisis, 

información, intercambio de experiencias e instancias de capacitación en 

la acción.  

 Realizar el seguimiento del proceso de internación de normas, directrices y 

decisiones propuestas por la REAF y asumidas por el GMC, así como de 

los compromisos asumidos y que se consignan en las actas respectivas.  

 Fortalecer las Secciones Nacionales apoyando la participación informada 

de las organizaciones sociales representativas de la AF, generando 

mecanismos para que la “Agenda REAF” llegue efectivamente a las bases 

en los territorios.  

 Difundir entre la opinión pública, organizaciones sociales, instituciones 

gubernamentales, comunitarias y académicos, funcionarios y decisores 

públicos del MERCOSUR, las propuestas, demandas y situación general 

de la agricultura familiar en el MERCOSUR.  

 Crear instancias específicas de cooperación e intercambio técnico entre 

los países a nivel de su institucionalidad pública agropecuaria, en materia 

de políticas sectoriales, de desarrollo de territorios y comunidades rurales, 

entre organizaciones y dirigentes.  

 Estructurar un mecanismo de gestión de los aprendizajes y la cooperación 

horizontal, que permita medir impactos, registrar resultados y armonizar 

instrumentos de política en los países participantes. 
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4. Normativa específica y principales resultados de la REAF MERCOSUR  

Desde el momento de su creación y como parte de su proceso de creciente 

institucionalización, la REAF ha generado una profusa normativa que ha servido 

para impulsar su trabajo y, fundamentalmente, para concretar los objetivos para los 

cuales fue creada. Entre los principales instrumentos normativos se cuentan:  

• Resolución GMC Nº 25/07: establece criterios comunes para la 

definición de la Agricultura Familiar en los países del MERCOSUR y 

resuelve instar a los Estados Partes a crear Registros Nacionales de 

Agricultores Familiares. 

• Recomendación GMC Nº 01/08: propone i) propiciar el desarrollo de 

mecanismos de financiamiento reembolsables y no reembolsables y 

otros instrumentos financieros que faciliten el acceso al crédito para la 

AF; (ii) promover estrategias conjuntas con las instituciones financieras 

para ampliar las posibilidades de acceso de la AF al sistema financiero; 

(iii) promover y fortalecer el desarrollo institucional de organizaciones 

que brinden servicios financieros a la AF; y (iv) articular las iniciativas 

de financiamiento con aquellas relacionadas al fortalecimiento de la AF 

en las cadenas productivas y comerciales. 

• Recomendación CMC Nº 06/08: establece pautas para la igualdad de 

género en las políticas públicas para la agricultura familiar en el 

MERCOSUR. 

• Decisión CMC Nº 45/08: crea el Fondo de la Agricultura Familiar (FAF) 

del MERCOSUR a los efectos de financiar proyectos y programas para 

fomentar la agricultura familiar y apoyar la participación de las 

organizaciones sociales en la REAF. 

• Recomendación GMC Nº 03/09: señala, entre otras cuestiones, que las 

políticas de gestión de riesgos para la AF deben comprender, de forma 

articulada: (i) Los programas de seguro rural, emergencia y otros 

instrumentos de cobertura de riesgos que promuevan el uso de 

tecnologías adecuadas a la realidad local, el uso sostenible de 
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recursos naturales y medidas preventivas contra las adversidades 

climáticas, plagas y las enfermedades que afectan a plantaciones y 

rebaños de los AF; (ii) el funcionamiento de estos instrumentos con 

base en los Registros Nacionales de la AF; y (iii) el desarrollo e 

institucionalización de acciones preventivas de gestión de riesgos, de 

carácter permanente para el sector de AF. 

• Decisión CMC Nº 06/09: reglamenta el Fondo de la Agricultura Familiar 

(FAF) del MERCOSUR.  

• Recomendación CMC Nº 01/10: establece directrices para las políticas 

diferenciadas de desarrollo y financiamiento de la Agricultura Familiar. 

• Recomendación CMC Nº 02/11: recomienda a los Estados Partes 

adoptar políticas específicas dirigidas a la educación rural en todos los 

niveles de la educación con base en el principio de respeto a la 

diversidad rural. 

• Decisión CMC Nº 59/12: establece el reconocimiento mutuo de los 

Registros Nacionales de la Agricultura Familiar de Argentina, Brasil y 

Uruguay en base a la Resolución 25/07 (caracterización de la AF en el 

Mercosur). 

• Decisión CMC Nº 01/14: indica que la REAF deberá articular con la 

Reunión Especializada de Estadísticas del MERCOSUR (REES) con el 

fin de intercambiar orientaciones y criterios relacionados al universo de 

la agricultura familiar para los censos nacionales y prestar asistencia 

para la construcción de registros de agricultura familiar.  

• Recomendación CMC Nº 01/14: adopción de instrumentos nacionales 

de visibilización de los productos y servicios del sector bajo la forma de 

“Sellos de la Agricultura Familiar”. 
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Luego de más diez años de trabajo ininterrumpido, la REAF puede mostrar un 

conjunto de resultados a nivel regional con diferentes grados de concreción en cada 

país, entre los más significativos de los cuales cabe mencionar:  

 Avances en los procesos de identificación y visibilización de la 

agricultura familiar y campesina en la Región - Creación de Registros 

Nacionales de la AF y C. 

 Desarrollo de normativa común y diferenciada para el sector: Leyes de 

la Agricultura Familiar, Normativas sobre Compras públicas de la AF., 

etc. 

 Desarrollo de institucionalidad propia para la implementación de 

políticas: creación y/o fortalecimiento de áreas y organismos de 

gobierno específicos para la implementación de políticas diferenciadas 

para la AF y C., desarrollo y/o ampliación de espacios 

institucionalizados de diálogo y participación activa de los/as 

productores/as organizados (Foros, Consejos, Mesas, etc.). 

 Implementación de Políticas Públicas diferenciadas para el sector: 

Registros de la AF, Compras Públicas de la AF, Acceso a Mercados, 

Acceso a recursos financieros, Desarrollo y acceso a tecnologías 

apropiadas, Identificación de los productos de la AF., Regularización de 

dominios y acceso a la tierra, etc. 

 Financiamiento soberano de las actividades de la Reunión: Creación 

del Fondo de la Agricultura Familiar del MERCOSUR (FAF) para el 

financiamiento de la participación activa de las organizaciones sociales 

en todas las actividades de la REAF y las actividades de su Secretaria 

Técnica. 

 Avance en el proceso de integración regional en materia de políticas 

públicas para la AF y C.: Desarrollo de actividades regionales de 

formación e intercambio de experiencias (Cursos, Programas de 

Intercambio, Seminarios, Talleres y Conferencias de alcance regional, 

etc.). 
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En la actualidad la REAF ha incorporado nuevos problemas y desafíos, apuntando a 

que los mismos pasen a integrar la agenda de políticas a nivel regional y las 

correspondientes agendas de gobierno de cada país del bloque. La REAF 

MERCOSUR constituye así un ámbito privilegiado de diálogo político institucional 

multiactoral y de asesoramiento especializado en políticas públicas diferenciadas 

para la agricultura familiar y campesina en la Región y ha comenzado a ser 

consultado y requerido por otros procesos de integración en curso en América Latina 

y el Caribe -e incluso fuera de nuestro continente. No obstante, el principal logro del 

trabajo de la REAF es haber conseguido el reconocimiento político de parte de 

gobiernos, productores organizados y de un número significativo de actores sociales 

en cada uno de los países que la integran, quedando legitimada como ámbito para el 

intercambio y coordinación de experiencias e instrumentos de política pública. 

 

Anais II Encontro PDPP -  Página 346



 

 

 

 

 

 

 

II Encontro Internacional Participação, Democracia e Políticas Públicas 

27 a 30 de abril de 2015, UNICAMP, Campinas (SP) 

Seminário Temático (ST 05) – Experiências de participação institucional em perspectiva 

comparada 

 

 

A democracia participativa como instrumento de ordenamento do território urbano na 

perspectiva comparada, Brasil e Portugal. 

 

 

João Aparecido Bazolli 

Universidade Federal do Tocantins - UFT 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anais II Encontro PDPP -  Página 347



2 
 

 

 

 

Resumo 

Este estudo buscou compreender a aplicação da democracia participativa como 
instrumento de ordenamento do território urbano na perspectiva comparada, Brasil 
e Portugal. Objetivou-se analisar as práticas locais dos processos de participação 
popular – presença e conteúdo – no tratamento do ordenamento do território 
urbano, especialmente na elaboração, alteração e revisão dos Planos-diretores 
municipais, nestes países. A metodologia de abordagem qualitativa aplicada ao 
estudo consistiu, numa etapa desenvolvida no Brasil, por meio de pesquisa-
participante, na observação e participação em discussões públicas municipais; e 
noutra etapa desenvolvida em Portugal, traduzida em pesquisa exploratória e 
bibliográfica. Buscou-se compreender os formatos participativos nestes países, no 
contexto sistêmico em que se inserem – escala urbana – no viés do exercício da 
democracia participativa como instrumento de ordenamento do território urbano. 
Concluiu-se que os formatos participativos aplicados em ambos os países merecem 
reflexão quanto à sua qualidade e eficácia. Constataram-se práticas de consultas 
públicas pelos municípios com caráter meramente homologatório, sem 
oportunidade de opiniões, com reduzida presença de atores, ausência de 
divulgação e incongruência e falta de estruturação do conteúdo; aliada a esse 
conjunto a existência do monopólio da legislação urbanística que, regra geral, é 
inflexível e atemporal. Esses fatores descaracterizam e comprometem a aplicação 
da democracia participativa como instrumento moderno de ordenamento do 
território urbano. 

Palavras-chave: Democracia participativa; Gestão urbana; Plano-diretor.  
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Introdução 

Neste estudo, buscou-se compreender a democracia participativa como 

instrumento de ordenamento do território urbano na perspectiva comparada, Brasil e 

Portugal. Objetivou-se analisar as práticas locais dos processos de participação popular 

– presença e conteúdo – no tratamento do ordenamento do território urbano, 

especialmente na elaboração, alteração e revisão dos Planos-diretores municipais, 

nestes países.  

A metodologia de abordagem qualitativa aplicada ao estudo para atingir o 

objetivo proposto, consistiu, numa etapa desenvolvida no Brasil, por meio de pesquisa-

participante na observação e participação em discussões públicas municipais; e noutra 

etapa desenvolvida em Portugal, traduzida em pesquisa exploratória e bibliográfica. 

Buscou-se compreender os formatos participativos nestes países, no contexto sistêmico 

em que se inserem – escala urbana – no viés do exercício da democracia participativa 

como instrumento de ordenamento do território urbano. Ambas as etapas foram 

precedidas pela revisão de literatura, pelo exame da legislação sobre o tema e pela 

análise documental dos processos participativos municipais.  

A partir da observação e participação em discussões públicas, e com a finalidade 

de compreender a democracia participativa, buscou-se analisar os formatos 

participativos para avaliar a qualidade – presença e conteúdo (percepções, 

necessidades e resultados) – e a eficácia da participação popular, como instrumento de 

ordenamento do território urbano.  

O estudo foi realizado com um recorte local (urbano) com o fito de entender as 

consultas públicas, especialmente às voltadas aos processos de elaboração e 

modificação dos Planos-diretores municipais, pois esse instrumento jurídico-urbanístico 

influencia diretamente no ordenamento do território urbano, tanto no Brasil como em 

Portugal. 

Nesse contexto, analisou-se, por meio do estudo, a conceituação da participação 

popular com um olhar institucional àquela estabelecida pelas normativas e estruturada 

pelo poder local, na qual deveriam constar mecanismos que possibilitassem à 

sociedade civil estar próxima das decisões públicas. Com esse enfoque neste trabalho, 
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foi possível provocar uma reflexão crítico-dialética acerca da atual prática disseminada 

pelos municípios, para emanar decisões públicas – técnicas e políticas – 

fundamentadas nas consultas participadas.  

Dividiu-se o trabalho em três tópicos: o primeiro, a partir de uma revisão de 

literatura atualizada, fundamentou-se nos conceitos de participação popular discutidos 

no estudo. Com uma resenha acerca da democracia participativa, seus espaços e 

arranjos institucionais, tentou-se compreender a democratização horizontal, 

comunitária, com conhecimento local, identidade e espaço de cidadania. Nesse sentido, 

abordou-se a amplitude do processo participativo, suas orientações e contexto histórico. 

Nos tópicos segundo e terceiro, analisou-se a participação popular e a legislação 

urbanística vigente, brasileira e portuguesa. Para tanto, houve a necessidade de 

entender a inserção desses países no contexto histórico, cunhado pela democracia 

participativa. Aproveitou-se, nessa linha de discussão, a experiência empírica do autor, 

no contexto brasileiro, enquanto ativista nas Conferências das Cidades (em escala 

municipal, estadual e nacional); no Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano e 

Habitação; e como consultor e observador na elaboração de Planos urbanos (Plano-

diretor de Palmas; Plano de Regularização Fundiária Sustentável de Palmas; Plano de 

Habitação de Interesse Social do Tocantins e Planos Estratégicos de Governo para a 

prefeitura de Palmas e Governo do Estado). Esses fatores possibilitaram lapidar o 

debate acerca de um “urbanismo democrático”, com o olhar e o enfoque na 

neutralização da tendência de alargamento dos interesses privados na ocupação da 

cidade. 

E, à guisa de conclusão, tentou-se concentrar os pontos nefrálgicos detectados 

pelo estudo, relativos às consultas participadas. Por meio de questionamento aos 

modelos tradicionais de participação pública, buscou-se instigar um debate crítico 

acerca do paradoxo constatado de que, mesmo havendo consenso sobre o 

entendimento da cidade como fenômeno coletivo e da imprescindibilidade da 

participação popular para compreensão de sua diversidade e do reconhecimento do 

cidadão interventivo, prevalece uma visão técnica e política, estruturada numa 

participação seletiva (baseada na desqualificação cidadã), e por outros mecanismos 
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que distanciam a população e comprometem a eficácia do processo democrático 

participado. 

Concluiu-se que os formatos participativos aplicados em ambos os países 

merecem reflexão quanto à sua qualidade e eficácia. Constataram-se práticas de 

consultas públicas pelos municípios, com caráter meramente homologatório, sem 

oportunidade de opiniões, com reduzida presença de atores, ausência de divulgação e 

a incongruência e falta de estruturação do conteúdo; aliado a esse conjunto, a 

existência do monopólio da legislação urbanística que, regra geral, é inflexível e 

atemporal. Esses fatores descaracterizam e comprometem a aplicação da democracia 

participativa como instrumento moderno de ordenamento do território urbano.   

1. Espaços e arranjos institucionais na participaçã o popular 

A participação popular se constitui na redistribuição de poder e deve permitir aos 

cidadãos excluídos dos processos políticos e econômicos de serem ativamente 

incluídos, no futuro, na promoção de reformas sociais significativas que lhes permitam 

compartilhar dos benefícios da sociedade envolvente (ARNSTEIN, 1969, p. 216). Dessa 

maneira, a participação popular depende efetivamente do estabelecimento institucional, 

pelo governo, de mecanismos que possibilitem à sociedade civil estar continuamente 

próxima das decisões públicas. 

Pontua-se, porém, que a participação popular não pode ser confundida com a 

democracia representativa, a qual é exercida, em escala municipal, pelo legislativo 

municipal nos processos deliberativos das Câmaras de Vereadores. Porém, esses 

institutos (democracia participativa e representativa) dependem da “coexistência e 

complementariedade” (SANTOS e AVRITZER, 2002, p. 75). No sistema constitucional 

brasileiro e português, o modelo de democracia representativa instituído convive com 

princípios e institutos da participação cidadã em processos decisórios governamentais.  

Santos (1998, p. 153) deixou claro que a democracia participativa e a 

representativa são interdependentes, mas ratificou a coexistência e 

complementariedade, consagrando que a democracia participativa, por meio de seus 

complexos processos políticos, tem o papel de criar instâncias para a delegação da 

representativa. 

Anais II Encontro PDPP -  Página 351



6 
 

Neste estudo, ao se tentar compreender a democratização horizontal, 

comunitária, com conhecimento local, identidade e espaço de cidadania, buscou-se 

fundamentar em Lyra (2000, p. 17), que vinculou a eficácia social da democracia 

participativa à participação popular efetiva. Assim, ela somente acontece a partir da 

apresentação de propostas, da realização de debates e das possíveis deliberações. 

Portanto, pode-se relacionar a democracia participativa à participação ampliada de 

atores sociais em diversos tipos de tomada de decisões, não só às mudanças de curso, 

mas também às de reformulações, ou mesmo à criação de cursos alternativos. 

Nessa linha de pensamento, é possível deduzir que a democracia participativa se 

organiza a partir de espaços deliberativos, como conselhos, audiências e consultas 

públicas, orçamento participativo, entre outros, e é vista como ingrediente indispensável 

para a transformação social. Weffort (1992, p. 85) defendeu a inter-relação da 

efetivação da cidadania a uma sociedade justa e igualitária, a ser concretizada pela 

estratégia cidadã e efetivada na luta pela consolidação da democracia participativa.   

Conforme ficou demonstrado por este trabalho, os espaços deliberativos se 

revelam como fortes estruturas competitivas, regra geral, controladas por grupos ou 

mercado. Vários são os fatores que fortalecem essa conclusão, a começar pelo 

desequilíbrio (estrutura de poder desigual); pela inexperiência e desinformação da 

população, bem como a contaminação pela política de conformação e o clientelismo; a 

baixa qualificação na condução dos trabalhos; o grau reduzido de efetividade dos 

resultados; as mudanças constantes nas regras do jogo; os caminhos de negociação 

precários que são manipulados e tensionados, entre outros fatores. 

Em decorrência desses problemas enumerados, verifica-se o fortalecimento da 

imagem existente da falta de efetividade na prática da democracia participativa. 

Evidente, entretanto, a existência de um grau de complexidade para obtenção de 

sucesso nessa prática, que perpassa pela distância entre o ponto de partida (proposta) 

e o consenso (resultado), adicionando ao contexto o melindre da própria análise da 

racionalidade que envolve o objeto de deliberação, considerando-se, ainda, que as 

sociedades envolvidas têm como traço característico a diferença. 
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No modelo participativo, não se pode admitir qualquer forma de exclusão, porém 

essa concepção de democracia requer atores preparados da sociedade civil os quais 

tenham senso de responsabilidade e, acima de tudo, o arranjo deliberativo ocorra num 

espaço isento e exista equidade de condições. Entre os debates teóricos se encontra 

Habermas (2003, p. 142), que sugere, a partir do modelo racional de discurso público, 

que ”(...) São válidas as normas de ação às quais todos os possíveis atingidos 

poderiam dar o seu assentimento, na qualidade de participantes de discursos 

racionais”.  

Destaca-se, porém, que essa experiência de democracia, com a origem no 

século XVII, na luta da burguesia contra as forças do Absolutismo Monárquico para o 

estabelecimento de arranjos que lhe garantiria o domínio sobre o poder legislativo, 

ocupado a partir de sistemas eleitorais restritos, foi importante para que pensadores 

refletissem sobre um modelo mais abrangente e inclusivo de democracia.   

Observa-se que o processo participativo tem a abrangência de “deliberação 

pública ampliada” na relação com os atores sociais e precisa “do adensamento da 

participação” (SANTOS; AVRITZER, 2002, p. 77), para que sejam manifestadas as 

influências políticas e sociais, caracterizando, assim, a “pluralização cultural, racial e 

distributiva da democracia” (idem, p. 78) nos diversos tipos de tomada de decisões. Os 

autores afirmam que esse processo requer prestação de contas (mostrar o resultado) e 

que a falta dessa prestação de contas (da realização do que foi deliberado) é apontada 

como motivo de absenteísmo; nesses casos (quando não há prestação de contas), o 

processo participativo assume o papel de mera atividade propositiva e autorizativa. 

Nessa linha de condução temática, Aragão (2013, p. 33) afirmou que “(...) se 

pretendemos espaços de debates úteis, não podemos defender o diálogo pelo diálogo. 

O facto de os cidadãos se fazerem ouvir não basta”, ratificou que há necessidade de 

alargar a visão acerca do processo participativo e disse que ao se tornarem espaços 

para diálogos inconsequentes em nada resultam “porque não há garantia de que as 

preocupações expressas sejam levadas a sério, de que os pedidos formulados sejam 

atendidos, de que as queixas apresentadas sejam investigadas, de que as sugestões 

sejam seguidas.” (idem, p. 31). 
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Portanto, pode-se finalizar esta revisão com a afirmação de que a democracia 

participativa deve ter como meio os arranjos institucionais criados pelo governo, porém 

depende da participação ampla das camadas sociais decorrente do fortalecimento da 

cultura política e cívica de interesse ao coletivo, e estar sedimentada sobre uma 

principal orientação política, o social redistributivismo. 

2. Os processos participativos a partir de uma anál ise na perspectiva brasileira 

Pode-se referenciar mais concretamente o fortalecimento da experiência 

brasileira em participação popular a partir da Constituição Federal (BRASIL, 1988). A 

Carta Magna, ao constituir o Estado Democrático de Direito, fundamentou-o na 

cidadania e no pluralismo político para garantir a democracia participativa e direta. E, 

para possibilitar essa experiência, o legislador criou um conjunto de arranjos 

institucionais, entre eles o Orçamento Participativo, a Conferência da Cidade, além de 

vários planos urbanos com a obrigatoriedade da participação popular. 

A legislação constitucional brasileira abordou a participação popular direta em 

vários setores. Porém, neste estudo, tratar-se-á pontualmente à relativa ao Capítulo de 

Política Urbana, Arts. 182 e 183, regulamentado pela Lei nº 10.257, de 10 de julho de 

2001, conhecida como Estatuto da Cidade. Esta Lei que objetivou ordenar o pleno 

desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade urbana estabeleceu 

em suas diretrizes gerais a gestão democrática, com a participação popular na 

formulação, execução e acompanhamento de planos, programas e projetos de 

desenvolvimento urbano. 

A referida Lei foi considerada internacionalmente avançada ao estabelecer os 

instrumentos de gestão e vinculá-los, quando demandam dispêndio de recursos 

públicos, ao controle social. Também condicionou expressamente o processo de 

elaboração, alteração, implementação e fiscalização dos Planos-diretores municipais à 

promoção de audiências públicas e a debates com a participação da população, dos 

vários seguimentos da sociedade. 
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Embora se tenha como marco institucional da democracia participativa brasileira 

a Constituição Federal de 1988, o quadro legal se complementaria, em referência ao 

Capítulo da Política Urbana, somente no ano de 2001, com a aprovação do Estatuto da 

Cidade. Nesse quadro evolutivo, a experiência brasileira foi tomando corpo com a 

criação do Ministério das Cidades e pela instituição das Conferências das Cidades, em 

2003. Essas iniciativas foram ao encontro dos anseios populares e balizaram a criação 

de espaços de discussões suficientes à deliberação de ideias, “espaços” estes que 

sintetizariam os valores inspiradores da democracia participativa. 

Nota-se, destarte, a incipiência e a latência desse processo participativo no 

Brasil, embora haja intensidade de ações e grande interesse por resultados positivos. 

Existem ainda poucos e pontuais indicativos de sucesso nas atividades participativas, 

um exemplo referencial foi o Orçamento Participativo de Porto Alegre, no estado do Rio 

Grande do Sul.  

Pode-se então deduzir estar-se ainda nos primeiros passos do caminho à 

democracia participativa; afinal, buscar o consenso por meio da racionalidade, nessa 

atividade em que se apresentam múltiplos interesses, requer o desenvolvimento de 

habilidades cognitivas do homem, inclusive quanto à responsabilidade pelo futuro de 

suas escolhas. 

Cabe salientar que a implantação da democracia necessita de regras definidas 

pelos próprios participantes, o equilíbrio na distribuição de bens públicos, a 

compatibilização entre o processo de participação-deliberação e a possibilidade de 

negociar com o poder público as prioridades na execução das deliberações (SANTOS; 

AVRITZER, 2002, p. 66). Esse arranjo institucional provocaria o empoderamento da 

população e permitiria ações propositivas de legitimação dos interesses coletivos. A 

partir desses pressupostos, haveria o fortalecimento do Poder local para o respeito do 

compromisso político pelas deliberações coletivas tomadas, e a população para cobrar 

a prestação de contas, por meio do efetivo controle social.  
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O estudo instigou a uma séria reflexão acerca da democracia participativa, “não 

haverá, por detrás deste jogo de aparência participativa, a manutenção de lógicas 

tradicionais de burocracias e clientelismos, e um certo retorno, e reforço do poder do 

Estado, agora ainda mais ampliado por novas alianças”. (GUERRA, 2006, p. 19). 

Verificam-se claramente distorções ocorridas nos processos participativos no 

Brasil, constatadas nas atividades das Conferências das Cidades, dos Conselhos de 

desenvolvimento urbano, na elaboração e revisão de Planos-diretores municipais e de 

outros Planos-urbanos, pois elas têm reproduzido o método de comunicação de 

conteúdos, respaldados, regra geral, pelos “documentos base”, que enunciam e 

direcionam o resultado. Não obstante se encontrarem no País legislações locais que 

desrespeitaram os planos existentes, outras tantas demandas judiciais em curso 

tentando fazer valer os planos participados, mudados pela Prefeitura de acordo com 

interesses econômicos ou políticos, encontram-se planos que não são implantados ou 

simplesmente estão engavetados. 

Observou-se, no conjunto de análises acerca dos problemas urbanos nas 

cidades brasileiras, não haver preocupação de se garantir a efetiva participação 

popular, tampouco de se assegurar o respeito às legislações e às normas do direito 

urbanístico, mesmo partindo-se do pressuposto de serem elitistas, inflexíveis e 

atemporais. Portanto, afirmamos que não são asseguradas as condições essenciais 

para garantir a qualidade e eficácia da participação popular, influenciando, assim, no 

direito à cidade. 

É comum a tentativa de o Poder local atribuir a hegemonia tecnocrática aos 

planos, com fundamentos na complexidade do planejamento e na baixa capacidade 

intelectual de os cidadãos analisarem os estudos técnicos, tendo esses fundamentos 

como principais fatores que dificultam a atividade participativa. Verifica-se, porém, em 

relação a esses fundamentos tecnicistas, que, segundo Braga (1995, p. 18), “tais 

estudos técnicos, muitas vezes pouco têm de técnicos, e, via de regra, pouco 

influenciam no Plano, que geralmente já estão decididos antes de começar a ser 

elaborado.”.  
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Segundo Braga (1995), o esmero técnico do planejamento não é tudo, há de se 

buscar equilíbrio em considerar aspectos como a viabilidade política (planejar é fazer 

política) e a implementação. Quanto à capacidade intelectual dos cidadãos, a prática 

desmistifica e mostra haver distorções e exageros no tratamento da incapacidade 

intelectual dos cidadãos comuns e salienta que “Os gestores deveriam antecipar o 

conteúdo das discussões públicas e anteceder as informações que permitiria às 

pessoas comuns decidirem, sem conhecimento técnico profundo e proficiente.” (idem, 

p.18). 

Por fim, coloca-se em evidência o Decreto nº 8.243, de 2014, legislação polêmica 

em debate no Congresso Nacional Brasileiro. Esse Decreto, em seu corpo, apenas 

regulamenta a participação popular, e surgiu como instrumento normativo que consolida 

uma democracia, para além da “representação”. O interessante nesse debate nacional 

é o claro desconhecimento, dos parlamentares federais, de espaços democráticos já 

existentes, que estão especificados na legislação em discussão, como as conferências 

e as audiências públicas. Isso confirma o demonstrado neste estudo, ou seja, que 

esses espaços são mal divulgados e não estão sendo aproveitados para uma 

verdadeira participação do cidadão. 

3. Os mecanismos da participação popular em Portuga l 

Em análise ao envolvimento comunitário na União Europeia, o relatório 

Participation, Leaderships na Urban Sustainability (2004), produzido pelo Centro de 

Investigação de Cidades da Universidade de Bristol, constatou que o envolvimento 

comunitário é fator relevante nas definições de políticas de ordenamento do território 

urbano. Para a elaboração do relatório foi analisado, dadas as condições adequadas, 

em que grau a interação entre o governo local e a comunidade (na razão da 

complementariedade) poderia contribuir para a superação dos fracassos das políticas 

públicas, tendo como resultado uma melhor governança urbana. Identificaram-se várias 

razões positivas que legitimam essa interação, entre elas: i) possibilitaria ao governo 

local identificar as exigências da população – interesses locais – em real time, assim 

poderia discutir os problemas surgidos rapidamente – agilidade –, bem como antecipar 

situações de desconforto futuras; ii) contribuiria para o aprimoramento das decisões nos 
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diferentes estágios políticos, acerca de políticas e programas a serem implementados; 

iii) criaria uma via de mão dupla por assegurar a legitimidade e autoridade para as 

decisões governamentais e possibilitar o conhecimento público dessas tomadas de 

posições; e iv) garantiria a canalização de recursos para assegurar a concretização dos 

objetivos políticos. O esquema da (Figura 1) demonstrou a complementariedade 

necessária para o estabelecimento do sistema governo e comunidade, pontuando-se as 

zonas de oposições que permeiam o fenômeno, do conflito ao consenso, da 

solidariedade à agregação, que, segundo (Melucci, 1996, p.26), provocam a 

manutenção ou o rompimento dos limites do sistema. 

 

Figura 1: Sistema de governo e comunidade (adaptado) 
Fonte: Participation, Leaderships na Urban Sustainability (2004, p.30) 

Em análise aos instrumentos legais portugueses, percebe-se que a Constituição 

da Republica garante, nos direitos fundamentais, o aprofundamento da democracia 

participativa, bem como outras leis e normas reafirmam essa pretensão da Carta 

Magna. O legislador pretendeu orientar a participação popular na articulação e na 

compatibilização do ordenamento do território com as demais políticas públicas. 

Portanto, ações voltadas ao ordenamento do território deveriam preceder da 

participação informada, ativa e responsável dos cidadãos e das instituições, com a 

finalidade de reforçar a qualidade e eficiência da gestão, sejam elas voltadas para 

elaboração ou revisão de planos: nacional, setoriais ou locais. 
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Em relação à democracia participativa, Lourenço (1997) aponta as contradições 

da participação pública nas decisões autárquicas, cunhada pela pouca importância 

dada e pela fundamentação consubstanciada em interesses particulares. Ademais, 

outros elementos reforçam o desinteresse da população, como as debilidades técnicas 

das autarquias; a distância existente entre as prioridades técnicas e os anseios 

populares; o reforço do uso da linguagem exageradamente técnica; e a ausência da 

disponibilização de informações necessárias às deliberações, tudo isso provoca o 

distanciamento da população e justifica o nível reduzido de participação. 

O desinteresse da população afeta também a complementariedade necessária à 

democracia participativa. Pois estudos (Cabral, 2008; Mattoso, 2008) constataram que 

embora Portugal desempenhe um papel intenso de regulação social apresenta lacuna 

na relação democrática representativa, mostrando haver claro distanciamento entre os 

representantes e os representados.  

Examinamos neste estudo, documentos produzidos em consultas públicas, 

realizamos consultas na internet e verbais aos técnicos de autarquias de vários 

Conselhos, além da participação in loco na consulta pública da Revisão do Plano-

Diretor do Conselho de Loures e o de Odivelas, para possibilitar uma análise crítica 

acerca da qualidade e eficácia da participação popular em Portugal, fatores que 

resultaram na observância de pontos que permitiram apontar problemas metodológicos 

nesta atividade. 

Entre os problemas encontrados, destaca-se o fato de as consultas públicas não 

serem precedidas das informações e dos esclarecimentos necessários, pois surgem 

num momento em que o processo decisório está finalizando, e os seus objetivos 

restringem-se ao de apresentação do trabalho técnico relativo a um Plano, e ao da 

justificação das opções tomadas.  

Constata-se que, nas consultas públicas, paradoxalmente a fase de efetiva 

consulta já está superada, vale a participação disponibilizada pela internet, no sítio das 

Câmaras dos Conselhos (municipais), a qual não especifica a forma de avaliação das 

contribuições. Assim, mesmo sem os esclarecimentos sobre as intervenções, que se 

resume em quantitativo – número de participações –, encerra-se abruptamente o 
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processo. Não há, durante a consulta pública, efetivamente consulta ou solicitação de 

opiniões dos participantes, que pudessem influenciar na decisão, pois, já está pronta e 

será mantida, apenas durante o evento será comunicada ao público participante. 

Nesse contexto, ao invés de as consultas públicas se estabelecerem como locais 

de moderação, estas se transformam em verdadeiros espaços de disputas, pois a 

confrontação súbita desprovida do aparato informativo gera situações de conflitos (o 

conflito e a negociação estão no centro de uma parte significativa das interações sociais 

e são a base dos mecanismos geradores de mudanças). A reação pública se torna 

mais agressiva e acusatória por não lhe ter sido dada a oportunidade de se envolver 

nas opções feitas. Portanto, essa participação popular que tem se reduzido à consulta 

dos conteúdos dos planos, na sua fase final e sem a necessária informação que 

permita o envolvimento ativo dos cidadãos, esvazia-se e se torna objeto de críticas 

contundente. 

Destacam-se alguns pontos essenciais para aprofundar esse debate, pois se 

nota haver necessidade de se estabelecerem em Portugal mecanismos apropriados 

para uma participação eficaz. Embora a legislação portuguesa preveja mecanismos de 

participação pública, esse processo tem passado ao lado e à margem da população, 

ora por desconhecimento, ora pelo déficit de cidadania.  

Nota-se o caso de Barcelos, região do Minho, onde a Câmara Municipal, ao 

apontar como encerrado o processo de recepção e identificação das sugestões 

apresentadas, constatou que das mais de quatro mil e quinhentas intervenções pela 

internet, quase em sua totalidade, se traduziam a pedidos individuais, desde se poder 

construir no seu terreno até pedidos de regularização fundiária. Para além, verifica-se a 

ausência de notificações feitas por movimentos associativos, ambientalistas, 

representantes e lideranças. Prevaleceram, então, as intervenções de moradores 

individualmente, quando seria oportuna uma participação mais alargada. Portanto, em 

razão do entendimento da falta de relevância destas intervenções individualizadas, elas 

terminam sendo descartadas, fazendo valer somente os trabalhos técnicos, que são 

levados às consultas públicas.   
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Essa constatação reforça a ineficácia do processo participativo, haja vista, como 

dito alhures, este ser o único momento – pela internet – em que a população pode se 

manifestar. Verifica-se, nesse contexto, não haver efetivamente uma tentativa do 

resgate desse prejuízo pela Câmara Municipal na consulta pública, evidenciando o 

conceito de que a administração pública é fechada e prepotente, levando-se assim à 

conclusão pela população em geral de que a participação popular seja perda de tempo. 

Outro aspecto constatado é que o período de participação popular preventiva 

decorre em espaço de tempo reduzido e não é amplamente divulgado, a exemplo do 

Plano de Pormenor da Baixa Bombalina, em Lisboa, decorrido entre 5 e 26 de maio de 

2008, e o aviso ter sido publicado no Diário da República, 2ª série, nº 82, somente em 

28 de abril, apenas uma semana antes do início do processo.  

Em estudo realizado (Delgado, 2013, p. 74), concluiu-se que a “cidade é um 

fenômeno coletivo” e a “participação pública” deve ser “assumida como a ferramenta 

para compreender essa diversidade.” Porém, “a participação só existe se for fomentada 

e credibilizada.”. Isso não acontece, pode-se constatar que “os fóruns competentes não 

incentivam ou fomentam a participação.”.  

Ao se debater essa temática, verifica-se a necessidade de tratamentos múltiplos 

acerca dos atores envolvidos. Os cidadãos assumem o desinteresse e o comodismo, 

justificados nas decisões públicas prontas e anunciadas, portanto há presunção de que 

suas opiniões não são respeitadas; os técnicos e políticos “defendem que os cidadãos 

têm falta de cultura cívica e formação específica, perspectivando a cultura acadêmica e 

técnica como referente universal.” (p.75). Portanto, a situação mostra claramente a 

necessidade do estabelecimento de um “processo dinâmico e de diálogo contínuo” e o 

claro entendimento de respeitar as diversas fontes do conhecimento, além do 

acadêmico. Nesse viés, Guerra (2006, p. 159) pontua: 

Infelizmente, o planeamento em Portugal tem ainda cariz técnico, com pouca 
presença dos cidadãos que estão afastados dos centros de decisão, num 
processo onde se diluem as decisões e a personalização das relações de 
proximidade, afastadas em nome de um colectivo técnico ou político impessoal 
que não serve de interlocutor.  
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A falta de informações, a redução da intervenção popular somente à internet, o 

caráter do simples anúncio do conteúdo dos planos nas consultas públicas, tendem a 

viciar o método participativo aplicado pelo Poder Público. Esse cenário compromete a 

realização dessas consultas públicas por, nesse tipo de participação, se sobressair o 

fenômeno NIMBY (acrônimo de not in my back yard), em virtude de estar ausente a 

abordagem integrada necessária à perspectiva holística que permita a compreensão de 

um sistema complexo. Desse modo, cada ator expressa as suas preocupações 

centradas nos seus problemas específicos, sem se preocupar (a maior parte das vezes) 

com as consequências noutras áreas. 

Assim, esse método deveria integrar um processo mais amplo de participação 

pública, em que, partindo da participação isolada, houvesse a possibilidade de os 

agentes ouvirem em conjunto as opiniões uns dos outros e, por meio do diálogo, 

delinearem objetivos, estratégias e ações comuns. 

Considerações finais na Perspectiva comparada da pa rticipação popular, Brasil e 
Portugal 

Ao se analisar a legislação vigente brasileira e portuguesa, que tratam de 

participação popular, encontramos semelhanças, a partir da Constituição Nacional, 

conforme ficou demonstrado na (Figura 2).  

Constatou-se que na Legislação Federal brasileira a participação é fundada no 

Estatuto da Cidade, enquanto na portuguesa no Regulamento Jurídico do Ordenamento 

do Território. Quanto ao Plano Diretor Municipal, observou-se também, semelhanças 

operacionais na sua elaboração/revisão, apenas se diferem na forma da efetiva 

participação popular, no Brasil o debate é feito integralmente nas audiências públicas, 

enquanto em Portugal é oportunizado a população intervir pela Web.  

Se por um lado no Brasil o debate é transferido para as audiências públicas, as 

informações relevantes não são antecipadas aos participantes e a metodologia 

aplicada, na maioria destes eventos, é confusa.   
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Legenda:          Brasil        Portugal  

Figura 2: Sistema da legislação brasileira e portuguesa  
Fonte: (2015, elaborado pelo autor) 

Assim, observam-se semelhanças na aplicação dos métodos tradicionais de 

participação pública entre Brasil e Portugal. A sociedade civil não está sendo chamada 

a participar efetivamente para construção dos planos urbanos, mas sim a assistir à 

comunicação das propostas, em formato quase definitivo. Destarte, a responsabilização 

dos atores públicos e agentes privados será difícil quando estes não participarem na 

definição do papel que lhes é atribuído, ficando, por isso, a eficácia do processo 

participativo comprometida. Não havendo diálogo entre os atores e a coerência entre as 

diferentes dimensões do processo de construção de cidades democráticas, equitativas 

e justas, dificilmente será assegurado o Direito à Cidade, expressão cunhada por Henri 

Lefevre. 

Portanto, estes países, de modo a aplicar os princípios de boa governança, e na 

prossecução do desenvolvimento sustentável, deveriam privilegiar uma abordagem 

sinergética e dinâmica para consolidar suas decisões públicas - dada a complexidade 

de construção das cidades. Bem como, abarcar a multidimensionalidade desse 

processo por meio de uma visão transdisciplinar, baseada no diálogo, pois somente do 
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confronto de ideias (interesses) podem emergir consensos que permitam a definição de 

objetivos, estratégias e ações que viabilizem cidades sustentáveis. 

Pode-se então concluir que, embora as leis brasileiras e portuguesas 

determinem a participação popular para elaborar e revisar os Planos-diretores 

municipais, a sua aplicação deixa lacunas no que tange à eficácia dessa participação. 

O governo local amolda as suas deliberações segundo os interesses econômicos e 

políticos, colocando em xeque a participação popular e desrespeitando essa conquista 

consagrada. Nesse viés há, portanto, no Brasil, um desprezo à “nova ordem jurídico-

urbanística brasileira” (FERNANDES, 2006, p. 11), e os gestores têm tentado 

desconstruir a história dos movimentos pela Reforma Urbana, que conquistou o direito 

à participação popular. 

Portanto, tanto em Portugal como no Brasil, mesmo havendo regulamentação, 

não há efetividade na participação popular, que queda, ora por ingerência, ora por 

desprezo, à capacidade de discernimento da população, ou mesmo pelos gestores de 

entregarem os Planos prontos, para serem referendados pela população.      

Contudo, “a luta pelo direito à cidade merece ser realizada. Deve ser 

considerada inalienável.” (HARVEY, 2013, p. 34). Claro, pois, que esse direito se 

concretiza com a solidificação da democracia participativa na articulação feita com o 

objetivo de ligar os elementos: Governo e Comunidade, porém com um conteúdo de 

representação e os diferentes planos de interpretação, em espaços de múltiplas 

significações e complexos, na “dimensão sintagmática da cidade” (LEFEBVRE, 2001, p. 

70). 

Assim, os formatos participativos aplicados em ambos os países merecem 

reflexão, quanto à sua qualidade e eficácia. Constatou-se no estudo práticas de 

consultas públicas pelos municípios, com caráter meramente homologatório, sem 

oportunidade de opiniões, com reduzida presença de atores, ausência de divulgação e 

incongruência e falta de estruturação do conteúdo; aliada a esse conjunto a existência 

do monopólio da legislação urbanística que, regra geral, é inflexível e atemporal. Esses 

fatores descaracterizam e comprometem a aplicação da democracia participativa como 

instrumento moderno de ordenamento do território urbano. 
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