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Encontro de Política e Gestão Culturais

Institucionalização da política cultural 

Planejamento e gestão

Participação social 

Acesso à cultura

Desenvolvimento 



  

Contexto

Institucionalização da política cultural 

Planejamento e gestão
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Acesso à cultura

Desenvolvimento 



  

Abordagem

REDES

Entre os diferentes entes da federação 
(União, Estados, municípios);

Entre o Estado e a sociedade civil 
(associações, empresas, redes, coletivos, 
etc.); 

Entre a cultura e outros setores (educação, 
turismo, desenvolvimento, saúde, etc.) 



  

Conceito :: REDES

 



  

REDES

Cultura organizacional

Participação como principal motor 

Gestão compartilhada de responsabilidades

Estruturas abertas com expansão ilimitada

Realizações coletivas

Objetivos comuns

https://www.youtube.com/watch?v=M1Q-EbX6dso

https://www.youtube.com/watch?v=M1Q-EbX6dso


  

Plano Nacional de Cultura - PNC

Estratégia 1.1

Fortalecer a gestão das políticas públicas para 
a cultura, por meio da ampliação das
capacidades de planejamento e execução de 
metas, a articulação das esferas dos pode-
res públicos, o estabelecimento de redes 
institucionais das três esferas de governo e a 
articulação com instituições e empresas do 
setor privado e organizações da sociedade 
civil.

Lei n. 12.343/10



  

Plano Nacional de Cultura - PNC

Redes digitais

Redes socioculturais

Redes pública de ensino e acesso à cultura 

Redes de circulação e distribuição 

Redes e fóruns de participação social 

Redes de inovação e sustentabilidade

Redes de equipamentos públicos 

Redes públicas de comunicação 



  

Plano Estadual de Cultura - PEC

Capítulo 2 – Das atribuições do poder público

VII – Articular as políticas públicas de cultura 
e promover a organização de redes e 
consórcios para a sua implantação, de forma 
integrada com as políticas públicas de 
educação, comunicação, ciência e tecnologia, 
direitos humanos, meio ambiente, turismo, 
planejamento urbano e cidades, 
desenvolvimento econômico e social, inústria 
e comércio, relações exteriores, dentre 
outras. 



  

Conceito :: CONSÓRCIOS

Consórcio público é uma associação de entes 
da federação para planejar, regular,
fiscalizar e executar, de forma cooperativa, 
ações ou serviços públicos de interesse
comum.

Lei dos Consórcios Públicos - Lei n. 11.107/05
Decreto de regulamentação - n. 6.017/07

Personalidade jurídica com status de 
autarquia – órgão público da administração 
indireta



  

CONSÓRCIOS PÚBLICOS

CARACTERÍSTICAS

Horizontal ou vertical 
Gestão associada   
Área de atuação única ou multifinalitários 
Adesão livre e voluntária
Autonomia 
Promoção e acompanhamento do 
desenvolvimento cultural
Planejamento integrado e orientado pela 
identidade cultural 



  

CONSÓRCIOS NA ÁREA CULTURAL

ALCANCES E POSSIBILIDADES
Investimentos diversos em infraestrutura
Integração da programação cultural 
Fortalecimento institucional da gestão pública
Desenvolvimento local e regional 
Fomento à economia da cultura
Compras governamentais 
Democratização do acesso à cultura 
Ampiação da capacidade de diálogo
Aumento de escala das ações públicas



  

CONSÓRCIOS PÚBLICOS na BA

Consórcios de desenvolvimento urbano
Política Regional de Desenvolvimento 
Sustentável 
Secretaria do Planejamento e 
Secretaria de Desenvolvimento Urbano 
2010: GT de Consórcios Público 
Premissas:
Territórios de Identidade como referência 
espacial prioritária
Conselho Consultivo – colegiado de controle 
social



  

Conceito :: TERRITÓRIOS

“Os territórios vão além de um espaço 
geográfico delimitado por regras
político-administrativas e representam nosso 
espaço de vida. Ele é um espaço
construído pelas relações que estabelecemos e a 
partir das quais é possível
alcançar nossos objetivos, assim como contribuir 
com os objetivos dos outros”. p.8



  

TERRITÓRIOS :: Características

Dimensão política do espaço 
Perspectiva multidimensional 
Relação com desenvolvimento 
Diminuição das desigualdades

Território de identidade:
Lugares de convivência 
Espaços de poder
Unidades de planejamento
Modelo de gestão social territorial  
Protagonismo dos atores sociais
Planejamento ascendente



  

TERRITÓRIOS e IDENTIDADES

TERRITÓRIO como expressão política 
organizada de espaços locais, regionais,
estaduais, nacionais; 
CULTURA como sistema de significados; 
IDENTIDADE como espírito essencial, básico e 
estruturante do território;
TERRITORIALIDADE como ação desses
espaços na gestão de seu próprio 
desenvolvimento.



  

Plano Estadual de Cultura 

ESTRATÉGIA 2
Aprimoramento da gestão de políticas públicas 
através das seguintes ações: 
- territorializar atuação da secretaria de cultura 
em todo o estado.
- Elaborar planos setoriais e territoriais para as 
diversas áreas da cultura.



  

Plano Estadual de Cultura 

ESTRATÉGIA 14
Estabelecimento de redes de equipamentos 
culturais através das seguintes ações:

- Estabelecer sistemas de integração de 
equipamentos culturais, fomentando, inclusive, 
programas de amparo e apoio à manutenção e 
gestão em rede de equipamentos culturais, 
potencializando investimento e garantindo padrões 
de qualidade.
- Instituir programas em parceria com instituições 
culturais e organizações civis para a ampliação da 
circulação de bens culturais.



  

Plano Estadual de Cultura 

ESTRATÉGIA 17
Fortalecer e articular as redes produtivas que 
formam a economia da cultura.



  

Metas do PNC 

Meta 24) 60% dos municípios de cada 
macrorregião do país com produção e
circulação de espetáculos e atividades artísticas e 
culturais fomentados com recursos
públicos federais.

Meta 25) Aumento em 70% nas atividades de 
difusão cultural em intercâmbio nacional
e internacional.



  

Metas do PNC 

Meta 28) Aumento em 60% no número de 
pessoas que frequentam museu, centro
cultural, cinema, espetáculos de teatro, circo, 
dança e música.

Meta 29) 100% de bibliotecas públicas, 
museus, cinemas, teatros, arquivos públicos e
centros culturais atendendo aos requisitos 
legais de acessibilidade e desenvolvendo
ações de promoção da fruição cultural por 
parte das pessoas com deficiência.



  

Metas do PNC 

Meta 31) Municípios brasileiros com algum tipo 
de instituição ou equipamento
cultural, entre museu, teatro ou sala de 
espetáculo, arquivo público ou centro de
documentação, cinema e centro cultural

Meta 32) 100% dos municípios brasileiros com 
ao menos uma biblioteca pública em
Funcionamento.

Meta 33) 1.000 espaços culturais integrados a 
esporte e lazer em funcionamento



  

Metas do PNC 

Meta 34) 50% de bibliotecas públicas e museus 
modernizados.

Meta 41) 100% de bibliotecas públicas e 70% 
de museus e arquivos disponibilizando
informações sobre seu acervo no SNIIC.

Meta 43) 100% das Unidades da Federação 
(UF) com um núcleo de produção digital
audiovisual e um núcleo de arte tecnológica e 
inovação.



  

Sistemas Setoriais de Cultura 

Subsistemas conectados ao SNC:

- Sistema Brasileiro de Museus (SBM)
- Sistema Nacional de Patrimônio Cultural (SBPC)
- Sistema Nacional de Arquivos (Sinar) 
- Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas 
(SNBP) 

  
Instâncias colegiadas com participação da 
sociedade civil e assento nos conselhos de 
política cultural 



  

Sistemas Setoriais de Cultura 

Gratidão pela atenção!

Até a próxima!

luanavilutis@gmail.com
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