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CULTURA  É…

(atividade prática  –  reflexão  sobre  o  conceito  de  
cultura  realizada  com  os  participantes  em  cada  

turma)



O  que  é cultura?  /  Programa  Viva  Cultura  Viva  - MinC
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CULTURAL  
DIVERSIDADE  E  DESENVOLVIMENTO

A cultura é um conjunto de traços distintivos
espirituais e materiais, intelectuais e afetivos
que caracterizam uma sociedade ou um
grupo social. A cultura engloba, além das
artes e das letras, o modo de viver junto, o
sistema de valores, as tradições e crenças.

Declaração Universal  Sobre a  Diversidade Cultural   (UNESCO,  
2002)
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Por que a  Cultura é ou deve ser um  
direito cidadão?  

O  que você entende por cultura e  
cidadania?

CULTURA COMO DIREITOE CIDADANIA

Os Direitos Culturais, além de serem direitos
humanos previstos expressamente na
Declaração Universal de Direitos Humanos
(1948), no Brasil encontram-se normatizados
na Constituição Federal de 1988, devido à sua
relevância como fator de singularizarão da
pessoahumana.

O  Direito de  Acesso àCultura e  a  Constituição Federal  - Sheilla Piancó,  2011.



Histórico – até os anos 1930

O acervo cultural de um País é um processo em constante formação. Ele
vem das manifestações e registros de seus primeiros habitantes – no caso
do Brasil, antes mesmo da chegada dos europeus. No entanto, foi a partir
da década de 1930 que o governo passou a se preocupar em desenvolver
sistemas e repartições destinadas a organizar e apresentar à população
parte de seu legado artístico e cultural, até então desconhecido pela
maioria.

(Panorama  setorial da  cultura brasileira 2011/2012  /  Gisele  Jordão,  Renata R.  Allucci –
São  Paulo  :  Allucci&  Associados Comunicações,  2012)

O ESTADO BRASILEIRO E A CULTURA



Histórico – até a  década de  70

• 1937:É criado o  Serviço do  Patrimônio Histórico e  Artístico Nacional (SPHAN).

• Após 1945: O mundo está saindoda  2a  Guerra  Mundial.  Nesse cenário,  é
criada a  UNESCO.

• 1967:  É criado o  Conselho Federal  de  Cultura (CFC).

• FundaçãoNacional de  Arte  (Funarte)  atuando ao lado do  Instituto Nacional de  
Folclore (INF).  

• FundaçãoNacional de  Artes Cênicas (Fundacen)
• Fundaçãodo  Cinema  Brasileiro (FCB);;  
• ConselhoNacional de  Cinema;;  
• ConselhoNacional de  Direito Autoral;;  do  Centro  Nacional de  Referência

Cultural  (CNRC)
• Reformulaçãoda  Embrafilme (criada em 1969).

O ESTADO BRASILEIRO E A CULTURA



Histórico – até a  décadade  70

Art.  215.  O  Estado  garantirá a  todos  o  pleno  exercício  dos  direitos  culturais  e  acesso  
às fontes  da  cultura  nacional,  e  apoiar  e  incentivar  a  valorização e  a  difusão  das  
manifestações  culturais.

Art.  216.  Constituem  patrimônio cultural  brasileiro  os  bens  de  natureza  material  e  
imaterial,  tomados  individualmente  ou  em  conjunto,  portadores  de  referência
identidade,  ação,  e memória  dos  diferentes  grupos  formadores  da  sociedade  
brasileira.

O ESTADO BRASILEIRO E A CULTURA

Cultura como Direito Cidadão



Histórico – 2003  a  2010

• Em 2003 Gilberto  Gil  para  assumir o  Ministério da  Cultura.  

• O MinC realiza o  Seminário Nacional “Cultura para  Todos.

• Em 2006,  é elaborado e  encaminhado ao Congresso Nacional o  projeto de  lei  do  Plano  
Nacional de  Cultura (PNC),  resultante da  1a  Conferência Nacional de  Cultura (CNC)  
realizada em 2005.

• O  Conselho Nacional de  Política Cultural  (CNPC)  é criado em 2007  como órgão
colegiado do  Ministério da  Cultura para  “propor a  formulação de  políticas públicas.

• Em 2008  é lançado o  Vale-Cultura (PL  5798/09).

• Em 2010  é realizada a  II  Conferência Nacional de  Cultura,  que mobilizamais de  3.200  
municípios e  225  mil  pessoas para  discutir prioridades na área da  cultura.

• PL  n.  6722/2010  que institui o  Programa Nacional de  Fomento e  Incentivo à Cultura –
Procultura.

• Sancionada a  Lei  n.  12.343/10  – que institui o  Plano  Nacional de  Cultura (PNC)  e  cria o  
Sistema  Nacional de  Informações e  Indicadores Culturais (SNIIC).  

O ESTADO BRASILEIRO E A CULTURA



Discurso  Gilberto  Gil  //  Emergências 2015



Mecenato - Patrocínio - Incentivo Fiscal

MECENATO E PATROCÍNIO

Parcerias público-privadas

Federal    - Estadual - Municipal



LEI ROUANET

IN  n.  5,  de  26/12/2017
Portal  Rouanet  //  rouanet.cultura.gov.br/

• Instituiu  o  Programa  Nacional  de  Apoio  à Cultura  (Pronac)  
• Financiar  a  produção,  distribuição  e  consumo  de  bens  culturais,  proteger  o  
patrimônio cultural  e  promover  a  diversidade  regional  do  país.

O  Pronac  é composto  por:
• Mecanismos  de  incentivos  fiscais
• Fundo  Nacional  de  Cultura  (FNC)
• Fundo  de  Investimento  Cultural  e  Arí’stico (Ficart)  – Em  processo  de  
regulamentação.

** A  Lei  Rouanet  possibilita  às empresas  e  aos  cidadãos  contribuintes
aplicarem  uma  parte  do  imposto  de  renda  (IRPF/IRPJ)  devido  em  ações culturais.



Projetos  apresentados,  aprovados  e  captados  pela  Lei  Rouanet  /  Pronac
no  período  de  setembro  de  2008  a  setembro  de  2013.  

Fonte:  Mecenato  cultural  no  Brasil  :  Setembro/2008  a  Setembro/2013.  Brasília:  
Instituto  Alvorada  Brasil:  Sebrae  Nacional,  2014.



Projetos  apresentados,  aprovados  e  apoiados  pela  Lei  Rouanet  /  Pronac
no  período  de  setembro  de  2008  a  setembro  de  2013.  

Fonte:  Mecenato  cultural  no  Brasil  :  Setembro/2008  a  Setembro/2013.  Brasília:  
Instituto  Alvorada  Brasil:  Sebrae  Nacional,  2014.



Ranking  dos  Projetos Financiados pela  Lei  Rouanet (2008  a  2013)

Fonte:  Mecenato  cultural  no  Brasil  :  Setembro/2008  a  Setembro/2013.  Brasília:  
Instituto  Alvorada  Brasil:  Sebrae  Nacional,  2014.



Ranking  de  Investidores por número de  projetos apoiados na Lei  Rouanet (2008  a  2013)

Fonte:  Mecenato  cultural  no  
Brasil  :  Setembro/2008  a  
Setembro/2013.  Brasília:  
Instituto  Alvorada  Brasil:  
Sebrae  Nacional,  2014.



Ranking  de  Investidores por número de  projetos apoiados na Lei  Rouanet (2008  a  2013)

Região Centro-Oeste

Fonte:  Mecenato  cultural  no  Brasil  :  Setembro/2008  a  Setembro/2013.  Brasília:  
Instituto  Alvorada  Brasil:  Sebrae  Nacional,  2014.



Lei  Rouanet (2008  a  2013)  /  Destaques por Região

Fonte:  Mecenato  cultural  no  Brasil  :  Setembro/2008  a  Setembro/2013.  Brasília:  
Instituto  Alvorada  Brasil:  Sebrae  Nacional,  2014.

Incentivadoras por Região



• Decreto  Nº  38933  DE  15/03/2018 (LOC  - Lei Orgância da  Cultura  do  Distrito  
Federal)

• FAC  – Fundo  de  Apoio a Cultura / Conexão Cultura  DF  (Conexão FAC)

• LIC  – Lei de  Incentivo  a  Cultura

• MROSC  - Marco  Regulatório das  Organizações da  Sociedade Civil

• Cultura  Viva

• Brasília Junina

• Carnaval

• SISCULT

• **  CEAC  - Cadastro de  Entes  e  Agentes  Culturais /  Secult

LEGISLAÇÃO NO DF



A  partir dos  conteúdos tratados e  disponibilizados durante a  oficina,  escolha ou elabore uma
proposta de  projeto cultural  com  base  no  roteiro abaixo.  Em seguida,  analise e  
identifique em quais editais e  programas de  financiamento seu projeto possa ser

viabilizado e  pleitear recursos para  sua realização.  

Roteiro

• Nome  do  projeto
• Objeto
• Linguagem cultural  prioritária
• Público alvo
• Possui ações de  acessibilidade
• Valor  estimado
• Circulação (Internacional,  Nacional,  Local)
• Linha de  financiamento escolhida
• Planejamento de  captação

EXERCÍCIO PRÁTICO



Eraldo  Peres
61  3963-5119

eraldo@photoagencia.com.br

CONTATOS

MUITO OBRIGADO!


