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APRESENTAÇÃO

VOANDO COM AS ASAS DA CULTURA

Ao iniciarmos a gestão, em janeiro de 2015, 
tínhamos clareza dos muitos desafios a serem 
enfrentados. E traçamos um plano de vôo para 
quatro anos de trabalho. Tínhamos metas 
ambiciosas que exigiam a coragem de romper 
paradigmas, investindo radicalmente no diá-
logo, lançando um olhar carinhoso e especial 
aos territórios do Distrito Federal, firmando 
um compromisso com a democratização e a 
descentralização como um vetor fundamental 
para alcançarmos a tão falada e raramente al-
cançada centralidade da Cultura nas políticas 
públicas. Para nós, isto não era e não é uma 
frase de efeito. Sabíamos que teríamos que 
construir ferramentas para uma permanente 
disputa por espaços de poder e orçamento 
adequado. E deixar estas ferramentas como 
um legado para as próximas gestões e para as 
próximas gerações.

Ao mesmo tempo em que queríamos voar 
alto, tínhamos que fincar os pés no chão para 
encarar uma dura realidade: a grave crise 
política e ética que vivíamos (e seguimos 
vivendo) e a recuperação da rede de equi-
pamentos culturais, bastante prejudicada. 
Respiramos fundo e, em quatro anos, reforma-
mos e construímos muita coisa, literalmente. 
A comunidade ganhou complexos culturais 

(Samambaia e Planaltina), centros de artes e 
lazer (Ceilândia e Recanto das Emas), recebeu 
os renovados Centro de Dança, Espaço Cultu-
ral Renato Russo 508 Sul, Biblioteca Pública 
de Brasília e várias melhorias e cuidados em 
diversos outros espaços. Finalizamos o projeto 
e iniciamos a reforma e modernização do Mu-
seu de Arte de Brasília e encaramos a revisão 
e estabelecemos uma nova estratégia para a 
reforma do Teatro Nacional Claudio Santoro, 
agora sim, pronta para ser iniciada. 

Fizemos muito, mas o que fizemos não foi 
mais do que dar continuidade ao que outras 
gestões tentaram e nem sempre consegui-
ram. É o que se espera daqui para a frente. 
Continuidade de gestão pública, melhoria dos 
processos e modernização, manutenção e 
ampliação de toda a rede de espaços públicos 
de cultura do DF. Temos que cuidar do nosso 
patrimônio com ações concretas e mudança 
de paradigmas que se refletem na estrutura 
e no orçamento da Secretaria de Estado de 
Cultura! Junto com a sociedade, em parceria 
com a sociedade. 

Para consolidar as rotas que nos permitam 
alçar vôos mais altos nas próximas décadas, 
realizamos um trabalho inédito de consoli-
dação das bases legais da Cultura, propondo 

Guilherme Reis
Secretário de Cultura do Distrito Federal
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maior segurança jurídica para as relações 
entre o Estado e a sociedade civil e criando 
marcos legislativos para garantir conquistas 
reais para o setor cultural como um todo, 
mas também e principalmente, para setores 
historicamente negligenciados. Desburocrati-
zamos e fortalecemos o setor com uma nova 
Lei Orgânica da Cultura, conferimos voz à 
periferia com editais regionalizados e ações 
descentralizadas, promovemos o reconheci-
mento de trajetórias riquíssimas da cultura 
afro-brasileira, cigana, indígena, LGBTI, 
popular e inclusiva. Editamos portarias e de-
cretos em sintonia com a população, abertos 
ao diálogo e à participação efetiva, resultando 
em maior inteligência e efetividade na apli-
cação dos recursos públicos, despertando o 
espírito empreendedor criativo e pautando 
uma política que leva em consideração a força 
da economia da cultura. Para isso foi necessá-
ria a coragem para enfrentar os equívocos da 
política de balcão. 

Os números demonstram que o Distrito 
Federal ocupa hoje o terceiro lugar do ranking 
brasileiro do chamado PIB criativo, atrás 
apenas dos estados de São Paulo e Rio de 
Janeiro. Conscientes disso, criamos as bases 

para fomentar o empreendedorismo criativo 
em toda a região, potencializando negócios 
para o desenvolvimento sustentável. E, 
voando alto, instituímos uma potente e inédita 
política pública para a promoção e difusão 
nacional e internacional da cultura do DF, o 
Conexão Cultura DF.

O setor do audiovisual exemplifica bem os 
avanços. A criação do Parque Audiovisual de 
Brasília - que deverá ser implantado por meio 
de parceria público-privada reconfigurando 
e dando sustentabilidade à ideia original 
do Polo de Cinema e Vídeo Grande Otelo -, 
a reconfiguração do Festival de Brasília do 
Cinema Brasileiro, a criação do Ambiente de 
Mercado no âmbito do FBCB, a implantação 
da Brasília Film Commission, os editais do FAC 
em valores crescentes e invejáveis, são ações 
que convergem e estimulam, no curto e médio 
prazo, o desenvolvimento do audiovisual 
enquanto cadeia criativa e econômica, criando 
bases estáveis e um ambiente favorável para 
o crescimento do setor, um ecossistema para 
o futuro. É hora agora de investir na criação 
da Brasília Filmes, uma empresa que poderá 
coordenar este conjunto de iniciativas, e da 
Cinemateca de Brasília, para que a memória 
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não se perca e se torne acessível. São exem-
plos de um pensamento que busca modernizar 
e dar sustentabilidade para as políticas cul-
turais, sem perder de vista as construções de 
gerações que nos antecederam. 

Por fim, mapeamos as nuvens. Estrutura-
mos as bases normativas e operacionais do 
Sistema de Informações e Indicadores da Cul-
tura do DF, que passa a contar com plataforma 
de georreferenciamento, identidade digital de 
artistas, pesquisadores e produtores culturais, 
e uma política de dados e informações que 

poderá, com o tempo, ser um poderoso instru-
mento de definição de políticas públicas. 

Para fazer tudo isso, tivemos a oportunida-
de de contar com uma equipe técnica de alta 
qualidade e de múltiplos talentos e o apoio 
irrestrito do governador Rodrigo Rollemberg. 
Este foi um governo que compreendeu a 
complexidade da Cultura e seu valor para 
o desenvolvimento sustentável. Isso não é 
pouca coisa! E foi assim que chegamos a 2018 
podendo voar alto.
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O JURÍDICO A SERVIÇO DA CULTURA

Clarice Calixto
Advogada da União

Transformações profundas nas políticas cul-
turais dependem do Direito, além da política. 
O Direito é poderoso, mas não é neutro. Pode 
libertar, quando se coloca a serviço da diversi-
dade e do potencial transformador da cultura. 
Pode oprimir, quando é elitista, racista, ma-
chista ou homofóbico.

O Direito pode criminalizar a cultura. 
Essa descoberta custou caro, por exem-
plo, para os pontos de cultura, depois de 
sofrerem na pele os efeitos da burocracia 
e da insegurança jurídica do modelo de 
convênios, cuja sistemática ineficiente de 
transferência e controle de recursos gerou 
um dos maiores fracassos da história da 
gestão pública brasileira. Mesmo tendo 
nas mãos uma bela política pública como a 
Cultura Viva, criada num contexto político de 
reconhecimento do valor da cultura popular, 
foi dramática a experiência concreta de lidar 
com o dinheiro público sem regras claras 
e adequadas quanto às especificidades do 
fazer artístico e cultural.

Daí veio a luta para mudar a legislação, que 
teve algumas grandes conquistas em âmbito 
federal:

 » Lei Nacional 13.019/2014 – Lei 
do MROSC (Marco Regulatório das 
Organizações da Sociedade Civil)

 » Lei Federal 13.018/2014 
– Lei Cultura Viva

 » Instrução Normativa MinC 08/2016 
– Portaria Federal Cultura Viva

Mas essas novas normas não resolvem 
todos os problemas da política cultural. 
Continuam enormes os desafios dos Estados e 
Municípios de criar regras e implantar rotinas 
para promover cidadania e estimular o desen-
volvimento econômico na cultura, de acordo 
com a realidade de seus territórios.

Diante desses desafios, a Secretaria de 
Cultura do Distrito Federal ousou colocar o 
jurídico a serviço da cultura, com três estraté-
gias centrais:

 » inventar novos marcos legais 
que delimitem as diferenças 
entre os regimes jurídicos;

 » criar novos instrumentos de gestão;
 » desburocratizar procedimentos.

A percepção de que os novos marcos legais 
precisam ser inventados é essencial. O Direito 
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A Lei Orgânica da Cultura foi 
aprovada na CLDF com participação 
ativa da sociedade civil
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da Cultura ainda não é um ramo do Direito 
consolidado, com conceitos bem delimitados. 
Existem importantes estudos sobre os direitos 
culturais, seu fundamento constitucional e 
suas potencialidades. Existem bons trabalhos 
e manuais descritivos sobre como acessar 
mecanismos de fomento. Mas é escassa a 
produção técnico-jurídica que busca formula-
ções sobre os institutos do Direito da Cultura 
e sobre a natureza jurídica do fomento. E isso 
faz muita falta para potencializar a execução 
das políticas culturais a partir das especifici-
dades de cada regime jurídico.

Assim, em esforço de uma criatividade 
jurídica que sirva às concepções técnicas e às 
definições políticas construídas com ampla 
participação social, novos marcos legais 
têm sido inventados no Distrito Federal. Seu 
grande referencial é a Lei Orgânica da Cultura 
- Lei Complementar Distrital 934/2017, que 
consolidou os diversos desafios da política 
cultural, consagrou conquistas e deu auto-
rização expressa para que possam ocorrer 
processos profundos de desburocratização do 
fomento cultural.

O comando da Lei Orgânica da Cultura e 
o conteúdo de sua regulamentação deixam 
claras as diferenças entre os regimes jurídicos 
utilizados na gestão pública cultural, em 
especial: o regime MROSC, o regime de fomen-
to cultural em sentido estrito (com diversas 
modalidades de fomento e mecanismos de 
financiamento) e o regime simplificado de 
fomento da Cultura Viva.

São as novas normas estruturantes do 
criativo Direito da Cultura que hoje sustenta 
o Sistema de Arte e Cultura – SAC do Distrito 
Federal:

 » Decreto Distrital 37.843/2016 – MROSC
 » Decreto Distrital 38.933/2018 – 

Regime Geral de Fomento Cultural
 » Portaria SEC 109/2018 – Regime 

Simplificado de Fomento - Cultura Viva
 » Portaria SEC 67/2018 – MROSC Cultura
 » Portaria SEC 98/2018 - Modalidade de 

fomento de contratações artísticas
 » Portaria SEC 235/2018 - Mecanismo 

de patrocínio privado direto
 » Portaria SEC 253/2018 - Mecanismo 

de patrocínio incentivado - 
Programa de Incentivo Fiscal

A partir das novas formulações nor-
mativas, amparadas em estudos técnicos 
sobre a natureza jurídica do fomento e na 
proibição expressa no art. 84 da Lei Nacional 
13.019/2014, ficou para trás o histórico equí-
voco interpretativo de tentar aplicar a todas 
as modalidades de fomento cultural a lógica 
de licitações e contratos, regulada pela Lei 
Nacional 8.666/1993. Abandonada a premissa 
da desconfiança, que rege relações contratu-
ais em que os interesses são opostos, o novo 
Direito da Cultura convida à naturalização do 
diálogo entre sociedade civil e o Estado.

Superado o modelo ineficiente do convênio, 
nos novos regimes de parcerias e de fomento 
cultural passa a ser viável uma sistemática 
de monitoramento preventiva e saneadora, 
em que o “não” é exceção, pois o alcance dos 
resultados é de interesse comum. O foco no 
objeto e o desapego ao formalismo dos docu-
mentos financeiros permite um controle mais 
efetivo da aplicação dos recursos públicos, 
orientado por ações planejadas conforme a 
matriz de risco.

Nesse contexto, outras numerosas normas 
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Fundações contribuirão 
para sustentabilidade dos 
espaços culturais do DF 
(Foto: Junior Aragão SECDF)
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específicas enfocam políticas, programas 
e ações, que se amparam em princípios e 
objetivos do Sistema de Arte e Cultura do DF, 
conforme os comandos da Lei Orgânica da 
Cultura, e utilizam mecanismos e modalida-
des de fomento estabelecidos nas normas 
estruturantes:

 » Decreto 37.982/2017 - Uso de 
nome social de pessoas trans

 » Decreto 38.019/2017 - 
Política do Carnaval

 » Decreto 38.385/2017 - 
Política Brasília Junina

 » Decreto 38.445/2017 - 
Programa Lugar de Cultura

 » Decreto 39.174/2018 - Política 
de Valorização do Grafite

 » Portaria SEC 158/2016 
Programa Conexão Cultura

 » Portaria SEC 197/2017 - Política 
de Valorização da Rádio Cultura

 » Portaria SEC 234/2017 - 
Programa Cultura Educa

 » Portaria SEC 287/2017 - Política 
Cultural de Ações Afirmativas

 » Portaria SEC 58/2018 - Política de 
Equidade de Gênero na Cultura

 » Portaria SEC 100/2018 - Política 
Cultural de Acessibilidade

 » Portaria SEC 197/2018 - 
Programa Território Criativo

 » Portaria SEC 323/2018 - Política de 
Audiovisual (na Política das Artes)

 » Portaria SEC 343/2018 - Política 
de Leitura, Escrita e Oralidade 
(na Política das Artes)

 » Portaria SEC 370/2018 - Política 
de Música (na Política das Artes)

 » Portaria SEC 381/2018 - Uso dos 
espaços públicos de cultura

Mas inventar novos marcos legais não muda 
nada na realidade por si só. A novidade nor-
mativa precisa de estratégias e ferramentas de 
aplicação para que suas letras saiam do papel e 
cheguem à realidade do fazer artístico e cultu-
ral. Por isso são essenciais os instrumentos de 
gestão e os esforços concretos de mudanças de 
rotinas e fluxos dentro de cada sala da adminis-
tração pública e das instâncias de governança 
do Sistema de Arte e Cultura do DF.

A simplificação e a promoção de inclusão e 
diversidade dependem de disposição efetiva 
para alterar os processos decisórios, consoli-
dar canais de diálogo, fortalecer a participação 
social, tornar os editais mais enxutos e claros, 
padronizar documentos técnicos, aumentar o 
didatismo nas orientações para agentes cul-
turais, automatizar procedimentos e enfrentar 
um dos desafios mais difíceis: direcionar as 
atividades de monitoramento e avaliação para 
o foco nos resultados, na execução do objeto, 
e não nos meios e controles formais.

A estrada ainda é longa, pois os novos 
marcos legais são recentes, os instrumentos 
de gestão estão em elaboração e o comando 
legal de desburocratização esbarra na inércia 
de repetição e engessamento que histori-
camente marcam a administração pública. 
Mas as transformações são possíveis e estão 
legalmente respaldadas. Há novas bases para 
o futuro, desde que o jurídico esteja a serviço 
da cultura. Os lírios, dizia o grande poeta das 
Minas Gerais, não nascem das leis.
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LOC MODERNIZA A GESTÃO 
PÚBLICA DE CULTURA

Simplificar, desburocratizar e modernizar a 
cultura do Distrito Federal. Essas foram as 
principais metas alcançadas ao longo dos anos 
de 2015 a 2018 pela Secretaria de Cultura 
do DF. Para chegar a estes objetivos, a pasta 
construiu um plano de ação que envolvia, 
sobretudo, estabelecer marcos legais e instru-
mentos de gestão.

Com a intensa participação e apoio popular, 
os debates sobre o conteúdo da LOC foram 
iniciados em 2011 e, nos últimos anos, o texto 
foi amplamente discutido com a sociedade, 
reforçando um processo transparente, hori-
zontal e democrático.

Um dos principais objetivos da criação de 
uma Lei Orgânica é o de concentrar toda a 
legislação da cultura em uma só norma, para 
facilitar consulta e o conhecimento do direito 
da cultura pelos diversos agentes da comuni-
dade cultural do DF. Com isso, busca-se maior 
controle social e democratização do acesso 
aos recursos do financiamento público da cul-
tura. Para que esse objetivo de simplificação 
seja atendido, o conteúdo das numerosas leis 
avulsas sobre cultura no DF foi trazido para 
dentro da LOC.

Após grande articulação com ampla par-
ticipação social e do Legislativo, o trabalho 
da equipe técnica da Secretaria de Cultura 
foi coroado com a sanção da Lei Orgânica da 
Cultura (LOC). A lei uniformiza a legislação 
da cultura no DF, finalizando o processo de 
adesão do DF ao Sistema Nacional de Cultura 
e estabelecendo o Plano de Cultura do Distrito 
Federal, com diretrizes, estratégias e ações 
para 10 anos de gestão.

Além disso, a LOC criou um novo regime 
jurídico de fomento para o DF com diversidade 
de fontes de financiamento; novas ferramen-
tas jurídicas de execução focadas no controle 
de resultados; e modernizou instâncias de 
participação social, além de autorizar a criação 
das futuras Fundação das Artes (FunARTE) e 
Fundação de Defesa do Patrimônio Cultural 
(FunPAC).

A LOC permite ainda que o DF receba o 
repasse fundo a fundo (assim que o Fundo 
Nacional de Cultura implementar esse tipo de 
transferência), por meio da criação do Fundo 
de Política Cultural (FPC).

Primeiro eixo | Novas bases para o futuro
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reabeutura do Foyer 
TNCS.jpg



Primeiro Eixo > Novas bases para o futuro

25

LOC - audiencia na 
CLDF.jpg

LOC - audiencia na 
CLDF 1.jpg



"

26

Primeiro Eixo > Novas bases para o futuro

LOC: uma lei de conciliação

André Leão
Conselheiro de Cultura do Distrito Federal

Houve um tempo, que durou muitos anos, 
onde a nossa LOC ainda não era LOC. Antes 
de chamar-se carinhosamente assim ela 
era apenas um desejo de que as inúmeras 
discussões em Seminários e Conferências de 
Cultura resultassem no Sistema de Cultura 
do DF e em nosso Plano de Cultura. 

Essas discussões começaram em âmbito 
nacional e local a partir de 2003 e, finalmen-
te, em 2012 aprovou-se a criação do Sistema 
Nacional de Cultura – SNC e sua inclusão na 
Constituição Federal.

No início de 2016, quando participava 
como membro da Comissão Nacional 
de Cultura – CNIC de uma reunião em 
Parnaíba, no interior do Piauí, recebi das 
mãos do secretário de cultura local um livre-
to com o texto aprovado do Plano de Cultura 
daquele pequeno município e a respectiva 
adesão deles ao SNC. Fui inquirido sobre 
o processo no DF e fiquei extremamente 
constrangido em ter que responder que após 
duas Conferências de Cultura locais, em 
2011 e 2013, discutindo e deliberando sobre 
o texto do nosso Sistema e Plano de Cultura, 
nada havia saído do papel, nem da própria 
Secretaria de Cultura durante aquela gestão.

Já no final daquele ano, finalmente uma 

minuta foi encaminhada para a CLDF, após 
um longo processo de escutas descentrali-
zadas nas RA’s e com o Conselho de Cultura 
do DF. Assim mesmo, nos primeiros meses 
de 2017, a proposta da LOC foi discutida 
em vários seminários, nos quais a gestão, 
o CCDF, a sociedade civil e o parlamento se 
reuniram e democraticamente deliberou-se 
artigo por artigo, emenda por emenda, sem 
distinção de prerrogativas ou poder de veto. 
O que a maioria decidiu como a redação 
mais adequada para cada item foi o que 
permaneceu no texto final apresentado e 
votado no plenário da CLDF.

A LOC não é exatamente a lei que a gestão 
sonhava, nem a que a sociedade civil queria, 
assim como não é a lei que o parlamento 
local gostaria. Mas é a lei que representa 
a conciliação possível entre todos estes. 
Afinal, nos orgulhamos todos do processo 
altamente democrático no qual ela foi 
construída. Mas sim, não é apenas isso. Ela é 
também altamente contemporânea, ordena 
as estruturas públicas e de participação 
social no âmbito cultural, capaz de ampliar 
as possibilidades de fomento cultural, assim 
como adequada às atuais necessidades da 
cultura local. Vida longa à LOC!.
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AS FUNDAÇÕES CULTURAIS

Trocando em miúdos, a criação das Funda-
ções das Artes (FundARTE) e Fundação do 
Patrimônio Cultural (FunPAC) permitirão o 
desenvolvimento de ações mais estruturantes 
e permanentes, além de conferir aos equipa-
mentos públicos de cultura maior sustentabi-
lidade. Esses são dois grandes ganhos para a 
Cultura do Distrito Federal que vieram com a 
sanção da Lei Orgânica da Cultura (LOC).

As duas fundações públicas de direito 
privado têm como missão implementar as 
políticas do Sistema de Arte e Cultura do 
Distrito Federal, que é um processo de gestão 

e promoção das políticas públicas de cultura, 
em regime de colaboração de forma democrá-
tica e participativa entre os entes federados 
das três esferas de governo (União, Estados e 
Municípios) e a sociedade civil.

Como objetivo, o sistema promove o 
desenvolvimento humano, social e econômico 
com pleno exercício dos direitos culturais Tal 
adesão tem o potencial de facilitar a captação 
de mais recursos para as políticas culturais do 
DF por meio, por exemplo, de transferências 
fundo a fundo da União e a autonomia das 
fundações.
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Fundações ampliam horizontes da Cultura

Sergio Bacelar
Diretor, coreógrafo e produtor cultural.

Na contramão nacional e também de inúme-
ros outros países, as conquistas recentes da 
equipe da Secretaria de Cultura do DF nos 
trazem uma sensação de segurança e uma 
mais ampla percepção do horizonte.

As duas fundações (FundARTE e FunPAC), 
quando regulamentadas, diversificarão as 
possibilidades de captação e aperfeiçoarão 
a execução das ações das políticas culturais 
correlatas a cada uma delas. Teremos ins-
tituições mais especializadas. No horizonte 
próximo, a ampliação de possibilidades.

Sabemos quão diferente e monumental 

é a nossa cidade, bem como diversa e 
integradora é a nossa produção artística. 
Nos encontramos nos parques e ao ar livre 
para celebrarmos a nossa diversidade e nos 
fóruns para nos mobilizarmos e estrutura-
mo-nos para o futuro.

Duas instituições distintas para cuidar 
das Artes e do Patrimônio garantirão o aper-
feiçoamento da gestão. Caminharão juntas 
no objetivo de ampliar e dar continuidade a 
uma visão que já vem sendo aplicada pela 
Secretaria de Cultura do DF.
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A CULTURA NA ERA DA SISTEMATIZAÇÃO 
DE INFORMAÇÕES

Um dos maiores gargalos para compreender 
o real impacto das ações culturais no desen-
volvimento social e econômico do Distrito 
Federal era a ausência de efetivos sistemas de 
indicadores e informações culturais. Conferir à 
cultura e à arte do DF este salto qualitativo na 
gestão foi colocada como uma das principais 
metas da Secretaria de Cultura em 2015, 
chegando a 2018 com avanços consolidados 
neste quesito.

Em junho de 2016 foi dado o primeiro 
passo para a implementação do Sistema de 
Informações e Indicadores Culturais do DF 
(SIIC), com a criação a plataforma digital Mapa 
nas Nuvens. O mapa permite a formulação 
de políticas públicas de descentralização de 
recursos, por oferecer uma visão ampla de 
como as ações culturais, os agentes da econo-
mia criativa e os recursos públicos estão distri-
buídas geograficamente no DF, uma vez que 
a plataforma é colaborativa e pode receber 
cadastro de informações de qualquer agente, 
espaço e ação cultural.

O passo seguinte foi a modernização dos 
sistemas de cadastro de agentes culturais e 
demais profissionais da cadeia produtiva cul-
tural do Distrito Federal, que vieram com duas 
novas ferramentas tecnológicas para facilitar e 
tornar mais ágil o acesso a serviços e políticas 
culturais: o ID Cultura, cadastro digital de 
todos os agentes culturais do DF, e o Portal 

da Cultura, plataforma virtual informativa de 
serviços e agenda cultural.

Os dois instrumentos, desenvolvidos numa 
parceria entre Secretaria de Cultura e Com-
panhia de Planejamento do Distrito Federal 
(Codeplan), foram lançados em dezembro 
de 2018. A partir de agora, com o ID Cultura, 
cada agente cultural tem uma identidade 
digital única, que vai agregar todos os seus 
dados cadastrais, facilitando os trâmites buro-
cráticos. Todo o legado de informações exis-
tentes, vindas do Cadastro de Entes e Agentes 
Culturais (CEAC) e do Sistema de Cadastro de 
Artista (Siscult), foi preservado, reorganizado 
dentro de um único sistema mais moderno.

Essa mudança permite que a relação entre 
Secretaria de Cultura e agentes culturais saia 
do atual modelo completamente analógico 
para outro totalmente informatizado e dinâmi-
co. Para se inscrever nos editais de fomento, 
chamamentos públicos e acompanhar os 
processos dos quais faz parte, por exemplo, o 
agente cultural poderá se registrar de forma 
digital, apenas informando o número do seu ID 
Cultura.

Além disso, artistas e produtores culturais 
podem manter atualizadas, por conta própria, 
suas informações e documentos de forma 
instantânea, por meio do Portal da Cultura. 
Isso evitará que o agente cultural precise vir 
pessoalmente à Secretaria de Cultura para 
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entrega da documentação pessoal todas as 
vezes que for inscrever um projeto.

As facilidades também serão observadas 
na etapa final do processo. O novo sistema 
de gestão de informações permitirá a geração 

automatizada de indicadores culturais mais 
precisos e confiáveis. Um passo importante 
para a implementação do Sistema de Infor-
mações e Indicadores Culturais do Distrito 
Federal.

Cultura criou uma identidade digital para 
desburocratizar o acesso de agentes 
culturais aos instrumentos de fomento
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Precisamos de plataformas de 
gestão e de interação em rede

Leo Germani
Educador, jornalista e desenvolvedor web.

Lembro de quando coordenei o Sistema de 
Informações e Indicadores Culturais (SNIIC) 
e me sentia responsável por dar vida a uma 
lenda urbana. Eram tantos anos de expec-
tativas não atendidas que era difícil fazer 
as pessoas acreditarem que era possível 
construir um sistema de informações e 
indicadores culturais.

Uma das coisas mais impactantes dessa 
época foram os encontros e seminários que 
fizemos, com pessoas de todas as regiões do 
Brasil. Era comum encontrar pessoas que, 
em suas instituições, estavam solitárias na 
preocupação de sistematizar informações 
e utilizá-las para subsidiar tomadas de 
decisão. Nem a chefia, nem os produtores 
culturais com quem se relacionavam tinham 
essa agenda como prioritária. Ali, naqueles 
encontros, nos sentíamos como represen-
tantes de uma espécie rara, celebrando o 
encontro de outras pessoas tão estranhas 
como nós em outros cantos do Brasil.

Não existe um sistema de informação e 
indicadores que vai trazer respostas se as 
perguntas não estão claras. Por isso é tão 
importante construir mecanismos e redes 
para que a informação gerada na gestão seja 
compartilhada e reaproveitada. Isso se faz 
por meio de padrões, processos, fomento 
a pesquisa, um pouco de tecnologia, mas, 
acima de tudo, de pessoas. Gestores, produ-
tores, pesquisadores e outros agentes cultu-
rais nunca produziram tanta informação, no 
entanto ela está dispersa e apropriada por 
plataformas comerciais. E por quê? Porque 
tais plataformas são úteis e nos entregam 
valor. Se pararmos de tentar criar platafor-
mas de informações e passarmos a investir 
em plataformas de gestão e de interação em 
rede, entregando valor para os envolvidos e 
fomentando a interação entre eles, desco-
brindo, talvez, que a informação sistemati-
zada é consequência desse processo, e não 
pode prescindir dele.
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PLANO DE CULTURA

Previsto na Lei Orgânica da Cultura (LOC), o 
Plano de Cultura ratifica a adesão do DF ao 
Sistema Nacional de Cultura e ao Plano Nacio-
nal de Cultura ao reunir diretrizes, estratégias 
e ações para guiar o desenvolvimento integra-
do da cultura, como a ampliação do acesso 
e fruição aos bens culturais, salvaguarda aos 
direitos identitários culturais, dentre outras 
pautas estratégicas pelos próximos dez anos.

A minuta do Plano de Cultura do DF come-
çou a ser elaborada desde a formalização de 
sua adesão ao Sistema Nacional de Cultura. Em 
2015 houve a proposta de validação por meio 

de audiências públicas e colaboração de mil 
lideranças das cidades, novos e experientes 
produtores culturais, pessoas da comunidade, 
representantes do governo, líderes religiosos e 
interessados em arte e cultura em geral.

Do processo de diagnóstico e escutas da 
sociedade civil até a aprovação e sanção da 
LOC, o Plano de Cultura se coloca como um 
marco importante para o encaminhamento 
e consolidação de direitos culturais, além de 
promover a intersetorialidade das políticas 
públicas de cultura com outras políticas de 
governo.
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Um plano, várias cabeças e pequenos 
gestos do tamanho do mundo

Everardo de Aguiar Lopes
Educador social e criador do DF em Movimento

O movimento cultural do território Brasília 
- DF experimentou um jeito saudável de 
conviver com a nossa diversidade e os seus 
conflitos através da alma cultural.

Todas e todos atores sociais, que abdica-
ram das luas e dos sóis para construir um 
plano de cultura realista e que reconhece 
todo o território Brasília - DF como um am-
biente de produção e de encontro da expres-
são da diversidade, sabem a importância de 
preencher essa lacuna na história da gestão 
e do nosso movimento cultural. 

O Plano de Cultura desce a Esplanada para 
circular no Eixão Imaginário da política 
cultural do território Brasília - DF, que salta 
da intenção e vira ação inspiradora, para 
continuarmos aprofundando as conquistas 
de formas mais horizontais, com legitimi-
dade para a cultura da interação, entre os 
conhecimentos, as práticas tradicionais e a 
experiência contemporânea como o frescor 
do reconhecimento da gestão afetiva, colabo-
rativa e efetiva.
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MROSC: UM CAMINHO PARA A 
DESBUROCRATIZAÇÃO NAS RELAÇÕES 
ENTRE PODER PÚBLICO E SOCIEDADE CIVIL

A gestão pública de Cultura deu um salto 
inédito entre os anos de 2015 e 2018. O 
excesso de protocolos e barreiras jurídicas 
muitas vezes impossibilitavam uma relação 
mais dinâmica entre governo e sociedade 
civil – e mesmo para a execução de processos 
inerentes à administração pública.

O maior desses passos foi a consolidação de 
uma nova forma de relação entre o governo e o 
terceiro setor, sob a égide do Marco Regulatório 
das Organizações da Sociedade Civil (MROSC)

As parcerias entre a Secretaria de Cultura 
do Distrito Federal e as Organizações da 
Sociedade Civil para contribuição na execução 
de programas e projetos, gestão de equi-
pamentos e do patrimônio cultural público 
são orientadas por regras específicas. Elas 
simplificam e tornam os processos ainda 
mais transparentes e fortalecem a atuação da 
sociedade civil nas políticas públicas culturais.

A portaria MROSC também promove a 
desburocratização do fomento a projetos 
culturais da própria sociedade civil e viabiliza 
a mobilização de mais recursos para a cultura, 

já que além do investimento da própria secre-
taria, as OSCs podem buscar outras formas 
de captação de recursos, como por meio da 
geração de renda.

A normativa traz uma série de novidades 
que desburocratizam os processos, ampliam 
o acesso e aproximam as regras da lógica dos 
projetos culturais. Preferencialmente firmadas 
por meio de chamamento público, as parcerias 
são acompanhadas por um gestor da SEC-DF, 
que é o ponto focal da OSC na Secretaria, e 
realiza um monitoramento com intuito preven-
tivo e saneador. Nas parcerias cujo valor do 
repasse é superior a R$ 200 mil, a OSC apre-
sentará relatório comprovando a execução do 
objeto, já nas parcerias com valor global igual 
ou inferior a R$ 200 mil, este relatório poderá 
ser substituído por um relatório simplificado 
emitido pelo gestor da SEC-DF.

Deste modo, a Organização da Sociedade 
Civil somente é chamada a apresentar um 
relatório de execução financeira nos casos 
em que o relatório de execução do objeto é 
contestado ou rejeitado. Isso porque, este 
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formato de parceria prima pelos princípios 
da solidariedade, cooperação mútua, mul-
tiliderança e intercâmbio de informações e 
conhecimentos.

Além disso, para todas as parcerias com 
valor inferior a R$ 600 mil não há obrigatorie-
dade de contrapartida. O conceito de contra-
partida vinha de antigas concepções de que a 

parceria seria um “benefício” concedido pelo 
Estado às organizações, que teriam a obri-
gação, portanto, de oferecer algo em troca/
compensação. Na atual concepção, percebe-
-se que a dedicação das OSCs e a mobilização 
de seu capital social em prol da execução das 
políticas públicas já são ganhos substanciais.
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Parcerias MROSC ajudando 
a realizar sonhos

Jonatas Pereira da Conceição ou Dione Black
Presidente da Associação Vila dos Sonhos.

A Associação Vila dos Sonhos é uma das 300 
mil organizações da sociedade civil existen-
tes no país e juntamente com a Secretaria 
de Estado da Cultura do Distrito Federal a 
instituição pôde firmar sua primeira parce-
ria em meados de 2016, dentro da agenda 
ampla do Marco Regulatório da Organização 
da Sociedade Civil - MROSC.

A parceria entre Estado e a OSC através 
do marco aproximou as políticas publicas 
culturais das pessoas, das comunidades 
atingidas com as atividades previstas no 
projeto e das realidades locais, uma resolu-
ção mais criativa e inovadora dos problemas 
enfrentados.

As parcerias permitem o reconhecimento 
das peculiaridades de cada instituição, 

gerando segurança jurídica através das 
orientações e sugestões dadas pelos servido-
res envolvidos.

A primeira experiência, em 2016, foi 
marcada pelas dúvidas levantadas em 
relação à execução do projeto, que contou 
com disponibilidade total da Secretaria de 
Cultura para as orientações e acolhimento 
das dúvidas que tivemos durante o processo.

A Vila dos sonhos e a Secretaria firmaram 
mais duas parcerias: em 2017 e em 2018, 
esta última ainda em processo de execução.

A sensação é que cada termo celebrado 
uma nova experiência é possível, por se 
tratar de um novo objeto a ser cumprido, 
com novos avanços, mais transparência e 
efetividade.
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NOMEAÇÃO DE SERVIDORES  
E ATIVIDADES FORMATIVAS

A condução das políticas públicas culturais 
no Distrito Federal ganhou um importante 
reforço entre 2017 e 2018, com a posse de 
105 servidores para reforçar o quadro fun-
cional da Secretaria de Cultura. A chegada 
dos profissionais, habilitados em diferentes 
áreas de conhecimento e selecionados 
mediante concurso público, representa uma 
relevante conquista para o setor, em termos 

de eficiência e transparência na administração 
pública.

Foram realizadas cinco convocatórias e 
nomeados 150 profissionais, seguindo a lista 
classificatória dos aprovados no certame. 
Desse total, foram empossados e entraram 
em efetivo exercício 105 servidores. As va-
gas não preenchidas decorreram de renúncia 
dos candidatos ou não comparecimento 

Secretaria de Cultura recompôs quadro com nomeação de mais de 100 novos servidores
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no prazo estabelecido para entrega de 
documentação.

O quadro funcional da Secretaria de Cul-
tura, então, foi fortalecido com 25 músicos 
da Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional 
Claudio Santoro; 46 analistas de atividades 
culturais (nível superior) nas áreas de admi-
nistração, arquivologia, artes cênicas, artes 
plásticas, biblioteconomia, jornalismo, radiodi-
fusão, conservação e restauro, contabilidade, 
direito e legislação, estatística, história, letras, 
museologia e pedagogia; e 34 técnicos em 
atividades culturais (nível médio), nas áreas 
de agente administrativo, contabilidade, e 
conservação e restauro.

Em representação recente publicada 
no dia 30 de maio, o Ministério Público de 
Contas reconheceu textualmente que a 
Secretaria de Cultura envidou esforços “para 
convocar todos os aprovados no concurso 
público de acordo com a quantidade de vagas 

imediatas oferecidas, descontadas as nomea-
ções tornadas sem efeito”.

Além de buscar meios para agilizar os trâ-
mites burocráticos necessários às nomeações 
e posses, a Secretaria de Cultura investiu na 
capacitação dos novos servidores, inclusive ofe-
recendo um curso de formação específico sobre 
Gestão Pública de Cultura para todos eles.

É inegável que, mesmo com a transforma-
ção proporcionada pela nomeação da nova 
safra de servidores, a carência de profissionais 
na Secretaria de Cultura ainda é expressiva, 
tendo em vista que a pasta ficou pelo menos 
duas décadas sem realizar concurso público.

A força de trabalho dos servidores públicos 
de carreira e o perfil eminentemente técnico 
dos servidores comissionados foram condi-
ções primordiais para levar adiante os avanços 
alcançados na política pública de cultura 
ao longo desses últimos quatro anos e para 
garantir sólida continuidade a partir de 2019.
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Atividades formativas

Giuliana Kauark
Doutora em Cultura e Sociedade pela UFBA, professora do Centro de Cultura, 
Linguagens e Tecnologias Aplicadas da UFRB e do Programa Multidisciplinar 
de Pós-Graduação em Cultura e Sociedade da UFBA. Pesquisadora na área de 
políticas e gestão da cultura vinculada ao Centro de Estudos Multidisciplinares 
em Cultura e ao Observatório da Diversidade Cultural.

À gestão pública de cultura cabe a formula-
ção, implementação e avaliação de políticas, 
programas e projetos públicos, aderentes 
às demandas da sociedade civil e às neces-
sidades específicas do setor cultural. Aos 
gestores e gestoras atuantes nesta esfera é 
fundamental não apenas ter conhecimento 
do modus operandi da máquina pública e aten-
ção aos princípios que regem o Estado, mas, 
principalmente, ter compreensão acerca dos 
direitos culturais e das políticas culturais.

A efetivação dos direitos culturais per-
passa pela garantia do direito de participar 
em condições de igualdade e sem qualquer 
discriminação prévia, barreira ou censura, 
da vida cultural, assim como o direito de 
participar de decisões relativas às políticas 
culturais e, consequentemente, de usufruir 
de seus benefícios.

No Brasil temos uma tradição de instabi-
lidade das políticas culturais, aliada a outras 
tristes tradições. A descontinuidade das 
políticas é danosa pelo consequente rompi-

mento do exercício democrático e cidadão 
em atender a demandas da população e 
garantir seus direitos, como também pelo 
desperdício de recursos, tempo, trabalho e 
tecnologias de gestão. Uma forma de mini-
mizar tais efeitos deletérios é capacitar, cada 
vez mais, servidores dos órgãos de cultura e 
de agentes culturais da sociedade civil.

Tive o prazer de contribuir com ações 
formativas para ambos os públicos durante 
minha passagem enquanto consultora da 
Secretaria de Estado de Cultura do Distrito 
Federal. O conteúdo dessas ações tratava da 
institucionalização do Marco Regulatório das 
Organizações da Sociedade Civil (MROSC) na 
cultura, sendo delineadas estratégias meto-
dológicas e enfoques temáticos específicos 
para cada grupo. Embora ainda predomine 
uma baixa institucionalidade do campo 
cultural, acredito que o desenvolvimento 
de ações formativas desta natureza contri-
buem para um cenário de maior cidadania 
cultural.
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POLÍTICA DE VALORIZAÇÃO DO GRAFFITI

A Secretaria de Cultura não poupou esforços 
em contar a história a contrapelo. Diante do 
processo discriminatório e de criminalização 
das expressões artísticas de rua, sobretudo 
nas periferias das cidades, o DF surgiu rompeu 
mais uma vez os paradigmas ao reconhecer e 
valorizar o graffiti como expressão cultural.

Aos poucos, ganhava espaço pelas ruas do 
DF, mas por meio de muitos diálogos entre poder 
público e sociedade civil, além de ações pontu-
ais, a Secretaria de Cultura realizou uma série 
de processos, históricos, que culminaram na 
publicação da Política de Valorização do Graffiti.

Em 2017, a Secretaria de Cultura iniciou a 
defesa ao graffiti como forma de expressão de 
arte e pensamento coletivo. Os diálogos entre 
governo e movimento de grafiteiras e grafiteiros 
levou à realização da primeira ação: a exposi-
ção MunDEZ, no Museu Nacional do Complexo 
Cultural da República, com participação de 30 
profissionais do graffiti estabelecendo diálogo 
entre a expressão das ruas e a arte modernista.

A partir da mesma ocasião, a Secretaria rea-
lizou o Encontro de Graffiti do DF, que resultou 
na revitalização de todos os muros do Parque 
da Cidade, pintados por um grande grupo de 
grafiteiras e grafiteiros, que estenderam os 
trabalhos para a Biblioteca Pública de Brasília 
e o Espaço Cultural Renato Russo 508 Sul.

Apesar de a Política de Valorização do Gra-
ffiti ter sido editada apenas em 2018, desde 
2015 a Secretaria de Cultura articulou ações 

de reconhecimento e valorização aos artis-
tas. Neste período foi formado um grupo de 
grafiteiros composto por mais de 200 artistas, 
o Fórum do Graffiti do DF, que dialoga com o 
governo para fortalecer o movimento artístico.

Como forma de evitar que o graffiti voltasse 
a ser vítima do estereótipo de marginalizado e 
criminalizado, a Secretaria de Cultura chegou 
à elaboração de três editais pensando na 
remuneração e na valorização desses artistas, 
permitido, por exemplo, uma ação de graffiti 
nas paredes internas do Centro de Dança do DF.

Coroando todo este processo de valori-
zação da expressão urbana, a Secretaria de 
Cultura realizou o processo eleitoral para se-
lecionar representantes da sociedade civil que 
comporiam o Comitê Permanente do Grafite 
– CPG, cumprindo o Decreto no 39.174/2018 
e pela Resolução nº 05/2018 que instituem a 
Política de Valorização do Grafite e o Comitê 
Permanente do Grafite respectivamente.

Em novembro de 2018, o processo eleitoral 
foi realizado durante a exposição Cidade 
Graffiti. Contou com 68 grafiteiras e grafiteiros 
votantes para eleger sete representantes do 
comitê, que é um órgão colegiado, delibera-
tivo, consultivo e fiscalizador, vinculado ao 
Conselho de Cultura do Distrito Federal.

Foram eleitos os grafiteiros André “Oneal”, 
Carlos “Astro”, Ítalo “Presi”, Paulo “Corujito”, 
Pedro “Mog”, Ramon “Phanton” e Thamiris 
“Flora”.



Primeiro Eixo > Novas bases para o futuro

41

Política do graffiti contribui para a 
valorização da atividade. Foto: Renato 
Araújo, Agência Brasília.
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POLÍTICA DAS ARTES

Dentre os marcos legais estabelecidos ao 
longo dos últimos quatro anos, a Secretaria de 
Cultura do DF buscou respaldar as especifici-
dades das linguagens e expressões artísticas, 
além de promover a valorização de equipa-
mentos culturais e segmentos da sociedade.

As ações envolveram desde a edição da 
Política de Valorização da Rádio Cultura, 
confirmando sua vocação cultural e de comu-
nicação pública; ao fortalecimento das Cultu-
ras Afro-brasileira; e à valorização do Graffitti, 
expressão por tanto tempo criminalizada mas 
que agora reivindica seu espaço no imagi-
nário social e diante de demais expressões 
artísticas.

Com a intenção de garantir que as espe-
cificidades de cada setor da cultura sejam 

atendidas por políticas públicas, a Secretaria 
de Cultura também editou, em 2018, seis polí-
ticas setoriais que compõem a Política Distrital 
das Artes do DF: Política Setorial das Artes 
Visuais; Política de Estímulo e Valorização da 
Dança; Política de Audiovisual do DF; Política 
Cultural de Leitura, Escrita e Oralidade; Políti-
ca da Música e a Política Setorial do Teatro.

Ações como estas, reunidas ao longo de 
quatro anos de avanços legislativos signifi-
cativos, oferecem bases sólidas para que a 
política cultural ganhe mais respeito, respaldo 
e possa contribuir de maneira mais eficiente 
para o desenvolvimento do Distrito Federal, 
como um dos vetores mais essenciais à pro-
moção de cidadania, diversidade, educação e 
crescimento econômico.

Roda de conversa 
com agentes 
culturais para 
instituição da 
política de Leitura, 
Escrita e Oralidade 
do DF
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O Peso da Palavra

Higo Melo

O peso da palavra dita, escrita
O peso da palavra grita
Palavra, até parada, agita
Qual o peso da palavra?
Qual o peso da palavra?
Amor pra quem se sente só
Carinho pra quem abandona
Respeito pra quem teve dó
Luz pra quem te trouxe à tona
Telhado pra quem tava na chuva
Dois palitos pra quem vive de lona
Auto-domínio pra quem não se curva
E chave pra quem tá na redoma
Qual o peso da palavra?
Liberdade pra quem vive o vício
Destruição pra quem construiu
Ódio pra quem viu o míssil
Vida pra quem resistiu
Qual o peso da palavra?
Vagabundo pro trabalhador

Burro pro analfabeto
Esperto pra quem estudou
Sabedoria pra quem sabe viver
E nada pra quem desperdiçou
Qual o peso da palavra?
Divisão pra quem tem muito
Pouco pra quem tem nada
Salário pra quem vigia a riqueza inalcançada
Calma pra quem controla a plebe tão 

conformada
Motivo pra quem é povo, vestindo a camisa 

errada
Apreço pra quem sustenta a leveza da 

palavra “cor”
Abraço pra quem despreza a presença do 

sonhador
Sorriso que renova o rosto que reconheceu
Que a palavra “nós” é cada dia mais forte que 

“eu”

 
 
 
Higo Melo em “O peso da palavra”  
parceria com GOG e Zeca Baleiro
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Celebrando em luta a política setorial 
de leitura, escrita y oralidade do DF

Tatiana Nascimento
Poeta, cantora e editora

“Por isso que eu falo, preta;
Por isso eu não me calo, y eu quero 
ouvir tua voz:
Porque quando você fala, preta, 
alimenta também a minha palavra
preta”

Sendo artista da palavra falada, poeta, 
cantora, recebi ao mesmo tempo com 
alegria y apreensão a notícia do lançamento 
da Política Setorial de Leitura, Escrita e 
Oralidade – a LÉO.

Alegria porque, filha de bibliotecária que 
sou, editora, palavreira... enfim, é tão frutífero 
que o DF tenha agora uma política específica 
que tanto crie quanto fomente já existentes 
ações voltadas pra cultura da palavra.

Isso de uma política não só pra livros (que 
basicamente guardam o significado hege-
mônico de “leitura e escrita”) mas também 
da oralidade me deixou deslumbrada com a 
sensibilidade corajosa em assumir compro-
misso com a palavra falada. Vivemos numa 
sociedade grafocêntrica e grafo-excludente, 
em que o acesso à palavra escrita é criado, 
marcado, mantido, gerador de/por hierarqui-
zações de raça-etnia e classe. Assim, formas 
não-escritas da palavra, típicas de povos e 
culturas subalternizadxs (quinem povos de 

terreiro, indígenas, ciganxs, comunidade 
surda y tantas outras às quais a língua oral 
ou gestual é mais importante que a escrita), 
sejam menosprezadas.

Consequentemente, formas de expres-
são cultural/ artística que se baseiam na 
modalidade oral da língua, como RAP, slam, 
transmissão de saberes ancestrais oral-
mente pelas cosmovisões de matriz afro ou 
indígena; são igualmente desvalorizadas. A 
LÉO quer isso não só por escrever Oralidade 
no nome y no texto, mas por definir y expan-
dir a que formas de oralidade tá se referindo, 
pensando ainda em como contemplar essas 
expressões na forma de políticas públicas.

Daí o receio: A gestão que desenhou y 
implementou a LÉO tá no final do mandato. 
Muito dessas pequenas-grandes-revoluções 
que vemos na vida pública da cultura do DF 
são inéditas & têm a ver com a Subsecretaria 
de Diversidade, pela qual respondeu, nesses 
anos de 2015 a 2018, uma equipe que 
acredita no poder transformador da cultura, 
pensando em uma série de outras formas de 
democratização de seu acesso y produção: 
FAC regionalizado; reconhecimento de povos 
tradicionais (negrxs, indígenas, ciganxs), 
mulheres, dissidentes sexuais (pessoas 
LGBTQI) como agentes culturais indispen-
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sáveis à história e à presença da e na cultura 
no Distrito Federal; medidas de acessibilida-
de/inclusão à participação dessas pessoas/
grupos subalternizados nos editais… Coisas 
que eu nunca tinha visto antes rolando como 
política de cultura numa Brasília que resume 
o quadrado ao avião.

De verdade, com essa guinada à (extrema) 
direita na política distrital y nacional, fico 
com medo de que a gente perca essas y 

outras políticas. As elites, brancas, masculi-
nas, heterocisnormativas, burguesas, sabem 
que o campo da arte, da cultura, da produção 
de simbólico, é um campo de guerra, é 
estratégico. Resta batalharmos nós pra que o 
controle social, ativo e democrático da LÉO 
e dessas outras políticas seja feito, “nós por 
nós”, garantindo que não seja palavra-morta, 
política esquecida, projeto de governo e não 
de estado.
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Um importante e carinhoso 
olhar para a dança do DF

Yara de Cunto
Atriz, bailarina e professora

A política adotada e proposta à comunidade 
de dança de Brasília pela Secretaria de 
Cultura do DF, na gestão 2015/18, alcançou 
objetivos importantes de estímulo e valoriza-
ção da dança do DF.

Alcançou objetivos importantes, tendo 
em vista, principalmente, ter sido elaborada 
e executada por agentes culturais conhece-
dores da área da dança e das artes cênicas 
em geral, além de ter sido discutida exaus-
tivamente com a comunidade interessada, 
através de encontros e seminários, os quais 
trouxeram para a pauta das discussões, os 
interesses, demandas e gargalos da área.

Alguns mecanismos e leis de Incentivo 
já estavam elaboradas e tramitando, mas 
o aperfeiçoamento destes mecanismos de 
incentivo, na atual gestão, tiveram sempre 
como princípio a preocupação de respeitar 
e estimular a diversidade das várias áreas 
de conhecimento e linguagem da dança, 
visando, dentro da possibilidade dos editais, 
atender aos vários segmentos e à diversida-
de da dança do DF.

Os editais, como o FAC, contemplam: a 
criação, através dos espetáculos e programas 
de manutenção de Cias, a qualificação e 
difusão do conhecimento através do incenti-
vo aos Seminários e Mostras de dança.

Ainda dentro deste universo de incenti-
vo, não podemos deixar de fazer referência 
ao ”Conexão Cultura”, programa que pro-
porciona de maneira simples e sem muito 
atrelamento burocrático, a possibilidade 
do artista de Brasília de participar de 
Festivais, Mostras e Seminários em outros 
Estados ou Países, abrindo uma enorme 
possibilidade de difusão do trabalho de 
nossos coreógrafos, bailarinos e perfor-
mers, além de propiciar uma troca para 
curadores, artistas de intercambiar os 
trabalhos dos artistas de Brasília.

A grande conquista para a dança do DF, no 
entanto, foi a reabertura do Centro de Dança.

Esta ação talvez tenha sido a mais im-
portante como consolidação de destinação 
de um espaço geográfico que abrigará a 
manutenção a produção e o conhecimento 
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da dança em Brasília, não como um centro 
único gerador e centralizador de conheci-
mento, mas sim como um centro importante 
que pretende acionar e articular realidades 
artísticas como os grupos independentes, 
ações de estudo e desenvolvimento da dança, 
pesquisa, seminários, mostras, residências e 

todas as matérias à dança vinculadas.
As ações desenvolvidas e aqui pontuadas 

deverão contribuir para fortalecer cada 
vez mais o setor da dança e o mercado de 
trabalho da área, desde que sejam sempre 
avaliadas através de diagnósticos precisos, 
qualitativa e numericamente.
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PARTICIPAÇÃO SOCIAL COMO NORTE DO 
DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICA PÚBLICA

Desde o início da então nova gestão da Secre-
taria de Cultura do Distrito Federal, em 2015, 
havia uma missão clara na que viria se tornar 
uma forma assertiva de se encarar a gestão de 
políticas públicas para o segmento cultural no 
DF: aproximar o poder público da população, 
fortalecendo e conferindo maior relevância às 
instâncias de participação social

Como estratégia imediata para se garantir 
esta aproximação com a comunidade cultural, 
a Secretaria de Cultural apontou para grande 
marcos e avanços legislativos nesta área. A 
começar pela Lei Orgânica da Cultura (LOC), 
que prevê as instâncias participativas e regula 
o funcionamento dos colegiados setoriais, que 
careciam de uma legislação.

Simultaneamente à elaboração e aprova-
ção da Lei Orgânica da Cultura, durante os 
anos de 2015 e 2016, foram realizadas as 
eleições para compor os Conselhos Regionais 
de Cultura (CRCs) das regiões administrativas. 

Conforme previsto na LOC, também foi 
realizada, pela primeira vez, a eleição direta 
dos integrantes do Conselho de Cultura do 
Distrito Federal (CCDF). Instituído em outubro 
de 1989, o CCDF é órgão colegiado, de caráter 
deliberativo, consultivo, normativo e fiscali-
zador, que se configura como espaço perma-
nente de articulação e participação social nas 
políticas públicas culturais. 

As principais competências do CCDF são: 

propor políticas, programas e diretrizes, 
formular subsídios, acompanhar e avaliar as 
políticas públicas de cultura do Distrito Fe-
deral; avaliar ações e metas consolidadas no 
Plano de Cultura do Distrito Federal; deliberar 
sobre programas, processos e ações que lhe 
forem submetidos, inclusive pela Secretaria de 
Cultura.

Outro avanço que também incide sobre as 
prerrogativas do CCDF foi o do fortalecimento 
do Conselho de Administração do Fundo de 
Apoio à Cultura (CAFAC), que agora pode 
cumprir sua vocação de se debruçar sobre 
as análises relativas aos editais do fundo, 
liberando o CCDF para exercer um papel de 
formulação de políticas públicas

Além da requalificação dos conselhos, a 
Secretaria de Cultura criou outras instâncias 
de grande importância para a aproximação do 
poder público com os interesses da sociedade, 
em áreas estratégicas para a cultura: o Con-
selho de Economia Criativa do Distrito Federal 
(Conec), o Conselho de Defesa do Patrimônio 
Cultural (Condepac) e o Comitê Permamente 
do Graffiti.

O Conec atua como um colegiado con-
sultivo e propositivo ao programa Território 
Criativo, da Secretaria de Cultura, composto 
por 22 membros que promovem a integração 
de programas, projetos e ações voltadas 
ao desenvolvimento da economia criativa 
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Instâncias de participação social 
foram fortalecidas nos últimos 
quatro anos

no Distrito Federal; a cooperação técnica e 
institucional entre agentes e entes estratégi-
cos ao desenvolvimento da agenda criativa; e 
propõem elaboração de estudos, consultorias 
e pesquisas sobre o tema.

Já o Condepac, instituído inicialmente em 
1988 e posteriormente extinto, foi recriado 
pela Lei Orgânica da Cultura (LOC) como órgão 
colegiado vinculado à Secretaria de Cultura 
para tratar de temas relacionados ao registro, 
tombamento, fiscalização, proteção de bens 
culturais materiais e imateriais.

Até outubro de 2018, as atribuições do 

Condepac eram desempenhadas pelo Conse-
lho de Cultura do Distrito Federal. A partir de 
14 de novembro, o Distrito Federal passou a 
contar com esta instância colegiada específica 
com poder deliberativo, consultivo, fiscaliza-
dor e normativo para tratar especificamente 
sobre questões relativas ao patrimônio cultu-
ral do Distrito Federal.

Na primeira reunião do Conselho de Defesa 
do Patrimônio, foi deliberado, por unanimida-
de, a homologação do registro da Praça dos 
Orixás e da Festa de Iemanjá como Patrimônio 
Cultural Imaterial do Distrito Federal.
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Dialogos Culturais - Festivais
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" O Conselho de Economia 
Criativa (CONEC DF)

Bboy Papel (Alan Jhone Moreira)
Formado em Marketing pela Universidade Paulista UNIP, faz parte do 
Conselho de Economia Criativa do DF (CONEC-DF), nascido e criado na 
Ceilândia, iniciou nessa cidade sua paixão pela dança de rua (breaking), em 
meados dos anos 90. É conhecido popularmente como B.boy Papel e se tornou 
uma referência nacional do Hip Hop.

O Conselho de Economia Criativa (CONEC 
DF) traduz a sensibilidade dessa gestão da 
Secretaria de Cultura do Distrito Federal que 
reconheceu e deu grandes avanços e possi-
bilidades de desenvolvimento para o setor 
dando passos importantes que servirão de 
base para a formatação de políticas públicas 
estruturadas e eficazes para o futuro. O mais 
legal de tudo é ver que a sociedade civil teve 
espaço por meio de representantes ligados a 
essa pasta e participou dessa construção de 
forma efetiva, em que o governo local escu-
tou e trabalhou em cima das contribuições 
recebidas de todos os representantes que 
compõem esse conselho.

Hoje o CONEC DF se tornou o espaço 
de diálogo mais importante relacionado 
ao tema da nossa cidade, mostrando que o 
governo e a comunidade podem trabalhar 
juntos para gerar possibilidades para todo o 
setor criativo.

Em tão pouco tempo conseguimos 
visualizar esses avanços mostrando a com-
petência, profissionalismo e carinho que 
servidores e sociedade civil tiveram com o 
assunto. Hoje o Distrito Federal é um grande 
caldeirão de gente que usa a criatividade 
para viver, e, bem diferente do que é impreg-
nado no entendimento de pessoas leigas, a 
economia criativa é responsável por gerar 
muitos empregos e direcionar recursos e 
potencializar a criação de políticas para essa 
área, garantindo crescimento e oportunida-
des de trabalho.

Estou feliz em participar como repre-
sentante da sociedade civil e quero deixar 
os parabéns por todo o esforço feito pelos 
irmãos guerreiros envolvidos nessa missão. 
Daqui pra frente, ficamos na esperança 
de avanços, sabendo que esse pontapé foi 
importante, para temos a possibilidade de 
uma cidade referência em economia criativa.
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O Conselho de Defesa do 
Patrimônio (CONDEPAC-DF)

José Carlos Coutinho
Professor emérito da UnB, arquiteto, pós-graduado em Planejamento Urbano 
pela Universidade de Edimburgo, Escócia, especialista em  Restauração e 
Conservação de Monumentos Históricos. Integrou o Grupo de Trabalho para 
Preservação do Patrimônio Histórico e Cultural de Brasília, contribuindo para 
legislação de tombamento da Capital, levando-a à condição de Patrimônio 
Mundial e foi diretor da Diretoria do Patrimônio Histórico e Artístico 
(DEPHA), do Distrito Federal.

O CONDEPAC vem dar continuidade a 
uma luta muito antiga, da preservação dos 
valores de Brasília. Começa muito cedo essa 
luta, com o famoso bilhete de Juscelino a 
Rodrigo Melo Franco em que ele pede que se 
encontre um instrumento adequado, antes 
da inauguração de Brasília ainda, para que 
a cidade possa ser protegida de elementos 
agressivos que já se afiguravam naquela 
época e que são permanentes em certos ca-

sos. Então esse bilhete se tornou antológico, 
praticamente a ata de nascimento dessa luta 
que não cessou e tão cedo não há de cessar.

O Conselho tem por missão discutir 
mecanismos de preservação e conservação 
permanente, além de incutir o amor pela 
cidade no cidadão de Brasília. Só se preserva 
aquilo que se ama. É preciso despertar no 
jovem, nas crianças e até mesmo nos adultos 
o amor pela cidade.
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Os diálogos culturais pavimentaram a estruturação 
das políticas públicas da gestão (Foto: Andre Borges /
Agência Brasília)
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FORMAÇÃO DOS CONSELHOS REGIONAIS 
DE CULTURA: UM MARCO DA GESTÃO

Os Conselhos Regionais de Cultura (CRC) são 
espaços permanentes de articulação sobre 
o planejamento e a execução das políticas 
culturais nas regiões administrativas. Cada co-
legiado é composto por dez membros, sendo 
oito representantes da sociedade civil (agen-
tes culturais e comunidade) e dois do poder 
público. Os CRCs atuam como instâncias de 
assessoramento das administrações regionais, 
aproximando os processos de formulação e 
execução de políticas públicas aos anseios e 
necessidades de cada região administrativa. 
A iniciativa de formar os CRCs configurou um 
importante processo de ampliação do alcance 
das políticas públicas e de fortalecimento das 
identidades culturais locais.

A descentralização de políticas foi uma 
estratégia adotada pela Secretaria de Cultura 
para ampliar o acesso da comunidade cultural 
aos serviços da cultura, o que incluiu a elei-
ção dos 28 CRCs (pois três regiões optaram 
por não formá-los) e a desconcentração de 
recursos do FAC por meio de editais regiona-
lizados. As eleições dos Conselhos Regionais 
de Cultura começaram em 4 de junho de 
2016, mobilizando mais de 6 mil pessoas para 
votação em seus representantes. 

Para mobilizar e sensibilizar a comunidade 
cultural, o Conselho de Cultura do DF, junta-
mente com a Secretaria de Cultura realizou 
seminários prévios às eleições, nos quais 

eram apresentados o então anteprojeto da 
Lei Orgânica da Cultura do DF, que previa as 
instâncias de participação social, assim como 
a nova estrutura dos Conselhos Regionais de 
Cultura.

Após empossados, os Conselhos Regio-
nais de Cultura tiveram a oportunidade de 
participar de três Encontros dos Conselhos 
Regioanis de Cultura do DF, entre 2017 
e 2018. Os eventos, que ocorreram nos 
auditórios do Museu Nacional, debateram 
o papel dos CRCs formados a partir de um 
processo inédito de eleições por todas as 
regiões administrativas; a descentralização 
das políticas de cultura; e a articulação entre 
sociedade civil e poder público.

Na ocasião, conselheiros de cultura, ge-
rentes de cultura e administradores regionais 
puderam participar de atividades e oficinas 
para instrumentalizar suas ações voltadas ao 
setor cultural, além de aprofundar questões 
relativas à Lei Orgânica da Cultura (LOC), 
processos legais e formais, comunicação 
digital e Sistema de Informações e Indicado-
res Culturais.

O processo de restabelecimento dos conse-
lhos regionais foi iniciado em 2015, quando a 
Secretaria de Cultura e o Conselho de Cultura 
do DF começaram o diálogo com a sociedade 
civil para formular propostas para o fortaleci-
mento das instâncias de participação social. 
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Dessas discussões saíram uma nova resolução 
do CCDF reestruturando e regulamentando os 
CRCs, o que culminou nos seminários e nas 
eleições para conselheiros regionais de cultura 
nas RAs e que culminou nos encontros

Os conselheiros regionais também tiveram 
o desafio de elaborar de forma coletiva o 
desenho das oito macrorregiões de cultura do 
Distrito Federal. Conforme estabelecido na 

LOC, em cada macrorregião será instituído um 
Comitê Macrorregional de Cultura, formados 
por dois conselheiros de cada macrorregião 
e um conselheiro do CCDF. O objetivo é faci-
litar a interação dos conselhos regionais e o 
Conselho de Cultura, favorecendo as trocas de 
experiências entre as RAs e ampliando ainda 
mais as formas de participação social nas 
políticas culturais.
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"É preciso desanuviar!

Hellen Frida
Artivista, co-fundadora da Casa Frida, Conselheira de Cultura de São 
Sebastião, integrante do Fórum de Mulheres do DF e Entorno e da Escola de 
Teatro Político e Vídeo Popular.

As nuvens densas que acumulam sobre 
nossos corpos, seja no plano internacional, 
nacional e mesmo distrital, vão bem além de 
um corporativismo global. Dizem respeito 
à esfera dos valores éticos e dos ideais. Da 
disputa de narrativa na história e da própria 
história em si. E a cultura, no sentido de 
cultivar, tem um papel estruturante seja das 
violências postas ou das liberdades, promo-
ção de equidade e construção do bem viver. 

Essa disputa de narrativas se dá no 
campo material, mas também no campo do 
imaginário social e do simbólico, e influência 
diretamente na construção das identidades 
e territórios. A atuação da sociedade civil 
organizada, do movimento cultural como um 
todo e, sobretudo, das redes de solidariedade 
periférica, teve um papel primordial para 
que ações, projetos e políticas públicas 
fossem elaboradas no âmbito da atual 
Secretaria de Cultura, garantindo vitórias 
importantes para o Distrito Federal, saindo 
dessa ideia de corporativismo global e 
agindo localmente em micro políticas que 
precisamos registrar.

O momento quer nos impor, diferente 
do sentido antropológico do termo cultura, 
uma ascensão do capitalismo cultural 
tangenciada por uma onda fundamentalista 

que sufoca até a morte toda e qualquer outra 
forma de se lê a cultura. Quando terreiros 
são queimados aqui no DF de forma crimi-
nosa a mensagem dada é: vamos anular os 
símbolos de seu povo a ponto de apagar essa 
cultura da memória coletiva. 

Contudo, nos últimos anos, a sociedade 
civil, o movimento de cultura, e os movimen-
tos de periferias têm percebido que a escrita 
de si, a fala de si, a produção de narrativas 
biográficas e autobiográficas de indivíduos, 
coletivos, movimentos, são fundamentais 
para o registro da memória afetiva e a 
construção da história viva de nossas comu-
nidades. Essa ideia de uma narrativa oficia-
lizada que não nos inclui começa a cair por 
terra quando nos articulamos em rede, com 
o reforço de novas tecnologias, digitais como 
o Mapa nas Nuvens e o Território Criativo, ou 
as redes sociais estabelecidas pelas Casas e 
Pontos de Cultura, por exemplo. 

É fundamental nos reconhecermos nesse 
campo do simbólico para garantir a per-
manência de alguns programas e políticas 
que conquistamos: o FAC Regionalizado, o 
Conexão Cultura, o SEMINA, os Prêmios FAC 
Cultura e Cidadania, o Programa Lugar de 
Cultura, a MROSC, a Lei de Mestres e Mestras, 
o Prêmio Pontos de Cultura, entre outros.
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Aprovamos a Lei Orgânica da Cultura 
do DF, com muito trabalho, mobilização e 
participação social a partir de diversas ferra-
mentas. Agora é preciso estarmos atentas e 
fortes para sua regulamentação e execução. 

Para isso, respeitar a participação popu-
lar é princípio! Um salve pra quem vai findar 
o ano de 2018 com o Conselho de Cultura 
eleito e fortalecido, com representação de 
diversos seguimentos culturais e de diversos 
territórios. É a primeira vez que temos na 

disposição das vagas dentro do conselho a 
paridade de gênero, ações afirmativas e uma 
vaga reservada a economia criativa.

Há de termos muitos braços na luta para 
não retroceder as políticas assertivas que 
conquistamos, para não perdermos o dialogo 
entre sociedade civil, gestão e Estado, há de 
termos muitos outros braços para conquis-
tarmos mais espaços para valorizar o que há 
de mais encantador no DF: a diversidade de 
nossa gente.
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CULTURA ABRE DIÁLOGOS E PORTAS

Dois programas que se tornaram a espinha 
dorsal de uma gestão. Assim podem ser descri-
tos o Diálogos Culturais – Pensando Juntos e o 
Portas Abertas – Diálogos com a Diversidade. 
Iniciados em 2015, os programas criados ini-
cialmente para diagnosticar junto à sociedade 
os principais problemas e gargalos da política 
cultural no Distrito Federal se tornaram vetores 
da relação aberta, participativa e permanente 
entre poder público e sociedade civil.

As conversas estabelecidas com a popula-
ção do DF tinham como propósito apontamen-
tos para o futuro do cenário da cultura e do 
empreendedorismo cultural. 

O Portas Abertas consistiu em reuniões 
com os movimentos culturais e sociais, 
realizadas entre abril e maio de 2015, com 
o objetivo de promover a participação de 
representantes de diferentes segmentos da 
Diversidade Cultural do Distrito Federal, tais 
como: cultura afro-brasileira, indígena,cigana, 
urbana, popular, arte inclusiva e mulheres 
produtoras de cultura.

Já os Diálogos Culturais, previstos para 
serem realizados anualmente, tornaram-se 
permanentes. Até o fim de 2018, a Secretaria 

de Cultura ainda promovia rodadas de diálogo 
com os mais diversos setores da produção 
cultural do DF.

Os primeiros Diálogos Culturais culmi-
naram em consultas públicas para o desen-
volvimento do Plano de Cultura do Distrito 
Federal, atendendo aos três eixos de trabalho 
da gestão da secretaria: transparência, parti-
cipação social e desenvolvimento territorial a 
partir da cultura. 

Só em 2015, atingiu-se um público de 
1.303 pessoas, em 24 regiões administrativas 
visitadas; desdobrando em entrevistas com 47 
lideranças de diversos segmentos da cultura 
e recebimento de 85 contribuições on-line na 
plataforma ParticipaBR sobre os eixos prioritá-
rios e sobre o texto do Plano de Cultura. 

Os diálogos se estenderam para cada ação 
mais específica da Secretaria de Cultura tam-
bém resultando em consultas e audiências pú-
blicas para definições de políticas para Carnaval 
e para o fomento e o incentivo cultural, além de 
servir como plataforma para diálogos acerca 
dos editais públicos e, claro, para a formulação 
da Lei Orgânica da Cultura (LOC), cujo resultado 
é fruto da grande participação social.
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Gerências de Cultura como vetor de 
aproximação da gestão com a comunidade

Jad Teles
Músico, compositor, radialista, produtor cultural e gerente regional  
de Cultura de Samambaia.

Agradeço o convite desta Secretaria de 
Cultura para escrever em depoimento sobre 
a minha experiência como comunidade 
cultural neste processo pelo qual passamos 
como voluntários e conscientes na constru-
ção participativa desta gestão da cultura do 
Distrito Federal que, desde já, considero uma 
das mais importantes na democratização 
das políticas públicas de cultura desta 
Secretaria de Cultura.

Eu poderia falar sobre o impacto que cau-
sou, na produção cultural local das regiões 
administrativas, os novos e diversos Editais 
Públicos que foram promovidos com maior 
a possibilidade de acesso que se tem notícia 
daqueles que nunca tiveram a menor opor-
tunidade de financiamento de seus projetos 
com recursos públicos, destaco a revolução 
do FAC Regionalizado; ou da valorização dos 
Conselhos Regionais de Cultura, dos poucos 
que existiam à criação e fortalecimentos dos 
demais com um grande processo de eleição 
que trouxe a comunidade a participar com 
seu voto. Ou da promoção e afirmação da 
diversidade cultural e de saberes e vivências 
de grupos historicamente excluídos; da 
formação e informação que chegou a artistas 
e produtores que se recolhiam do processo 

por não acreditarem que teriam chance de 
disputa por espaços antes ocupados por 
alguns privilegiados; do fortalecimento, 
implementação e regulamentação de diver-
sos mecanismos de financiamento como a 
Lei de Incentivo e da MROSC. Bem, não teria 
espaço para falar sobre tudo, fico feliz e grato 
com o legado que esta Gestão deixará para 
nós Artistas e Produtores do Distrito Federal.

Assim, deponho especificamente sobre a 
LOC como plano mais importante, por se tra-
tar de Política de Estado, e que nos garantirá 
manter por Lei os vários avanços conquista-
dos. Tudo que a LOC compõe é resultado do 
que a comunidade cultural exigiu por anos 
do Estado no olhar macro da Cultura. Como 
Conselheiro de Cultura de Samambaia, 
participei ativamente colaborando com 
esta construção no Seminário promovido 
pela Secretaria de Cultura, Comunidade e 
Movimento Cultural do DF, tendo o FORUM 
de Cultural do DF um papel crucial nesta 
articulação. Foi um dos maiores momentos 
pelo qual passei na minha militância cultu-
ral. Dentre outros pontos importantes, posso 
destacar a oportunidade de ter colaborado 
para reafirmar a importância dos Conselhos 
Regionais de Cultura e pela conquista em Lei 



Ampliando diálogos > Transparência e participação social

63

de uma das grandes reivindicações histó-
ricas, comum a todos nós, a indicação do 
Gerente Regional de Cultura pelo Movimento 
Cultural, coordenado pelos Conselhos 
Regionais de Cultura. 

Esta pauta é a mais cara para mim, pois, 
hoje eu estou Gerente Regional de Cultura 
por minha cidade de Samambaia, encami-
nhado através deste processo com previsão 
em Lei, com a missão de pôr em prática esta 
ferramenta a partir do total conhecimento 
sobre as demandas da cultura local da 
minha cidade. Samambaia sempre teve o 

protagonismo pela força do movimento e por 
arranjos políticos, indicar seu Gerente de 
Cultura, mas agora o futuro reserva a todas 
as Regiões Administrativas através de seus 
CRCs este direito adquirido. É um grande 
feito a comemorar por gerações a frente 
deste tempo, e cada vez que um colega das 
artes tiver êxito ou ao menos a oportunidade 
de ser incluído em qualquer um desses 
avanços, eu vou lembrar que participei deste 
processo, que sou exemplo da participação 
social na construção das políticas culturais 
do meu Estado.





TERCEIRO EIXO

CULTURA  
POR TODA 
PARTE 
DEMOCRATIZAÇÃO E DESCENTRALIZAÇÃO 
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Eixo

Meimei Bastos
Poeta, atriz e arte-educadora de Ceilândia (DF)

Tinha um EIXO atravessando meu peito
tão grande que dividia a minha alma em L2
SUL e NORTE.
Uma W3 entalada na garganta virou nó.

Eles têm o Parque da Cidade,
Nós o Três Meninas,
Eles a Catedral,
Nós Santa Luzia,
Eles Sudoeste,
Nós Sol Nascente,
Eles o Lago Paranoá,
Nós Águas Lindas. 

Sou filha da Maria, 
que não é Santa e nem puta.
Nasci e me criei num paraíso que chamam de Val
e me formei na Universidade Estrutural. 
Fui batiza no Santuário dos Pajés 
por um guerreiro Fulni-ô. 

Eu não troco o meu Recanto de Riachos 
Fundos e 
Samambaias verdes pelas tuas Tesourinhas. 
Essa Brasília não é minha. 
Porque eu não sou planalto, eu sou  
PERIFERIA! 
Porque eu não sou concreto, eu sou 
QUEBRADA!



Coletivos, bandas e artistas dos mais diversos gêneros 
participaram de chamamentos públicos para compor as 
programações oficiais da cidade (Foto: Tony Winston, 
Agência Brasília)
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CHAMAMENTOS PÚBLICOS 

Nos últimos quatro anos, a Secretaria de 
Cultura do Distrito Federal tem investido como 
nunca na democratização e descentralização 
do acesso à cultura. A Lei Orgânica da Cultura 
(LOC) – marco regulador do setor, sancionada 
em 2017 – traz como uma de suas principais 
diretrizes a descentralização dos recursos e 
atividades culturais, levando mais iniciativas 
para as regiões administrativas do DF.

Nessa perspectiva, desde 2015 a secreta-
ria passa a realizar atividades e ações culturais 
contando com artistas da cidade selecionados 
por meio de editais de chamamento público. 
Desta forma, a pasta tem adotado uma postu-
ra de privilegiar, na programação do calendário 
oficial de atividades culturais, as produções 
artísticas locais escolhidas de forma a demo-
cratizar a participação e tornar mais transpa-
rente a seleção para eventos.

Foram realizados chamamentos públicos 
para compor a programação dos mais variados 
eventos, de diversas linguagens, dentre eles: 
Réveillon, Carnaval, Aniversário de Brasília, 
Brasília Junina, Brasília Cênica (voltado a 
espaços culturais), Rock Ecologia, Circuito 

de Atividades Circenses, programação oficial 
da Casa do Cantador (Sexta do Repente e 
Sabadão do Forró), Cidade Graffiti, Festival de 
Música Gospel, Brasília de Todas as Culturas, 
dentre outros.

Além disso, a programação desses gran-
des eventos deixou de ser exclusividade dos 
moradores do Plano Piloto e se expandiu para 
várias regiões administrativas. Com isso, toda 
a população do DF, de todas as idades, passou 
a ter oportunidade de fazer parte desta agen-
da cultural sem precisar se deslocar grandes 
distâncias. 

As cidades do DF também ganharam uma 
nova perspectiva no segmento cultural com 
a significativa ampliação do incentivo às 
produções artísticas locais. A partir de 2016, 
o Fundo de Apoio a Cultura (FAC) passou a ter 
um olhar especial para a cena artística que 
acontece fora do Plano Piloto, com a criação 
do edital Regionalizado. Assim, artistas e 
produtores culturais de regiões administrati-
vas que nunca haviam sido contemplados com 
financiamento público também passaram a 
receber incentivos financeiros.

Coletivos, bandas e artistas dos mais 
diversos gêneros participaram de 

chamamentos públicos para compor as 
programações oficiais da cidade.jpg
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Uma mãozinha para o artista independente

Karen Parreira
Vióleta Produções 

O processo de chamamento público facilitou 
bastante o acesso do artista independente 
aos grandes eventos promovidos pela 
Secretaria de Cultural, principalmente para 
nós que representamos a cultura popular. A 
Viólêta Produções tem hoje a exclusividade 
com 8 duplas/solos violeiros e os representa 
juntamente ao FAC e ao SISCULT, bem como 
em plataformas digitais no lançamento de 
novos trabalhos musicais.

Os editais de ampla concorrência nos 
permitiram ter a chance a uma vaga para 
a realização de shows e contemplação em 
projetos culturais perante outros artistas, 

que inclusive tem mais tempo de carreira 
que nós.

Eu enquanto produtora, achei bastante 
válido o processo de chamamento que em 
minha opinião facilitou bastante o firma-
mento de minha carreira solo dentro do 
Distrito Federal.

Principalmente nos anos de 2017 e 2018, 
nós da Viólêta Produções tivemos a oportu-
nidade de produzir novos produtos (CDs e 
DVDs patrocinados pelo FAC) e circular por 
diversas RAs do Distrito Federal fazendo 
shows e assim lançando os trabalhos para 
novos públicos.
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REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS  

A Secretaria de Cultura do Distrito Federal in-
verteu a lógica da produção e apoio a eventos 
a partir de 2015. O objetivo já não eram mais 
trazer artistas arrasta-multidões por grandes 
cachês, como era prática comum na casa. A 
estratégia, portanto, considerando também o 
período de austeridade vivido nos primeiros 
anos da gestão, foi o de qualificar a realização 
e promoção de eventos construindo um legado 
para a cidade, colocando em prática os novos 
instrumentos de gestão conquistados e tendo 
como norte uma política pública sustentável e 
de Estado.

As atividades do calendário oficial de 
eventos, por exemplo, foram realizadas com 
esta postura: valorização do artista local, 

fomento da cadeia produtiva, descentralização 
das atividades e das linguagens. Os resultados 
puderam ser observados no Carnaval de Brasí-
lia, maior, mais espontâneo e mais diverso; no 
Aniversário de Brasília, que levou atividades 
para além do Plano Piloto e abraçou a plurali-
dade das nossas artes e dos nossos territórios 
e patrimônios; no Réveillon, fortalecendo a 
celebração na Praça dos Orixás e abrindo es-
paço para a produção local, incluindo oficinas 
formativas e feira de criatividade na Praça do 
Museu Nacional.

Para além das datas tradicionais, a Secre-
taria de Cultura realizou e apoiou eventos dos 
mais diversos portes e modelos.

REALIZAÇÕES

 » Brasília Cênica
 » Circuito do Atividades Circenses
 » Porão do Rock
 » Ferrock Festival
 » Festival de Cinema de Taguatinga
 » Quarta Dimensão
 » Revista Traços
 » Sarau da Ponta da Asa
 » Homenagem a Dona 

Gracinha da Sanfona

 » Sabadão do Forró e Sexta do 
Repente na Casa do Cantador

 » XVII Encontro de Violeiros
 » Yo Music!
 » Noite Cultural T –Bone
 » Tenho mais discos que amigos
 » Festival Periferia 360º
 » Programação e projeto educativo 

do Clube do Choro
 » Seminários de capacitação em 

acessibilidade cultural
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 » Circuito Brasília Junina
 » Projeto Rock Ecologia
 » Caravanas de autodeclaração 

de pontos de cultura
 » Encontro da Rede de Pontos e 

Pontões de Cultura do DF
 » Virada do Cerrado
 » Poderes da Arte
 » Encontro de grafite do DF
 » Exposição Arte e Sensibilidade
 » Realização de programação 

alusiva ao Dia do Cigano

 » Realização e apoio à eventos 
voltados à promoção da cultura 
gospel: Avivar Hip Hop

 » Festival de Música Gospel
 » Paradas LGBTs
 » Dia da Visibilidade Lésbica
 » Dia da Diversidade Cultural 

na luta contra HIV/AIDS
 » Exposição Olhares
 » Primeiro Circuito de Feiras 

do Livro do DF
 » Realização de atividade cultural 

na Casa Abrigo do DF

APOIOS

 » Conferência Conjunta dos 
Direitos Humanos

 » Circuito de Feiras e Mostras 
Culturais da reforma Agrária

 » Festival Sai da Lata
 » Circulo de Samba
 » Projeto 10 Anos de Samba
 » Festival São Batuque
 » 1º Festival de viola caipira do cerrado
 » Dia Mundial do Skate
 » Caravana das Histórias
 » XI Encontro Cultural
 » Fest Ruas
 » Hip Hop Solidário
 » Março de Todas as Mulheres – Elas 

cantam pela igualdade de direitos
 » Festival Satélite061
 » Encontro de B-boys e B-girls do DF

 » Caravana Cultural – Quilombos 
da Liberdade

 » Festival Namastê
 » Via Sacra dos Surdos
 » Ação Social Jovens com Atitude
 » Elemento 5
 » Metamorfose
 » Salvaguardando o Patrimônio 

Cultural de Brasília
 » Roda de Samba Vai à Escola
 » Via Sacra de Planaltina
 » Exposição Multimídia Sobre o Lixo 

Consumo e Impermanência
 » Mossoro Dayo
 » Educarte
 » Oficinas das Artes
 » Feira Cultural de Ceilândia
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O Dia do Samba, na Prainha, 
foi uma das atividades inéditas 
celebradas em 2017.
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Dia do Samba, 
30/12/2018, 
Prainha

Dia do Samba, 
30/12/2018, 
Prainha



Cultura por toda parte > Democratização e Descentralização

77

Lazer das Quebradas 
2016. Casa do 
Cantador

Lazer das Quebradas 
2016. Casa do 
Cantador
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O legado do chorinho

Reco do Bandolim
compositor, jornalista, radialista e produtor cultural, além de fundador da 
Escola Brasileira de Choro Raphael Rabello.

A relação do Clube do Choro de Brasília e da 
Escola Brasileira de Choro Raphael Rabello 
com o Governo do Distrito Federal e, parti-
cularmente, com a Secretaria de Cultura, no 
quadriênio 2015/2018, pode ser avaliada 
como produtiva e deixará, sem dúvida, um 
saldo positivo.

Destacamos, entre outras ações, o 
apoio da Secretaria de Cultura às emendas 
parlamentares que permitiram a criação e 
implementação do bem sucedido projeto 
“Música na Escola”, que trouxe ao Clube do 
Choro mais de 3.500 alunos da rede pública 
de ensino para assistirem às aulas práticas 
sobre a História do Choro, além de terem 
contato direto com músicos e instrumentos 
que caracterizam o gênero.

Mais do que abrir a possibilidade de des-
pertar futuras vocações, o projeto “Música 
na Escola” deu às crianças a noção da 
importância de conhecer e cultivar nossos 

mais genuínos valores culturais e artísticos, 
como é o Choro. Um gênero que, mesmo 
sem grande espaço na mídia e, portanto, 
insuficientemente conhecido pela própria 
juventude brasileira, conseguiu despertar 
nelas reações de curiosidade, alegria e 
encantamento.

O apoio da Secretaria de Cultura foi 
decisivo para que o Clube do Choro de 
Brasília participasse do Festival do Choro 
realizado pelo coirmão Clube do Choro de 
Paris (França) um evento que mais uma vez 
deixou claro o grande interesse que o gênero 
provoca entre os músicos e o público euro-
peu de maneira geral.

A viagem foi complementada com uma 
apresentação na lendária Casa do Fado 
em Lisboa, templo sagrado das tradições 
culturais de Portugal e que somente é aberto 
a outros gêneros musicais em ocasiões 
excepcionais.
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PROJETO ASAS: UMA REFERÊNCIA 
NO SISTEMA PRISIONAL

O Projeto Asas nasceu de uma parceria da 
Secretaria de Cultura do DF com a Secretaria 
de Justiça e Cidadania do DF, que realizou 
atividades culturais na Penitenciária Femi-
nina do DF. Por meio do projeto foi possível 
conhecer os diversos talentos das mulheres 
internas, que afirmaram se sentir encorajadas 
a alimentar suas potencialidades. 

Foram realizadas oito edições com uma 
programação diversificada que buscou des-
pertar os talentos das mulheres lá presentes. 

Sarau musicado, cineclube, workshop de 
dança de salão, oficina para mães e bebês, 
batalha de poesia, workshop de dança de rua, 
contação de histórias, concerto da Orquestra 
Sinfônica do Teatro Nacional Claudio Santoro e 
exposição de fotografias ofereceram variados 
estímulos à criatividade das internas.

O projeto de empoderamento feminino pela 
vida da arte e da cultura tornou o Asas um 
programa de referência no sistema prisional 
do Distrito Federal.
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Festival de Brasília do Cinema Brasileiro completou 
meio século de reflexão e propostas para o cinema 
nacional (Foto Rômulo Juracy, SECDF).
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FESTIVAL DE BRASÍLIA  
DO CINEMA BRASILEIRO 

O Festival de Brasília do Cinema Brasileiro, 
maior e mais tradicional vitrine de promoção e 
exibição do cinema nacional no país, atraves-
sou seu primeiro século de existência com um 
olhar para os arranjos futuros do audiovisual, 
sem perder sua ligação histórica com a me-
mória e o passado da produção audiovisual 
brasileira. 

Como parte fundamental para o desenvol-
vimento da política do Audiovisual do Distrito 
Federal, o Festival de Brasília não apenas 
inovou nas discussões, nas seleções de obras 
seminais e provocativa para o pensamento e 
a fruição artística brasileira, como também foi 
um marco em modelo de gestão de política 
pública. 

Pela primeira vez o Festival de Brasília do 
Cinema Brasileiro, em suas edições de nú-
mero 50 e 51, foi gerido por meio de parceria 
MROSC, para a participação social na gestão 
dessa atividade que é parte do calendário 
oficial do DF. Foi visível a tomada de fôlego 
artístico, executivo e operacional do evento. 
Cresceu em formato, duração e abrangência, 

descentralizado em 13 regiões administra-
tivas, trazendo como diferencial, para além 
da mostra competitiva, as programações do 
Ambiente de Mercado (voltado para profis-
sionais do setor), a mostra Futuro Brasil (que 
permite às produções prospectarem apoios e 
parcerias internacionais) e os prêmios inéditos 
Leila Diniz e Zózimo Bulbul, de reconheci-
mento a mulheres profissionais do cinema 
e a iniciativas voltadas ao cinema negro, 
respectivamente. 

Além disso, o festival abraçou o Festival 
Universitário e fortaleceu a Mostra Brasília 
e o Festival de Curtas das Escolas Públicas. 
A Lei 13.019/2014 - Marco Regulatório das 
Organizações da Sociedade Civil, e o Decreto 
Distrital 37.843/2016 que a regulamenta, são 
importantes ferramentas da gestão cultural da 
cidade, e não apenas para Festival de Brasília. 
A partir do edital, da seleção pública e do Ter-
mo de Colaboração (com o Plano de Trabalho 
construído conjuntamente), ampliou-se efeti-
vamente o controle social e a otimização dos 
recursos públicos na realização da atividade.
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Festival fortaleceu e conferiu 
protagonismo ao cinema negro

Viviane Ferreira
Cineasta

Construir um setor audiovisual nacional vi-
sando equidade e acesso e fruição de direitos 
entre todos os seguimentos da sociedade 
exige disposição para o diálogo, coragem 
para estabelecer pontes e serenidade para 
ajustar arestas e aprimorar cada passo da 
trajetória. Essa tarefa árdua só é possível se 
temos sociedade civil e poder públicos em 
constante atuação cooperativa. 

Nos últimos três anos o Audiovisual 
Negro Brasileiro pode experienciar essa 
relação com o Governo do Distrito Federal e 
a Direção do Festival de Brasília. Em 2016, 
ano de nascimento da APAN-Associação 
dos Profissionais do Audiovisual Negro, 
estivemos no festival dialogando com seu 
público, direção e apoiadores sobre o status 
da presença do cinema negro e cinema 
Indigena naquele espaço. Essa ação culmi-
nou na possibilidade de construirmos no ano 

de 2017 um diálogo em torno das Políticas 
de Ações Afirmativas é uma mudança no 
paradigma curatorial do festival, colocando 
na tela a diversidade do cinema nacional, 
contrariando o status quo cinematográfico 
no país. Em 2018, pudemos ver a semente 
germinar e desabrochar no lindo fruto 
que é o prêmio Zozimo Bulbul entre os 
candangos ofertados pelo festival, com fim 
em ressaltar a inovação estética e narrativa 
no Audiovisual Negro do país. Não temos 
dúvidas que há muito a ser aprimorado e 
construído. Mas tenho certeza que naquele 
espaço os alicerces estão fincados, a alvena-
ria levantada, e seguimos rumo ao reboque e 
escolha estética do revestimento. Ter cora-
gem de construir diálogos de fortalecimento 
das diversidades no Audiovisual Negro é ter 
coragem de contribuir com a consolidação 
de uma sociedade forte e democrática.
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As edições mais ambiciosas e 
inovadoras do Festival de Brasília

João Paulo Procópio
Cineasta

Acredito que para um conjunto de pro-
fissionais do audiovisual do DF, o Festival 
de Brasília do Cinema Brasileiro tem uma 
importância de fundamento dentro de 
nossas buscas pessoais, de encontro com as 
nossas vocações. E certamente por isso tanto 
zelo e tantas lutas para manter as caracterís-
ticas que asseguram identidade ao Festival, 
e também tantas construções ao longo dos 
anos pelos avanços necessários a um evento 
que se pretende manter relevante.

Testemunhamos nesse meio século de 
Festival acertos e erros. Acompanho de 
perto essa dinâmica há duas décadas, como 
cinéfilo e cineasta, e não é exagero dizer que 
dentro desse período o Festival de Brasília 
experimentou em 2017 e 2018, na gestão do 
secretário de cultura Guilherme Reis e suas 
equipes, as mais ambiciosas, inovadoras e 
exitosas edições de sua história, consagran-

do conceitos, olhares e trocas que encheram 
o audiovisual brasileiro de expectativa ao 
resgatar ao Festival de Brasília do Cinema 
Brasileiro, enfim, sua merecida relevância 
como uma das principais janelas de exibição 
do audiovisual produzido no país. 

Graças à profissionalização dos quadros 
dentro da Secretaria de Cultura do DF, as 
melhores práticas em Festivais de Cinema 
do mundo foram experimentadas a Brasília, 
em sinergia íntima com o crescente e insti-
gante momento da produção audiovisual do 
país, tornando-se assim também, mais uma 
vez, um importante palco de resistência ao 
contexto político que vivemos atualmente. 
Um marco histórico, sem sombra de dúvidas, 
para o DF e para o audiovisual brasileiro.





Orquestra Sinfônica do Teatro 
Nacional Claudio Santoro. 
Circulação por todo o DF.
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ORQUESTRA SINFÔNICA DO TEATRO 
NACIONAL CLAUDIO SANTORO

A Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional 
Claudio Santoro encerrou sua última tempo-
rada da gestão, em 2018, com um total de 
90 apresentações, realizadas de fevereiro a 
dezembro, reunindo um público de mais de 60 
mil pessoas. Os concertos tiveram repertório 
bastante diversificado, transitando entre 
clássicos eruditos de compositores nacionais e 
internacionais (Beethoven, Tchaikovsky, Schu-
bert, Bach, Dvořák, Mozart, Mahler, Brahms, 
Stravinsky, Claudio Santoro, Villa-Lobos entre 
outros), música popular brasileira, canções 
infantis, rock n’roll e trilhas de cinema.

Mas a grande marca deixada pela Orques-
tra Sinfônica neste período dos últimos quatro 
anos foi a de descentralização das ações. 
Além das apresentações no Cine Brasília, a 
Orquestra Sinfônica percorreu muitas outras 
casas de espetáculo da cidade, como o Centro 
de Convenções Ulysses Guimarães, a Funarte, 
o Teatro dos Bancários, o Centro Cultural 
Banco do Brasil (CCBB) e o Teatro Pedro 
Calmon. A Orquestra Claudio Santoro também 
se apresentou em instituições públicas como o 
Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal 

(CBMDF), Ministério da Justiça, e templos 
religiosos, como a Igrejinha, o Santuário Dom 
Bosco e a Igreja Adventista Central de Brasília.

Mas, na perspectiva de diversificar a sua 
atuação e se aproximar de novos públicos, a 
Orquestra Sinfônica realizou concertos gra-
tuitos ao ar livre, a exemplo da apresentação 
no Parque Ecológico Águas Claras, em abril, 
que reuniu cerca de 3 mil pessoas. O projeto 
Concertos Didáticos contemplou mais de 2 mil 
crianças e adolescentes, em quatro apresen-
tações no Cine Brasília. Durante os Concertos 
Didáticos, estudantes de escolas públicas 
do DF acompanham o ensaio da orquestra 
sinfônica e podem conversar com o maestro 
e os músicos para aprender mais sobre os 
instrumentos e a música orquestral.

Em 2017, a Orquestra realizou uma série 
de concertos nos restaurantes comunitários 
e, em 2018, encerrou o ano com uma bonita 
e emocionante parceria entre as secretarias 
de Cultura e Saúde, com o audacioso projeto 
Concertos da Saúde. De julho a dezembro os 
músicos da Orquestra Sinfônica do Teatro 
Nacional percorreram 19 hospitais do Distrito 
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Federal, realizando concertos de câmara 
especiais para os pacientes, familiares e 
profissionais de saúde.

Além de uma importante ação para demo-
cratização da cultura, o projeto Concertos da 
Saúde se configura como atividade terapêutica 
porque contribuiu para amenizar a tensão e o 
estresse característicos dos ambientes hospi-
talares, colaborando com o bem-estar físico e 
mental dos pacientes e familiares.

O ponto alto da ação este ano foi o con-
certo realizado no Instituto Hospital de Base, 

o maior hospital público do Distrito Federal. 
Além do concerto sinfônico ao ar livre, no 
jardim do hospital, os cerca de 80 músicos 
que participaram da ação se deslocaram em 
pequenos grupos pelas dependências da 
unidade, passando pelos ambulatórios e áreas 
de internação. Foram formadas composições 
de quartetos de cordas (violinos, violoncelo e 
viola), metais (trombone, trompete, trompas) 
e sopros (clarinete, fagote, flauta e oboé); trio 
de jazz (contrabaixo, trompete e percussão); e 
duos de violinos.
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RÁDIO CULTURA FM

Inaugurada no Aniversário de 28 anos de 
Brasília, em 21 de abril de 1988, a Rádio 
Cultura 100,9 FM é um veículo de comunica-
ção de grande importância na cidade. Além de 
incentivar o acesso e a produção cultural no 
DF, oferece informações culturais e educativas 
à população local. 

Devido à histórica falta de atenção aos 
modelos de gestão e ao compromisso público 
da rádio, a Secretaria de Cultura do Distrito 
Federal avançou na proposição de um marco 
legal para o melhor funcionamento deste 
equipamento cultural, com a publicação da 
Política de Valorização da Rádio Cultura.

O decreto tem a finalidade de ampliar a 
participação social na programação da Rádio 
Cultura FM, modernizar a gestão e promover a 
articulação em rede com emissoras públicas e 
comunitárias de radiodifusão.

A primeira ação desenvolvida após a 
instituição da nova legislação foi a criação 
do Conselho Curatorial da Rádio Cultural. 
Formado por oitos membros, o conselho é 
paritário, ou seja, congrega o mesmo número 
de representantes da sociedade civil e do 
poder público. Com funções consultivas e 
deliberativas, o Conselho Curatorial da Rádio 
Cultura irá garantir direito à informação de 
qualidade e à liberdade de expressão como 
forma de promoção da cidadania. 

A democratização da participação po-
pular será garantida através de ações como 
chamamentos públicos para a realização de 

parcerias com organizações da sociedade 
civil e com a participação de colaboradores 
voluntários na programação. Com o Conse-
lho Curatorial da Rádio Cultura, espera-se 
aumentar o poder de alcance do veículo na 
sociedade e preservar seus princípios e a sua 
autonomia. 

Com o conselho à frente, a Rádio Cultura 
lançou em dezembro de 2018 aviso público 
para formação de um banco de voluntariado 
da Rádio Cultura, no qual poderá contar 
com artistas, radialistas e demais pessoas 
interessadas da sociedade civil que queiram 
apresentar projetos para serem veiculados 
pela rádio, formalizando e regulamentando o 
processo de voluntariado do equipamento.

Rádio Cultura 
ganhou casa nova 
e uma política 
para garantir o 
cumprimento de 
sua vocação
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Réveillon Brasília 
2018. Foto Junior 
Aragão, SECDF.

Réveillon Brasília 
2018. Alcione.

Pág. anterior: 
Réveillon Brasília 
2018. Fotos Junior 
Aragão, SECDF.
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PARQUE AUDIOVISUAL 

Em setembro de 2017, a Secretaria de Cultura 
do Distrito Federal publicou o decreto com as 
diretrizes da política do novo Parque Audiovi-
sual de Brasília, que conterá em sua estrutura 
o desativado Polo de Cinema e Vídeo Grande 
Otelo. Para tanto foi feita assinatura do termo 
de cessão do terreno onde será construído o 
parque, localizado no lote 1 do Polo 4, de 15 
hectares, no Setor de Clubes Esportivos Sul 
(trecho 3), próximo ao Centro Cultural Banco 
do Brasil (CCBB).

Com 147 mil metros quadrados, o novo 
parque audiovisual terá estúdios, salas de 
cinema, núcleos de animação, efeitos espe-
ciais e infraestrutura moderna para produções 
de diferentes formatos como games, filmes e 
séries.

De posse do terreno, a Secretaria de 
Cultura iniciou os estudos para elaboração dos 
projetos técnico, arquitetônico e urbanístico 
do Parque Audiovisual, considerando também 
os aspectos econômicos, jurídicos, administra-
tivos e a política de uso do local. A expectativa 
é, ainda este ano, concluir o escopo do projeto 
básico do empreendimento e debatê-lo com 
a sociedade civil, em audiências e consultas 
públicas. Como se trata de um projeto arquite-
tônico inovador e de grande porte, a Secretaria 

de Cultura contará com apoio de profissionais 
com larga experiência na área em consultorias 
para elaboração dos projetos.

Em setembro de 2018, a Secretaria de 
Cultura e a Terracap firmaram acordo de coo-
peração para elaboração dos projetos técnico, 
arquitetônico e urbanístico deste arrojado 
empreendimento, considerando os aspectos 
econômicos, jurídicos, administrativos e a 
política de uso do local. O acordo prevê con-
tratação de consultorias especializadas para 
definição das instalações que vão compor o 
Parque Audiovisual e também da modelagem 
de negócios das parcerias público-privadas 
que viabilizarão financeiramente a sustentabi-
lidade do parque. 

O setor do audiovisual do Distrito Federal 
ganhou na atual gestão conjunto de ações que 
requalificaram o Festival de Brasília do Cinema 
Brasileiro e proporcionaram investimentos 
recordes na produção de cinema e obras 
televisivas. Outro importante avanço para a 
área foi a instituição da Brasília Film Comission 
e do Parque Audiovisual de Brasília, num 
planejamento que prevê a futura criação da 
Brasília Filmes, empresa pública voltada para 
o setor audiovisual.
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O novo polo de cinema

Cibele Amaral
Cineasta, produtora e atriz

Tenho visto muitas mudanças boas 
acontecerem, ao longo dos últimos anos, 
para o setor Audiovisual. Uma delas foi a 
destinação de um terreno, em área nobre 
do Plano Piloto, para a construção do Novo 
Polo Audiovisual. O setor, sempre associado 
ao que há de mais moderno em economia 
criativa e tecnologia de ponta, precisava 
desse passo para fortalecer o DF como 
centro produtor de conteúdo e fornecedor de 
serviços para as regiões Centro Oeste, Norte 
e Nordeste. Vocação que já existe desde a 
década de 90.

A Secretaria de Cultura teve o cuidado 
de deixar plantadas as raízes para a efetiva 
implantação do Novo Pólo Audiovisual, 

garantindo a destinação do terreno e apre-
sentando projeto embrionário com sugestão 
de modelo arquitetônico e de atividades para 
o setor, além de gestão que seja sustentável e 
duradoura.

Pessoalmente, acho importante que o 
Novo Polo seja também um evento per-
manente; que abrigue Mercados, Mostras, 
Exibições, Gastronomia, Formação e troca 
de experiências. Brasília já tem um calen-
dário forte para o Audiovisual, mas não 
muito amplo. O Novo Polo, localizado em 
área estratégica para a agenda cultural da 
cidade, pode se tornar um ponto importante 
para o brasiliense e para o turista que visita 
Brasília.
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Parque Audiovisual à vista 

Renato Barbieri
Cineasta

Temos muito a comemorar no campo da 
produção audiovisual com a gestão do 
Governo de Brasília que finda sua jornada no 
final de 2018 e que teve à frente o Secretário 
de Cultura Guilherme Reis. Dois exemplos 
notáveis: os aprimoramentos estruturantes 
do FAC, com o expressivo crescimento nos 
recursos investidos, somados aos da linha 
“Arranjos Regionais” da ANCINE, e o “evento 
de Mercado”, no Festival de Brasília, que criou 
oportunidades promissoras de novos horizon-
tes para os elos da cadeia produtiva do setor. 

Mas, a meu ver, a mais importante 
conquista do setor audiovisual nessa 
gestão foi uma grande aposta no futuro: o 
lançamento das bases para a criação do 
Parque Audiovisual de Brasília. Trata-se de 
uma Política de Estado arrojada, que deve 
ser conduzida com inteligência estratégica 
pelas gestões subsequentes, sejam elas 
da orientação partidária que forem, e que 
poderá transformar Brasília em um dos mais 
robustos parques da Indústria Audiovisual 
do Brasil. 

Quando falamos de “indústria audiovi-
sual”, estamos falando de uma produção 
audiovisual que atende às demandas do 

mercado nacional, mas que também venha a 
atender às demandas do mercado mundial. 
A indústria audiovisual é uma atividade 
econômica pujante, das que mais crescem 
em todo mundo. Basta dizer que no Brasil o 
setor audiovisual se tornou mais forte que 
a indústria automobilística e, pasmem!, a 
indústria farmacêutica, dois gigantes históri-
cos. A demanda mundial por “boas histórias 
bem contadas” em filmes e séries de TV é 
exponencialmente crescente. Não à toa, os 
investimentos da Netflix e da Amazon em 
produções nacionais para suas programa-
ções se tornam cada vez mais expressivos. 

Brasília tem uma história pioneira ligada 
ao Cinema: aqui foi criada a primeira facul-
dade de cinema do Brasil (claro, na UnB) e 
aqui foi criado o primeiro festival de cinema 
do Brasil (claro, o Festival de Brasília). O 
Cinema de Brasília está mais atuante do 
que nunca e vem conquistando prestígio e 
mercado de forma crescente. Com a imple-
mentação do Parque Audiovisual de Brasília, 
não tenho dúvida que em um futuro próximo 
as telas de cinema e TV ao redor do mundo 
estarão emocionando públicos diversos com 
imagens produzidas pelo Cinema de Brasília.



Brasília agora pode ser explorada por equipes de filmagem sem burocracia (Foto Lula Lopes, SETULDF).
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FILM COMMISSION AMPLIA VOCAÇÃO DE 
BRASÍLIA AO IMAGINÁRIO AUDIOVISUAL

A efervescente cena audiovisual de Brasília não 
poderia passar nem mesmo mais um ano sequer 
sem a tão esperada criação da Brasília Film 
Comission, consolidada para a alegria do setor e 
também para o bem do desenvolvimento cultu-
ral, turístico e econômico do Distrito Federal.

A Brasília Film Commission se insere no es-
copo da Política de Estímulo a Filmagens no DF e 

é uma instituição que visa o desenvolvimento da 
produção audiovisual na cidade, nos moldes das 
grandes capitais mundiais do cinema. A comis-
são surge de um compromisso de uma política 
pública mais ampla para o audiovisual do GDF e 
foi criada a partir de consultorias e diagnósticos 
de experiências nacionais e internacionais bem 
sucedidas, apoiadas pela Unesco.
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Atualmente, o processo de liberação de 
filmagens em Brasília é burocrático e impre-
visível. Através da Brasília Film Comission, é 
possível autorizar o uso de espaços públicos 
para filmagens, coordenar a agenda de gra-
vações, definir a política de preços públicos, 
descontos e isenções, entre outras ações 
pertinentes à criação audiovisual. Para isso, 
conta com o apoio político de várias instâncias 
e com a integração de áreas responsáveis por 
tráfego, segurança pública, parques e adminis-
trações regionais.  

Afim de dar materialidade à Brasília Film 
Comission, uma plataforma online para Cadas-
tro Único de pedidos de filmagens será desen-
volvida com cooperação técnica da SPCine, 
responsável pela São Paulo Film Comission, e 
parceria da Codeplan, que desenvolveu, junto 
à Secretaria de Cultura do DF, o ID Cultura.

Outras premissas incluídas no decreto 
incluem regulamentar a lei 769/94, que 
cede espaços públicos para fluxo específico 
de filmagens e estabelecer acordos com 
órgãos federais como a ANCINE e o MINc. 
Os eventos em Brasília continuarão sendo 
executados com autorização das administra-
ções regionais e suas agendas de realizações, 
na data das filmagens, serão consultadas 

pela Brasília Film Commission, tendo prazos 
definidos para retorno, bem como para outros 
parceiros do governo.

O 51° Festival de Brasília e o 2° Ambiente 
de Mercado tiveram papel indutor importante 
nesse processo, não apenas através do Semi-
nário Internacional de Film Commission, mas 
também com a oficina de film commission, 
ministrada pela Tammy Weiss (que coordenou 
a implantação da São Paulo Film Commission, 
na SPCine), e que contou com a participação, 
dentre outros alunos, de 12 servidores de 
diversas áreas da gestão pública no DF, de 
maneira a sensibilizar múltiplas áreas do 
governo sobre a conveniência e oportunidade 
estratégica da implantação da Brasília Film 
Commission.

Nos últimos cinco anos, observou-se um 
crescimento de cerca de 400% dos investi-
mentos federais na produção audiovisual no 
DF. Além de contribuir para o bem estar cultu-
ral da população, que se vê representada nas 
telas, o Brasília Film Comission tem o poder de 
impulsionar este crescimento e a economia, 
ao gerar empregos e desenvolver talentos 
locais, e incentivar o turismo na capital federal 
atraindo produções de outras partes do país e 
do mundo.
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Um sonho antigo do setor 
audiovisual brasiliense

Alfredo Manevy
Pesquisador e professor de cinema e audiovisual, gestor responsável pela 
implantação da SPcine em São Paulo

Tive a satisfação de colaborar tecnicamente 
com a elaboração da Film Commission 
do Distrito Federal. Sonho antigo do setor 
audiovisual brasiliense, almejada há duas 
décadas, esta política pública encontrou 
na Secretaria de Cultura um acolhimento 
chave para sua real efetivação. Avançou-se 
– em pouco menos de um ano de trabalho 
– no importante desenho e publicação 
do Decreto regulamentador que facilita 
as filmagens em Brasília e torna a cidade 
amigável para a produção audiovisual local, 
nacional e internacional. 

O decreto institucionaliza conquistas 
fundamentais: cria a autoridade audiovisual 
do DF, estabelece prazos máximos para a de-

volutiva que o produtor precisa ter e cria um 
cadastro único, capaz de gerar indicadores 
sólidos sobre o desenvolvimento do audio-
visual. Um legado institucional importante 
para o audiovisual e a cultura. O empenho da 
equipe da Secretaria e do setor audiovisual 
do DF – nessa construção conjunta – foi o 
que permitiu que se avançasse em tão pouco 
tempo. 

Ao lado de outras medidas estruturantes 
da política audiovisual do DF, a implantação 
oficial da Film Commission foi um passo 
importante para consolidar uma política 
pública cultural de Estado, com visão de 
longo prazo e compromisso com resultados.
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REDE DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS 
E MALA DO LIVRO

As Bibliotecas Públicas do Distrito Federal 
estão vinculadas tecnicamente e operacio-
nalmente à Secretaria de Estado Cultura do 
Distrito Federal, sendo acompanhadas pela 
Diretoria de Sistemas de Bibliotecas por meio 
do Decreto 17. 684 de 08/09/2016. O decreto 
estabelece uma Gestão Compartilhada com as 
Administrações Regionais do Distrito Federal.

Mas o que se viu durante os quatro anos 
desta gestão, de 2015 a 2018, foram ações 
continuadas e políticas descentralizadas para 
o fomento das bibliotecas, do livro, da leitura, 
da literatura e da oralidade.

O primeiro passo foi criar não uma nova 
Feira do Livro, mas um Circuito de Feiras do 

Livros. Com um trajeto itinerante de palestras, 
contação de histórias, rodas de leitura e muita 
programação artística e cultural, o circuito per-
correu nove regiões administrativas em 2016.

Por meio dos mecanismos de incentivo e 
fomento à cultura, a secretaria apoiou ainda a 
realização de projetos basilares para o estímulo 
à leitura, como a Jornada Literária e a Jornadi-
nha Literária, ambas apoiadas pelo FAC.

No âmbito das bibliotecas, a Secretaria 
de Cultura renovou acervo do programa Mala 
do Livro e abasteceu todas as unidades do 
Sistema de Bibliotecas Públicas do DF. Para 
além da distribuição dos livros, a secretaria 
capacitou agentes de leitura que atuam na 

Livros arrecadados pela 
secretaria abasteceram Mala 
do Livro e bibliotecas públicas 
do DF (Foto Pedro Ventura, 
Agência Brasília)
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rede pública de ensino e nas bibliotecas.
Do investimento em estrutura, 11 bibliote-

cas receberam conexão de internet, a Biblio-
teca Nacional de Brasília teve todo sistema de 
ar-condicionado e os elevadores recuperados, 

e a Biblioteca Pública de Brasília (312/313 
Sul) foi totalmente reformada pela primeira 
vez, ganhando um espaço dedicado às crian-
ças e um novo acervo. 

 Bibliotecas Nº total do 
acervo Frequência de usuários

  2015-2018 2015 2016 2017 2018 Total

Águas Claras 9.943 15.490 8.599 7.731 6.498 38.318

Braille Dorina Nowill 3.000 19.865 8.459 4.584 3.763 36.671

Biblioteca Pública de Brasília** 18.448 36.441 20.769 4.005 10.229 71.444

Brazlândia 10.000 8.388 800 100 6.500 15.788

Candangolândia 23.768 2.045 4.307 3.351 2.476 12.179

Ceilândia 119.576 49.800 55.681 63.379 69.123 237.983

Cruzeiro 14.883 33.450 13.425 19.872 14.098 80.845

Estrutural 9.000 5.130 3.261 5.423 3.811 17.625

Gama 10.767 23.442 23.821 21.886 23.074 92.223

Guará 7.648 13.160 2.821 4.232 4.366 24.579

Itapoã 10.280 6.203 6.023 542 1.060 13.828

Núcleo Bandeirante* 19.188 25.729 0 8.612 5.480 39.821

Paranoá** 4.000 12.439 0 2.118 1.178 15.735

Recanto das Emas 302 14.000 5.757 2.112 420 1.002 9.291

Recanto das Emas 805 11.003 5.045 2.904 1.034 633 9.616

Riacho Fundo I 6.820 7.426 6.848 6.822 6.965 28.061

Riacho Fundo II** 3.000 5.172 0 400 589 6.161

Samambaia 7.614 8.907 5.079 3.739 2.989 20.714

Santa Maria Norte 30.266 5.725 4.393 5.370 850 16.338

Santa Maria Sul 18.238 4.255 1.678 1.463 1.350 8.746

São Sebastião* 13.067 20.895 15.238 13.679 7.356 57.168

Sobradinho I* 46.790 26.208 9.754 8.396 12.090 56.448

Sobradinho II 3.000 7.812 0 5.380 9.360 22.552

Taguatinga 43.374 28.355 39.465 25.569 21.999 115.388

Vicente Pires* 3.332 5.725 2.632 4.732 5.212 18.301

TOTAL GERAL 461.005 382.864 238.069 222.839 222.051 1.065.823

* Biblioteca com profissional Bibliotecário.
** Biblioteca que foi fechada para reforma em 2017
Os dados não informados pela Biblioteca estão com o valor 0.
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Da mesma Diretoria faz parte o projeto 
Mala do Livro, ação que amplia as possibi-
lidades de acesso à leitura com a utilização 
de minibibliotecas instaladas em residência 
para empréstimo de livros. Permite que seus 
usuários possam efetivar o empréstimo ou 
consultar localmente o acervo que a Mala do 
Livro dispõe.

São 42.230 obras distribuídas nas 280 
Malas do Livro, que atendem tanto as biblio-
tecas domiciliares quanto as institucionais. O 
público é bem diverso: crianças, adolescentes, 
pessoas que estudam para concursos, alunos 
do Programa de Avaliação Seriada (PAS), 
adolescentes em cumprimento de medida 
socioeducativa e seus familiares.
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PESQUISAS EM PARCERIA  
COM A CODEPLAN

Brasília tem 15% dos microempreendedores 
associados a atividades de cunho cultural. 
Este é um dos tantos estudos desenvolvidos 
pela Companhia de Planejamento do Distrito 
Federal, em parceria com a Secretaria de Cul-
tura do DF, ao longo dos últimos quatro anos.

Os resultados levantados são os mais fla-
grantes possíveis no que concerne demonstrar 

o tamanho do impacto e da contribuição da 
cultura para o desenvolvimento econômico e 
territorial do Distrito Federal. 

Esta pesquisa da Codeplan divulgada em 
janeiro de 2018 é a primeira etapa de um 
mapeamento feito a pedido da Secretaria de 
Cultura. A intenção é levantar dados sobre 
consumo, acesso, mão de obra, grupos 

Secretaria de Cultura e Codeplan assinaram acordo de cooperação técnica para desenvolvimento de políticas públicas.
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culturais, localização e evolução temporal da 
economia criativa do DF.

Outra parceria exitosa com a Codeplan 
culminou na realização do 1º Seminário de In-
formações e Indicadores Culturais do DF. Com 
o tema central “Cultura na era da Informação 
e do Conhecimento”, o seminário contou com 
convidados nacionais e internacionais em dois 
dias de mesas redondas, palestras, diálogos 
em formato de entrevista e oficina para intera-
ção, produção colaborativa e trocas de expe-
riências sobre usos de dados, elaboração de 
indicadores, construção de narrativas, redes  
e tecnologia no monitoramento e avaliação da 
produção cultural.

Em março de 2018, Cultura e Codeplan 
firmaram parceria para geração de indicadores 
sobre o impacto das cadeias produtivas da 
cultura para a economia do Distrito Federal, os 
benefícios gerados pelo Fundo de Apoio à Cultu-
ra (FAC) e o cadastro único digital, o ID Cultura. 

Um dos principais produtos da parceria foi 
o desenvolvimento do ID Cultura, por meio do 
Portal da Cultura, que reúne, com segurança 
e em um único ambiente, os dados dos agen-
tes culturais do DF. Esse sistema integrado 
vai apoiar a democratização do acesso dos 
artistas, produtores e gestores da cidade às 
políticas e serviços da cultura, promovendo 
também a geração de informações mais 
confiáveis e precisas. 

Um dos principais produtos da parceria foi 
o desenvolvimento do ID Cultura, dentro do 
Portal da Cultura, para reunir, com segurança 
e em um único ambiente, os dados dos agen-
tes culturais do DF. Esse sistema integrado 
vai apoiar na democratização do acesso dos 
artistas, produtores e gestores da cidade às 
políticas e serviços da cultura, promovendo 
também a geração de informações mais 
confiáveis e precisas. 
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O papel estratégico das pesquisas 
em Economia Criativa

Dani Ribas
Doutora em Sociologia da Cultura pela UNICAMP, Diretora da Sonar Cultural 
Consultoria e Pesquisa, e Diretora de Pesquisa do DATA SIM – núcleo de 
pesquisa da Semana Internacional de Música de São Paulo. Foi consultora 
do projeto “Levantamento Sócio-produtivo da Música no DF - 2018” (SEC/
UNESCO).

A gestão cultural no Brasil vem passando por 
um indiscutível processo de especialização. 
Isso é perceptível a partir de diversos pontos 
de vista: cursos de especialização em gestão 
cultural vêm se proliferando e profissiona-
lizando gestores públicos e privados; con-
sultorias especializadas vêm qualificando 
o processo de desenho e aperfeiçoamento 
de políticas públicas; parcerias entre pastas 
diversas vêm sendo realizadas para munir 
de dados a gestão cultural.

As assimetrias regionais impedem que 
tal processo de especialização da área seja 
vivenciado da mesma maneira por todos os 
entes da federação. Mas o Distrito Federal 
vem sendo exemplar nesse aspecto. Não 
apenas pelas consultorias contratadas via 
UNESCO durante a gestão 2015-2018 – tive 
a honra de ser uma delas – mas principal-
mente pelos constantes esforços em orientar 
a ação estratégica da Secretaria a partir de 
dados e pesquisas.

A parceria entre a SEC e a CODEPLAN 
para a realização de pesquisas na área 

de Economia Criativa já gerou resultados 
extremamente positivos em poucos 
meses de trabalho, como o estudo sobre 
os Microempreendedores da Cultura nos 
mostra.

Mas a parceria é ainda mais promissora: 
ela pode colocar o DF na vanguarda de um 
novo paradigma de gestão cultural que 
vem se consolidando mundo afora. Nesse 
modelo, os dados econômicos sobre o setor 
demonstram a centralidade da cultura para 
os processos que levam ao desenvolvimento 
econômico e humano e também à inovação. 
Essa “mudança de chave” na gestão seria 
capaz de reposicionar o país no fluxo inter-
nacional de bens e serviços, como aconteceu, 
por exemplo com a Austrália nas últimas 
décadas.

Essa parceria estratégica entre a SEC e 
a CODEPLAN é sem dúvida um avanço no 
entendimento sobre a função da cultura no 
mundo contemporâneo. O desafio, contudo, 
permanece sendo a continuidade desse tipo 
de iniciativa.
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Reveillon 2018.
Filhos de Gandhy. 
Prainha dos Orixás. 
Fotos Flavia Aguiar.
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Reveillon 2018. 
Filhos de Gandhy. 
Prainha dos Orixás. 
Fotos Flavia Aguiar.
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O PATRIMÔNIO PRECISA TER 
LAÇOS COM A COMUNIDADE

Esta gestão recebeu um encargo pesado, que 
foi um teatro fechado, a 508 Sul fechada. Então 
é uma bagagem muito difícil de carregar essa, 
sabe? Mas foi dando conta. Não com veloci-
dade e eficácia desejada, evidente, a gente 
sempre quer mais. Mas vai deixar a 508 Sul 
aberta, o foyer do Teatro Nacional aberto e um 

plano racional de condução da obra do teatro.
Tem muita coisa a ser feita, então eu acho 

que essa gestão, na medida do possível, ten-
tou retomar o que tinha sido interrompido em 
gestões anteriores e, pelo menos, dar a partida 
e preparar o terreno para que outras gestões 
assumam essa responsabilidade.

Atividade de educação patrimonial realizada no Museu Vivo da Memória Candanga (Foto Pedro Ventura, Agência Brasília).
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Então estou muito feliz de ver a 508 Sul 
aberta, essa semana mesmo eu estive no foyer 
do Teatro Nacional dando uma entrevista lá. E 
é claro que existem outras coisas importantes 
também, como a ocupação das áreas urbanas, 
acho que houve um incentivo de ocupação 
dessas áreas.

É preciso, daqui pra frente, reforçar esses 
laços com a comunidade. É preciso prestigiar 
as iniciativas da própria comunidade e acre-
ditar na nem toda responsabilidade cabe ao 
poder público. é preciso confiar na capacidade 
criativa e empreendedora da comunidade, 
como são as ocupações urbanas no Setor Co-
mercial Sul, por exemplo, em cidades satélites 
também. Quando se fala de Cultura não é só do 
Plano Piloto, evidentemente, existem iniciativas 
importantes em Ceilândia, Gama, Taguatinga 
e Planaltina. É preciso trabalhar com esse 
potencial que existe de forma latente.

Acho que essa gestão cumpriu o seu papel, 
deu prosseguimento a uma série de projetos. 
O FAC, por exemplo, é importantíssimo. O FAC 
não é um paternalismo cultural, é um incentivo 

para que a comunidade faça a Cultura. Então 
se contabilizarmos tudo que a comunidade faz 
com esse recurso, é bastante coisa.

Os tempos são difíceis com salários baixos 
e desemprego, mas houve uma mobilização na 
Cultura, a Cultura não parou. A Orquestra cres-
ceu, chamou músicos concursados. Patrimônio 
não é só o que se vê, é o que se ouve também.

Houve muita iniciativa que precisa ser 
valorizada, talvez essa gestão tenha pecado 
pela modéstia, de não ter promovido suficien-
temente o que fez, que não foi pouco.”

Professor José Carlos Coutinho é professor 
emérito da UnB, arquiteto, pós-graduado 
em Planejamento Urbano pela Universidade 
de Edimburgo, Escócia, especialista em 
Restauração e Conservação de Monumentos 
Históricos. Integrou o Grupo de Trabalho para 
Preservação do Patrimônio Histórico e Cultural 
de Brasília, contribuindo para legislação de 
tombamento da Capital, levando-a à condição 
de Patrimônio Mundial e foi diretor da Diretoria 
do Patrimônio Histórico e Artístico (DEPHA), do 
Distrito Federal.
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REFLETINDO SOBRE O NOSSO  
PATRIMÔNIO

Para além das ações destinadas à valorização, 
recuperação e manutenção do patrimônio, a 
Secretaria de Cultura cultivou um olhar mais 
dedicado e amplo ao patrimônio cultural, que 
envolve muito mais do que prédios tombados. 
Sob a égide das comemorações dos 30 anos 
da declaração de Brasília como Patrimônio 

Cultural da Humanidade, pela Unesco, a 
secretaria situou de forma efetiva a ideia de 
patrimônio no campo reflexivo.

Com o marco das ações de educação 
patrimonial, realizadas em conjunto com o 
programa Cultura Educa, a secretaria apro-
ximou alunos da rede pública de ensino às 

Memorial dos Povos Indígenas. Requalificado por meio do programa Lugar de Cultura.
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noções mais fundamentais de preservação 
de patrimônio material até o entendimento 
da força simbólica que reside no patrimônio 
imaterial da cidade e do país.

A partir de visitas a museus, parques, 
bibliotecas e demais equipamentos públicos, 
crianças e adolescentes ampliaram o campo 
de visão sobre a relação do patrimônio com a 
cultura e o território. Um dos momentos mais 
marcantes das atividades promovidas pela 
secretaria ocorreu no Aniversário de Brasília de 
2016, quando os eventos em comemoração à 
capital tombada foram espalhados por diversos 
espaços culturais, como Museu Vivo da memó-
ria Candanga, Catetinho, Memorial dos Povos 
Indígenas e Centro Cultural Três Poderes.

Jornadas do Patrimônio – Os debates 
sobre patrimônio cultural também foram 
qualificados ao longo desses últimos anos, 
resultando na proposta das Jornadas do 
Patrimônio Cultural. O evento, realizado em 
agosto de 2018, no Museu Nacional, contou 

com mesas redondas e conferências, com 
participação de convidados de reconhecida 
atuação para discutir ações de preservação 
e valorização dos bens culturais do DF como 
meios de fortalecer a identidade e a cidadania 
de diversos segmentos da cidade, buscando 
promover conhecimento e reflexões sobre o 
universo do Patrimônio Cultural, sobre a cons-
trução de conceitos, discursos, instrumentos, 
estruturas e articulações para a preservação, a 
valorização e o fomento do patrimônio cultural 
material e imaterial do DF. 

Foram apresentadas as experiências de 
educação patrimonial aplicadas na rede públi-
ca, um fórum que se constitui embrião para a 
criação de um Observatório do Patrimônio Cul-
tural do DF. Os debates reuniram representan-
tes da Secretaria de Cultura, da Secretaria de 
Educação, da Secretaria de Gestão do Território 
e Habitação, do Iphan-DF, do IAB-DFm do DF 
Movimento, do Corpo de Bombeiros, da Agefis, 
da UnB, da USP, da IEPHA-MG e da Unesco.
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VALORIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS 
PÚBLICOS DE CULTURA 

A Secretaria de Cultura consolida uma série 
de ações continuadas para a valorização e a 
preservação do patrimônio da cidade com o 
lançamento do Lugar de Cultura, realizado 
no dia 29 de agosto de 2017. O programa, 
instituído por meio de decreto, conceitua os 
espaços culturais independentes e públicos 
como uma grande rede.

O Lugar de Cultura propõe significativos 
avanços para a valorização, recuperação e 
fortalecimento dos espaços culturais, desde a 
execução de obras fundamentais a um pen-
samento mais moderno de gestão e sustenta-
bilidade. Previsto na Lei Orgânica da Cultura 
(LOC), em tramitação na Câmara Legislativa 
do DF, o Lugar de Cultura está organizado em 
três eixos: infraestrutura (manutenção, recu-
peração e preservação dos espaços), gestão 
(modelos para o melhor funcionamento do 
equipamento público, prevendo participação 
social) e programação (sensibilização de novos 
públicos, fomento e ações continuadas).

Na perspectiva de fortalecimento dos espa-
ços culturais, o Lugar de Cultura coloca como 
elemento central a diversificação dos modelos 

de financiamento público e privado da cultura, 
incluindo Fundo de Apoio à Cultura (para 
fomento à programação), Lei de Incentivo à 
Cultura do DF, Lei Rouanet e patrocínio direto.

Dentre as ações realizadas pelo Lugar de 
Cultura estão as obras dos Complexos Culturais 
Samambaia e de Planaltina; reformas do Espa-
ço Cultural Renato Russo 508 Sul, Biblioteca 
Pública de Brasília, Centro de Dança do Distrito 
Federal; e manutenção do Museu Nacional, 
Biblioteca Nacional, Memorial dos Povos 
Indígenas, reacendimento da Pira da Pátria e 
reparação dos mármores do local. Também foi 
realizada toda a readequação dos projetos de 
reforma do Museu de Arte de Brasília (MAB) e 
do Teatro Nacional Claudio Santoro.

Para além das estruturas, por meio do 
programa foram criadas ações de valorização 
e requalificação dos equipamentos culturais, 
como a instituição do conselho curatorial da 
Rádio Cultura, os editais de chamamento 
para parceria MROSC do Centro de Dança, 
do Memorial dos Povos Indígenas, do Espaço 
Cultural Renato Russo 508 Sul e dos Comple-
xos Culturais Samambaia e de Planaltina.
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Por um complexo cultural em cada cidade

Luiz Felipe Vitelli
Poeta, artista plástico, artesão e Conselheiro de Cultura. 

Desde que o Complexo Cultural de Planaltina 
foi inaugurado, a pauta está fechada o tempo 
todo, com ações propostas pela comunidade 
local, que teve um papel fundamental desde 
a proposta de criação e, agora, na gestão e 
ocupação cultural do equipamento. A cidade 
de Planaltina é uma mais antigas do Distrito 
Federal; já estava em efervescência cultural 
e política antes da transferência da capital 
para o DF. Ao mesmo tempo, tem muita 
carência histórica de equipamentos públi-
cos. Em Samambaia o movimento cultural 
e, especialmente o Conselho Regional de 
Cultura, tiveram grande protagonismo. Não 
fosse a atuação da comunidade e o diálogo 
aberto com a Secretaria de Cultura, nada 
teria sido alcançado. 

A próxima luta é ter um complexo cul-
tural em cada cidade, principalmente para 
que os jovens possam exercitar cidadania e 
cultura.

 

“Assombrado o Coração”
 
Brasília não faço planos sob teu plano
Por que teu plano não tem mais piloto
E a tua cama legingatilha atirando balas perdi-

das para todos os lados
Mas teus encantos ainda desequilibram meu eixo 

monumental
A minha alma Planaltina para no ar
Bem o Eixão entre asa nobre e asa suldita
Onde a minha traquina trago a língua 

samambaila
Toda ceilangda sobre a tua WTs
Até o núcleo do bandeirante
Ali no recanto das emas
Virgem Santa Maria, São Sebastião
Minha Brazlândia do Noroeste, do Sudoeste e do 

Guará
E isso ainda Gama
E bem no Riacho Fundo de Aguas Claras
Bem no Centro do meu peito muita lhe doido
Candangolândio, assombradinho, bar de cerrado
Esse meu louco coração é pelo Distrito Federal
Brasília é uma ilha cercada de atrocidades 

satélites por todos os lados
E eu moro do outro lado da ponte do bragueto
Por isso talvez seja suspeito
Por isso talvez seja um suspeito
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REGISTRO DA PRAÇA DOS ORIXÁS 
E DA FESTA DE IEMANJÁ

A Praça dos Orixás e a Festa de Iemanjá foram 
reconhecidas como Patrimônio Cultural Imate-
rial do Distrito Federal. Este foi mais um passo 
para zelar pelo patrimônio cultural do Distrito 
Federal. Ao homologar o dossiê elaborado 
pela Secretaria de Cultura, que recomendava 
os registros tanto da Praça dos Orixás como 

da Festa de Iemanjá, o Conselho de Defesa do 
Patrimônio Cultura (Condepac) reconheceu o 
mérito e a importância histórica.

O ato é tanto simbólico como efetivo, pois 
resgata uma dívida histórica do poder público. 
A Praça dos Orixás é o principal lugar público 
associado à cultura afro-brasileira e a Festa de 

Praça dos Orixás foi registrado como Patrimônio Cultural Imateria do DF (Foto Pedro Ventura, Agência Brasília).
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Iemanjá é uma celebração muito tradicional 
que já integra o calendário do DF e envolve 
muita gente. É de uma relevância cultural, 
não apenas um patrimônio religioso. Tem uma 
importância para toda a população.

Este foi um processo que demorou mais 
de um ano para ser concretizado e envolveu 
as subsecretarias do Patrimônio Cultural e da 
Cidadania e Diversidade Cultural da Secretaria 
de Cultura DF, com participação de repre-
sentantes da sociedade civil, com o objetivo 
de registrar a Praça dos Orixás no Livro dos 
Lugares e a Festa de Iemanjá no Livro das 
Celebrações. 

O registro foi uma forma de proteger esse 
legado da cultura afro-brasileira, para que 
a capital do Brasil, que tem uma população 
majoritariamente negra, possa ter cada vez 

mais acesso à sua memória para construir um 
futuro sem racismo. 

O ato também trouxe para o DF referên-
cias da cultura de matriz africana que são 
diversas, complexas e ricas em tradições e 
em expressões das mais variadas, que revela 
uma grandiosidade de expressões culturais 
que falam diretamente da nossa história e da 
história do Brasil.

A Praça dos Orixás, também conhecida 
como Prainha dos Orixás ou Praça de Iemanjá, 
é um dos mais antigos e mais importantes 
espaços de práticas culturais afro-brasileiras 
no Distrito Federal e tem sido utilizada desde 
a década de 1960 por devotos da Umbanda 
e do Candomblé para a realização de festas 
religiosas e eventos culturais. 
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POLÍTICA DE PROTEÇÃO E FOMENTO AOS 
SABERES E FAZERES DAS CULTURAS 
TRADICIONAIS (LEI DOS MESTRES)

Fruto do Projeto de Lei nº 819/2015, a Política 
de Proteção e Fomento aos Saberes e Fazeres 
das Culturas Tradicionais, no âmbito do Distri-
to Federal e RIDE, tem por objetivo a proteção 
e difusão dos conhecimentos tradicionais e às 
manifestações das culturas populares. 

Trata-se, portanto, de uma política voltada 
à valorização dos Mestres e Mestras dos 
saberes e fazeres das culturas tradicionais, 
de maneira a possibilitar o registro e a difusão 
das diferentes expressões da diversidade cul-
tural no DF e RIDE, sobretudo aquelas ligadas 
ao patrimônio imaterial e a seus autores.

De autoria da Sra. Deputada Luzia de Paula, 
o texto do projeto de lei foi encaminhado para 
a Secretaria de Cultura em agosto de 2015 
para manifestação técnica e devidos enca-
minhamentos. Desde então, a Secretaria de 
Cultura promoveu uma série de debates entre 
representantes de órgãos públicos e da so-
ciedade civil em reuniões técnicas e nos dois 

Encontros da Rede de Pontos e Pontões de 
Cultura do Distrito Federal e RIDE, realizados 
nos anos de 2017 e 2018, respectivamente.

Depois de contemplar as contribuições da 
sociedade civil e dos órgãos públicos, o texto 
da Política de Proteção e Fomento aos Saberes 
e Fazeres das Culturas Tradicionais apresenta 
como linhas de ação: o cadastramento de 
mestras, mestres, aprendizes e grupos das 
culturas populares; a titulação de mestras e 
mestres dos saberes e fazeres das culturas 
tradicionais; a remuneração aos mestres, 
mestras e grupos; e o fomento às atividades 
por eles exercidas. 

Nesses termos, a referida política – que 
ainda está em tramitação – possibilita o pleno 
exercício dos direitos culturais, o acesso às fon-
tes da cultura, e a valorização e a difusão dos 
saberes e fazeres das manifestações culturais 
tradicionais do Distrito Federal e RIDE. 
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Espaço Cultural Renato Russo (508 Sul) 
ganhou nova estrutura e grafite.
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ESPAÇO CULTURAL RENATO RUSSO 508 SUL 

Fundado no quadrilátero da primeira Unidade 
de Vizinhança, prevista no Plano Piloto do 
arquiteto e urbanista Lúcio Costa, o Espaço 
Cultural Renato Russo 508 Sul tem uma 
importância fundamental para a formação cul-
tural da cidade e dos artistas que nela atuam.

Isso desde 1974, quando galpões que 
abrigavam a sede extinta da Fundação Cultural 
do Distrito Federal – e também funcionavam 
como depósitos– transformaram-se no Teatro 
Galpão. Foi ampliado em 1977, rebatizado 
como Centro de Criatividade, que incluída, 
além do Teatro Galpão, o Galpãozinho e as 
galerias de arte. E tornou-se ponto de encon-
tro dos artistas da cidade.

Com o nome Espaço Cultural 508 Sul, o 
local passou por reformas e, após quatro anos 
fechado, foi reaberto em 1993, com fortaleci-
da vocação para formação na área das artes. 
Em janeiro de 1999, em homenagem ao líder 
da banda Legião Urbana, o local ganha o nome 
de Espaço Cultural Renato Russo. Mas não 
resistiu à falta de manutenção e fora fechado 
em 2013.

O agora intitulado Espaço Cultural Renato 
Russo 508 Sul enfim voltou a cumprir sua 
vocação a partir do dia 30 de junho de 2018, 
reformado e requalificado com salas, galerias 
e teatros com perfis variados para receber 
apresentações artísticas e culturais de 

diferentes linguagens. São dois teatros: o Tea-
tro Galpão e o renovado Teatro de Bolso, agora 
batizado de Robson Graia, e ainda contempla 
o cineteatro Sala Marco Antônio Guimarães, as 
galerias para exposições Parangolé e Rubem 
Valentim; o ateliê de pintura; a Biblioteca de 
Artes Ethel Dornas, com gibiteca e musiteca; 
a Sala Multiuso para oficinas espetáculos e 
ensaios; o Galpão das Artes (artes visuais), 
bem como a Praça Central e o Mezanino, desti-
nados a atividades diversas, como exposições, 
shows e saraus.

Com investimento total de R$ 6,2 milhões, 
a reforma do Espaço Cultural Renato Russo 
envolveu reparação de toda a estrutura 
predial; revisão das instalações hidráulica e 
elétrica; instalação de elevador e intervenções 
para garantir acessibilidade, além de sistemas 
de luz, som e projeção para salas e galerias.

Por fora e por dentro, pode-se observar na 
508 Sul os efeitos práticos das políticas públi-
cas desenvolvidas nos últimos quatro anos. Por 
fora, porque os grafites que abraçam toda a 
estrutura foram realizados no âmbito da política 
de valorização do graffiti. Por dentro, porque o 
espaço foi mais um dos que firmaram parceria 
com organização da sociedade civil, conforme o 
regramento do Marco Regulatório das Organiza-
ções da Sociedade Civil (MROSC), que permite a 
execução de uma programação qualificada.



"
Patrimônio cultural e Lugar de Cultura

118

Um agradecimento afetivo

Hugo Rodas
Ator, diretor e professor de teatro na Universidade de Brasília.

Escrever sobre a importância da reabertura 
do Espaço Cultural Renato Russo e do Teatro 
Galpão é algo absolutamente gratificante 
para alguém como eu, que escrevi minha 
história entre essas quatro paredes, cresci 
junto com elas, inaugurei e reinauguro suas 
extensões, do mesmo jeito que passei do 
lendário grupo Pitú às diferentes compa-
nhias de teatro que me levaram até o ATA 
(Agrupação Teatral Amacaca), com quem o 
Teatro Galpão teve a honra de contar em sua 
reabertura ao público, público que cantou 
com a gente, no mesmo espírito de resistên-
cia, nosso hino:

“Esse é o tempo
de grande doidura
essa é a hora
de cair em cima
ai que indecisão
vamos lá, irmão
ai que indecisão!
vamos lá, irmão
obrigado a todos, obrigado a Brasília
pela vida 
que me deu.”
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MEMORIAL DOS POVOS INDÍGENAS

Em dezembro de 2017, a Secretaria de Cultura 
do Distrito Federal firmou com o Centro de 
Trabalho Indigenista uma parceria regida 
pelo Marco Regulatório das Organizações da 
Sociedade Civil (MROSC) para atuar no projeto 
Preservação e Dinamização do Memorial dos 
Povos Indígenas (MPI).

O projeto reafirmou a missão do Memorial, 
fortalecendo a promoção, o reconhecimento e 
a valorização do patrimônio cultural indígena e 
realçando o protagonismo dos povos no exercí-
cio de seus direitos e nos processos de confor-
mação dos tecidos socioculturais no Brasil.

Com vigência de dois anos, a parceria 
segue até o final do ano de 2019, com a 
implementação de um conjunto de ações. 
Neste escopo, foram desenvolvidos serviços 
de documentação do acervo, reorganização da 
reserva técnica, adequação e modernização 
do laboratório de conservação. Além disso, 
o MPI recebeu exposições de longa, média e 
curta duração, em diálogo com as coleções 
que integram o acervo do MPI.

Alinhado à lei 11.645/2008, de Educação 
Patrimonial, o MPI formulo um programa e 
conteúdos programáticos que deram mais 
visibilidade às perspectivas indígenas nos pro-
cessos educativos e formativos de segmentos 

sociais não indígenas, com vistas à superação 
de abordagens reducionistas ou preconcei-
tuosas dos temas que envolvem as formas 
indígenas de organização no Brasil.

Os demais eixos de atuação do MPI, que 
também teve sua estrutura reparada dentro do 
programa Lugar de Cultura, foram de articu-
lação e trocas culturais dos povos indígenas, 
investimento na valorização de produções 
audiovisuais indígenas e pesquisa e memória 
institucional para sistematização de dados 
sobre a história e atuação do MPI.

MPI trabalhou na 
perspectiva de 
fortalecimento 
das identidades e 
culturas indígenas 
(Júnior Aragão_
SEC).jpg
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Mostra e intercâmbio criativo 
movimentaram o Centro de Dança 
(Foto Nina Quintana, Agência Brasília).
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CENTRO DE DANÇA  
DO DISTRITO FEDERAL

O Centro de Dança do Distrito Federal sempre 
foi destinado à pesquisa, ensaios, oficinas, 
workshops e cursos da área de dança, tanto 
por parte de realizadores locais quanto por 
convidados e visitantes. No entanto, após 
cinco anos fechado, o espaço cultural não só 
retomou sua vocação formativa, como realizou 
um processo inédito de valorização, experi-
mentação e produção artística no equipamen-
to, como consequência do projeto Conexões 

Criativas, fruto de parceria regida pelo Marco 
Regulatório das Organizações da Sociedade 
Civil, entre Secretaria de Cultura do DF e a 
Associação Conexões Criativas.

O espaço dispõe de cinco salas destinadas 
às práticas corporais; sete salas-escritórios 
para práticas de produção, gestão e reflexão 
teórica; videoteca; jardim interno; salão de es-
tar que pode abrigar variadas atividades; espa-
ços administrativos e cozinha. Tem como foco 

Reinauguração 
Centro de Dança
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a função artística da dança nas suas diversas 
estéticas e abordagens, de maneira a contribuir 
com a consolidação de uma política pública no 
DF, visando à formação, pesquisa coreográfica, 
aprimoramento e difusão da dança.

Fundado em 1993, o Centro de Dança do 
DF já foi locus de companhias importantes do 
cenário da dança brasileira, como ASQ, Alaya 
Dança, baSiraH, Beton, Grupo Stillo, entre 
outras. Em 2009, o Centro passou a fazer 
parte dos equipamentos públicos de cultura 
gerenciados pela Secretaria de Estado de 
Cultura do Distrito Federal.

Com valor aproximado de R$ 3,2 milhões, 
financiados pela Terracap (Agência de De-
senvolvimento do Distrito Federal), a ampla 
reforma do Centro de Dança permitiu sua rea-
bertura à comunidade, após cinco anos inativo, 
em cerimônia realizada no dia 28 de fevereiro 

de 2018. A reforma, integrada ao programa 
“Lugar de Cultura”, incluiu reinstalação de piso 
com materiais próprios para prática de dança, 
fachada, construção de banheiros, renovação 
de sistemas elétrico e hidráulico, troca de sis-
tema de para-raios, adequações para garantir 
acessibilidade, melhorias na ventilação, entre 
outros aperfeiçoamentos.

Desde sua reabertura, em fevereiro de 
2018, o Centro de Dança realizou 185 ativida-
des, totalizando 8.955 horas de ocupação do 
espaço. Dentre as atividades realizadas estão 
seminário Abre Alas, Biblioteca de Dança, 
sessões de mentoria, rodada de negócios com 
curadores de festivais nacionais, residências 
artísticas, aulas continuadas, oficinas práticas, 
Tetê-à-tetês, mostras de videodança, exposi-
ções, mostras de processo criativo, lançamen-
tos de publicações e oficinas de gestão. 
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Reinauguração Centro de Dança
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MUSEU-ESPELHO: MUSEU NACIONAL DO 
CONJUNTO CULTURAL DA REPÚBLICA (MUN)

O Museu Nacional do Conjunto Cultural da 
República (MuN), além de contribuir com a 
vocação de cartão postal de Brasília, contabili-
za neste momento 2.501 obras em seu acervo 
(sendo 1.370 peças abrigadas da coleção do 
Museu de Arte de Brasília). Desde sua criação, 
já organizou mais de 315 exposições, visitadas 
por mais de 9 milhões de pessoas. Seus mais 
de 784 eventos (seminários, palestras, progra-
mas de debates, de música, de artes cênicas, 
performances, cinema, exposições extramuros 
etc.) envolveram um número expressivo e 
incalculável de pessoas.

O MuN dedica-se à exibição, ao estudo e à 
discussão da cultura visual contemporânea, 
abrigando nos últimos anos mostras importan-
tes como: Acervos em Movimento III (2015), 
Não Matarás (2017) e Possíveis Geometrias 
II (2018). No programa Extramuros, voltado 
para o fomento e difusão da arte e da cultura, 
a equipe técnica do Museu Nacional ofereceu 
assessoria para outros espaços e acervos e 
possibilitou a criação do Memorial de Olhos 
d’Água, em Alexânia, Goiás. Além disso, 
organiza todos os projetos culturais que fazem 
da Praça do Conjunto Cultural da República 
(popularmente chamada de Praça do Museu) 
o mais importante espaço urbano de arte e 
cidadania de Brasília.

O MuN é um dos desdobramentos mais 
recentes do sonho utópico relativo à criação 
de Brasília, conformando a paisagem urbana 
de uma das cidades mais peculiares do mun-
do. Com o intuito de provocar a reflexão e o 
pensamento crítico por meio da cultura visual 
contemporânea, o museu vem constituindo, 
desde sua fundação, um acervo de referência 
em arte brasileira, que cobre desde o começo 
do século XX até o presente. Essa coleção é 
acessível por meio de exposições temáticas, 
empréstimos e publicações e é estudada tanto 
por seu corpo de especialistas como por pes-
quisadores externos. Seu programa educativo 
compreende não apenas a atuação de media-
dores como também a formação por meio de 
estágios e visitas técnicas. Para além da arte, 
o museu promove a ciência e o debate sobre 
o meio ambiente e a inclusão social, visando 
ampliar seu impacto positivo e busca corres-
ponder aos ideais republicanos de democracia 
e de desenvolvimento, provocando, ao mesmo 
tempo, a visão crítica do mundo.

Museu Nacional do Conjunto Cultural da 
República (MuN), um museu que espelha e 
reflete a sociedade brasileira.
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Abertura da 
exposição 
Ondeandaonda
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Museu Nacional. 
Foto Junior Aragão.
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EQUIDADE DE GÊNERO NA CULTURA

Simbolicamente no Dia Internacional da Mu-
lher de 2018, a Secretaria de Cultura lançou 
a Política Distrital de Equidade de Gênero na 
Cultura, que aponta linhas de ação para am-
pliar a participação das mulheres nas diversas 
áreas da cadeia produtiva cultural e promover 
meios de incentivar que elas desfrutem das 
práticas culturais.

A partir de agora, as mulheres têm mais 
voz nas instâncias de participação e controle 

social da cultura. De acordo com a portaria, a 
composição do Conselho de Cultura do Distrito 
Federal e dos Conselhos Regionais de Cultura 
deverá levar em conta a paridade de gênero. 
Ou seja, pelo menos metade das vagas desses 
colegiados será ocupada por mulheres.

Outra novidade é a permanência do Prêmio 
de Equidade de Gênero na Cultura, iniciativa 
para homenagear personalidades, grupos 
ou organizações de mulheres que atuam na 

Ellen Oléria participou da abertura de uma das edições do Semina.
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promoção da equidade de gênero no Distrito 
Federal. A primeira edição foi lançada em 
2016 e agora será uma constante no Fundo de 
Apoio à Cultura (FAC). Além disso, a política 
determina a realização de pelo menos uma 
edição por ano do Seminário de Equidade de 
Gênero nas Profissões da Cultura (Semina), 
espaço para debater as desigualdades de 
gênero no mercado de trabalho da cultura.

A política inova ao criar programas per-
manentes de reconhecimento e promoção 
do papel das mulheres não só na fruição e no 
fazer da cultura, mas também no fazer polí-
tico. Além de sistematizar ações de fomento 
específicas e tornar paritárias as instâncias 
de participação social, a portaria cria uma 
ouvidoria itinerante para atender as denúncias 
de mulheres vítimas de agressões ou precon-
ceitos em eventos culturais realizados pelo 
governo, consolidado, assim, uma política 
pública para fortalecer e capacitar mulheres 
na cadeia produtiva da cultura por meio de um 
programa integrado e inovador.

A política e as ações têm como princípio a 
promoção da cidadania cultural de mulheres, 
a valorização da sua atuação na cadeia produ-
tiva da cultura e o enfrentamento de estereó-
tipos no exercício do fazer artístico e cultural. 
Portanto, a política surge da necessidade de 
dar visibilidade a essa pauta, apontando ações 
estratégicas e boas práticas que venham a 
contribuir com a superação das discriminações 
de gênero, bem como de suas interseccionali-
dades (raça, identidade de gênero, orientação 
sexual, classe social). 

Apesar do reconhecido potencial de transfor-
mação social presente nos fazeres e saberes ar-
tísticos e culturais, a estrutura patriarcal nesses 
espaços também reproduz desigualdades de 
gênero e oculta múltiplas violências subjetivas, 
sendo que é fundamental a ação do Estado no 
sentido de incluir na agenda pública relacionada 
a gênero e mercado de trabalho as demandas 
das mulheres da cultura, garantindo os recortes 
de gênero, raça, cor e etnia, valorizando o 
intercâmbio cultural e a residência artística.
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É ou não é de uma ‘gaiatice’ sem tamanho? 

Manuela Castelo Branco de Oliveira Cardoso 
Palhaça, produtora e pesquisadora em palhaçaria desde 1998. Atua desde 
2008 como professora da Escola de Música de Brasília.. É a criadora da CiRcA 
Brasilina, primeiro picadeiro feminino do Brasil. Recentemente concluiu 
mestrado em Artes Cênicas pela Universidade de Brasília

Tenho participado de muitos debates sobre 
e entre mulheres, sobretudo palhaças, seja 
em função de convites para participar de 
festivais e eventos com espetáculos, seja 
como complemento da exibição do seriado 
audiovisual que dirijo e produzo: o Palhaças 
do Mundo. Espaços de partilha como esses 
asseguram não somente o desenvolvimento 
estético e profissional de mulheres artistas 
mas criam bordados afetivos que se revelam 
extremamente importantes no enfrentamen-
to a violência simbólica e psicossocial que 
acometem mulheres. Nesse sentido, a vivên-
cia ‘sororitária’ tem se tornado cada vez mais 
relevante e palpável, e embora ela não seja o 
foco principal das políticas públicas voltadas 
a equidade de gênero – que tendem a se 
concentrar mais numa dimensão laborativa, 
certamente, a sororidade é faceta mais bela 
e poderosa na efetiva construção de uma 
sociedade mais equânime, e onde as subjeti-
vidades são consideradas e respeitadas. 

A idéia da sororidade, vem dialogar, 
contrapor, provocar, friccionar com o concei-
to de fraternidade, que se originou a partir 
do prefixo frater, que quer dizer ‘irmão’. A 
origem da palavra sororidade também está 
no latim sóror, que significa ‘irmãs’. Ambos 

prefixos possuem dimensões éticas, políticas 
e práticas. E não à toa a sororidade é um 
dos principais alicerces dos feminismos dos 
tempos atuais, pois traz a ideia de ‘irmanda-
de’ entre as mulheres. Em outras palavras, 
a sororidade recupera a gente por dentro, 
e em relação com outras, com alteridades. 
Sororidade está além do profissional, pois 
o abre ao afetivo. Une o político ao prático. 
Ao lado de ‘palhaçaria’, sororidade coloca 
mulheres palhaças num outro patamar de 
relação, para fora da competitividade ou 
da disputa de espaço, e cria outros tipos 
de relações compositivas, criativas, enfim. 
O despertar para a sororidade tem nos 
apoiado na aceitação e respeito às diversas 
dramaturgias pessoais desenvolvidas por 
mulheres palhaças, com um olhar para fora 
do ‘capacitismo’ e para além da dimensão da 
excelência técnica, respeitando-se a admi-
rando-se na diversidade que trazemos. 

Seguindo o fio desse nosso terno bololô, 
me vem a idéia de que o que realizamos, 
enquanto palhaças, é parte de uma coisa 
muito maior. Tenho me divertido chamando 
isso que fazemos de ‘Ciência Gaiata’, no 
sentido de ser ‘engraçada’, ‘jocosa’, ‘risível’, 
‘palhacística’, e de ainda trazer a imagem e o 
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aconchego de Gaia, enquanto criatura mítica 
que simboliza o feminino, a terra, o planeta. 
Nesse sentido, e pensando mais globalmen-
te, a manutenção de políticas públicas que 
promovam a equidade de gênero são de 
extrema importância, pois trabalham visan-
do o reequilíbrio das forças que agem sobre 
a terra, e nas relações entre as pessoas. 

Destacar pessoas, projetos, iniciativas que 
promovam esse tipo de espaços, e de encon-
tros, como sendo uma ‘politica de governo’ 
sinaliza que o Estado abriu os olhos para a 
potência social e financeira dessas iniciati-
vas. Mas vai além, pois reconhece o quanto 
esses projetos e pessoas transformam a vida 
de outras pessoas. Primeiramente de mulhe-
res, em alguns casos, mas, a longo prazo, da 
sociedade como um todo. 

Brasília tem se destacado nesse par-
ticular através da instituição de projetos 

como o SEMINA e os Prêmios FAC Cultura 
e Cidadania instituídos como uma política 
pública e particular de Brasília, capital do 
país. Contudo, esses projetos necessitam 
de continuidade para revelar seus efeitos 
sociais mais profundos. E eu sonho com a 
multiplicação de seus resultados para que 
sejam replicados pelo Brasil afora.

O SEMINA, por exemplo, busca o mesmo 
sentido dos encontros entre palhaças que 
vivo. Um encontro que parte de discussões 
sobre mercado, trabalho, sobrevivência e 
independência financeira e criativa, mas que 
alentam um outro lugar, o do bem-viver. As 
premiações vão além do recorte de gênero, 
e da equidade de gênero, ampliando o olhar 
governamental para outras delicadezes, 
para a diversidade, e acreditando na força 
da cultura como célula do desenvolvimento 
pessoal e social. 
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POLÍTICA DE PREMIAÇÃO 

A partir de 2016, a Secretaria de Cultura do 
Distrito Federal inciou um processo de repara-
ção histórica para reconhecimento de fazedo-
res de cultura de todo o DF, por meio do Fundo 
de Apoio à Cultura (FAC). Embora previsto 
na lei do FAC, os editais de premiação nunca 
foram realizados. Pela primeira vez, portanto, 
esta modalidade foi colocada em prática, 
resultando na consagração e reconhecimento 
de mais de 200 grupos, artistas, coletivos e 
personalidades da nossa cidade.

Os prêmios são de reconhecimento das 
atividades prestadas pelos grupos, coletivos, 
organizações e personalidades, ou seja, 
sem a necessidade de apresentar nenhum 
projeto futuro ou ter cumprimento de objeto 
para se candidatar. Inclusive, era possível 

a auto-indicação ou a indicação de outras 
pessoas físicas e jurídicas para os prêmios. 

Mas sempre com o objetivo de valorizar 
os agentes culturais da cidade, reconhecer os 
esforços em promover a tão rica cultura da 
capital. Estes prêmios são simbólicos nesse 
sentido. Com a inclusão de editais simplifica-
dos, a secretaria conseguiu atingir um público 
ainda mais amplo, principalmente formado por 
artistas historicamente invisibilizados mas que 
contribuíram muito para a formação da identi-
dade brasiliense.

Deste modo, foram realizadas premiações 
nas categorias: Equidade de Gênero, Hip-Hop, 
Cultura Afro-brasileira, Cultura popular, Cultura 
LGBTI, Brasília Junina, Cultura Viva, Arte Inclu-
siva, Culturas Indígenas e Culturas Ciganas.

Política de premiação 
reconheceu trajetórias 
historicamente 
invisibilizadas.
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POLÍTICAS PARA ACESSIBILIDADE

Em 2018, a Secretaria de Cultura do Distrito 
Federal deu um passo importante para esti-
mular a democratização do acesso à cultura. 
Com a Política Cultural de Acessibilidade, a 
pasta assegurou espaços e atividades cultu-
rais mais acessíveis a pessoas com deficiência 
e mobilidade reduzida e, dessa maneira, 
impulsionando a arte inclusiva.

A Política Cultural de Acessibilidade propõe 
mudanças para além da eliminação de barrei-
ras comunicacionais, tecnológicas e arquitetô-
nicas. Ela também determina que a produção 
cultural feita por pessoas com deficiência seja 
incentivada.

Os atuais editais e programas de fomento à 
cultura não barram a participação de agentes 
culturais com deficiência. No entanto, não 
são garantidos os meios para que eles efeti-
vamente se façam presentes. Portanto, nesta 
política inserem-se editais em braile, com 
defesa oral ou em libras e mapeamento de 
espaços culturais que investem em acessibili-
dade para o público.

A promoção da cultura inclusiva está 

prevista na Lei Orgânica da Cultura. Ela esta-
belece que a acessibilidade deve nortear todas 
as políticas e ações de promoção, apoio e 
fomento à cultura no Distrito Federal.

A Política Cultural de Acessibilidade é 
resultado do diálogo entre poder público e a 
sociedade civil que começou há três anos. O 
tema foi debatido em seminários e reuniões 
promovidas pela Secretaria de Cultura, resul-
tando em estímulo à adoção de medidas de 
acessibilidade arquitetônica e comunicacional 
nos espaços públicos culturais, tais como 
rotas acessíveis, piso tátil, rampas e sinali-
zação em braile, divulgação de informações 
sobre ações, programas, eventos e editais em 
formatos alternativos e acessíveis.

Entre os editais específicos para o fomento 
da arte produzida por pessoas com defici-
ência, a Secretaria de Cultura criou o Prêmio 
Arte Inclusiva e Acessibilidade Cultural, com 
incentivo à realização de estudos e pesquisas 
sobre os movimentos culturais protagonizados 
por pessoas com deficiência.

Política de Acessibilidade Cultural garante 
fomento a artistas com necessidades 
especiais e acesso a espaços culturais
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“Nada sobre nós sem nós” 

Alexandra Capone 
Produtora executiva do Mercado Território Criativo

O lema adotado pelas pessoas com defici-
ência em diversos países do mundo, “NADA 
SOBRE NÓS, SEM NÓS” retrata a história 
das lutas e das conquistas das pessoas com 
deficiência e é um exemplo sobre como se 
constrói um tratado pela participação plena 
das pessoas com deficiência. 

E assim foi a construção da Portaria 
nº100, de 11 de abril de 2018. A iniciativa 
partiu da Subsecretaria de Cidadania e 
Diversidade Cultural, e contou com o apoio 
de diversos segmentos de pessoas com de-
ficiências. Participaram artistas e fruidores 
com deficiência, assim como seus familiares 
e entidades representativas. Alguns produ-
tores se juntaram ao time e trouxeram sua 
experiência para pensar, junto ás pessoas 
com deficiência, como poderiam tornar seus 
produtos e projetos mais acessíveis. E depois 
de muitas reuniões, a Portaria “nasceu”. 

Esta portaria não só garante o acesso 
aos bens e produtos culturais, mas o direito 
a inclusão e ao protagonismo artístico das 
pessoas com deficiência. Ela garante a 
autonomia das pessoas com deficiência. Ela 
respeita os seres humanos apesar de suas 
condições físicas, mentais, intelectuais e 
comportamentais. 

No artigo “Nada Sobre Nós, Sem Nós: Da 
integração à inclusão”, de Romeu Kazumi 
Sassaki, que deu origem ao nosso lema, 
Kazumi ressalta “Nenhum resultado a 
respeito das pessoas com deficiência pode 
ser gerado sem a plena participação das 
próprias pessoas com deficiência”. Por isso 
agradeço e reconheço a importância da 
Portaria nº100, de 11 de abril de 2018 para 
as pessoas com deficiência, assim como do 
Edital nº 1/2018 – Prêmios FAC: Cultura e 
Cidadania 2018 que premiou iniciativas de 
inclusão e promoção de acessibilidade. 

Graças a iniciativas como estas, os artis-
tas e fruidores com deficiência dos campos 
das artes e da economia criativa acessam 
o cenário das artes do DF e assumem o seu 
próprio protagonismo, sendo respeitados em 
suas especificidades e tendo não somente 
as condições propícias para o fazimento e a 
degustação de bens e produtos culturais mas 
principalmente e acima de tudo, a garantia 
dos seus direitos.

 Citação bibliográfica SASSAKI, Romeu 
Kazumi. Nada sobre nós, sem nós: Da inte-
gração à inclusão – Parte 1. Revista Nacional 
de Reabilitação, ano X, n. 57, jul./ago. 2007, 
p. 8-16.
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SELO MARIA FIRMINA DOS REIS AMPLIA 
OLHAR DA POLÍTICA PÚBLICA DE BIBLIOTECAS

O acervo da Biblioteca Nacional de Brasília 
ganhou mais de 100 livros de autores negros 
em novembro de 2017. O feito não fora mera-
mente simbólico, dentro do contexto das cele-
brações do Mês da Consciência Negra. A ação 
integra um contexto muito mais amplo que se 
propõe a fortalecer as políticas públicas para 
bibliotecas, a partir da inclusão da maciça 
produção literária de escritoras e escritores 
negras e negros que, por muito tempo, ficara 
invisibilizada, longe das estantes de consulta 
dos sistemas de bibliotecas.

Desta forma, para identificar o acervo de 
escritores negros na Biblioteca Nacional de 
Brasília a Secretaria de Cultura criou uma 
autenticação especial: o Selo Maria Firmina 
dos Reis, com o objetivo de valorizar a produ-
ção literária afro.

Em homenagem ao centenário de morte 
da primeira romancista brasileira, que dá 
nome ao selo, a secretaria também investiu 
na ampliação do acervo da biblioteca, com 
cem obras, fruto de doações, disponíveis para 
empréstimo.

Lancamento Selo 
Maria Firmina, BNB, 
Conceição Evaristo.
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Um dos destaques da nova coleção é a 
produção feminina negra na literatura. Entre 
os títulos que comporão o acervo está o 
primeiro livro publicado por uma mulher negra 
no Brasil, em 1859.

Escrito em um contexto de segregação 
social e racial, Úrsula, de Maria Firmina dos 
Reis, é um romance abolicionista que apre-
senta forte imersão em elementos da cultura 
africana e inova ao retratar a escravidão do 
ponto de vista dos próprios escravos.

Outro livro raro que estará disponível nesta 
semana é o Água Funda, primeiro romance de 
Ruth Guimarães. A edição que chega à biblio-
teca é datada de 1949. Ruth foi a primeira 
autora negra a receber reconhecimento nacio-
nal. Água Funda mostra o universo caipira do 

Vale do Paraíba, remontando aos tempos da 
escravidão.

Além das raridades, toda a obra da poetisa 
mineira Conceição Evaristo compõe a coleção 
do Selo Maria Firmina dos Reis. Uma das 
principais expoentes da literatura brasileira 
atual, Conceição ganhou também projeção 
internacional, com livros traduzidos em outros 
idiomas. A escritora produz literatura com 
profundas reflexões acerca das questões de 
raça e gênero.

O catálogo, portanto, representa um grande 
passo para o reconhecimento da produção 
afro-brasileira, ainda pouco explorada, con-
ferindo visibilidade das obras de escritoras 
negras que, infelizmente, a maior parte das 
pessoas não conhece.
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Porta de entrada para reflexões 
sobre raça e gênero

Ana Flávia Magalhães Pinto
Professora do Departamento de História da UnB, ativista dos Movimentos 
Negro e de Mulheres Negras. Consultora para a implementação do Selo Maria 
Firmina dos Reis.

Por ocasião do centenário da morte da escri-
tora negra Maria Firmina dos Reis, em 2017, 
a subsecretaria de Cidadania e Diversidade 
Cultural, da Secretaria de Cultura do Distrito 
Federal, não apenas reconheceu os significa-
dos da data, mas também teve sensibilidade 
para implementar uma ação de gestão em 
cultura de baixo custo e alto impacto. 

Numa parceria pautada na articulação 
de saberes da academia e do ativismo an-
tirracista e antissexista, trabalhamos para 
a implantação do projeto-piloto voltado à 
identificação de livros de autoria negra de 
diferentes localidades e países existentes na 
Biblioteca Nacional de Brasil; à promoção de 
uma campanha de doações de livros também 
de autoras/es negras/os; e à criação de um 
catálogo para futuras aquisições. 

As obras identificadas e recebidas foram 
adesivadas com um selo na parte superior 
da lombada, no qual se vê o nome e um perfil 

imaginado da escritora. Adotando a imagem 
de uma escritora negra, esse recurso figura 
como porta de entrada para reflexões sobre 
os lugares das experiências intelectuais de 
origem africana em escala global. 

Ao se aproximar das estantes da biblio-
teca, os/as usuários conseguem não apenas 
avistar onde estão os livros de autoria negra, 
como também podem estabelecer análises 
sobre a representatividade desse segmento 
populacional no âmbito da política de aquisi-
ções da instituição. 

Trata-se de uma estratégia inovadora 
e pioneira para contestar e desnaturalizar 
a sobrevalorização, sobretudo, de autores 
brancos e do sexo masculino nos espaços de 
produção e circulação de saberes. Ao mesmo 
tempo, estimula-se que esse exercício seja 
feito mediante o reconhecimento da exis-
tência de uma mulher negra, considerando, 
assim, a intersecção entre raça e gênero. 
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CULTURA EDUCA: UMA PARCERIA ESSENCIAL

Instituído em agosto de 2017, o programa Cul-
tura Educa atende uma demanda histórica da 
população do DF ao realizar ações integradas 
de cultura e educação. A iniciativa se organiza 
em eixos que englobam desde a sensibilização 
de novos públicos, passando pela educação 
patrimonial até formação artística, técnica, 
política e em gestão cultural.

No âmbito do programa, a Secretaria de 
Cultura realizou uma série de atividades que 
contemplaram aproximadamente 25 mil 
crianças e adolescentes da rede pública de 
ensino do DF.

Os estudantes participaram de concertos 
didáticos promovidos pela Orquestra Sinfônica 
do Teatro Nacional Cláudio Santoro, sessões 
de cinema e debates no Cine Brasília, além de 
visitas à Casa do Cantador, ao Museu Vivo da 
Memória Candanga, Memorial dos Povos Indí-
genas, Catetinho, Biblioteca Nacional, Centro 

Cultural Três Poderes e Museu da República.
No ano em que se completam três dé-

cadas do reconhecimento de Brasília como 
Patrimônio Cultural da Humanidade pela 
Unesco, o Cultura Educa veio como um marco 
do desenvolvimento de conhecimento crítico 
e a apropriação consciente do patrimônio 
cultural local.

O programa também enfatiza a necessi-
dade de profissionalizar o fazer artístico e 
de qualificar a atuação política dos gestores 
culturais públicos e privados. Em parceria com 
a Secretaria de Educação, promoveu turmas 
de formação técnica em cultura, no âmbito do 
Mediotec, ação profissionalizante do Pronatec 
voltado a estudantes do ensino médio, sempre 
incentivando a busca por conhecimento e a 
sensibilidade dos estudantes contribuindo 
para a formação de indivíduos criativos e 
dinâmicos.

Crianças e adolescentes da rede 
pública tiveram chance de visitar 
museus, concertos e ir a sessões 
de cinema.jpg
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Desmanchando as barreiras 
entre cultura e educação

Adriana Lodi
Mestra em Artes pela UnB com o projeto Expedições à Deriva com a Pedagogia 
Teatral por uma Pedagogia da Invenção. É atriz de teatro e cinema. 

O Cultura Educa evoca uma parceria que 
deve ser entendida como indissolúvel pois 
cada uma dessas instâncias, educação e 
cultura, está indubitavelmente contida uma 
na outra. Os espaços tempos da cultura são 
essencialmente territórios da aprendizagem 
por serem territórios da afetação, territórios 
de encontro, territórios do sensível, territó-
rios dos sentidos, da interação, da reflexão, 
da transgressão, da presença, territórios da 
provocação. Provocação esta que está rela-
cionada ao movimento do sonhar, do ima-
ginar, do inventar e de ter a coragem para 
realizar tendo em vista que existe o apoio e o 
suporte de sujeitos artistas, performadores 
de outro tipo de educação baseada no afeto. 

O programa surge como um alento para 
a comunidade artística e a comunidade 
escolar sedentas por trocas e intercâmbios 
potentes que extrapolem as instâncias da 
fruição estética e das contrapartidas muito 
comuns aos modelos de financiamento 
cultural que costumam levar eventos e apre-
sentações para dentro das escolas, na maior 
parte das vezes, sem nenhuma mediação ou 

atenção com o universo pedagógico e de seus 
estudantes.

O Cultura Educa é uma oportunidade 
de transformar e usufruir dos processos 
de criação e invenção, em toda e qualquer 
linguagem artística, como território do 
aprender, do aprender a ser, do aprender a 
inventar no e com o coletivo, de experimen-
tar o que os processos criativos oferecem 
enquanto dispositivos de empoderamento e 
fortalecimento de um olhar sensível sobre os 
mundos e suas diferenças. 

Os encontros de experimentação em arte, 
ainda mais quando mediados por profis-
sionais capacitados, podem potencializar 
os sujeitos à produção de seu mundo de 
sentidos, podem provocar curiosidade e 
emancipação e com isso acionar uma maior 
disponibilidade para outros processos de 
aprendizagem.

Vida longa ao Cultura Educa, e a todas as 
parcerias, cooperações e políticas públicas 
que desmontam as fronteiras entre cultura e 
educação. 
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POLÍTICA CULTURAL DE AÇÕES AFIRMATIVAS 

Como parte dos esforços legislativos da Secre-
taria de Estado de Cultura do Distrito Federal 
para promoção e defesa dos direitos culturais, 
uma das ações mais abrangentes neste sentido 
foi a instituição da Política Cultural de Ações 
Afirmativas. Este foi resultado do trabalho rea-
lizado para a ampliação das políticas públicas 
voltadas para o reconhecimento da diversidade 
de identidades e manifestações culturais, 
valorizando o princípio da igualdade e o obje-
tivo de redução de desigualdades previsto na 
Constituição Brasileira de 1988.

Desta forma, a política visou o diagnóstico, 
a defesa e a promoção de direitos culturais 
dos povos, grupos, comunidades e populações 
em situação de vulnerabilidade social, de 
discriminação, de ameaça de violência ou de 
necessidade de reconhecimento de sua identi-
dade, incluindo populações e grupos tais como 

populações indígenas, comunidades rurais, po-
pulações negra e quilombola, ciganos, LGBTIs, 
mulheres, pessoas com deficiência, pessoas 
idosas, refugiados, pessoas em situação de rua, 
pessoas em situação de ameaça à liberdade 
de consciência, crença e religião, entre outros 
grupos historicamente excluídos.

Esta política nasceu do entendimento de 
que cabe ao Poder Público criar mecanismos 
de redução de desigualdades. Portanto, a 
Secretaria de Cultura reafirmou o compromisso 
com a promoção dos direitos culturais de todos 
e a concepção de que, conforme a Convenção 
sobre a Proteção e Promoção da Diversidade das 
Expressões Culturais, da UNESCO, a diversidade 
cultural cria um mundo rico e variado que nutre 
as capacidades e valores humanos para florescer 
um ambiente de democracia, tolerância, justiça 
social e mútuo respeito entre povos e culturas.

Dia Nacional da 
Visibilidade Lésbica, 
Casa do Cantador, 
agosto 2016.
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POLÍTICA CULTURA VIVA DF 

Desde abril de 2018, agentes culturais de 
base comunitária no Distrito Federal e Região 
Integrada de Desenvolvimento do Distrito 
Federal e Entorno (RIDE) passaram a contar 
com os benefícios de uma nova política de 
fomento, criada para estimular e valorizar 
a cultura produzida e vivenciada na base, a 
Política Cultura Viva DF.

Publicada no Diário Oficial, a Portaria 
Nº109, de 25 de abril de 2018, regulamenta 
a Política Distrital Cultura Viva, instituída pela 
Lei Orgânica da Cultura (LOC). Ela viabilizou o 
lançamento de editais exclusivos, prêmios, ga-
rantia de cotas ou outras estratégias de ações 
afirmativas direcionadas a agentes culturais 
de bases comunitárias, que podem ser pesso-
as físicas, coletivos culturais, entidades pri-
vadas com fins lucrativos ou organizações da 
sociedade civil que promovem, reconhecem, 

produzem e dão continuidade às expressões 
artísticas e culturais a partir da cotidianidade e 
da vivência de seus territórios.

A atuação desses agentes precisam ter 
vistas à promoção da cidadania, principalmen-
te relacionados aos grupos culturais histori-
camente excluídos, às expressões culturais 
em risco de continuidade, e populações em 
situação de vulnerabilidade social e com redu-
zido acesso aos meios de produção, registro, 
fruição e difusão cultural, que requeiram maior 
reconhecimento de seus direitos humanos, 
sociais e culturais ou tenham caracterizada 
ameaça a sua identidade cultural.

O primeiro edital de premiação, que re-
conheceu a atuação de 48 agentes, pontos e 
pontões de cultura do DF e Ride, com o prêmio 
de R$ 15 mil para cada iniciativa. 

Com o objetivo de dar maior visibilidade a 

Pontos de Cultura 
do DF e Ride 
ganharam atenção 
especial e política 
para preservação do 
legado.
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pautas importantes e historicamente excluí-
das, a Portaria amplia a lista de temas estru-
turantes para a política Cultura Viva DF. Foram 
acrescentados os seguintes temas: cultura 
e campo; cultura e terceira idade; cultura e 
gênero; cultura LGBTI; arte inclusiva e acessi-
bilidade cultural.

A política previu também a abertura de 
editais para ocupação de equipamentos de 
cultura, contratações artísticas, ações de 
capacitação, apoio e estímulo à realização de 
estudos e pesquisas sobre diversidade cultural 
do Distrito Federal, preservação de acervos 
e valorização da memória, disponibilização 
de equipamentos públicos de cultura para a 
comunidade, dentre outras ações.

A partir da regulamentação da Cultura Viva 
DF, também se estrutura e fortalece a Rede de 
Pontos e Pontões de Cultura do DF, garantindo 
a certificação de Pontos e Pontões em âmbito 
distrital, possibilitando o intercâmbio entre 

esses grupos e criando mecanismos de fomen-
to para ampliação do trabalho realizado. Esta 
ação culminou na realização de dois Encontros 
da Rede de Pontos e Pontões de Cultura do 
DF, em 2017 e em 2018, reunindo agentes 
e fazedores de cultura para apresentações 
culturais, oficinas, rodas de conversas e trocas 
de experiências.

A Cultura Viva DF constitui a grande política 
de promoção da cidadania cultural, uma vez 
que se destina ao fortalecimento, à proteção, 
ao fomento, à promoção das identidades, da 
diversidade cultural brasileira, da territoriali-
dade, do pluralismo cultural e do patrimônio 
cultural material e imaterial, com prioridade 
aos grupos culturais historicamente excluídos 
e de maior vulnerabilidade social, possibilitan-
do o acesso aos meios de produção, registro, 
fruição e difusão cultural.
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POLÍTICA BRASÍLIA JUNINA

Logo depois do encerramento do Circuito de 
Quadrilhas Brasília Junina de 2017, o público 
quadrilheiro do Distrito Federal recebera uma 
de suas maiores conquistas, com a publicação 
da Política Brasília Junina. Foi um incentivo 
para que as quadrilhas tenham resguardado o 
reconhecimento de sua importância cultural e 
social para o DF.

A política reconhece o movimento junino 
como representação cultural de todas as 

regiões de Brasília e confere mais oportuni-
dades a ele, desburocratizando o processo de 
contratação dos grupos de quadrilha e insti-
tuindo chamamentos públicos e parcerias com 
a sociedade civil.

Desta forma, pela primeira vez o movimen-
to junino conseguiu acessar editais do Fundo 
de Apoio à Cultura (FAC), por exemplo, parti-
cipando efetivamente das políticas públicas 
voltadas à cultura como um todo.

Brasília Junina 2016.
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PORTARIA DO NOME SOCIAL

Uma das primordiais ações dessa gestão foi a 
publicação da Portaria nº 01/2015, que dispõe 
sobre o registro do nome social de travestis e 
transexuais no âmbito da Secretaria de Cultura 
do Distrito Federal.

Tal portaria assegura que travestis e 
transexuais, da sociedade civil ou do poder 
público, sejam tratados de acordo com sua 
identidade de gênero em todos os editais, 
cadastros, formulários, sistemas de informá-
tica, e documentos congêneres de todas as 

Subsecretarias e unidades pertencentes ao 
organograma institucional da Secretaria de 
Cultura do Distrito Federal. 

Tal política é de grande importância para 
o reconhecimento da identidade de gênero e 
para o combate à discriminação, possibilitan-
do a defesa, promoção e proteção de direitos 
dos travestis e transexuais e corroborando 
para que cultura dos direitos humanos seja 
cada vez mais estruturada na diversidade. 



Políticas Afirmativas e Direitos Culturais

151





SEXTO EIXO

ECONOMIA  
DA CULTURA



Economia da Cultura

154



Economia da Cultura

155

CONEXÃO CULTURA ABRE NOVOS 
MERCADOS PARA O DF

O programa Conexão Cultura DF, da Secretaria 
de Cultura, representa um dos mais sólidos 
avanços em política pública para a promoção 
e difusão nacional e internacional da cultura 
no Distrito Federal. São apenas três anos de 
programa e muito a se comemorar. O reconhe-
cimento veio rápido, em dezembro de 2017, 
quando o programa foi premiado na categoria 
de Melhor Projeto do Ano da Semana Inter-
nacional de Música, de são Paulo (SIM SP), 
superando, dentre outros, o projeto de inter-
nacionalização da cantora-celebridade Anitta.

Lançado em setembro de 2016, o programa 
de promoção, difusão e intercâmbio cultural se 

tornou responsável por diversas ações, como 
a reformulação do programa de passagens e 
diárias do Fundo de Apoio à Cultura (FAC) e 
o lançamento do primeiro edital, o Conexão 
Negócios DF, que leva delegações de Brasília 
a eventos estratégicos para feiras e mercados 
de música e audiovisual em âmbito nacional e 
internacional.

O programa Conexão Cultura DF objetiva a 
promoção, a difusão e a circulação, em âmbito 
nacional e internacional, da arte e da cultura 
do DF, bem como a formação dos agentes e 
serviços culturais e criativos, fortalecendo 
e posicionando estrategicamente a Cultura 

Conexão 
Cultura gerou 
oportunidades 
de negócios 
para produções 
brasilienses no 
Brasil e no exterior.
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como vetor de desenvolvimento do nosso 
território.

Apresenta duas modalidades de acesso: A 
primeira é por meio de demanda espontânea 
dos proponentes, que podem apresentar 
convites e/ou comprovantes de inscrição, 
solicitando apoio para à participação na 
atividade desejada. A segunda é via editais de 
chamamento público específicos, publicados 
pela Secretaria de Cultura. 

Desta forma, o Conexão Cultura DF possi-
bilitou o acesso de agentes culturais do DF a 

feiras e mercados nacionalmente e mundial-
mente cobiçados, como Festival de Berlim 
– Berlinale (Alemanha), MIDEM (França), 
Womex (Polônia), MIPCOM (França), Circulart 
(Colômbia), Ventana Sur (Argentina), Atlantic 
Music Exchange (Cabo Verde), Jazzahead 
(Alemanha), dentre outros.

Ao todo, o Conexão Cultura DF contemplou 
279 projetos, 1.324 agentes culturais, em 
mais de 40 países e 20 estados da federação, 
com o investimento de R$ 5,2 milhões em 
quatro anos (dados até julho de 2018). 
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Pela difusão contínua da nossa arte

Rodrigo Barata 
Músico, DJ e produtor cultural

A música necessita expandir-se, mostrar-se 
ao mundo e anunciar qual o seu propósito. 
Causa nobre de propagação de ideias, 
políticas, sociais e ideológicas, pode repre-
sentar uma cidade com muita propriedade. 
Vínculos culturais, econômicos e afetivos são 
criados dentro de festivais, feiras, simpósios 
e toda forma que proponha discutir a cadeia 
produtiva e as perspectivas futuras para a 
criação e circulação da arte produzida em 
sua cidade, e consequentemente, seu país. 

Usufruí do programa Conexão algumas 
vezes, uma para a Polônia, no Womex e outra 
para a Colômbia no Circulart, feiras que 
propõem soluções para ampliar o negócio 
da cultura enquanto economia e fortalecer 
as relações diplomáticas entre os países 
participantes.

Por todos os lugares que passamos ouvi-
mos elogios ao programa que exporta nossa 
música com continuidade e envia artistas 
com infraestrutura salutar, é um exemplo de 
política publica de difusão no Brasil. 

Muitos países que percebem o desenvol-
vimento econômico e cultural que exportar 
sua arte proporciona têm programas simi-
lares ao Conexão Cultura, portanto ter um 
programa com essa importância deve ser 
comemorado, valorizado e ainda comparti-
lhado com outros estados. 

O Brasil precisa de mais políticas públi-
cas que estimulem a produção e difusão da 
nossa arte, símbolo de um país e seu povo.
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Grupo percussivo 
Patubatê levou sua 
arte para a Colômbia 
pelo programa Conexão 
Cultura DF. Foto  Tony 
Winston.
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TERRITÓRIO CRIATIVO 

Implementado em agosto de 2017, o progra-
ma Território Criativo ofereceu acesso gratuito 
a conteúdos, ferramentas e consultoria para 
empreendedores e empreendimentos desen-
volverem seu potencial criativo e de negócios 
no Distrito Federal.

Realizado em parceria MROSC entre Se-
cretaria de Cultura e Instituto Bem Cultural, o 
Território Criativo realizou seus atendimentos 
em um espaço próprio, equipado com salas de 
co-working, no térreo da Biblioteca Nacional 
de Brasília.

Durante a primeira fase do programa, 
foram realizadas quase duas mil horas de 

capacitação e consultorias, desenhadas por 
um time multidisciplinar de especialistas 
da área, com atuação em todo o Brasil e em 
outros países, para levar inspiração ao empre-
endedorismo de base, sensibilizar e despertar 
o olhar para as oportunidades da Economia 
Criativa no território.

O Território Criativo parte do princípio 
de que a criatividade precisa de espaço e 
incentivo para se manifestar e gerar oportuni-
dades. Por isso o programa fomenta, de forma 
inclusiva, o empreendedorismo criativo em 
toda a região e potencializa negócios para o 
desenvolvimento sustentável.

Lançamento 
Território Criativo.
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O Território Criativo teve início com um 
circuito de encontros de formação em 14 Regi-
ões Administrativas (RAs) do Distrito Federal, 
com foco em empreendedores da Economia 
Criativa em atividade e interessados em atuar 
na área. 

A segunda fase do programa, de janeiro a 
março de 2018, teve foco específico empreen-
dimentos com atuação nos setores de Música, 
Audiovisual e Design, com seleção, por meio 
de convocatória, de empreendimentos para 
participar de ciclos de aceleração com con-
teúdos mais avançados, além de mentoria 
com agentes de referência nos segmentos 
mobilizados.

Os negócios relacionados à criatividade 
geraram uma riqueza de R$155,6 bilhões para 
o País, de acordo com o mais recente levan-
tamento de âmbito nacional sobre o tema, a 
quinta edição do “Mapeamento da Indústria 
Criativa no Brasil”, realizado pela Firjan – 
Federação das Indústrias do Estado do Rio de 
Janeiro, com dados consolidados de 2015.

Os números demonstram que o Distrito 
Federal oferece grande potencial nos negócios 
relacionados à criatividade. Ocupa o terceiro 
lugar do ranking brasileiro do chamado PIB 
criativo, atrás apenas dos estados de São 
Paulo e Rio de Janeiro. No comparativo com os 
dados da pesquisa anterior, o DF apresentou 
uma elevação de 20,4% no número de postos 
de trabalho oferecidos na Economia Criativa. A 
remuneração média mensal desses profissio-
nais no DF é a segunda maior do País, abaixo 
apenas da praticada em São Paulo, tendo a 
região os mais altos níveis de rendimentos 
para profissionais de arquitetura e edição.

Com base nesse potencial, o Território Cria-
tivo nasce para estimular o desenvolvimento 
econômico ao oferecer formação a atuais e 
futuros empreendedores criativos de toda a 
região, com foco no fomento a um ecossistema 
de Economia Criativa, uma vocação natural do 
DF, que tem 91% de seu PIB concentrado em 
Serviços, segundo dados do IBGE.
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Território Criativo: necessário  
e urgente para a economia local

Eli Moura
Coordenadora da Iduna Produções Criativa

Com muita alegria a empresa Iduna 
Produções Criativas foi selecionada como 
um dos cinco empreendimentos do setor 
“música” a comporem a etapa de aceleração 
do Território Criativo. 

O universo da inovação da música é um 
dos mais promissores dentro do setor e vem 
crescendo exponencialmente nos indicativos 
da indústria fonográfica, desde o surgimento 
do Napster na década de 90. Quando fomos 
selecionados para o processo, mal sabíamos 
o mar de possibilidades que seria aberto 
dentro das ações propostas, e que coloca-
riam nossa empresa na seara da inovação. 

Cada etapa do Território Criativo nos 
colocou em xeque sobre toda nossa estrutura 
de funcionamento. Revisitamos por comple-
to nossa proposta de valor, nosso posiciona-
mento no mercado na música, nossa organi-
zação interna, nosso diálogo com a classe e 
principalmente nossa missão e valores como 

agentes do mercado da Economia Criativa. 
Foi dentro do Território Criativo que 

descobrimos que não deveríamos mais atuar 
como captadores e gestores de recursos, mas 
sim como a primeira e única Aceleradora de 
Carreiras Musicais do Centro-Oeste e uma 
das sete da América Latina. Essa ação poten-
cializa cada centavo investido dentro de um 
projeto artístico musical, podendo trans-
formar a aplicação de R$1,00 no retorno de 
R$2,50 médio para o Distrito Federal.

Ao finalizar uma série de consultorias fi-
nanceiras para nossa empresa, pudemos ver 
que nossa participação no Território Criativo 
acelerou nossa empresa em três anos de 
funcionamento logístico e monetário, tirando 
ainda os dados não mensuráveis de encontro 
mais fluido com nosso próprio setor. 

Para além do projeto, colocar as empresas 
em uma profunda análise sobre sua estru-
tura permite um diálogo ímpar com a classe 



local, além de diálogos com outros setores da 
economia, construindo nas empresas olhares 
sobre o mercado nacional e internacional. 

Tal movimento de construção com a classe 
nacional (como vivenciamos, por exemplo, no 
Distrito Criativo, MicBr e Mercado Criativo) 
permite que injetemos Know How e até 
aporte de fora do estado dentro da economia 

do Distrito Federal, fator vital para um cresci-
mento econômico da nossa própria região.

Uma recente pesquisa da Codeplan mos-
tra que 33% do mercado do Distrito Federal 
fazem parte do setor da Economia Criativa, 
ressaltando a importância de projetos como 
o Território Criativo, tão necessários e urgen-
tes para o ecossistema econômico local.
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FUNDO DE APOIO À CULTURA — FAC

O Fundo de Apoio à Cultura - FAC, criado 
em 1991 e alterado pela Lei Complementar 
267 de 1997, é o principal instrumento de 
fomento às atividades artísticas e culturais da 
Secretaria de Cultura do DF que oferece apoio 
financeiro a fundo perdido e seus projetos são 
selecionados por Editais públicos.

Eixos / Editais
 » FAC Regionalizado
 » FAC Audiovisual
 » FAC Áreas Culturais
 » FAC Prêmios
 » FAC Ocupação
 » FAC Manutenção de Grupos e Espaços
 » FAC Gravação
 » FAC Conexão

*Considerando os restos a pagar dos anos anteriores, a execução financeira do FAC foi recorde absoluto 
somando R$ 67.307.253,06, valor atualizado em 28/12/2018.
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Henrique Rocha
Gestor de projetos culturais

“Um diferencial enorme nasce do diálogo 
constante, fundamentalmente aquele que 
acontece entre o Poder Público e a socieda-
de. Essa gestão criou vários canais de escuta 
e tantos outros de diálogo, e isso em muito 
explica a qualidade das mudanças imple-
mentadas. Foram muitos avanços no FAC, 
transformação: métodos de análise, proces-
sos de pagamento mais eficientes, CAFAC, 
reposicionamento qualitativo junto aos 
órgãos de controle. Os ganhos todos advin-
dos da LOC, que reverbera em tantos ciclos. 
Porém acredito que as ações de democrati-
zação foram as mais importantes: a neces-
sária simplificação dos editais possibilitou 

acesso de vários segmentos historicamente 
excluídos; assim como nos editais descen-
tralização (regionalizado) e os de premiação, 
ações fundamentais para vermos um FAC 
mais acessível como temos hoje. Quantidade 
de projetos, volumes de execução financeira 
por ano, esses dois dados também revelam 
que - apesar do péssimo momento político 
vive o investimento público em cultura junto 
à opinião pública – foi realizada uma gestão 
eficiente tanto de processos quanto de 
políticas. Parabéns a esta equipe e também 
para os agentes culturais da cidade, que 
sem dúvida contribuíram muito com essa 
construção.”

Recursos disponibilizados através dos editais FAC Áreas Culturais e FAC Audiovisual (2015 a 2018). Distribuição por 
segmento cultural.

Arte inclusiva
Gestão cultural

Artes plásticas e visuais
Artesanato

Audiovisual
Cult. popular e manif. 

tradicionais
Dança

Design e moda

Fotografia
Literatura, livros 
e leitura
Manifestações 
circenses
Música
Ópera e musical
Patrimônio histórico 
e artístico material 
e imaterial
Radiodifusão
Teatro

3

5
71
16
230
95

102
10

25
152

59

239
47
51

24
206
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FAC REGIONALIZADO (2016, 2017 E 2018)

Mais de 300 projetos apoiados promovendo 
a descentralização da execução dos projetos 
e a democratização no acesso aos recursos 
disponibilizados pelo Fundo.

 Macrorregiões contempladas: 

 » Gama; Santa Maria; Park Way;
 » Núcleo Bandeirante, Candangolândia, 

Cruzeiro, Vila Telebrasília; Vila Planalto;
 » Taguatinga; Águas Claras; 

Vicente Pires; Guará;
 » Recanto das Emas; Riacho 

Fundo I; Riacho Fundo II;

 » Planaltina; Fercal; Sobradinho 
I; Sobradinho II

 » Itapoã; Varjão; Paranoá; São 
Sebastião; Jardim Botânico

 » Estrutural; Brazlândia; S I A
 » Samambaia e Ceilândia;

Durante três anos foram investidos R$ 
21,7 milhões destinados ao apoio de projetos 
artísticos e culturais, garantindo a realização 
de projetos apresentados e realizados por 
artistas locais em oito macrorregiões do DF.

FAC OCUPAÇÃO

Promoção de ações transversais que dimen-
sionem a cultura em sua função estruturante 
no desenvolvimento do DF voltadas à ocu-
pação cultural de espaços e equipamentos 
públicos. Os editais contemplaram 39 
espaços entre parques, escolas, bibliotecas, 

unidades de internação, casas abrigo, dentre 
outros equipamentos públicos que foram 
ocupados com ações culturais realizadas 
com recursos do FAC. Foram cerca de 130 
projetos contemplados nos editais, sendo 
disponibilizados R$ 6,5 milhões.
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Luana Euzébia
Pedagoga do Sistema Socioeducativo do DF

Eu sou Luana Euzébia, pedagoga por for-
mação, servidora da Secretaria da Criança. 
Hoje, vice-diretora da Unidade de Internação 
da Santa Maria. O que eu tenho a dizer sobre 
a importância dos editais de cultura para os 
espaços menos favorecidos é muito impor-
tante, é crucial a existência de ações cultu-
rais dentro de espaços como as unidades do 
sistema socioeducativo, sistema prisional, 
centros de atendimento à população 
em situação de rua, casas de acolhimento 
de mulheres vítimas de violência doméstica 
etc., espaços historicamente negligenciados. 
Uma ação inédita que articula a cultura 
como transformadora e estratégica para 
a superação da violência, para o tratamento 
das pessoas em situação de rua, em situação 
de drogadição. Por meio da arte e da cultura 

as pessoas podem vislumbrar uma nova 
possibilidade de vida, podem desenvolver o 
seu senso crítico, sua leitura de mundo.

Enquanto servidora atuante no sistema 
socioeducativo entendo que o FAC Ocupação 
é uma iniciativa fundamental para trabalhar-
mos a intersetorialidade, que é tão pregada 
dentro dos manuais de atendimento. 

É importante ter educação, esporte 
e cultura integrados para promover a 
ressocialização da nossa juventude. Vi 
os benefícios que essas ações trouxeram 
para as unidades de internação do sistema 
socioeducativo e entendo que são ações 
que devem continuar e serem aprimoradas, 
fazendo parte do plano de ações do governo 
de uma maneira geral.
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FAC MANUTENÇÃO DE GRUPOS E ESPAÇOS 

12 grupos artísticos e 14 espaços culturais 
receberam recursos do Fundo de Apoio à 
cultura para manutenção de suas atividades 
através do edital FAC Manutenção de Grupos 
e Espaços. O edital apoiou espaços inde-
pendentes e Pontos de Cultura de todo o DF, 
viabilizando a sua manutenção e programação 
por até dois anos. Os editais contemplaram 26 
projetos para receber um recurso total de R$ 
6,7 milhões. 

“Pela primeira vez aprovei um projeto no 
FAC, felizmente o projeto de manutenção da 
Fundação Brasileira de Teatro Dulcina de 
Moraes, patrimônio tão importante para a 

cidade e para o país, que durante muitos anos, 
foi esquecido. É fundamental que a ressignifi-
cação do centro de Brasília seja permanente e 
contínua. Em uma cidade onde a Lei do Silêncio 
fecha espaços culturais em áreas residenciais, 
é de suma importância que o Setor de Diver-
sões prospere. E para isso, precisamos de um 
Dulcina acessível, democrático e vivo. O centro 
é o ponto de encontro da cultura orgânica da 
cidade. As pessoas se encontram por afinidade 
cultural, independente de classe social. Esta-
mos certos que, nos próximos anos, Brasília vai 
ter centro, com arte, cultura, música e gente.” 
Kaka Guimarães, Dulcina vive

FAC GRAVAÇÃO, REGISTRO E DISTRIBUIÇÃO EM MÚSICA

O Edital disponibilizou R$ 1 milhão, recurso 
totalmente voltado para a seleção de projetos 
culturais para receberem apoio financeiro 
do Fundo de Apoio à Cultura para produ-
ção artística e cultural na área de música, 

especificamente em ações referentes à 
gravação, registro, divulgação ou distribuição 
de fonograma ou audiovisual musical em 
formatos físicos ou digitais. 

FAC ÁREAS CULTURAIS.

Tradicional edital de apoio financeiro do 
FAC com o objetivo de fomentar iniciativas 
nas mais diversas formas de manifestação 
cultural: artes visuais, fotografia, artesanato, 
circo, cultura popular, dança, design e moda, 
livro e leitura, música, ópera, patrimônio, 

radiodifusão e teatro, gestão cultural e arte 
inclusiva. Durante esses quatro anos o maior 
edital do FAC disponibilizou mais de R$ 100 
milhões, contemplando cerca de 1.100 proje-
tos culturais.
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FAC AUDIOVISUAL  

Um dos maiores editais de fomento direto ao 
segmento do Audiovisual do país. Foram três 
edições que juntas somam R$ 38,5 milhões 
disponibilizando mais de 15 linhas de apoio 
diferentes. Através do edital também foram 
disponibilizados mais de R$ 30 milhões pro-
venientes do Fundo Setorial do Audiovisual, 
através de parceria firmada entre a Secretaria 
de Cultura e a Agência Nacional do Cinema 
(ANCINE). Os três editais FAC Audiovisual 
contemplaram juntos 230 projetos. 

“Vimos uma evolução exponencial nos 
últimos anos de gestão da Secretaria de 
Cultura no DF a respeito da desburocratização, 
da descentralização e de uma política cultural 
construída em diálogo com diversos setores, 
em distintas e complementares visões sobre a 
economia criativa. O FAC permitiu que inicia-
tivas e projetos se consolidassem no DF de 

forma mais consistente e comprometida com 
a sociedade como um todo, fazendo de fato a 
verba pública retornar para o público, dando 
real contribuição direta em ampla escala em 
diversas linguagens artísticas. No nosso caso, 
com festivais de cinema, levamos como missão 
a formação de público e acesso ao cinema 
como reflexão e integrado a demais artes, e só 
foi possível realizar o Curta Brasília e demais 
projetos com a política continuada do FAC e da 
Secretaria de Cultura, além da LIC e do Cone-
xão Cultura. A Secretaria de Cultura colocou 
o DF como referência na construção sólida de 
políticas culturais, mostrando também que 
investimento em cultura sempre tem retorno. 
Que assim continuemos!”

Ana Arruda, diretora da Sétima Cinema 
e uma das idealizadoras do Festival Curta 
Brasília 

Rosinha, curta de Gui Campos 
fomentado pelo FAC e com carreira 
internacional e premiada.  
Foto Rayssa Coe.
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FAC CONEXÃO

O programa Conexão Cultura DF é voltado à 
promoção e difusão da arte e cultura produzi-
da no Distrito Federal, além de apoiar ativida-
des formativas e intercâmbios. É um programa 
permanente que recebe inscrições de projetos 
durante todo o ano. Atualmente o programa é 

regulamento pela Portaria n° 106/2018.
De 2015 a 2017 - Através do programa 

já foram beneficiados mais de 900 agentes 
culturais, sendo realizado um investimento 
total de mais de R$ 7,5 milhões. 

FAC PRÊMIOS 

Em 2016 foi publicado primeiro edital de 
premiação do FAC, contemplando 70 perso-
nalidades do cenário artístico e cultural do DF 
como reconhecimento pela sua atuação nos 
segmentos de Cultura Afro, Cultura HIP-HOP, 
Equidade de Gêneros na Cultura e Cultura 
Populares. Cada premiado recebeu R$ 15 mil.

Em 2018 foram lançados mais dois editais 
de premiação do FAC, Prêmios Cultura Viva e 
Cultura e Cidadania. Juntos os editais con-
templavam 15 categorias de premiação sendo 
disponibilizada uma premiação total de R$ 1,8 
milhão.

CAFAC

O Conselho de Administração do FAC (CAFAC) 
é o órgão colegiado deliberativo, responsável 
pela seleção, monitoramento da execução e 
análise de prestações de contas de todos os 
projetos e iniciativas aprovadas no âmbito 
do Fundo de Apoio à Cultura – FAC. Com a 

aprovação da LOC o CAFAC aumentou de 
6 para 10 membros e deixou de ser 100% 
governamental para ter composição paritária 
garantia em LEI.

Nesses 4 anos foram 81 reuniões e mais de 
4.400 análises. 

CEAC - CADASTRO DE ENTE E AGENTE CULTURAL

O Cadastro de Ente e Agente Cultural, mais 
conhecido como CEAC, é um cadastro de ar-
tistas, produtores e entidades culturais do DF 
mantido pela Secretaria de Estado de Cultura 
desde o ano de 1992. Além de ser uma fonte 

de informação para mapeamento da cadeia 
produtiva na cultura local, o CEAC habilita o 
artista a concorrer aos editais de apoio finan-
ceiro do Fundo de Apoio à Cultura (FAC).
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Entre os anos de 2015 e 2018 foram um 
total de aproximadamente 3100 novas soli-
citações de credenciamento, das quais apro-
ximadamente 2100 são de agentes culturais 
residentes fora do Plano Piloto. Entre creden-
ciamentos, renovações e reanálises foram 
aproximadamente 6000 pareceres emitidos.

CEAC nº1 – Ely Costa
O primeiro CEAC foi emitido para a escritora, 
poeta e fotógrafa Ely Costa, nascida em 1926 
em Campos dos Goitacazes/RJ.

Ely publicou o livro “Não detentora de 
títulos acadêmicos, Universitária da Existên-
cia e foi candidata a uma vaga na Academia 
Brasileira de Letras, disputando a cadeira que 
pertencia a Antônio Houaiss.

Como resposta a demandas históricas da 
comunidade cultural, a Secretaria deu um 
passo importante para a modernização da 

gestão ao lançar o ID Cultura, cadastro digital 
de agentes culturais para acesso aos serviços 
da Secretaria de Cultura, facilitando e simplifi-
cando os trâmites burocráticos. 

E para dinamizar e informatizar as solici-
tações de certificação para envio de projetos 
ao Fundo de Apoio à Cultura foi desenvolvida 
ferramenta complementar de certificação, o 
Selo CEAC, que agora passa a ser 100% digital 
e integrado com o Sistema de Editais e com 
a plataforma Mapa nas Nuvens - cartografia 
cultural do DF. 

Ou seja, juntos, o ID Cultura e o Selo CEAC 
irão agregar todos os dados cadastrais e do-
cumentos dos agentes culturais em um único 
repositório digital, mantendo, porém, todo o 
legado de informações existentes, preservado 
e reorganizado dentro de um único sistema 
mais moderno.
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LEI DE INCENTIVO À CULTURA — LIC

A Lei de Incentivo à Cultura do Distrito Federal 
(Programa de Incentivo Fiscal) foi regula-
mentada em 2014, possuindo como objetivos 
principais estimular a realização de projetos 
artístico-culturais do e no Distrito Federal, di-
versificar as fontes de financiamento à cultura 
e ampliar o investimento privado na área por 
meio de isenção fiscal de ICMS ou ISS. A partir 
de 2015 a gestão do referido mecanismo visou 
maior adequação à realidade cultural do DF, 
respeitando sua pluralidade cultural e prezan-
do pela democratização não só do acesso aos 
objetos artísticos, mas da distribuição de re-
cursos e da diversidade das regiões atendidas. 
Entre o primeiro documento que instituiu as 

regras para inscrição de projetos e as portarias 
de 2018, o programa de incentivo avançou 
nos percentuais de isenção concedidos, na 
profissionalização da execução dos projetos, 
no fortalecimento das ações de descentrali-
zação das atividades, na ampliação de patro-
cinadoras habilitadas, na desburocratização 
da prestação de contas, no atendimento ao 
público e na transparência e disponibilização 
das informações. O programa de incentivo hoje 
se configura como um mecanismo dialogal, 
pautado pela parceria entre poder público, 
setor privado e classe artística, pensado como 
política cultural.
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Favela Sounds e a Lei de Incentivo à 
Cultura do DF 

Guilherme Tavares
coordenador geral e diretor artístico do Favela Sounds – Festival Internacional 
de Cultura de Periferia, que atualmente está em sua 3a edição, realizado por 
meio da Lei de Incentivo à Cultura do DF. 

Em 2013, eu ainda dava meus primeiros 
passos na construção da minha ainda 
curta carreira de produtor cultural. À época, 
andava por bailes, shows e festas em comuni-
dades periféricas do DF e de todo o país, em 
atitudes embrionárias do que viria a se tornar 
o Favela Sounds – Festival Internacional de 
Cultura de Periferia. Mas foi só em 2016 que 
tivemos forças, inspiração e, principalmente, 
a estrutura necessária para tocar o projeto 
por meio da Lei de Incentivo à Cultura do DF. 

Neste sentido, foi fundamental a atuação 
dos profissionais que estiveram envolvidos 
na gestão de 2015 a 2018 na Secretaria 
de Cultura do DF, capitaneada pelo Sr. 
Guilherme Reis, cujos objetivos estavam mui-
to atrelados ao acesso à todas as modalidades 
de fomento disponíveis por parte da pasta. 
Desta forma, passamos a entender a Lei de 
Incentivo à Cultura como a forma mais justa 
e democrática de se pôr em prática as ações 
que davam visibilidade à cultura periférica, 
através da realização do Favela Sounds. 

Antes disso, a Lei de Incentivo se mostra-
va para nós como uma possibilidade enigmá-
tica de acesso aos recursos que possibilitas-
sem a plena realização de projetos culturais, 
com acesso restrito aos grandes produtores 
já estabelecidos no mercado. Foi graças às 
consultas públicas e à equipe paciente que 
esteve à frente deste fomento que pudemos 
desenvolver nossas habilidades na escrita e 
embasamento do nosso projeto, passando a 
acessar os recursos da Lei.

Hoje, sou feliz em dizer que o Favela 
Sounds é realizado quase que exclusiva-
mente com recursos de empresas mediadas 
pela Lei de Incentivo à Cultura do DF. A Lei 
é nova, mas já se mostra primordial para a 
manutenção da grande vocação do Distrito 
Federal no campo da cultura: a de ocupar 
com cultura e grande participação popular 
os amplos espaços públicos e áreas desocu-
padas deste grande projeto artístico que é 
Brasília. 
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Panorama resumido LIC 2015–2018
Ano Valor 

disponibilizado
Projetos 
aprovados

Projetos 
executados

Valor aprovado Valor Captado Empresas 
cadastradas

2015 R$ 18 milhões 27 28 R$ 7.665.755,59 R$ 7.127.962,82 18

2016 R$ 19 milhões  32 23 R$ 10.884.240,96 R$ 8.099.904,42 24

2017 R$ 14.7 milhões  37 26 R$ 17.111.634,32 R$ 10.557.897,83 32

2018 R$ 14.6 milhões  32 26 R$ 13.335.912,02 R$ 8.694.078,41 40

TOTAL R$ 66,3 milhões 128* 108 R$ 48.997.545,89 R$ 34.479.843,48 40

 
* Dentre os 108 projetos executados, 63 foram fiscalizados in loco pela equipe técnica da LIC.

MÉRITO CULTURAL E PARTICIPAÇÃO SOCIAL

A Comissão de Análise do Programa de Incen-
tivo Fiscal (CAP) é a unidade colegiada respon-
sável pela análise de mérito e aprovação dos 
projetos inscritos no Programa de Incentivo 
Fiscal (Lei de Incentivo à Cultura).

A CAP também atua como colegiado 
consultivo, tendo colaborado para a constru-
ção de políticas públicas relacionadas com o 
Programa de Incentivo Fiscal.

É composta, de forma paritária, entre 
representantes da sociedade civil e servidores 
do GDF, contando hoje com 16 membros (8 
titulares e 8 suplentes).

Entre março de 2015 e dezembro de 2018 
foram realizadas 93 reuniões (plenárias). 
Nesse período a CAP analisou 130 projetos 
culturais.
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LINHA DO TEMPO (APRIMORAMENTOS LIC)

2015
Ampliação da isenção fiscal: foram estabe-
lecidos quesitos (parâmetros) para ampliar 
o percentual de isenção fiscal. Trata-se de 
inclusão, nos projetos culturais, de ações e de 
atividades de caráter sociocultural que per-
mitem a ampliação da ampliação da isenção 
fiscal para a empresa incentivados do projeto.

2016
Lançamento de Edital de Pareceristas - Entre 
2016 e 2017 a Coordenação do Programa 
de incentivo fiscal lançou edital e selecionou 
pareceristas externos para análise e emissão 
de parecer técnico em relação aos projetos 
inscritos na Lei de Incentivo à Cultura.

Possibilidade de remanejamento de re-
curso sem anuência da Secretaria Autonomia 
para remanejar até 20% do orçamento.

Retirada a obrigatoriedade de projetos 
não simplificados apresentarem prestação de 
contas parcial.

2017
Desburocratização: Para facilitar e agilizar os 
procedimentos na LIC, tanto para os agentes 
culturais quanto para a administração pública, 
passou-se a aceitar inscrição de propostas 
sem carta de intenção de apoio financeiro.

Metodologia de análise aprimorada: con-
tratação de técnicos especialistas (sociedade 
civil) para análise e emissão de parecer sobre 
os projetos culturais.

Banco de propostas: os projetos inscritos 
na LIC e sem carta de intenção de apoio 
financeiro passaram a ser divulgados para as 
empresas incentivadoras cadastradas.

Transparência: o site da LIC (http://www.

cultura.df.gov.br/lic/) foi reformulado, de 
modo a tornar mais didático e esclarecedor o 
funcionamento do mecanismo de incentivo, 
tendo sido disponibilizados: 

Informações sobre a situação dos projetos;
Perguntas e respostas - texto didático, 

claro e objetivo sobre a LIC;
Tutorial e cartilha para o agente cultural, 

incluindo todos os passos até a prestação de 
contas;

Situação da execução financeira das 
empresas no âmbito da LIC;

Publicidade para os projetos sem carta 
de intenção de apoio financeiro (banco de 
propostas);

Fluxograma sobre o funcionamento da LIC 
(apresentação de projetos e participação das 
empresas incentivadoras).

   
2018
Ações socioculturais: Aprimoramento dos 
critérios de ampliação de isenção fiscal, no 
intuito de estimular projetos com previsão de:

a) realização de ações destinadas a ocorrer 
em territórios com situação de vulnerabilidade 
social;

b) estímulo e promoção de ações relaciona-
das com a equidade de gênero;

c) ocupação de espaços revitalizados 
para uso público, ou que prevejam o uso e 
revitalização de espaços vocacionados para 
a realização de ações urbanas de caráter 
artístico-cultural;

d) promoção, capacitação, especialização 
ou aperfeiçoamento de artistas ou de técnicos 
residentes no Distrito Federal.

Patrimônio Cultural: Projetos relacionados 
com o Patrimônio Cultural - Criação de regras 

http://www.cultura.df.gov.br/lic/
http://www.cultura.df.gov.br/lic/
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específicas para apresentação de projetos 
envolvendo o Patrimônio Cultural; 

Estímulo aos projetos simplificados: 
O valor máximo para projetos inscritos por 
pessoa física ou por MEI passou de R$ 120 
para R$ 200 mil.

Simplificação da prestação de contas: A 
prestação de informações de todos os projetos 
passou a ser focada na comprovação da rea-
lização do objeto, não necessitando do envio 
das comprovações fiscais.

Abatimento fiscal: para estimular a 

participação das empresas incentivadoras, foi 
permitido que o aproveitamento do crédito 
outorgado (ICMS ou ISS) ocorresse a partir do 
mês de homologação do repasse financeiro ao 
projeto.

Sistematização de dados: as planilhas de 
controle utilizadas pela equipe técnica da LIC 
foram unificadas e aprimoradas, possibilitando 
maior celeridade na elaboração de relatórios 
e disponibilização pública de informações no 
site da SEC. 

Naquela Estação, 
do grupo Cutucart 
circulou por 
Taguatinga, 
Ceilândia e Gama. 
Foto Dênio Simões
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