
PROPOSTAS PARA OS CANDIDATOS A PREFEITO

I. Apresentação

A cultura exerce papel central e inquestionável no desenvolvimento da sociedade. Contribui
para a formação dos cidadãos, melhora sua qualidade de vida, fortalece vínculos e ainda
promove o desenvolvimento econômico dos territórios.

Gestores de grandes centros urbanos compartilham a visão de que a cultura gera vitalidade,
dinamismo e crescimento social e econômico nessas cidades. O Fórum de Cultura das Cidades
Globais (WCCF, em inglês) reconhece que, investir em cultura, é a chave para garantir o
desenvolvimento sustentável de metrópoles tão diversas como Londres, Cingapura, Amsterdã,

Bogotá ou Rio de Janeiro1. Há um entendimento de que essas cidades já superaram a
discussão sobre a importância de investir em cultura e têm debatido quais seriam os melhores
meios de fazer esse investimento.

No Brasil, os artigos 215 e 216 da Constituição Federal afirmam o acesso aos bens culturais
como direito de todo cidadão, reconhecendo a importância da cultura para a formação e o
desenvolvimento do Estado, do indivíduo e da sociedade brasileira. Porém, ainda temos muito
que avançar para garantir que a cultura seja tratada pelos governantes com a devida
prioridade, que deixe de ser vista como algo supérfluo, cuja finalidade é entreter as pessoas. 

O modesto investimento dos municípios em ações culturais, a desarticulação e a
descontinuidade das políticas, a recorrente valorização de eventos pontuais em detrimento de
iniciativas permanentes, são reflexos dessa visão. Dentre os mais de 5 mil municípios
brasileiros, somente 20% (pouco mais de mil) contam com uma secretaria dedicada

exclusivamente à cultura2. Este é mais um dado que explicita como o setor não é priorizado
pelos governos municipais, mas não deve ser entendido como o único desafio a ser superado.

Acreditamos que todos os municípios brasileiros precisam colocar a cultura no topo de suas
prioridades. Isso vai muito além de criar estruturas de gestão exclusivas para lidar com esse
tema. Significa mudar prioridades e práticas, articulá-las a outras agendas, como a da
educação, do esporte e do turismo, e promover mais participação social e transparência. Esse
deve ser o compromisso de todos os candidatos às prefeituras.

Proporcionar, direta ou indiretamente, experiências culturais dos mais diversos matizes,
reforçando a identidade brasileira e buscando auxiliar a sociedade em sua capacidade de
reflexão e transformação, deve ser a agenda de todos os gestores públicos. O fortalecimento
do campo cultural também traz resultados comprovadamente benéficos do ponto de vista
econômico, como a criação de empregos qualificados e a formação de uma cadeia

1� O fórum reúne gestores de 33 cidades para compartilhar conhecimento e experiências a partir da
perspectiva de que a cultura tem um papel vital para a prosperidade desses locais. Rio de Janeiro, Bogotá
e B u e n o s A i r e s s ã o a s c i d a d e s l a t i n o - a m e r i c a n a s q u e p a r t i c i p a m d o f ó r u m
(http://www.worldcitiescultureforum.com/) 

2� S u p l e m e n t o d e C u l t u r a d a M u n i c 2 0 1 4 ꟷ  I B G E . D i s p o n í v e l e m
http://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv95013.pdf.



multiplicadora de serviços cada vez mais fortalecida e com participação importante no PIB
nacional.

Nós, do Fórum Brasileiro pelos Direitos Culturais, somos um coletivo que reúne mais de cem
gestores culturais de diversos estados do Brasil, comprometidos em dialogar com a sociedade
e as instâncias governamentais para ampliar o desenvolvimento do setor. Defendemos a
produção cultural e a criação e implementação de políticas públicas que fortaleçam o
desenvolvimento da cultura no Brasil, e é com esse espírito que apresentamos os desafios
prioritários e as recomendações para os candidatos ao governo municipal. Esperamos que as
propostas sejam incorporadas aos programas de governo e que inspirem novas práticas de
gestão da cultura.

Como contrapartida, podemos oferecer uma rede de suporte à gestão municipal de cultura, que
contribua para qualificar o desenho e a implementação das políticas. Acreditamos que esse
modelo de parceria pode fortalecer o desenvolvimento de novas ações no campo da cultura. 

II. Cenário da gestão da cultura em âmbito municipal

Os municípios são responsáveis por quase metade dos gastos públicos com cultura no Brasil.
Segundo o IBGE, em 2010 os governos municipais injetaram 3,2 bilhões de reais no setor,

representando 44,5% do total dos gastos públicos3. O percentual de despesas municipais com
cultura é variável entre os estados e também em função do tamanho das cidades. Em 2010,
metade dos gastos municipais com cultura do país foi direcionada a 271 municípios, ou seja,
aqueles com mais de 100 mil habitantes.

Comparativamente com outros temas, os municípios brasileiros investem pouco em cultura. Em
2014, por exemplo, os gastos municipais com educação foram 25 vezes maiores do que

aqueles direcionados à cultura4. Essa desproporcionalidade precisa ser revista, mas não basta
reivindicar mais recursos e aumentar os gastos municipais com cultura, sem garantir que eles
sejam bem utilizados. A Confederação Nacional de Municípios considera que “um dos
principais erros do investimento em cultura é atuar apenas na promoção esporádica e

desordenada de eventos”5.

A descontinuidade das políticas em função de trocas de gestão não é um problema exclusivo
da cultura, mas também afeta esse setor. O abandono de ações iniciadas em gestões
anteriores ꟷ  a prática de começar do zero para imprimir uma nova marca de gestão e
desvinculá-la da anterior ꟷ  é recorrente e traz prejuízos para a população e para os cofres
públicos. 

3� S is tema de In formações e Ind icadores Cultura is – IBGE, 2013. Disponíve l em
http://portal.iphan.gov.br/uploads/ckfinder/arquivos/Indicadores_Culturais_2007_2010(1). pdf

4� Dados disponibilizados pelo Ministério da Fazenda – Secretaria do Tesouro Nacional por meio do
Siconfi (Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro) apontam que as
despesas municipais com educação chegaram a R$ 107.526.123.519,24 enquanto as despesas com
cultura totalizaram R$ 4.027.901.065,39 no ano de 2014.

5� Cultura – Elemento fundamental de transformação; publicação da Confederação Nacional de
Municípios. Disponível em http://www.cnm.org.br/portal/dmdocuments/02%20Cultura. pdf

http://portal.iphan.gov.br/uploads/ckfinder/arquivos/Indicadores_Culturais_2007_2010(1)
http://www.cnm.org.br/portal/dmdocuments/02%20Cultura


Os esforços empreendidos nos últimos anos para implementar um Plano Nacional de Cultura6

(como prevê a Constituição Federal de 1988) e o Sistema Nacional de Cultura que estrutura
uma política nacional que articule ações entre a união, os estados e os municípios e induza a
elaboração de políticas de cultura com perspectivas de longo prazo, buscam enfrentar essa
questão. Até junho de 2016, o Ministério da Cultura contabilizou que 2.218 municípios aderiram
ao Sistema Nacional de Cultura. Porém, a parcela de municípios que iniciou a estruturação de
sistemas municipais de cultura, criando instrumentos de gestão considerados obrigatórios, não
representa nem 10% desse universo. 

A tabela a seguir apresenta o balanço da estruturação dos Sistemas Municipais de Cultura,
conforme o que o Plano Nacional de Cultura prevê:

Municípios que aderiram ao Sistema Nacional de
Cultura

2.218

Municípios que aprovaram lei sobre o Sistema de
Cultura

208

Municípios que encaminharam relatório de atividades
do órgão gestor

186

Municípios que encaminharam ata de reunião de
criação do Conselho de Políticas Culturais

161

Municípios que aprovaram lei do Fundo de Cultura 138

Municípios que aprovaram lei do Plano de Cultura 67

Fonte: MinC

É importante observar que o total de municípios que contam com um Plano de Cultura é maior
do que o relatado pelo Ministério da Cultura: um levantamento do IBGE contabilizou 468
municípios. Essa discrepância é normal, uma vez que diversos municípios já haviam criado
planos antes da implementação do Plano Nacional de Cultura. Porém, o mesmo levantamento

identificou que 418 planos não apresentavam metas7, o que compromete a execução das
ações e, mais ainda, o seu monitoramento. 

De forma geral, falta aos governos municipais adotar práticas de gestão no âmbito da cultura
que sejam compatíveis com a importância que o tema tem e que possibilitem o desenho e a
implementação de políticas públicas mais consistentes. Mais do que criar estruturas de gestão
ou aumentar as despesas com essa função, é necessário realizar diagnósticos para subsidiar
as decisões, investir na qualificação dos profissionais que atuam com a gestão, definir
indicadores e metas e criar sistemas de acompanhamento da execução das políticas. 

Uma pesquisa realizada pela Confederação Nacional de Municípios em 2010 revelou a
escassez de municípios que contavam com algum curso de desenvolvimento de gestores na
área de cultura. Esse problema seria mais crítico nos municípios menores, onde não há
investimento na qualificação dos técnicos que atuam no setor. “Diante disso, não há

6� A Lei Federal nº 12.343, de dezembro de 2010, criou o Plano Nacional de Cultura. Para saber mais: 
http://www.cultura.gov.br/plano-nacional-de-cultura-pnc- 

7� Suplemento de Cultura da Munic 2014 ꟷ  IBGE. Disponível em 
http://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv95013. pdf

http://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv95013


planejamento, inventário dos equipamentos culturais e elaboração de calendário dos eventos,
possibilitando a formatação de projetos para captação de recursos de fomento ao

desenvolvimento da cultura local”, conclui o estudo8. O Suplemento Cultura da pesquisa Perfil
dos Municípios 2014, conduzida pelo IBGE, revelou que, nos 24 meses anteriores ao estudo,
somente 36% dos municípios promoveram alguma capacitação para os servidores e gestores
públicos da cultura. 

A estruturação das políticas de cultura nos municípios depende também de diagnósticos e
planejamentos, o que aponta a necessidade de se investir em sistemas de informações e
indicadores culturais. Em 2010, 928 municípios afirmaram contar com um sistema dessa
natureza, segundo estudo da Confederação Nacional de Municípios. Trata-se de um número
modesto e que precisa ser incrementado. Porém, a nosso ver, faltam estímulos para que isso
aconteça, já que a estrutura de gestão proposta pelo Sistema Nacional de Cultura prevê que os
municípios que aderirem a ele devem instituir algumas ferramentas, porém determina que a
existência de um sistema de informações e indicadores culturais é facultativa. Isso nos parece
contraproducente, já que os municípios precisam saber com quais equipamentos contam, sua
situação, quais os ativos culturais dos territórios, assim como quais as demandas da
população, para então definir as políticas de cultura. 

Finalmente, outro desafio com relação à gestão das políticas de cultura trata da prestação de
contas e da possibilidade de exercer controle social. Especificamente com relação a
mecanismos de transparência, identificamos que mesmo os municípios com as maiores

avaliações na Escala Transparência Brasil9 compartilham poucas informações sobre a gestão
das políticas culturais. Na maioria dos casos, trata-se de dados sobre gastos e despesas por
função; são poucos os municípios que apresentam dados sobre equipamentos existentes,
atividades realizadas, demandas, acesso e outras métricas que contribuam para uma avaliação
externa das políticas. Se defendemos o diálogo e a contribuição da sociedade civil para a
qualificação das políticas públicas de cultura, é preciso ampliar as informações disponíveis.

III. Compromissos

Considerando o cenário apresentado, entendemos que estes devem ser os compromissos dos
candidatos engajados com boas práticas de gestão da cultura. 

Para as capitais

a. Reconhecer o Fórum Brasileiro de Direitos Culturais como interlocutor estratégico
no campo da cultura;

b. Garantir orçamento mínimo de 1,5% até meados do mandato;

c. Realizar o mapeamento sobre os equipamentos existentes no município e elaborar
um plano de uso nos primeiros seis meses de mandato;

d. Realizar o mapeamento e o diagnóstico do patrimônio histórico da cidade nos
primeiros seis meses de mandato;

e. Efetivar parcerias (lideradas pelo secretário adjunto de Cultura) com as diversas
pastas e organismos públicos (educação, segurança, turismo, esporte, assistência
social, zeladoria.) a fim de garantir a transversalidade da cultura no município;

8� Pesquisa sobre a estrutura da área de cultura nos municípios brasileiros, Confederação Nacional de
Municípios. Disponível em: http://www.cnm.org.br/portal/dmdocuments/Informativo_2011_Cultura_1. pdf

9� Criada pela Controladoria Geral da União para avaliar de que forma municípios e estados estão
atendendo aos requisitos da Lei da Transparência.

http://www.cnm.org.br/portal/dmdocuments/Informativo_2011_Cultura_1


f. Constituir linha de crédito privado e/ou incentivo fiscal para produções artísticas
locais;

g. Garantir a existência de instâncias para prestação de contas e avaliação de
cumprimento de metas que se reúnam no mínimo uma vez por semestre;

h. Fomentar o empreendedorismo cultural por meio de cursos, palestras e oficinas,
com o intuito de fortalecer as práticas profissionais de cultura;

i. Garantir a permanente transparência e publicidade periódica mensal das ações e
destinação de recursos para a área em página da internet própria;

j. Aprovar e implantar o Plano Municipal de Cultura na aprovação do PPA 2017-2021.

Para a cidade de São Paulo

Além dos pontos mencionados acima, propomos:
a. Aprovação do Plano Municipal de Cultura;
b. Criação de um Sistema de Financiamento da Cultura, compreendendo:

 regulamentar o Pro-Mac (Lei Municipal nº 15.948, de 26 de dezembro

de 2013);
 regulamentar o Fundo Municipal de Cultura (Lei Municipal nº 16.278,

de 5 de outubro de 2015);
c. Implantação do Sistema Municipal de Informações e Indicadores Culturais – SMIIC,
compreendendo ampla discussão para concepção dos indicadores;

d. Fortalecimento e ampliação do escopo da plataforma SPCultura10, de maneira que
possa apoiar as políticas de desenvolvimento da economia da cultura e que amplie a
transparência da gestão;
f. Instituição de uma agência responsável por fomentar negócios da cultura.

Para as cem maiores cidades do país

a. Reconhecer o Fórum Brasileiro de Direitos Culturais como interlocutor estratégico
no campo da cultura;

b. Garantir representatividade e dotação orçamentária própria para a cultura,
independente do órgão que fará a gestão;

c. Realizar e disponibilizar diagnósticos que orientem o desenho das políticas: o
mapeamento dos equipamentos e ativos culturais do município, assim como o
levantamento das demandas da população;

d. Fazer bom uso dos recursos disponíveis para a cultura, comprometendo-se a: 
  equilibrar o uso de recursos para grandes eventos e a manutenção de

equipamentos que já existem. 
  priorizar a otimização e a potencialização de equipamentos já existentes,

considerando também aquilo que faz parte de outras pastas e pode ser
utilizado (estádios, quadras etc.), em vez de investir na construção de
novos equipamentos.

e. Aprovar planos municipais de cultura e garantir que apresentem metas e
indicadores claros, que possam ser acompanhados pela população e as equipes
gestoras; 

f. Criar e tornar públicos instrumentos de mapeamento, monitoramento e avaliação
das políticas públicas de cultura.

10� http://spcultura.prefeitura.sp.gov.br/



g. Prever mecanismos de controle social das políticas de cultura como conselhos,
fóruns ou outras instâncias, em que sejam divulgados periodicamente dados sobre
gestão;

h. Investir na formação de gestores culturais por meio de cursos, palestras e oficinas
que garantam, no mínimo, capacitação para produção cultural e desenvolvimento
de projetos.


