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Brasília, 22 e 23 de novembro de 2016 

 

Reunião do colegiado setorial de Dança 

Reunião realizada nos dias 22 e 23 de novembro de 2016 , das 9h30 às 18h00, no 

edifício Parque da Cidade (12º andar), do Ministério da Cultura. 

 

PRESENTES: 

1. Fabiano Carneiro/ Funarte - coordenador 

2. Ana Beatriz Mattar 

3. Rosa Coimbra 

4. Loa Campos 

5. Imira Brito 

6. Alexandre Molina 

7. João Fernandes Neto 

8. Antônio Uchôa 

9. Alexandro Leite Santiago 

10. Ronildo Cabral 

11. Andre Rech 

12. Rafael Guarato 

13. Paulo André Aguiar 

14. Hugo Silva Oliveira 

15. Wilkinson do Nascimento 

16. Marcos Flavio de Matos Bezerra 

17. Marcella Souza 

 

PAUTA: 

22/11 - Manhã 

1. Abertura – informes gerais 

A reunião iniciou com uma fala inicial do Coordenador de Dança da Funarte e da 

reunião dos Colegiado, Fabiano Carneiro e na sequência com a apresentação das 

pautas do pleno do CNPC trazidas pela representante de dança Bia Mattar sendo a 

principal a colaboração do colegiado nos textos e propostas para a Conferência 

Nacional de Cultura de 2017. Bia apresentou também a proposta de trabalho para 

essa reunião a atualização do Plano Nacional de Dança com as contribuições do 

Plano Nacional de Artes. 

2. Análise dos eixos propostos para a IV CNC, por meio de grupos de trabalho 

no âmbito do Colegiado. 



 
 

 

 

O colegiado se dividiu em grupos a partir dos eixos propostos para trabalhar em 

propostas de subtextos. 

Imira apresenta eixo 1 – diz que o trabalho que fez demorou um pouco mais pois 

juntaram o eixo 1 e eixo 3 – proposta, não precisa juntar os dois eixos. ( pegar 

proposta no email) 

 

EIXO 1 – ECONOMIA DA CULTURA e NOVAS TECNOLOGIAS 

SUB-EIXOS: 

1. Financiamento e Fomento 

 

● Fortalecimento do Fundo Nacional de Cultura;  

● Ampliação das Parcerias Públicos e Privados; 

● Leis de incentivo à cultura 

● Programas de Circulação e Internacionalização das produções artísticas 

 (Circo, teatro e Dança) 

 

      2. Novas Tecnologias   

● Apropriação das novas tecnologias para difusão cultural    

● Integração entre Ministérios da Cultura e Ministério de Ciências e  Tecnologia 

● Capacitação e difusão das novas tecnologias; 

  

     3. Criação dos Indicadores Econômicos da Cultura 

● Levantamento de dados, geração de emprego e renda da cadeia produtiva; 

● Investimento  do estados e o retorno financeiro para o mesmo – imposto, qual 

 impacto no PIB; 

 

OBS 1:  Recomendamos a retirada desse trecho abaixo, pois entendemos que 

pertence a discussão do EIXO 3, deixando o eixo mais claro 

Trata-se, também de uma atividade econômica sustentável, que não polui o meio 

ambiente e depende estruturalmente do trabalho humano, pois máquinas jamais 

serão capazes de se expressar e encantar por meio da arte. 

OBS 2: Recomendamos alinhar e organizar, o foco e a descrição do EIXO 3; 

Contribuições do Colegiado Setorial de Dança nos eixos estruturantes da IV 

Conferência Nacional de Cultura 

 EIXO 1 - ECONOMIA DA CULTURA E NOVAS TECNOLOGIAS 



 
 

 

 

FOCO: A economia da cultura e os desafios para a produção e difusão cultural em 

face das novas tecnologias. 

DESCRIÇÃO: Em sua dimensão econômica, a cultura se coloca como eixo estratégico 

para o desenvolvimento do país, por diversas razões. Primeiro, por uma questão de 

vocação: o Brasil é um país diverso e criativo, cuja produção cultural acumulada está 

seguramente entre as mais importantes do mundo. Trata-se, também de uma 

atividade econômica sustentável, que não polui o meio ambiente e depende 

estruturalmente do trabalho humano, pois máquinas jamais serão capazes de se 

expressar e encantar por meio da arte. E, por fim ... 

 

Apresentação dos trabalhos dos eixos: 

Ronildo que trabalhou no eixo 3 – relação do econômico com o humano – entender o 

quanto a questão cultural é relevante para isso – o que ele sente é que as empresas e 

o governo não vê - não percebem o valor que a cultura tem dentro do desenvolvimento 

humano. 

Enquanto desenvolvimento humano – essa promoção da parceria da cultura com a 

assistência social 

- articulação entre as diversas instâncias- secretaria meio ambiente – secretaria de 

tecnologias 

- reconhecimento das instituições culturais – a partir de reconhecer por exemplo o 

coco de dona Tetê – a partir do reconhecimento do que essa manifestação promove 

dentro daquela comunidade. 

 

 EIXO 3 – CULTURA E SUSTENTABILIDADE  

Sub-Eixos 

· Desenvolvimento Econômico/Humano 

· Fortalecimento dos Fundos; Implementação do Sistema; 

· Articulação entre as diferentes instâncias, Constituição de redes e parcerias (ex: 

Secretarias, empresas). Interação entre governos, mercado e sociedade civil. 

· Reconhecer as instituições culturais e incentivar o desenvolvimento de trabalhos com 

base em planos, programas e projetos; 

· Criar Editais específicos que viabilize recursos públicos diretos para iniciativas de 

cunho não mercadológico; 

· Fortalecer linhas de financiamento específicas para a pesquisa e a formação; 



 
 

 

 

 

Retorno 14h45 

- Apresentação eixo 4 – 

Eixo 4 - Democracia, cidadania e diversidade 

sub-eixos: 

● Direitos culturais e Democracia Cultural - Relação  Estado e Sociedade; 
● Protagonismo e Ações afirmativas; 
● Mecanismos de fomento, difusão, capacitação técnica e artística; 
● Manutenção e sustentabilidade das políticas para as artes; 
● Intercâmbio das linguagens artísticas e culturais; 
● Integração de programas que valorizam a amplitude da diversidade artística e 

cultural (a exemplo Lei Cultura Viva); 
● Agenda de integração internacional; 
● Integração com áreas afins ( a exemplo de Secretaria de Turismo, Esporte). 

 

- Apresentação eixo  5 – 

Eixo 5 – Política cultural, gestão e capacitação 

Foco: Política cultural, institucionalidade e gestão: cultura como instrumento de 

integração federativa, capacitação e formação de fazedores de cultura. 

Objetivo: Discutir mecanismos de melhoria institucionais e de gestão, além de 

capacitação de fazedores de cultura e dos instrumentos de implementação das 

políticas públicas para a cultura, como forma de (i) torná-las mais eficientes, eficazes e 

efetivas; e (ii) de promover a integração federativa, por meio do plano e do sistema 

nacional de cultura. 

DESCRIÇÃO: A gestão da política cultural é fundamental para consolidar processos 

de organização e institucionalização do campo da cultura. Nesse sentido, impõem-se 

desafios de diversas naturezas, entre os quais, no atual contexto, destacam-se quatro. 

O primeiro diz respeito à implementação dos marcos legais de solidificação e 

desenvolvimento institucional das políticas culturais. O Plano Nacional de Cultura (Lei 

nº 12.343/2010) e o Sistema Nacional de Cultura (art. 216-A da Constituição Federal) 

como instrumentos de regulação federativa para a cooperação intergovernamental da 

cultura são estratégicos para integração e desenvolvimento sociocultural e econômico. 

O segundo fator relevante é o aprimoramento da gestão de políticas e organizações 

culturais: técnicas de gestão e avaliação de políticas públicas de cultura. O terceiro 

elemento diz respeito a um dos requisitos essenciais para institucionalização, que é o 

financiamento da cultura: desburocratização do fomento da cultura, reorientação social 

dos incentivos à cultura e revisão da legislação fiscal. Um quarto elemento 

imprescindível nesse processo de institucionalização que é a formação e a 



 
 

 

 

capacitação qualificada dos agentes culturais. Por fim, nada disso pode ser viabilizado 

sem se discutir mudanças essenciais na legislação e nos instrumentos de fomento da 

Administração Pública Federal, de modo a adequá-los às especificidades das artes e 

da cultura. 

Sub-eixos 

I-  Marcos legais das políticas culturais e suas regulamentações: instrumentos de 

regulação federativa para a cooperação intergovernamental da cultura como fator 

estratégico para integração e desenvolvimento sociocultural e econômico; 

II- Técnicas de gestão e avaliação de políticas e organizações culturais: considerando 

a infraestrutura e os modos de funcionamento da cultura e das artes; 

III -  Financiamento das artes e da cultura: desburocratização do fomento à cultura, 

reorientação social dos incentivos à cultura, revisão e aperfeiçoamento da legislação 

fiscal e fortalecimento do Fundo Nacional da Cultura; 

IV-  Formação e capacitação em gestão cultural. 

 

Seguiu-se Debate sobre a importância de tratar a lei Rouanet  e fundo – da 

importância das duas frentes 

 Apresentação eixo 6 – 

Eixo 6 – Preservação e salvaguarda do patrimônio cultural e artístico 

Foco: Os desafios atuais da preservação e salvaguarda do patrimônio cultural e 

artístico brasileiro: a gestão das responsabilidades concorrentes e a cooperação como 

estratégia para fortalecimento da política nacional de patrimônio cultural e artístico. 

Objetivo: Construir um discurso e estratégias que tornem operativa, eficiente e objetiva 

a complexa gestão do patrimônio cultural e artístico junto aos diversos agentes 

governamentais e em diálogo inteligente com a sociedade, bem como alicerçar uma 

visão que confira credibilidade e efetividade à política patrimonial pautada na 

cooperação como via para o compartilhamento de recursos e o desenvolvimento de 

uma governança patrimonial sustentável. 

Sub-eixos 

- Mapeamento dos Mestres de Cultura e Artes 

- Sistematização e aperfeiçoamento dos procedimentos de proteção ao patrimônio 

Imaterial cultural e artístico. 

 

 



 
 

 

 

22/11 – Tarde 

1. A tarde discutimos a PND e dividimos em trios e duplas para uma atualização. 

Sobre revisão do PNA – fortalecimento PNA 

Conversa sobre  a metodologia desse debate -  foi definido um GT para elaborar essa 

atualização do PNA com PND. 

 

Membros do Gt: Bia, Loa, Rafa, Marcos, Hugo, Imira 

Força tarefa de relação do PNA ao PND:  

Eixos do PNA - Responsável pela relação 

Formação – Rafael 

Criação - Marcos  

Memória e Pesquisa – Bia Mattar 

Circulação e Difusão  -  Alex  

 Fomento - Imira 

Articulação - Hugo 

Formação - Bia  

Internacionalização e Exportação - Marcella  

Andrea – Regulamentação e assessoria jurídica  

Difusão e Comunicação  - Loa 

Data Limite 10/01 

 

Bia lembra sobre a importância da divulgação do PND e PNA 

 

2. Produção de recomendações (Diretoria da Funarte e do Prêmio Klauss 

Vianna).  

- recomendação quanto  a diretoria de dança 

- autonomia da funarte 

- recomendação da garantia e do aumento da verba do edital klauss 

- recomendação da revisão do klauss vianna 



 
 

 

 

 

23/11 - Manhã 

3. Debate de moções e recomendações 

a. Moção de Repúdio que trata da PEC 746/2016 e a retirada da obrigatoriedade 

do ensino de Arte do currículo do Ensino Médio impactam, negativamente, na 

formação de cidadãos aptos a compreender e valorizar a cultura para o 

desenvolvimento do indivíduo e da sociedade, e ainda na promoção de uma 

base educacional que prepare os futuros fazedores e apreciadores culturais 

deste país; 

b. Moção de repúdio aos atos praticados pelo Ministro Geddel Vieira Lima de 

pressão política contra as recomendações do IPHAN Nacional 

c. Recomendação que o Conselho Nacional de Educação se manifeste em 

oposição a MP 746/2016, que retira as artes da obrigatoriedade do Ensino 

Médio 

d. Recomendação que o Ministério da Cultura implemente a Diretoria de Dança 

no organograma da Fundação Nacional de Artes. 

e. Recomenda ao Ministério da Cultura o imediato lançamento e pagamento do 

Prêmio Klauss Vianna de Dança/2017, via Fundação Nacional de Artes. 

 

4. Debate a respeito de marcos legais que se refere à Dança. 

5. Discussão das Comunicações do Colegiado (Metodologia) 

Relatório enviado por e-mail de como será a metodologia de comunicação do 

Colegiado Setorial de Dança 

6. Produção do relatório 

 

TEMAS TRATADOS: 

 

1. Abertura da reunião com o Coordenador da Funarte, Fabiano Carneiro. 

2. Conselheira Bia Mattar fez relato a respeito da 27ª Reunião Ordinária do 

CNPC. 

3. Projeto de reestruturação da Funarte, proposto pelo então Ministro, Marcelo 

Calero, de transformar a Fundação em uma Agência, que teria mais 

autonomia financeira e organizacional. Mas aguardar a perspectiva do novo 

Ministro, Roberto Freire. 

4. Temário e eixos da IV Conferência, nunca houve antes consulta a respeito 

do temário. Buscar objetividade na análise das propostas.  

5. Análise dos eixos propostos para a IV CNC 

6. Economia da Cultura. Relevância de números e dados para embasar o 

debate. 



 
 

 

 

7. Alta rotatividade no Ministério da Cultura e na Funarte. Em dez anos, foram 7 

ministros e 8 presidentes da Fundação. 

8. Perda do prêmio Klauss Vianna, em 2016, no âmbito da Funarte. 

9. Três demandas no CNPC: revisão do PNC, IV CNC, eleição do CNPC. 

10. Revisão PNA e PND.  

11. Verificar implementação do Plano Nacional de Dança em detrimento da 

revisão. 

12. Incluir metas da Dança na revisão do PNC. 

 

SUGESTÕES: 

1. Reforçar em todas instâncias a dança como área autônoma  

2. Incluir a dança como política afirmativa nas discussões de políticas culturais 

para a área 

3. Reforçar em todas as instâncias a importância e função dos colegiados e 

suas atribuições. Segue o texto sugerido: 

“Os Colegiados Setoriais são instrumentos de participação, discussão e controle social 

das principais pautas dos segmentos técnico-artísticos e de patrimônio cultural do 

país. Compete aos colegiados setoriais fornecer subsídios para a definição de 

políticas, diretrizes e estratégias dos respectivos setores culturais e apresentar as 

diretrizes dos setores representados no Conselho Nacional de Política Cultural - 

CNPC. O CNPC é uma instância de participação social colegiada que integra o 

Sistema Nacional de Cultura e faz parte da estrutura básica do Ministério da Cultura e 

tem por finalidade propor a formulação de políticas públicas, com vistas a promover a 

articulação e o debate dos diferentes níveis de governo e a sociedade civil organizada, 

para o desenvolvimento e o fomento das atividades culturais no território nacional. 

Compete a cada colegiado a indicação do representante do setor no pleno do CNPC. 

A participação dos membros do CNPC é considerada prestação de serviço de 

relevante interesse público, não sendo remunerada. O funcionamento dos Colegiados 

Setoriais é estabelecido em regimento próprio, proposto por seu plenário, submetido à 

aprovação do Ministro de Estado da Cultura. As reuniões dos colegiados setoriais 

ocorrem, no mínimo duas vezes por ano, uma em cada semestre, podendo ter sua 

periodicidade elevada, excepcionalmente, em razão de plano de trabalho apresentado 

e aprovado pelo Ministério da Cultura. As reuniões dos colegiados setoriais são 

instaladas com a presença da maioria simples de seus membros. Além das reuniões 

presenciais, serão utilizados recursos tecnológicos como meio de intensificar os 

debates, especialmente videoconferências, fóruns de discussão na internet e 

mecanismos públicos de consulta não presenciais, a serem viabilizados pelo Ministério 

da Cultura. O Colegiado Setorial de Dança é um órgão integrante da estrutura do 

CNPC, nos termos do Decreto nº 5.520, de 24 de agosto de 2005. O Colegiado é 

integrado por um Plenário composto por 15 membros titulares da sociedade civil e 

seus respectivos suplentes, e cinco representantes do poder público. Além de fornecer 

subsídios ao CNPC para a definição de políticas, diretrizes e estratégias relacionadas 

ao setor de Dança, compete ao Plenário do Colegiado de Dança: debater, analisar e 



 
 

 

 

acompanhar os programas, projetos e ações do MinC, e suas vinculadas, para a área 

da Dança no âmbito nacional. As ações do Colegiado Setorial de Dança se dão na 

forma de moções, recomendações e demais documentos públicos disponíveis na 

Plataforma do CNPC. Em anexo, segue a Portaria do MinC divulgada no Diário Oficial 

da União, com a nomeação dos atuais membros do Colegiado Setorial de Dança, 

titulares e suplentes, bem como suas esferas de representação.”  

 

ENCAMINHAMENTOS: 

1. Composição e atribuições GT´s 

  

BNCC e temas relacionados à inclusão da Dança na Escola (Andrea, Alexandre, 

Rouse e André): 

Marcos Legais (Rosa, Bia, Andrea e Hildegarda, Ronildo, Marcella, Junior Uchoa): 

Comunicação (Hugo, Loa e André): 

Klauss Vianna (João, Andrea, Marcos, André). 

CNIC (Rafael, João, Rosa, Hugo) 

PROCULTURA e Lei Rouanet  (Bia,  Hugo, Wilkinson, Ronildo, Marcella, Loa). 

Articulação com conselhos estaduais e de capitais: Alexandre Molina, João, 

Wilkinson, Rosa, Loa,  Alex e Imira Brito. 

 

2. Força tarefa de relação do PNA ao PND:  

Eixos do PNA - Responsável pela relação 

 

Eixo Programático 

Formação – Rafael 

Criação - Marcos 

Memória e Pesquisa – Bia Mattar 

Circulação e Difusão  -  Alex 

  

Eixo Reestruturante 

Fomento - Imira Brito 

Articulação - Hugo 

Formação - Bia 

Internacionalização e Exportação - Marcella 

Regulamentação e assessoria juridical - Andrea  

Difusão e Comunicação  - Loa 

 

 

Brasília, 22 de Novembro de 2016. 


