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Resumo
Este trabalho apresenta as informações obtidas durante a consultoria que permitiu
a realização de reuniões com os municípios das regiões do Rio Doce, Central e Sul do
Estado de Minas Gerais ao longo do ano de 2012. Tais reuniões tinham como objetivo a
discussão a respeito da estruturação dos respectivos planos municipais de cultura, as
principais dificuldades para a implantação de um novo modelo de gestão para a cultura
e o que seria necessário para que os municípios aderissem ao Sistema Nacional de
Cultura.
Participaram destes encontros os secretários e suas equipes, agentes culturais,
conselheiros e em algumas ocasiões os prefeitos. Os encontros aconteceram em
Câmaras Municipais, Universidades, Secretarias de Cultura e sedes de Associações
Microrregionais, tendo como participantes desde chefes do executivo até grupos
tradicionais locais interessados em compreender como as suas vidas poderiam ser
influenciadas a partir de novas escolhas políticas.
Partindo de um modelo de sistema adotado pelo Ministério da Cultura buscamos
identificar quais elementos os municípios já dispunham e quais ainda precisavam ser
criados para que pudessem exercer o acordo de cooperação federativa a ser firmado com
o Governo Federal. A maioria dos municípios analisados possuía um órgão gestor para
a cultura, mesmo que este também fosse responsável por outras áreas, como educação,
esporte ou lazer. O grande desafio para os que fizeram a adesão ao sistema federativo
será a elaboração de um plano de trabalho que assegure a criação do plano municipal de
cultura em um prazo de até dois anos.
Palavras Chave: Sistema Nacional de Cultura. Políticas Culturais. Direitos Culturais.
Resumen
Este trabajo presenta la información obtenida durante la consulta que permitió
celebrar reuniones con los municipios del Río Doce, Centro y Sur de Minas Gerais
durante el año 2012. Estas reuniones tenían como objetivo la discusión de la estructura
de los respectivos planes municipales de cultura, las principales dificultades para la
implementación de un nuevo modelo de gestión de la cultura y lo que sería necesario
para los municipios que se adhieran al Sistema Nacional de La Cultura.
En estas reuniones los secretarios y sus equipos, agentes culturales, asesores y, a
veces los prefectos. Las reuniones se celebraron en los Consejos Municipales,
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Universidades, Departamentos de Cultura y de la sede de las asociaciones de microregionales, y los participantes de los ejecutivos principales a los grupos tradicionales de
la zona interesados en la comprensión de cómo sus vidas podrían ser influenciados por
nuevas opciones políticas.
A partir de un modelo de sistema adoptado por el Ministerio de Cultura se busca
identificar los elementos de los municipios que ya tenían y lo que aún no se habían
creado para que pudieran ejercer acuerdo de cooperación federal que se firmará con el
Gobierno Federal. La mayoría de los municipios analizados tuvieron una agencia de
gestión de la cultura, aunque también fue responsable de otras áreas como la educación,
el deporte y el ocio. El reto para los que han hecho la adhesión al sistema federal será el
desarrollo de un plan de trabajo que garantice la creación de la cultura municipal en un
período de dos años.
Palabras-clave: Sistema Nacional de La Cultura. Políticas Culturales. Derechos
Culturales.

1. Introdução
A partir do momento em que se discutem formas para melhorar o acesso à cultura,
inicia-se uma busca por elementos que viabilizem uma proximidade com a população.
A apropriação desses elementos reflete as políticas adotadas e quais conceitos se têm
interesse em representar. Perceber o mosaico cultural ao nosso redor é estar atento aos
bens que fazem referência e agregam identidade à memória dos diferentes grupos que
formam a nossa sociedade, sejam esses bens artísticos, históricos, arqueológicos ou
etnográficos.
Durante a realização da consultoria para o Sistema Nacional de Cultura (SNC)
buscamos estreitar a comunicação entre o órgão federal da cultura (Representação
Regional do Ministério da Cultura em Minas Gerais) e a Secretaria de Cultura do
Estado de Minas Gerais para compreendermos as dificuldades enfrentadas pelo Governo
do Estado em integrar o sistema federativo. Pudemos perceber que a Secretaria de
Cultura do Estado já possui uma boa estrutura administrativa, com uma Coordenação
Estadual que busca englobar a gestão do setor cultural e conta com um importante
instrumento de gestão, o Fundo Estadual de Cultura. Criado pela Lei Estadual nº 15.975
de 2006 o Fundo Estadual tem por objetivo repassar recursos para projetos culturais que
concorrem nas modalidades “Liberação de Recursos Não Reembolsáveis” e
“Financiamento Reembolsável”. É importante ressaltar que a integração do Governo
Estadual ao Sistema Nacional não irá acarretar em prejuízo na distribuição de recursos
para projetos na área da cultura, pelo contrário, é um recurso a mais a ser acessado pelos
municípios, oriundo do Fundo Nacional da Cultura.
Atualmente a Secretaria de Estado da Cultura sinaliza para a adesão ao Sistema
Nacional de Cultura. Após discussões que envolveram as duas esferas de governo
chegou-se ao entendimento que juntas, a política federal, através do SNC, e a política
estadual podem contribuir para o desenvolvimento das políticas municipais de cultura
nos municípios mineiros. Como resultado das reuniões entre a gestão da Secretaria
Estadual de Cultura e a consultoria UNESCO/Ministério da Cultura ficou definido que
os municípios que optarem pela adesão ao Sistema Nacional terão um único Conselho
Municipal de Patrimônio e Política Cultural.
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2. A gestão estadual da cultura
A Secretaria de Estado da Cultura foi criada em 1983, durante o governo de
Tancredo Neves, tendo sido estruturada pela Lei 12.221, de 1º de julho de 1996, e
regulamentada pelo Decreto nº 39.641, de 15 de junho de 1998.
O primeiro registro da criação de um órgão público cuja função englobasse a
gestão do setor cultural data de 1963, com a criação da Secretaria de Estado do Trabalho
e Cultura Popular, durante o governo José Magalhães Pinto (1961-1963). Em 1967, a
gestão cultural voltou a ser competência da Secretaria de Estado da Educação, através
da criação do Conselho Estadual da Cultura. Criado pelo então governador Israel
Pinheiro (1966-1971), tratava-se de um órgão colegiado, normativo e consultivo,
responsável pelas deliberações para o setor. Em 1969, o governador Aureliano Chaves
(1975-1978) reuniu todos os programas estaduais voltados para a cultura na
Coordenadoria Estadual da Cultura.
O Sistema Estadual de Cultura de Minas Gerais é constituído em sua
Administração por:

Imagem 1. Gráfico representativo do Sistema Estadual de Cultura.
Fonte: http://www.cultura.mg.gov.br/institucional/sistema-estadual-de-cultura.
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2.1.

Fundo Estadual de Cultura

O Fundo Estadual de Cultura foi criado pela Lei Estadual 15.975 de 2006 com o
objetivo de repassar recursos para projetos culturais. Para concorrer aos recursos do
Fundo, os projetos devem concorrer em duas modalidades: a) Liberação de Recursos
Não Reembolsáveis e b) Financiamento Reembolsável.
De acordo com a Secretaria de Cultura do Estado, na modalidade “Liberação de
Recursos Não Reembolsáveis”, o dinheiro é repassado diretamente à entidade
proponente do projeto, por meio de patrocínio, não havendo necessidade de devolvê-lo
ao Poder Público. Podem se inscrever nessa modalidade entidades públicas ou entidades
de direito privado sem fins lucrativos. Na categoria “Financiamento Reembolsável”, a
entidade receberá os recursos por meio de financiamento do Banco de Desenvolvimento
de Minas Gerais (BDMG), sendo que o valor recebido deverá ser devolvido aos cofres
do banco de acordo com as regras e juros estabelecidos. Nessa modalidade, podem
participar entidades de direito privado, com ou sem fins lucrativos.
Para concorrer, as entidades precisam ter pelo menos um ano de existência legal,
atuação cultural devidamente comprovada e serem diretamente responsáveis pela
promoção e execução do projeto inscrito. A seguir a legislação que regulamenta as
ações do Fundo Estadual de Cultura:
- LEI Nº 15.975/2006. A Lei nº 15.975, que foi sancionada em 12 de janeiro de
2006, dispõe sobre a criação do Fundo Estadual de Cultura - FEC e outras providências.
- LEI Nº 19.088/2010. A Lei nº 19.088, que foi sancionada em 22 de julho de
2010, altera a Lei nº 15.975/2006.
- DECRETO Nº 44.341/2006. O Decreto nº 44.341, de 28 de junho de 2006,
regulamenta o Fundo Estadual da Cultura – FEC, nos termos da Lei nº 15.975/2006.
Nele são detalhados os procedimentos e regras para as modalidades liberação de
recursos não reembolsáveis e financiamento reembolsável.
- EDITAL DO FUNDO ESTADUAL DE CULTURA 2012. O Edital, publicado
anualmente pela Secretaria de Estado de Cultura, estabelece as condições e o prazo para
apresentação de projetos ao Fundo Estadual de Cultura - FEC.
2.2.Superintendência de Interiorização
No intuito de descentralizar a política de cultura no Estado, foram criados em
2011 núcleos de interiorização com o objetivo de atender as Secretarias Municipais de
Cultura das microrregiões, firmarem parcerias com o Governo Estadual para a
realização de mapeamentos culturais, oferecerem apoio técnico aos gestores municipais
e divulgar cursos e ações realizadas pela Secretaria Estadual de Cultura na região.
De acordo com a Secretaria, para atender as dez macro-regiões de Minas Gerais
foram criados cinco núcleos de interiorização.
Até 2014, outros cinco núcleos serão implementados. Já estão em funcionamento
os núcleos das macrorregiões Central, com sede em São João Del-Rei; Triângulo
Mineiro, com sede em Uberlândia; Região Sul, com sede em Pouso Alegre; Rio Doce,
com sede em Governador Valadares; e Vale do Jequitinhonha e Mucuri, com sede em
Araçuaí. Até a implementação dos outros cinco núcleos de interiorização, cada um dos

ISSN-e: 2316-9982

cinco núcleos em funcionamento será responsável pelo atendimento de duas
macrorregiões, sendo elas:

SÃO JOÃO DEL-REI

Macrorregiões Central e Noroeste de Minas

GOVERNADOR VALADARES

Macrorregiões Rio Doce e Zona da Mata

POUSO ALEGRE

Macrorregiões Sul e Centro Oeste de Minas

UBERLÂNDIA

Macrorregiões do Triângulo e Alto Paranaíba

ARAÇUAÍ

Macrorregiões do Jequitinhonha/Mucuri e Norte de Minas
Tabela 1 – Núcleos de Interiorização em MG

2.3.O Patrimônio Cultural no Estado de Minas Gerais
A criação da Lei n.º 12.040 de 28 de dezembro de 1995 representou um marco
legal na preservação do patrimônio histórico e artístico de Minas Gerais. A legislação
em questão levou em consideração o que determina a Constituição Federal a respeito do
Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS. A Lei Federal
determina que 75% do ICMS dos Estados devem ser repassados aos municípios de
acordo com o volume de arrecadação e que 25% devem ser repassados conforme a
regulamentação dada por Lei Estadual.
O Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais –
IEPHA recebeu a incumbência de elaborar e programar os critérios de repasse de
recursos do ICMS para os municípios. Visando uma melhor distribuição foi criada uma
tabela de pontuação que leva em consideração os seguintes pontos:

Política Cultural Local (PCL)

Lei Municipal de Proteção do Patrimônio
Cultural
Lei de Criação do Conselho Municipal do
Patrimônio Cultural (Deverá
possuir
regimento interno e apresentar atas das
reuniões)
Departamento de Patrimônio Cultural ou
órgão afim.

Educação Patrimonial

Elaboração
Patrimonial

de

Projeto

de

Educação

Realização do Projeto.
Tombamento

Dossiês e laudos técnicos nas Categorias:
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Ações de Proteção

Núcleo Histórico,
Conjunto Arquitetônico e Paisagístico,
Bens Imóveis,
Bens Móveis.
Bens Tombados em Nível Federal e
Estadual
Bens Tombados em Nível Municipal.

Investimentos em Bens e Manifestações
Culturais Atuação do Departamento de
Patrimônio Cultural ou órgão afim.
Tabela 2- Critérios de repasse dos recursos para os municípios
Fonte: http://www.iepha.mg.gov.br

Como reflexo dessa política de cultura do Estado é possível observar uma
mobilização dos municípios no intuito de garantir o repasse dos recursos oriundos do
“ICMS Cultural”. Dados da Fundação João Pinheiro, relativos ao ano de 2010,
demonstram que dos 853 municípios que compõem o Estado de Minas Gerais, 587
possuem conselhos de patrimônio. Este é um dado importante, levando-se em
consideração que 612 municípios ainda não possuem uma secretaria de cultura
exclusiva, ainda de acordo com dados da Fundação João Pinheiro. Esses números
refletem uma preocupação dos municípios mineiros em adequar-se às exigências do
IEPHA, criando os conselhos de patrimônio e buscando alcançar o máximo de
pontuação dentro dos critérios estabelecidos pela legislação estadual. Contudo, é
necessário cautela na análise simplesmente quantitativa destes índices, já que os
números não refletem necessariamente uma atuação eficiente das políticas de cultura
nos municípios.
Neste contexto percebemos a dimensão da responsabilidade dos entes municipais
em legislar e executar no âmbito da política cultural. Francisco Humberto Cunha Filho
analisa em seu livro intitulado “Federalismo Cultural e Sistema Nacional de Cultura:
contribuição ao debate” a integração municipal ao Sistema Nacional de Cultura e
demonstra que:
Não se pode perder de vista que a integração dos municípios ao
Sistema deve facilitar o cumprimento de suas obrigações culturais, mas não
os exime das responsabilidades constitucionalmente atribuídas.
Institucionaliza-se, de fato, uma grande parceria, que exige a comprovação
de condições materiais permanentes para o desenvolvimento das atividades a
ela relacionadas. É neste sentido que se pensa na necessidade da criação dos
fundos municipais de cultura, como garantia de que cada um terá efetiva
condição de cumprir sua parte no grande pacto cultural. (CUNHA FILHO,
2010.p.85)

3. O Fórum de Políticas Culturais de Minas Gerais
O Fórum de Políticas Culturais de Minas Gerais foi criado em 2011 com o intuito
de ser um espaço para discussão e promoção de políticas públicas para a cultura. Com a
iniciativa de articulação de parceiros da sociedade civil e dos poderes públicos federal,
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estadual e municipal, o Fórum atualmente congrega o Ministério da Cultura, por meio
da Representação Regional MG e Funarte MG; Secretaria de Estado de Cultura de
Minas Gerais; Comissão de Cultura da ALMG; Fundação Municipal de Cultura;
Associação Mineira dos Municípios; Arcelor Mittal; SEBRAE-MG; SESC-MG;
Universidade Federal de Minas Gerais e Observatório da Diversidade Cultural.
A iniciativa do Fórum apresenta-se como uma oportunidade para o debate e
divulgação das propostas do Sistema Nacional de Cultura e será fundamental para uma
articulação eficiente no processo de interlocução entre os municípios de Minas Gerais e
o Ministério da Cultura. Após as primeiras audiências públicas e oficinas realizadas de
acordo com a programação do Fórum de Políticas Culturais de Minas Gerais foi
possível avaliar a capacidade de mobilização dos encontros e planejar outras formas de
levar informações referentes ao SNC às diferentes regiões do estado. A iniciativa de
levar o Fórum para o interior é imprescindível no momento em que a Secretaria de
Cultura do Estado avalia a adesão ao Sistema Nacional.
Como definição do papel dos governos estaduais no Brasil no campo da política
cultural, Humberto Cunha apresenta que:
A sistemática estadual da cultura, na prática, seria encetada a partir
da delegação de competência dos municípios; apoio à criação de legislação
local; criação de banco de projetos culturais; constantes atividades de
aproximações com os financiadores e apoios técnicos. Caso não haja a
efetiva integração – porque uma integração sistêmica depende da vontade da
União e dos municípios -, mesmo assim a Secretaria da Cultura deve se
instrumentalizar para maximizar a utilização de sua legislação e das outras
legislações existentes, favorecedoras da cultura. (CUNHA FILHO, 2010. p.
38-39)

De acordo com a Assembléia Legislativa de Minas Gerais, o Estado conta com 66
microrregiões e 39 associações microrregionais. Dos 853 municípios, 80% possuem
menos de 20.000 habitantes e em torno de 60% menos de 10.000 habitantes. De acordo
com a tabela apresentada abaixo, em uma década (1990 a 2000) foram criados 130
municípios. Esses números indicam que a melhor forma de os municípios menores
conseguirem visibilidade e recursos de diferentes programas é em um formato em que
possam discutir e buscar diferentes meios para o desenvolvimento regional. Para as
políticas de cultura, as associações podem representar um importante espaço para o
intercâmbio e promoção das ações nos diferentes níveis de governo.
O Fórum é um aliado na consolidação do trabalho de institucionalização da
cultura, mas para além dele é importante considerar a capacidade de mobilização e
interação dos municípios-pólos com os municípios vizinhos. Com 80% dos municípios
mineiros contando com menos de 20.000 habitantes, levamos em conta as associações
de municípios como uma forma de organização que compartilha diferentes políticas
públicas. Para as políticas de cultura essas organizações podem consolidar encontros
para a discussão e adesão ao SNC e são uma forma eficiente de congregar um maior
número de municípios.
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Imagem 2 – Crescimento populacional dos municípios em MG
Fonte: CEDEPLAR/UFMG

4. Conclusão
Devido a uma carência de informações relativas ao processo de constituição dos
respectivos Planos de Cultura, a maioria dos municípios do Estado de Minas Gerais
ainda não contempla o modelo proposto pelo Sistema Nacional de Cultura. Por conta da
política estadual adotada com o programa ICMS cultural houve uma grande
mobilização dos municípios mineiros para a criação de conselhos municipais do
patrimônio e os respectivos fundos municipais para receberem os recursos oriundos de
renúncia fiscal. É essa estrutura mínima que pode viabilizar uma mudança efetiva nas
gestões municipais com o compromisso de elaboração dos planos de cultura. Os
maiores desafios são a readequação dos conselhos, onde muitos não são paritários nem
deliberativos e a criação de uma Lei Geral da Cultura, onde estariam contemplados além
dos conselhos, o fundo municipal de cultura e toda estrutura que compõe o Sistema
Municipal de Cultura.
O quadro que se apresenta atualmente demonstra a incipiência da definição de
responsabilidades dentro de um sistema de cultura que pretende abranger os níveis
federal, estadual e municipal. Contudo, a gestão compartilhada proposta pelo Governo
Federal ainda pode ser o grande diferencial em relação à integração e a concretização
das políticas voltadas para a cultura.
As ações políticas no campo da cultura no Brasil não devem se resumir ao
discurso da construção do caráter nacional, mas sim, se expandir para uma viabilização
de formas que possibilitem ao público ter acesso a suas realidades, aproximando-os e
proporcionando novas leituras tanto do passado quanto do presente, além de
desenvolver uma sensibilidade crítica para o reconhecimento e construção dos valores
que os cercam. É compreensível que qualquer ação que tenha como objetivo a
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sistematização de uma política para a cultura só é possível e duradoura com a
capacidade do público de se apropriar e se identificar com essa política que pode ser
interpretado enquanto parte de suas vidas.
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