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1. INTRODUÇÃO: 

Plano de construção de uma cultura cidadã para a cidade do Rio de Janeiro

a sociedade clama por uma política pública de cultura que tenha continuidade, uma política de Estado 
para além de uma gestão de governo, fundamentada, construída, proposta e formulada em conjunto 
com os diversos setores da sociedade, referenciada em diagnósticos, pesquisas, levantamentos, 
mapeamentos considerando os anseios e necessidades de cidadãos e cidadãs que conferem vida, 
movimento e expressão à cidade. Esta é a cidade do Rio de Janeiro para a qual somos convocados 
– todos e todas – a pensar e a construir um Plano de Cultura. Nessa direção, consideramos como 
principal desafio desta política de Estado, o de ultrapassar ações pontuais e eventuais, traçando 
diretrizes e metas para os próximos dez anos. Isso supõe a descentralização de recursos direcionados 
às áreas desassistidas das periferias da cidade, além do fomento e apoio às diferentes linguagens 
artísticas, à valorização, salvaguarda, proteção e manutenção das comunidades tradicionais, da 
memória e das identidades locais da cidade do Rio de Janeiro.

No Documento Base, o planejamento proposto para a formulação de um Plano Municipal de Cultura 
do Rio de Janeiro pressupõe, necessariamente, um amplo diálogo com a população carioca. Ainda 
que possa apontar caminhos, partindo de diagnósticos e análises acerca de programas e projetos 
executados nos últimos anos, é preciso reconhecer o acúmulo cultural dos seus diferentes atores, 
apostando numa construção coletiva. Nessa direção, é importante reafirmar as identidades locais 
como único instrumento válido para a emancipação humana dentro de uma cidadania democrática e 
plural. A formulação de um Plano Municipal de Cultura do Rio de Janeiro precisa espelhar a diversidade 
cultural da cidade, suas potencialidades artísticas, seu poder de invenção, criação e renovação, de 
modo a propor políticas transversais da cultura com as áreas de educação, comunicação, turismo, 
meio ambiente, ciência e tecnologia, habitação, saúde, etc. Isso em respeito à cidade do Rio de 
Janeiro, daquilo que representa e que ainda pode ser, do que anseia e merece ser, da força de seu 
povo que trabalha, luta, constrói e faz dela uma cidade maravilhosa, alegre, altiva. Esta cidade que 
é a primeira do mundo a receber o título da Unesco de Patrimônio Mundial como Paisagem Cultural 
Urbana.

Por isso se faz necessário e urgente um Plano de Cultura que pense nos caminhos futuros a partir das 
carências e potências da cidade, que pactue com a população e esteja alinhado dentro de uma visão 
sistêmica com o poder público estadual e federal. Uma política cultural, portanto, que dê condições 
para deixar florescer a cidade e seus cidadãos em tudo o que são e o que ainda podem ser e que 
dialogue com gestores, especialistas e agentes de outras áreas. Isso significa pensar a especificidade 
de cada segmento e, ao mesmo tempo, criar políticas conjuntas, pactuadas, com espaço para o 
individual e o coletivo, o local e o global, o territorial, o nacional e o mundial, o que implica colocar 
a cultura na centralidade do governo, com suas práticas, políticas e estudos acerca da sociedade 
contemporânea. Nessa direção, a Secretaria Municipal de Cultura do Rio de Janeiro, através de um 
convênio firmado com o Ministério da Cultura e a Universidade Federal da Bahia, deu início, em 
fevereiro de 2012, ao processo de trabalho com vistas à elaboração de um Plano Municipal de Cultura 
para a cidade.

 Na primeira etapa foram feitos mapeamentos, diagnósticos e informações sobre os equipamentos, 
serviços e condições de produção e o acesso cultural, bem como, o alinhamento às metas do Plano 
Nacional de Cultura. A equipe parte, num primeiro momento, para o diálogo, a escuta e a discussão 
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de prioridades com os agentes culturais e a sociedade como um todo. Essa etapa de diálogo e 
discussão com a sociedade exige a convocação de representantes dos segmentos artístico-culturais 
para participarem de uma série de 12 encontros setoriais de Dança, Teatro, Circo, Música, Artes 
Visuais, Artes Urbanas, Artes Populares, Audiovisual, Arquivo, Museus, Livro e Leitura, Patrimônio 
e Memória. Num segundo momento, o trabalho de campo será retomado através de 10 encontros 
territoriais, divididos de acordo com as cinco Áreas de Planejamento, que compõem o Município e 
suas subdivisões. Pela amplitude de algumas áreas, de imensos territórios com inúmeros bairros 
e regiões administrativas há necessidade de se desdobrar os encontros para captar e incluir suas 
carências e potências locais e regionais, de uma rica diversidade cultural.  

Nesses encontros as discussões estarão concentradas em cinco eixos temáticos para orientar a 
subdivisão dos grupos de trabalho, que são: Identidade, Diversidade e Patrimônio Cultural; Cidade, 
Cidadania e Direitos Culturais; Economia da Cultura; Gestão da Cultura e Políticas Transversais de 
Cultura. Os resultados serão anexados às propostas da I Conferência Municipal de Cultura, realizada 
em 2009, incluindo as metas definidas para a área da cultura no Plano Estratégico da Prefeitura do 
Rio até 2016, com o alinhamento às Metas do Plano Nacional de Cultura e demais documentos, 
pesquisas e diagnósticos atualizados. Pretende-se, assim, definir as diretrizes e metas que deverão 
constar do documento final que resultará no Plano Municipal de Cultura do Rio de Janeiro. 

A meta principal a ser atingida nesta etapa é envolver a efetiva participação dos diferentes atores do 
Estado e da Sociedade, de modo a fornecer subsídios e formular recomendações para a definição de 
diretrizes, estratégias e políticas públicas direcionadas aos diversos setores culturais, em sintonia com 
os eixos definidos pela Secretaria de Cultura e demais entes federados, apontando para: o incentivo 
à produção e amplo acesso à fruição simbólica; o fortalecimento da produção artístico-cultural na 
economia como setor capaz de gerar trabalho e renda; a promoção da cidadania mediada pela cultura 
e pela arte, com a elaboração de planos setoriais, definindo uma política específica para cada área. 

 Afirma-se, assim, o propósito de se implantar políticas públicas democráticas e permanentes de 
cultura, como instrumento para atingir as metas e desafios que se apresentam, através de uma gestão 
compartilhada entre Estado e Sociedade e a integração dos três níveis de governo, de forma pactuada, 
planejada e complementar. A definição de uma política de Estado pode auxiliar na correção das 
desigualdades socioeconômicas locais e regionais, de forma a garantir a participação da sociedade 
nos processos decisórios e o acesso aos bens e serviços culturais, promovendo o desenvolvimento das 
dimensões: humana, social e econômica.

A formulação e implantação de políticas públicas de cultura resultam de uma complexa interação entre 
agências estatais e não estatais. O Estado tem importante papel nesse sistema de múltiplos atores, 
mas não é o único. Há que se considerar a presença de atores não estatais, como: a sociedade civil 
através de entidades associativas, as organizações não-governamentais, as redes culturais, o poder 
legislativo e a iniciativa privada. Na perspectiva das políticas públicas, a governança da sociedade 
atual transcende, portanto, o estatal, impondo a negociação como procedimento usual entre os 
diferentes atores sociais. Políticas públicas de cultura podem ser desenvolvidas por uma pluralidade 
de atores políticos, sociais e não somente pelo Estado, desde que sejam submetidas ao debate e ao 
crivo públicos como formas de controle social. 

 A democratização do acesso e a participação são essenciais para a completude deste circuito. Indica 
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a amplitude, a universalidade do ato de recepção da cultura, a importância central das políticas 
culturais, a descentralização e o pleno exercício dos direitos culturais. Neste sentido, a cultura se 
converte em elemento substantivo no estabelecimento dos acordos coletivos necessários para poder 
viver juntos na sociedade, a partir do reconhecimento e da inclusão de todos e todas. A cultura é 
interpretação, produto de acordos humanos que possibilitam a concretude da interação social. 

O conceito de cultura cidadã, mais que ser uma ferramenta para reconhecer a existência de algumas 
práticas sociais, é uma ação social e cultural que orienta a construção de uma ordem social de 
convivência, através do acompanhamento oportuno de uma política de Estado. Nesse sentido, 
combina desde a visão política às diversas tramas sociais existentes no cotidiano, para criar condições 
de acesso à participação do público, numa sociedade cujo marco de ação é a cidade, estimulando a 
prática da solidariedade e de uma ética cidadã, para que estes sejam os conteúdos fundantes de um 
pertencimento e identidade coletivos, finalmente, de uma nova cidadania. 

A prática de uma cultura cidadã adquire importância no político, porque redefine o âmbito do público, 
quer dizer, aspira a novos pactos sobre a base de novos acordos de conteúdos e também no social, 
porque aspira a estabelecer uma ordem de interação para a convivência social da cidade. No âmbito 
cultural porque expressa na multiculturalidade ou pluralismo cultural, a cultura da vida cotidiana é 
reconhecida como assunto de interesse público. Por tudo que significa e representa a Cultura na vida 
da cidade, do município, do país e do mundo, toda e qualquer política pública de cultura implica ouvir 
muitas vozes e realidades dentro do processo coletivo de construção de caminhos para a cidade – no 
caso, a do Rio de Janeiro. Caminhemos, então, juntos rumo à construção de um Plano Municipal de 
Cultura do Rio de Janeiro.
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2. CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO – 

Histórico: 

Remonta ao início dos anos 1530 a construção do primeiro marco simbólico da posse das terras 
brasileiras no Rio de Janeiro, uma casa portuguesa chamada pelos indígenas de Carioca (casa de 
branco), atual gentílico dos habitantes da cidade. Mas foi apenas em 1565 que a Cidade de São 
Sebastião foi fundada pelos portugueses como uma tentativa de coibir a ocupação de invasores. 

Em 1763, o Rio de Janeiro se tornou a nova capital da colônia, o que a fez crescer em importância e 
em número de habitantes, que nesse ano somaram 40 mil. Para expandi-la foram executadas diversas 
reformas urbanas e sanitárias como a abertura de ruas, surgimento de novos bairros, aterramentos e 
construções como o Passeio Público, primeiro parque público da América Latina. 

Em 1808, com a transferência da Família Real para o Brasil, o Rio de Janeiro tornou-se capital sede 
do Reino português, agregando cerca de 15 mil novos moradores à cidade. 

O fato de ter sido a única cidade colonial a se tornar sede do Império permitiu que o Rio fosse dotado, 
ainda no século XIX, de seus primeiros equipamentos culturais como a criação, em 1818, do Museu 
Nacional e da Biblioteca Nacional. A presença da corte foi responsável por mudanças expressivas: 
a fundação do Banco do Brasil, a criação da Imprensa Régia, o Real Horto Botânico, entre outros. 
Novos teatros foram construídos, como o Real Teatro de São João. Também trouxe mudanças nos 
hábitos dos cariocas que ficavam mais recolhidos em suas residências e que passaram a sair com 
mais frequência às ruas e se entreter em teatros, arenas e circos armados nas periferias do centro. 
Talvez esta situação histórica possa explicar a posição desta cidade em relação às demais capitais 
do Brasil já que, segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), 73,2% dos municípios 
brasileiros não possuem, sequer, um museu, e apenas cerca de 7% possuem um cinema. 

A transferência da sede da Monarquia portuguesa para o Rio colaborou com a vinda de diversas 
missões artísticas e científicas que contribuíram para propagar a imagem da cidade para o resto do 
mundo. O Brasil teve como sua primeira política cultural a Missão Francesa (1816) responsável pela 
contratação de artistas, arquitetos, gravadores e fotógrafos franceses com a tarefa de remodelar, pintar 
e registrar a nova sede do Império. Foi liderada por Joachin de LeBreton e formada por Jean-Baptiste 
Debret,Nicolas -Antoine Taunay, Auguste Henri Victor Grandjean de Montigny e Marc Ferrez . O maior 
legado dessa política foi o surgimento dos ensinos regulares na Academia Imperial de Belas Artes 
criada em 1827. 

A independência do Brasil, em 1822, provocou a transformação da cidade em capital do Império. A 
cidade cresceu e sua população também. Anos mais tarde, a liberação da mão de obra escrava, as 
imigrações estrangeiras e nacionais produziram um grave problema de moradia e transporte fazendo 
com que muitos passassem a morar em cortiços no centro da cidade. Nesse período surgiu a primeira 
favela, instalada no morro da Providência. 
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Em 1902, na gestão do prefeito Francisco Pereira Passos, o Rio de Janeiro, então capital da República, 
passou por um processo de embelezamento inspirado no programa de modernização parisiense, que 
mudou completamente a fisionomia da cidade ao alargar ruas, abrir avenidas e remodelar o porto. 
Os prédios revelaram um novo estilo arquitetônico, o ecletismo, que tem no Teatro Municipal o seu 
mais importante exemplo. Na área da saúde, as campanhas sanitaristas empreendidas por Oswaldo 
Cruz, provocaram a destruição de cortiços e a remoção de favelas, principais focos de doenças como 
cólera, febre amarela e varíola. Os moradores de tais habitações foram, então, deslocados para as 
áreas periféricas da cidade.

Reforma Pereira Passos 

Enquanto a capital ostentava ares de metrópole, difundiam-se novas formas de cultura popular. Trazido 
pelos colonizadores portugueses, o entrudo seria considerado, durante muitos anos, a maneira mais 
conhecida de se brincar o carnaval. Consistia em jogar todo tipo de líquido cheiroso ou imundo, pó ou 
cinzas sobre quem passasse. Essas brincadeiras eram mais comuns nos bairros pobres. 

A alta sociedade frequentava os refinados bailes de máscara à moda dos carnavais europeus. Com 
o passar dos anos foram sendo agregados ao carnaval, carros enfeitados, os corsos, sobre os quais 
desfilavam a elite “subindo e descendo a avenida enquanto seus ocupantes jogavam confetes, 
serpentinas e lança-perfume uns nos outros e nos pedestres que se aglomeravam nas calçadas para 
vê-los passar”(Rui Castro em Carnaval do Fogo). Esses desfiles se tornaram anuais e passaram a ser 
na Avenida Rio Branco e Beira-Mar. Até os bondes também eram enfeitados e se transformavam em 
carros alegóricos entupidos de foliões.O carnaval se converteu em uma marca inseparável do Rio de 
Janeiro à medida que se transformou em uma grande indústria criativa que movimenta uma cifra 
considerável de recursos e trabalhadores. 

A primeira canção feita exclusivamente para o carnaval foi a marcha “Ó Abre -alas” de Chiquinha 
Gonzaga, em 1900. 

De influência africana, surgiram os animados cordões que no final do século XIX se transformaram 
em ranchos desenvolvidos nas imediações da atual Praça Onze. Os ranchos desfilavam semelhante 
a um cortejo, com fantasias e alegorias, ao som de uma canção composta para a ocasião, dividindo a 
Avenida Rio Branco com as sociedades carnavalescas chiques, a partir dos anos 1920. 

Na pequena África, como era conhecido o bairro da Cidade Nova, ficava o reduto das tias (como 
eram chamadas as baianas mais velhas). A que ficou mais famosa foi a Tia Ciata , por seus pagodes 
e quitutes culinários como, por exemplo, a feijoada que se converteria mais tarde no prato típico da 
culinária do Rio. A cultura carioca deve à comunidade negra sua expressão musical mais marcante: 
o samba. E foi mais por isso que a casa da Tia Ciata se tornou célebre: por ter sido o local onde foi 
criado o primeiro samba “Pelo Telefone” -que fez grande sucesso no carnaval de 1917, e inaugurou 
a tradição de se criar sambas específicos para essa festa. 
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Mas, nos bailes de carnaval eram as marchinhas que faziam grande sucesso, sendo que uma delas, 
“Cidade Maravilhosa”, do carnaval de 1935, foi escolhida, posteriormente, como hino oficial da cidade 
do Rio de Janeiro. 

A década de 1930 foi marcada politicamente pela Ditadura do Estado Novo. No entanto, a cidade se 
firmou como capital cultural do Brasil reunindo muitos talentos oriundos de diversas manifestações e 
linguagens artísticas. No ano de 1931 foi inaugurado o monumento que se tornou, em 2007, o ícone 
da cidade: o Cristo Redentor, eleito como uma das Sete Novas Maravilhas do Mundo Moderno. Nesse 
mesmo período, a criação da primeira Rádio no Rio e a franca expansão da indústria fonográfica fez 
dela a capital da música, onde surgiram nomes como Noel Rosa, Francisco Alves, e posteriormente, 
Cartola, Pixinguinha, Ivone Lara, Zé Kéti, Monarco, Luis Carlos da Vila entre tantos que vieram dos 
morros e subúrbios do Rio, espaços associados ao samba, à malandragem, ao candomblé, a uma 
poética efervescente que já havia começado desde o século XIX. 

É também nessa década, que a produção de filmes passa a ser feita nos estúdios da Cinédia. Nos 
anos 40, nasceu a Atlântida que produziu muitos filmes musicais e de chanchadas projetando astros 
como Oscarito e Grande Otelo. Nessa década, a Atlântida se consolidou como a principal produtora 
de filmes nacionais. 

Nas Artes Plásticas o revolucionário artista carioca Hélio Oiticica teve suas obras experimentais e 
inovadoras reconhecidas internacionalmente. A experiência com o samba dos morros e favelas 
cariocas expressou-se através dos parangolés, capas coloridas que causaram bastante polêmica na 
época. Em 1959, Oiticica participou do Grupo Neoconcreto junto com artistas como Amilcar de Castro, 
Lygia Clark, Lygia Pape e Franz Weissmann. 

Na década de 60, outra grande mudança se operou na cidade: o Rio de Janeiro deixou de ser sede do 
Governo Federal. Desse modo, a cidade se enfraqueceu política e socialmente e teve que redesenhar 
sua importância no cenário nacional permanecendo, todavia, como um dos mais importantes símbolos 
do País, a ponto de lhe ser atribuída a condição de capital cultural em razão da efervescência, da força 
e da repercussão nacional de suas manifestações. 

No início da década de 1990 a população assistiu à gradual recuperação econômica e urbanística 
da cidade, que foi marcada pela revitalização do centro da cidade, onde diversos prédios comerciais 
foram transformados em centros culturais. 

No campo do urbanismo, a cidade acelerou seu crescimento em direção à Barra da Tijuca e ao 
Recreio dos Bandeirantes. Uma acentuada expansão imobiliária se operou nesses bairros e a Barra 
se tornou importante pólo de lazer e comércio carioca, coincidindo com a fase de preparação da 
cidade para a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento -a Rio 92. O 
Rio também foi sede dos Jogos Pan-Americanos de 2007, e sediou em 2012 a Rio +20, que reuniu 
chefes de Estado e representantes de outros países de culturas diversas. Hoje a cidade se prepara e 
se molda de novo, desta vez para sediar a Copa do Mundo de 2014, a Jornada da Juventude em 2013 
e as Olimpíadas em 2016. 
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ÁREA DE
PLANEJAMENTO

TOTAL Arquivos Bibliotecas Bibliotecas
comunitárias

Teatros/
Lona

Culturais/ 
Arenas

Cinemas Centros
Culturais

Museus 

AP1 186 1 38 1 30 8 28 41

AP2 275 1 28 11 52 22 30 34

AP3 88 0 13 10 14 10 4 11

AP4 40 0 1 3 9 9 3 2

AP5 33 0 4 5 5 2 1 6

ÁREA DE
PLANEJAMENTO

Pontos de
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Pontos de
Leitura
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arte
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AP5 6 3 0
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DIAGNÓSTICO CULTURAL –

Uma etapa fundamental na elaboração do Plano foi a realização de 12 Encontros Setoriais – Dança, 
Circo, Teatro, Música, Artes Visuais, Museus, Arquivos, Audiovisual, Culturas Populares, Artes Urba-
nas, Livro e Leitura, Unidades de Polícia Pacificadoras – UPP Social – que possibilitou promover o 
diálogo e uma escuta mais apurada com os agentes culturais. Os resultados obtidos nos encontros 
deram maior consistência e insumos para o diagnóstico geral e específico a cerca dos problemas, 
vocações e potencialidades da cultura nas diferentes regiões e territórios da cidade.

QUADRO SÍNTESE DE FRAGILIDADES E OBSTáCULOS AO DESENVOLVIMENTO 
CULTURAL 

1- Ausência de dados e pesquisas das manifestações culturais, da distribuição dos bens culturais e 
dos hábitos de consumo cultural na cidade do Rio de Janeiro. 

2 - Falta de percepção por parte da população da potencialidade da cultura da cidade

Falta à cidade a sistematização de informações que explicitem hábitos e manifestações culturais, essa 
é uma das metas elencadas pelo Prefeito no Plano estratégico da Cidade 2013-2016. Até o ano 2013 
a cadeia da economia criativa, a quantidade de equipamentos culturais, as atividades e demandas da 
cultura precisam estar mapeadas, o que facilitará a elaboração de políticas para os setores. 

3 - Carência de espaços públicos de formação para técnicos, artistas, produtores e gestores culturais 
A Cidade possui 18 escolas técnicas, 6 delas públicas, para a formação de artistas nas áreas de 
dança, música, circo e artes dramáticas. Não foi encontrada nenhuma escola técnica que forme 
produtores ou capacite gestores culturais. Uma iniciativa encontrada nesse sentido, será o Programa 
de Capacitação RioFilme/Senai 2012 - para profissionais e estudantes do setor audiovisual fluminense

4 - Necessidade de capacitação técnica para gestores que administram espaços públicos da rede de 
equipamentos municipais de cultura. 

Os servidores da Secretaria Municipal de Cultura começaram a ser capacitados a partir de 2011 e, 
terão sido capacitados até o final de 2012,164 servidores. 

5- Carência de escritórios de apoio para auxiliar na confecção de projetos culturais no município. 

A Secretaria de Estado de Cultura criou em 2008 o Escritório de Apoio à Produção Cultural com 
atuação voltada para a qualificação dos projetos apresentados aos editais da Secretaria de Estado 
de Cultura e do Ministério da Cultura. O Escritório foi criado em parceria com o SEBRAE e o Minc e 
foi desativado em 2012. Foram atendidos nesse período 4.232 projetos da cidade do Rio.No âmbito 
municipal podemos destacar o convênio criado em 2010 com o SEBRAE e a SMC para capacitar 
gestores/produtores de instituições culturais localizadas no entorno de um dos equipamentos 
municipais (Centro de Artes Calouste Gulbenkian). Esse convênio, que se estendeu por três meses, 
capacitou 19 pessoas na elaboração de planos de negócio, 15 em projetos de captação de recursos 
e o escritório de modelação de projetos atendeu 66 pessoas. Ao avaliar a quantidade de pedidos pela 
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criação de um escritório municipal de projetos se conclui que essa necessidade ainda não foi sanada 
já que essa demanda foi apontada em todas as reuniões com diferentes setores. 

6- Percepção por parte de produtores e artistas, sobre a dificuldade de acesso aos investimentos e 
financiamentos de fomentos públicos aos novos sujeitos criativos da  cultura. 

Nos editais municipais há a necessidade de comprovação de 2 anos de experiência e nos editais 
estaduais 4 anos o que, automaticamente, afasta o jovem e o novo produtor de acessar aos fomentos 
públicos. 

7-Ausência de um programa permanente de arte educação para formação de educadores em especial 
em museus e centros culturais da cidade. 

Um programa permanente ainda não foi desenvolvido pela Secretaria Municipal de Cultura mas no 
ano de 2012, a Secretaria ministrou 2 seminários e 2 cursos voltados ao tema da arte educação. Um 
dos seminários voltado principalmente aos professores com palestras e debates sobre as ações de arte 
educação contou com 1420 participantes. O segundo seminário, cujo o tema foi Ações Educativas 
em Arte Contemporânea, se propôs a discutir possíveis abordagens e promover a reflexão acerca das 
questões que fundamentam as ações e proposições educativas elaboradas em exposições de Arte 
Contemporânea. Esse seminário teve um público total de : 200 educadores ao longo de 4 encontros. 
Nos cursos, Encontro com Educadores -Arte Brasileira: Uma panorâmica foram 26 encontros com a 
capacitação de 870 educadores, cujo o intuito era que os educadores levassem para a sala de aula o 
tema Arte Brasileira e, para tanto ,foram aplicadas aulas teóricas associadas a laboratótios de arte. Já 
no curso Arte Educação Inclusiva: A Arte na Inclusão de Pessoas com Deficiência Física, Intelectual e 
Sensorial, 360 educadores foram capacitados num tota de  12 encontros.

8 - Insuficiência de espaços de apresentação, e, principalmente poucos palcos adequados à dança 
na cidade para o atendimento da demanda da produção.

Existem atualmente 110 palcos na cidade onde 27 são municipais, 11 estaduais, 15 federais e 56 
privados. Com a alavancada do número de produções fomentadas pelos editais, a quantidade de 
palcos tem se mostrado insuficiente para atender a essa demanda. No caso da dança, soma-se a esse 
problema que somente 2 palcos são específicos para o setor (Cacilda Becker e Centro Coreográfico) 
e os demais poucos conseguem ser adaptados à dança. Dos 27 equipamentos municipais apenas 4 
são palcos apropriados à dança.

9 - Necessidade de reestruturação e revocacionamento dos equipamentos públicos de cultura, no 
sentido de prepará-los para o recebimento das diferentes manifestações artísticas

10- Falta um programa de bolsas de pesquisa para artistas. 

A Secretaria Municipal tinha uma bolsa de pesquisa patrocinada pela Fundação Rio Arte, a qual foi 
extinta em 2006 com o fechamento da Fundação.
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11- A política de fomento via editais não atende de forma universal a todos os segmentos artísticos, 
principalmente produtores e artistas das áreas distintas do eixo Centro- Zona sul. 

O Edital de Apoio ao Teatro (FATE) existe na Prefeitura desde 2003, mas a partir de 2011 foram 
criados os Editais de Apoio à Música (FAM), à Dança (FADA), às Artes Visuais (PRÓ-ARTES VISUAIS) 
e ao Audiovisual (FAC). Ao analisarmos os números dos editais dos anos de 2011 e 2012 se constatou 
que a maior parte dos projetos apoiados é de produtoras sediadas na Zona Sul (AP2) e centro (AP1). 
Porém esse dado isolado não explica a informação apontada pelos produtores em reuniões. Para a 
exatidão dessa informação necessitaríamos de uma pesquisa mais aprofundada. Segundo informações 
coletadas com os analistas de alguns segmentos pesquisados, os projetos de produtores  vindos da 
periferia precisavam de uma melhor formulação, aonde se concluiu a necessidade de um escritório de 
projetos para auxiliá-los na elaboração dos projetos a serem enviados aos editais de fomento.

FATE 2011- 75 projetos apoiados - AP1- 16 AP2-55 AP3-1 AP4-3 AP5-0  

FATE 2012- 64 projetos apoiados -AP1-13 AP2- 45 AP3- 1  AP4- 5  AP5-0

FADA 2011- 31 projetos apoiados- AP1 - 7  AP2- 20    AP3- 1  AP4-3  AP5-0  

FADA 2012- 24 projetos apoiados - AP1 - 6 AP2- 13  AP3- 3   AP4-2  AP5- 0

FAM 2011 - 24 projetos apoiados – AP1 -6     AP2- 16    AP3- 2   AP4-0  AP5-0  

FAM 2012 - 19 projetos apoiados - AP1- 3     AP2 -14  AP3- 1 AP4- 1  AP5-0

PRÓ- ARTES VISUAIS 2011-28 projetos apoiados - AP1 - 6   AP2- 20   AP3- 1   AP4-1  AP5- 0 

PRÓ- ARTES VISUAIS 2012 -29 projetos apoiados - AP1 - 9   AP2- 16   AP3- 3   AP4- 0 AP5-

12-Ausência de um programa de fomento anual que contemple a manutenção de companhias, o 
processo de pesquisa e criação artistica. 

13-Ausência de linhas de financiamento reembolsáveis para custeio de pequenas produções. 

A única linha reembolsável encontrada no município é uma linha de distribuição de recursos no setor 
de audiovisual para a produção e comercialização de conteúdo para cinema, TV e novas mídias, a 
Linha Rio Global.  Essa Linha tem como objetivo promover a imagem do Rio de Janeiro através do 
incentivo à produção audiovisual estrangeira na cidade e  faz parte do Programa Rio Audiovisual, uma 
parceria da Secretaria de Estado de Cultura do Rio de Janeiro com a Prefeitura do Rio, através da 
RioFilme.

14-A viabilidade de circulação de ações de cultura em todas as áreas da cidade se traduz impossivel, 
tendo em vista a insuficiência de equipamentos culturais em todas as regiões. 
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Os editais municipais prevêem a circulação de espetáculos e exposições, mas a concentração de 
equipamentos nos bairros das Aps 1 e 2 e a quantidade de equipamentos culturais nas demais áreas 
de planejamento da cidade impossibilitam que isso ocorra de maneira mais efetiva. 

15-Na área de audiovisual grande parte dos investimento públicos são em sua maioria para o cinema, 
restando prejudicada a parcela de investimento para o desenvolvimento de novos formatos. 

16-Dificuldade de articulação entre o Poder Público e a iniciativa privada. 

Diretamente com a iniciativa privada não foi encontrada articulação, mas há articulação indireta por 
meio da companhia municipal CDURP responsável pelas obras do Porto Maravilha que articula com a 
iniciativa privada. A Secretaria Municipal  de Cultura possui equipamentos na região que fazem parte 
do projeto Porto Maravilha.

17-Dificuldade de articulação entre a Secretaria Municipal de Cultura e as demais Secretarias da 
Prefeitura. 

A articulação se dá principalmente entre a Coordenação de Livro e Leitura e a Secretaria de Educação 
por meio de um programa desenvolvido no interior das Escolas do Amanhã, o Segundo Turno Cultural, 
onde as crianças participam de oficinas culturais. Este projeto começou em 2009 atendendo 152 
escolas e 7600 alunos com 34 oficinas sendo oferecidas. A partir de 2011, a Coordenação estendeu 
este programa às Vilas Olímpicas das Secretaria de Esporte e Lazer onde em 2012 foram realizadas 
22 oficinas em 13 Vilas Olímpicas com um público estimado de  4412 pessoas

18-As ações de fomento das três esferas de poder não são articuladas e complementares sendo 
muitas vezes concorrentes.

19 - Os Mecanismos de isenção fiscal – ISS são de dificil aplicação em razão dos mecanismos 
burocraticos.

Para a isenção são necessárias leis específicas e quando há a lei, como é o caso do circo, a máquina 
pública tem mecanismos operacionais muito burocratizados que acabam por dificultar a aplicação da 
lei.

20-Necessidade de revisão tributária na aplicação de contratos, convênios e no funcionamento das 
ações no campo das artes e da cultura. 

Há necessidade de revisão em alguns aspectos e muitos deles escapam da atuação do poder municipal. 
No campo municipal já há um pedido formal à Secretaria de Fazenda pedindo a simplificação dos 
trâmites e a revisão cabível.

21 -Necessidade de revisão da Lei Orgânica Municipal

 Os dispositivos do capitulo da cultura são ultrapassados e necessitam de revisão. A Lei foi criada em 
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1992 e desde então o capítulo referente à cultura não sofreu qualquer tipo de alteração.

22-Necessida de intensificar a interlocução com o poder legislativo, em especial com a Comissão de 
Educação e Cultura de forma a se discutir as questões referentes à cultura. 

23-Ausência de sinalização urbana com simbologia universal em monumentos e locais históricos da 
cidade. 

24 - Ausência de investimentos para que os bairros atraiam público aos seus equipamentos culturais 
A sinalização turística é uma das metas de governo do Prefeito Eduardo Paes assumida em seu Plano 
Estratégico – 2013/2016 onde se compromete completar a sinalização turística da cidade  até junho 
de 2013. 

25-A infraestrutura de transporte público não favorece a circulação de visitação aos equipamentos culturais.  
Museus localizados em bairros distantes do Centro, como o da Chácara do Céu e o do Pontal reclamam 
que os mesmos não são atendidos por uma infra estrutura de transporte mais eficiente que contribua 
à visitação em seus museus, o que impede a criação de um circuito cultural que envolta todos os 
equipamentos culturais da cidade.

26 - Necessidade de promover as instalações e os mecanismos de acesso de portadores de 
necessidades especiais aos equipamentos de cultura da cidade. A média de acessibilidade dos 
equipamentos culturais fica em 40%, exceto o cinema, que chega a 90%. No caso da cidade, muitos 
dos equipamentos culturais não foram pensados para serem equipamentos de cultura, muitos são 
casas ou sobrados históricos adaptados para receber museus, centros culturais ou bibliotecas. 
Muitos já criaram formas de atender seus usuários, mas ainda faltam atendimentos adequados, 
principalmente, aos portadores de deficiência visual e auditiva. A cidade na maior parte das vezes 
ainda não está preparada para receber esse público em seus equipamentos.

27-Valores faciais dos ingressos dispendiosos, mesmo aqueles espetáculos fomentados com verba 
pública. Esse fator dificulta o acesso de público aos bens e produtos culturais. 

28 - As manifestações culturais afrodescendentes e de minorias encontram dificuldade de utilização 
dos espaços culturais, em especial os blocos afro e as folias de Rei.

29-Necessidade de preservação dos acervos, em especial, da produção audiovisual.

30 - Concentração de equipamentos culturais, entre públicos e privados em determinadas áreas da 
cidade, principalmente no Centro e na Zona Sul. 

31- Supressão de exibição de filmes de curta metragem antes dos filmes de longa-metragem. 

32- Falta de regulamentação da profissão de artista. Atuação artística de maneira informal no mercado 
de trabalho.
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QUADRO SÍNTESE DE VOCAÇÕES E POTENCIALIDADE PARA O 
DESENVOLVIMENTO CULTURAL.

1- Presença de Universidades Federais, Estaduais e privadas que são centros de excelência na 
formação de alunos e na formulação de pesquisas. 

2-Presença de um Instituto Municipal que produz informação e análise para o planejamento e 
efetividade das políticas públicas da Cidade do Rio de Janeiro 

3-Presença de escolas municipais e outros equipamentos públicos em todos os bairros potencializando 
o uso de espaços a serem utilizados para apresentações. 

4-Disponibilidade de subvenção às lonas dos circos de forma a que possam abrigar outras atividades 
artísticas em locais onde não se tenha espaços culturais ou onde os mesmos não possuam pauta. 

5-Presença de estações de trens, ônibus e metrôs que podem ser espaços de apresentação de 
diferentes linguagens artísticas. 

6-Existência de imóveis municipais  desocupados que podem ser utilizados para abrigar condomínios 
culturais e/ou residências artisticas. 

7-Disponibilidade de equipamentos privados com potencial vocação para implantação de política 
pública de cultura que podem ser subsidiados pelo Poder Público, em substituiçao a gastos com 
construção de novos espaços. 

8-Existência de espaço fisico para implantação de equipamentos culturais, públicos e privados em 
áreas distintas do eixos Centro e Zona Sul. 

9-Implantação do projeto de desenvolvimento da área portuária, Projeto Porto Maravilha, que cria 
potencial de construção e instalação de novos equipamentos culturais e restauro de equipamentos 
existentes , em especial Museus e Centros Culturais. 

10-Aproveitamento da divisão geográfica da cidade em 5 áreas de planejamento que se subdividem 
formando um total de 10 e, de forma administrativa, dividida em 33 Administrações Regionais. Essa 
configuração potencializa a delimitação de distritos criativos, espaços fundamentais de criação e 
produção cultural. 

11- Existência de escolas técnicas mantidas pela iniciativa privada com potencial para trabalhar em 
parceria com o setor público. 

12-A Cidade sediará grandes eventos internacionais – Copa das Confederações e do Mundo, 
Olimpíadas, Jornada da Juventude, ICOM e etc. 
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13- A Indústria Criativa é uma referência, em especial, nos setores de Moda, Design e Audiovisual. 

14-Integração das três esferas de Poder: Municipal, Estadual e Federal. 

15- A cidade possui grande potencial turístico, sendo considerado o principal destino turístico nacional 
e internacional do país. 

16-Fixação de percentual mínimo de -1% da receita do ISS para a aplicação em projetos culturais, 
incentivados pela Lei Municipal de Incentivo. 

17- Espaço aberto , em geral, espalhado nos diversos bairros com potencial de utilizaçaõ para a 
ocupação artística e cultural. 

19- Presença de eventos de rua que misturam diversas linguagens artísticas e contribuem para a 
criação de novas cenas artísticas. 

20- Existência de Centro histórico rico em edificações históricas e marcantes  em constante preservação. 

21- Valorização do Patrimônio e da Memória imaterial por meio de tombamentos e preservações. 

DIRETRIZES:

A1-Garantir a liberdade, a integração e o respeito a todas as manifestações culturais, tendo a 
diversidade cultural como patrimônio e referência permanente; 

A2-Estimular a produção, a valorização e a difusão da cultura em suas múltiplas manifestações; 

A3-Estimular a ampliação do acesso e difusão das atividades criativas da cidade contribuindo com a 
melhora da qualidade de vida da população; 

A4-Ocupar os espaços públicos com atividades culturais  integrando as comunidades; 

A5-Promover o desenvolvimento cultural dentro das comunidades.;

A6- Incentivar e difundir produções artísticas e pesquisas acadêmicas que destaquem, valorizem e 
contribuam para a construção da memória e ampliação do conhecimento sobre a Cidade; 

A7-Proporcionar a maior participação social assegurando que os espaços municipais de cultura sejam 
abertos a todo tipo de manifestações culturais;

A8-Diversificar as atividades culturais da rede de espaços culturais municipais, democratizando o 
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acesso às pautas, através de um sistema público e transparente, priorizando as diversidades culturais 
locais; 

A9-Estimular a construção ou reforma de novos espaços cênicos distribuídos pela cidade, a fim de 
atender as diferentes regiões e diversas manifestações, com especial aplicabilidade à dança;

A10-Promover o desenvolvimento das indústrias e serviços criativos na Cidade do Rio de Janeiro; 

A11 -Assegurar a participação social, institucionalizando e democratizando a gestão dos recursos 
públicos de cultura e a formulação das políticas culturais do município; 

A12-Assegurar que a cultura seja uma política de Estado, garantindo uma estrutura organizacional e 
orçamentária adequada á política cultural; 

A13-Valorizar o artista local pelo estímulo à capacidade criativa do cidadão, à manutenção de grupos 
culturais tradicionais e ao apoio à produção artística e às manifestações culturais das diversas áreas; 

A14-Fortalecer o papel da cultura e o potencial criativo da cidade como vetores importantes da 
economia do Rio de Janeiro;

A15-Promover a capacitação de gestores culturais garantindo o aperfeiçoamento dos serviços culturais 
a serem realizados nos equipamentos municipais ;

A16-Garantir a criação de um escritório de apoio a elaboração de projetos culturais;

 A17-Promover a identificação das diversas manifestações culturais para a criação de uma cartografia 
cultural local;

A18-Assegurar mecanismos de fomento para a gestão da cultura e da política cultural;

A19-Promover a revisão e o aprimoramento das leis tributárias no campo das artes;

A20-Assegurar o cumprimento das legislações específicas para os setores artísticos e culturais da 
Cidade do Rio de Janeiro;

A21-Incentivar a integração transversal das instituições públicas com as instituições privadas na 
consolidação das políticas públicas; 

A22-Assegurar a integração entre as Secretarias Municipais na promoção de projetos de cunho 
cultural, na simplificação dos entraves burocráticos;
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A23-Estimular o aperfeiçoamento dos diversos profissionais da cultura por meio de apoio e incentivo 
ao intercâmbio cultural com outros países, com outros estados e municípios;

A24-Fortalecer os Poderes Municipais, com a colaboração da comunidade, na proteção do patrimônio 
cultural por meio de inventários, tombamentos, desapropriações e outras formas de acautelamento e 
preservação;

A25-Valorizar e promover o cadastro atualizado, organizado sob orientação técnica, do patrimônio 
histórico e do acervo cultural público e privado;

A26-Promover a preservação documental modernizando a rede de arquivos de forma a torná-los 
adequados a receber todo tipo de acervo;

A27-Reconhecer a cultura como indutora da inclusão social;

Essas diretrizes foram retiradas do resultado da 1° Conferência de Cultura, do Plano Diretor da Cidade 
e da Lei Orgânica do Município.
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QUADRO DE OBJETIVOS

OBJETIVOS GERAIS (E)1-Promover e estimular ex-
pressões e manifestações multiculturais em todas as 
regiões da cidade.Diretrizes relacionadas: A1,

OBJETIVOS ESPECÍFICOS (F)1.1- Intensificar a 
circulação das companhias e grupos de teatro, 
dança, música, artes visuais, literatura e poesia.
Tema: Elo - Difusão,Circulação.

OBJETIVOS GERAIS (E)2-Ampliar a quantidade 
de equipamentos culturais, principalmente nas 
zonas norte e oeste.Tema: Acesso à cultura; Elo – 
Fruição2 B- Promover atividades culturais por região.
Tema:descentralização, acesso à cultura.Diretrizes 
relacionadas: A3, A9, A4, A7 ,A8, A27

OBJETIVOS ESPECÍFICOS (F)

OBJETIVOS GERAIS (E)3- Estimular a qualificação profis-
sional. Formação3 B- Incentivar a formação de gestores-
Diretrizes relacionadas: A23

OBJETIVOS ESPECÍFICOS (F)3.1  Estimular a 
capacitação de produtores culturais. Tema: Elo – 
Formação3.2 Promover a formação de gestores 
culturais. Tema: Elo – Formação3.3- Estimular a 
capacitação de artistas 

OBJETIVOS GERAIS (E)4- Promover a qualificação dos 
equipamentos culturais, inclusive abrindo aqueles que 
estão fechados. Tema: equipamentos culturais.
Diretrizes relacionadas: A7,A9

4.1- Reformar, conservar e modernizar os 
equipamentos culturais da cidade.Tema: 
equipamentos culturais.

OBJETIVOS GERAIS (E)Ampliar os mecanismos de 
distribuição e acesso aos recursos públicosDiretrizes 
relacionadas: A2, A6,A10,A13,A18

OBJETIVOS ESPECÍFICOS (F)Promover meca
nismos de financiamento e incentivo à produção 
cultural.

 OBJETIVOS GERAIS (E)Ampliar a participação da socie-
dade na elaboração da política pública de cultura.Dire-
trizes relacionadas: A11,A12,A14, A15,A16,A17,A19,A20

OBJETIVOS ESPECÍFICOS (F)Promover a criação 
de mecanismos de participação social como, por 
exemplo: conselhos, fóruns e etc.

 OBJETIVOS GERAIS (E)Promover a integração com as 
demais Secretarias visando o desenvolvimento de ações 
culturais.Diretrizes relacionadas: A21,A22

OBJETIVOS ESPECÍFICOS (F)-Incentivar profes-
sores para a criação de debates culturais nas 
escolas municipais. Transversalidade.-Promover 
ações sociais que utilizem a dança, o teatro e a 
música, as artes plásticas, a literatura e a poesia. 
Transversalidade. Ver como tratar a cultura nas 
ações sociais da Prefeitura

- OBJETIVOS GERAIS (E)6- Promover a intervenção ur-
bana com preservação do patrimônio material e imaterial.
Diretrizes relacionadas: A24,A25,A26

OBJETIVOS ESPECÍFICOS (F)6.1 Incentivar 
e apoiar manifestações culturais tradicionais 
como a Folia de Reis, o samba, o jongo, a dança 
folclórica, cantigas e brincadeiras de roda, jogos 
infantis tradicionais, e práticas tradicionais como 
as baianas do acarajé. Tema: Culturas populares 
e identitárias; Elo – Fomento.
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METAS E AÇÕES:

METAS Cartografia da diversidade das expressões 
culturais existentes em todo o município – Meta do 
Plano NacionalIdentificar a  totalidade das diferentes 
expressões e manifestações culturais existentes no 
âmbito da cidade.

AÇÕES - Promover um censo identitário cultural

-Estimular e criar festivais de dança, teatro e 
artes visuais, literatura e poesia. Tema: difusão, 
fruição.

- Ampliar a realização de eventos artísticos e 
culturais nos espaços públicos.

METAS100% de bibliotecas públicas, museus, ci-
nemas, teatros, arquivos públicos e centros culturais 
atendendo aos requisitos legais de acessibilidade e 
desenvolvendo ações de promoção da fruição cultural 
por parte das pessoas com deficiência. – Meta do 
Plano Nacional.Aumento em 60% no número de pes-
soas que freqüentam museu, centro cultural, cinema, 
espetáculos de teatro, circo, dança e música - Meta do 
Plano Nacional.

AÇÕES (H)
-Criar pólos culturais nos diversos bairros da 
cidade. Tema: descentralização, acesso à 
cultura.  

METAS  -Aumento em 150% de cursos técnicos, 
habilitados pelo Ministério da Educação (MEC), no 
campo da Arte e Cultura com proporcional aumento de 
vagas – Meta do Plano Nacional- Gestores de cultura 
e conselheiros capacitados por cursos promovidos ou 
certificados pelo Ministério da Cultura  - Meta do Plano 
Nacional- Aumento em 100% no total das pessoas 
qualificadas anualmente em cursos, oficinas, fóruns e 
seminários com conteúdo de gestão cultural, lingua-
gens artísticas, patrimônio cultural e demais áreas da 
cultura.

-Criar espaços de formação e reciclagem para 
artistas Tema: Formação. 

- Estabelecer programas de bolsas de estudo 
para o aprimoramento de artistas, pesquisa-
dores e técnicos no exterior e no Brasil. Incor-
porar sugestão de programa que poderia ser 
implantado no município como o bolsa Virtuose 
que existiu na esfera federal. Tema: Elo - 
Difusão,Fomento, Formação.

-  Estabelecer uma política cultural de intercâm-
bio e residência artística nacional e internacio-

nal, que objetive a participação de artistas, 
grupos e companhias cariocas em programas 
culturais no Brasil e no exterior 

- Criar núcleos de formação de atividades artís-
ticas priorizando os locais onde não existe esse 
tipo de formação. Tema: Formação. - Criar um 
centro de formação em artes dramáticas com 
interface do audiovisual e digital. Formação.

- Promover cursos de capacitação de em-
preendedores em parceria com a iniciativa 
privada.

- Criar escola pública de gestão cultural. 

- Promover a formação de platéias e diversi-
ficação das ofertas. Formação.- Estimular a 
criação de  ações extensionistas não apenas 
no que se refere aos cursos de extensão, mas 
também atividades artísticas integradas ás 
acadêmicas como mostras de dança, festivais 
de música, encontros , aulas-espetáculos e etc.

- Implantar  cursos de capacitação técnica em 
diversas linguagens para democratizar os aces-
sos aos meios de produção da arte Formação.
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METAS Cartografia da diversidade das expressões cul-
turais existentes em todo o município realizada – Meta 
do Plano NacionalIdentificar a  totalidade das difer-
entes expressões e manifestações culturais existentes 
no âmbito da cidade

AÇÕES - Promover um censo identitário cultural

-Estimular e criar festivais de dança, teatro e 
artes visuais, literatura e poesia. Tema: difusão, 
fruição.

- Ampliar a realização de eventos artísticos e 
culturais nos espaços públicos.

METAS100% de bibliotecas públicas, museus,  
cinemas, teatros, arquivos públicos e centros culturais 
atendendo aos requisitos legais de acessibilidade e 
desenvolvendo ações de promoção da fruição cultural 
por parte das pessoas com deficiência. – Meta do 
Plano Nacional.Aumento em 60% no número de pes-
soas que frequentam museu, centro cultural, cinema, 
espetáculos de teatro, circo, dança e música - Meta do 
Plano Nacional.

AÇÕES (H)
-Criar pólos culturais nos diversos bairros da 
cidade. Tema: descentralização, acesso à 
cultura.  
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METAS  -Aumento em 150% de cursos técnicos, 
habilitados pelo Ministério da Educação (MEC), no 
campo da Arte e Cultura com proporcional aumento de 
vagas – Meta do Plano Nacional- Gestores de cultura 
e conselheiros capacitados por cursos promovidos ou 
certificados pelo Ministério da Cultura  - Meta do Plano 
Nacional- Aumento em 100% no total das pessoas 
qualificadas anualmente em cursos, oficinas, fóruns e 
seminários com conteúdo de gestão cultural, lingua-
gens artísticas, patrimônio cultural e demais áreas da 
cultura.

-Criar espaços de formação e reciclagem para 
artistas Tema: Formação. 

- Estabelecer programas de bolsas de estudo 
para o aprimoramento de artistas, pesquisa-
dores e técnicos no exterior e no Brasil. 
Incorporar sugestão de programa que poderia 
ser implantado no município como o Bolsa 
Virtuose que existiu na esfera federal. Tema: 
Elo - Difusão,Fomento, Formação.

-  Estabelecer uma política cultural de in-
tercâmbio e residência artística nacional e 
internacional, que objetive a participação de 
artistas, grupos e companhias cariocas em 
programas culturais no Brasil e no exterior 

- Criar núcleos de formação de atividades artís-
ticas priorizando os locais onde não existe esse 
tipo de formação. Tema: Formação. - Criar um 
centro de formação em artes dramáticas com 
interface do audiovisual e digital. Formação.

- Promover cursos de capacitação de em-
preendedores em parceria com a iniciativa 
privada.

- Criar escola pública de gestão cultural. 

- Promover a formação de platéias e diversi-
ficação das ofertas. Formação.- Estimular a 
criação de  ações extensionistas não apenas 
no que se refere aos cursos de extensão, mas 
também atividades artísticas integradas ás 
acadêmicas como mostras de dança, festivais 
de música, encontros , aulas-espetáculos e etc.

- Implantar  cursos de capacitação técnica 
em diversas linguagens, para democratizar 
os acessos aos meios de produção da arte 
Formação.

METAS – -50% de bibliotecas públicas e museus 
modernizados – meta plano nacional.

AÇÕES (H)
-Ampliar e dinamizar os espaços culturais 
Tema: equipamentos culturais 
- O diagnóstico deve apontar quais a 
necessidades de apliação.
-Informatizar equipamentos públicos incluindo 
as bibliotecas públicas.Tema: equipamentos 
culturais 
-Ampliar a rede de Equipamentos culturais, 
construindo novos espaços no Município. 
Equipamentos culturais
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METAS -15 Mil Pontos de cultura em funcionamento, 
compartilhados entre governo federal, as unidades da 
federação(UF)e os municípios integrantes do Sistema 
Nacional de Cultura (SNC)-Expandir a oferta cultural 
da cidade através  do fomento à atividade cultural, 
alcançando 350 produções beneficiadas por ano em 
2016.

AÇÕES (H)-Realizar editais regulares e periódi-
cos visando o apoio a companhias e grupos 
artísticos para pesquisa de linguagem e ma-
nutenção dos grupos; Tema: fomento. 

- Facilitar o acesso ao mercado de trabalho 
cultural para jovens artistas. 

- Criar  editais que facilitem o acesso do jovem 
artista a esses mecanismos de incentivos cul-
turais. Fomento. Ver proposições similares.

- Promover o cineclubismo em escolas e outros 
espaços. Fomento específico

- Fomentar o surgimento de novos autores. 
Fomento específico

-  Criar editais por região/ zona da cidade. 
Fomento, estratégia

- Apoiar o carnaval de rua e as pequenas 
agremiações. Fomento.

- Realizar programas de microcrédito para 
empreendedores criativos. Fomento.

- Implementar medidas inteligentes de  
desoneração e de incentivo fiscal ao segmento 
do setor para a atração de empresas de investi-
mentos. Fomento.

- Fomentar a produção e exibição de curta- 
metragem. Fomento

- Implantar Vale cultura municipal com legis-
lação própria e lastreado por renúncia fiscal 
municipal.
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METAS - Aumento em 95% no emprego formal do 
setor cultural.

AÇÕES (H)
-Promover, melhorar e ampliar o uso do portal 
da SMC, divulgando calendários, editais, regi-
mentos, informações e a agenda cultural com a 
programação da mesma. Tema: gestão cultural 
/ comunicação.

-Implantar cartografia: mapeamento dos cen-
tros culturais e fazedores de cultura existentes 
iniciando pelas Zonas Norte e Oeste. Estimular 
parcerias inter centros culturais a partir do 
mapeamento. Tema: gestão, informações e 
indicadores.

- Estimular a participação de pesquisadores e 
especialistas das áreas artísticas, bem como 
dos alunos dos cursos de artes das instituições 
de ensino técnico e ensino superior e áreas 
afins, na realização de pesquisa de campo, 
levantamento e análise de dados sobre a 
produção de arte e cultura no Rio de Janeiro.

- Ampliar e atualizar o sistema de acompan-
hamento das informações e dados relativos às 
ações, editais e recursos econômicos da área 
cultural, de forma a garantir a transparência e 
o acompanhamento dos processos em curso. 
Informações e indicadores.

- Criar indicadores de avaliação de gestão da 
política cultural e de seus impactos sobre a 
sociedade.

- Criar carreiras públicas na cultura. Gestão.

-Firmar intercâmbios culturais regionais, na-
cionais e internacionais para a realização dos 
grandes eventos na cidade.

- Integrar outras esferas de poder público (mu-
nicipal, estadual e federal)

METAS 

AÇÕES (H)
- Utilizar as escolas públicas com atividades 
culturais para os jovens nos finais de semana. 
Transversalidade.

- Investir em parcerias institucionais de incen-
tivo promoção cultural, que visem valorização 
e o fortalecimento das expressões e manifes-
tações culturais locais.
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METAS 3.

Política nacional de proteção e valorização 
dos conhecimentos e expressões das culturas 
populares e tradicionais implantada.

-Valorizar a paisagem urbana e o patrimônio 
cultural do centro histórico através da recupe-
ração e requalificação de áreas relevantes 
como a Praça Tiradentes e a Lapa.
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ESTRATÉGIAS

1 - Fortalecer a região Central da cidade através da revitalização patrimonial e a requalificação urbana.

2 - Ampliar o acesso da população aos bens e produtos culturais por meio da expansão dos 
equipamentos públicos e do fomento das atividades culturais;

3 - Fortalecer a Região Portuária da cidade como pólo cultural, valorizando seu conteúdo histórico, 
social e cultural, em iniciativas públicas ou privadas.

4 - Estimular o processo de crescimento baseados na diversificação e a ampliação da base social, 
tanto na produção quanto no consumo de bens culturais. A ampliação e diversificação da base de 
consumo é uma das formas de crescimento econômico.

5 - Consolidar parcerias com as comunidades para desenvolver projetos que visem o resgate cultural 
da região. 

6 - Fortalecer a integração entre as diversas Secretarias Municipais como forma  de promover a 
inclusão cultural, a formação de platéia no desenvolvimento de projetos culturais que consolidem a 
transversalidade da política pública de cultura.

7 - Alavancar cadeias produtivas fortes da cidade como: audiovisual, design, carnaval, música e 
artesanato 

8 - Consolidar uma política de criação de uma agenda cultural para os grandes eventos que serão 
sediados na cidade em 2013 e 2016, contribuindo para a formação do legado. 
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