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RESUMO 

No primeiro trimestre de 2020, assim como em âmbito mundial, o Brasil foi alcançado pela 

pandemia da covid-19, o que gerou consequências catastróficas na saúde e economia 

nacional. Como o campo da Cultura está entre as áreas impactadas pelas medidas sanitárias 

de isolamento social, após mobilização social, é aprovada a Lei Aldir Blanc, que viabilizou 

o auxílio financeiro emergencial para os agentes e espaços culturais além de promover o 

incentivo à cultura via recursos para ações e projetos de fomento cultural. De modo a 

contribuir para o processo de avaliação da política emergencial de cultura, o presente trabalho 

tem como objetivo propor um painel de monitoramento e avaliação de ações de fomento à 

cultura pela implementação da lei em esfera municipal. A proposta é orientada para o 

município de Volta Redonda - RJ, visto que a aplicação da Lei é direcionada ao Poder 

Executivo Local de acordo com cada realidade. Esta monografia se trata de uma pesquisa 

qualitativa aplicada, descritiva e exploratória com fontes bibliográficas e documentais sobre 

o contexto emergencial do setor cultural no país e no Estado do Rio de Janeiro, além do 

processo de regulamentação municipal da lei em questão, cuja principal forma de coleta de 

dados se deu através de entrevistas em profundidade. Como resultado final é apresentado um 

painel de indicadores como instrumento de avaliação desta política pública.  

Palavras-chave: políticas públicas; indicadores; cultura; Lei Aldir Blanc; covid-19. 
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1. INTRODUÇÃO  

No final de dezembro de 2019, em Wuhan, cidade da China, começou o surto do novo 

coronavírus, SARS-CoV2, causador da doença covid-19. O vírus se espalhou rapidamente 

pelo mundo e foi definida pela Organização Mundial da Saúde (OMS) como Emergência de 

Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII) no dia 30 de janeiro e como pandemia 

no dia 11 de março de 2020 devida a sua disseminação.  

No dia 3 de fevereiro de 2020, o Brasil declarou Emergência em Saúde Pública de 

importância Nacional (ESPIN) através de portaria Nº 188. No dia 27 de março de 2020, o 

Ministério da Saúde publicou a portaria nº 580 de ação estratégica referente a pandemia e 

necessidade de distanciamento e isolamento social, o que interferiu no dinamismo e 

comportamento da sociedade como, por exemplo: formas de trabalho, estudo, consumo, 

saúde física e psicológica, interação social, eventos etc. O vírus trouxe consigo significativos 

impactos para o país, tanto no âmbito público quanto no privado, além de desafios sobre 

variáveis complexas como a relação entre preservar a saúde e consequências econômicas. 

Um adendo a esta última informação é que, segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de 

Domicílios (PNAD) Covid-19, publicada pelo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE), no dia 16 de outubro de 2020, o país atingiu a marca de 14 milhões de pessoas que 

perderam seus empregos até a quarta semana de setembro do mesmo ano. 

Entre os prejudicados com o distanciamento social está o setor cultural. A gravidade 

econômica deste campo pode ser entendida de acordo com a Pesquisa “Percepção dos 

Impactos da Covid-19 nos Setores Cultural e Criativo do Brasil” (AFFONSO; LIRA; 

AMARAL, 2020), entre maio e julho de 2020, quase 50% dos entrevistados, que foram 2.667 

no país, perderam 100% de sua receita. 

Como medida urgente, foi aprovada a Lei 14.017 de 29 de junho de 2020 que, depois 

de mobilização popular de diversas áreas como mostra a cartilha da Escola de Políticas 

Culturais (2020), reconheceu a desproteção individual dos agentes culturais, a multiplicidade 

de formas organizacionais e a presença dos trabalhos informais do setor cultural. Essa Lei, 

conhecida como Aldir Blanc, cujo nome é uma homenagem ao artista que faleceu em 

decorrência da doença, é uma Política Pública de auxílio financeiro de caráter emergencial 

direcionada a espaços culturais e profissionais da cultura que foram afetados por terem que 
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suspender suas atividades nesse período, e tem o intuito de promover incentivo à cultura, 

disponibilizando recursos para ações de fomento cultural, como chamamentos públicos para 

seleções de novos projetos e premiações artísticas. 

A gestão de execução das ações especificadas pela lei fica sob critérios estaduais e 

municipais. Sendo assim, no âmbito desta pesquisa, surge a proposta de construir um modelo 

de avaliação dessas ações de fomento cultural viabilizadas pelos recursos da lei para o 

Município de Volta Redonda, RJ. Visto que é por meio da etapa de avaliação que é possível 

saber se a implementação está sendo ou foi eficaz, afinal como abordado por Ferreira (1999) 

avaliar é atribuir valor para o que está sendo avaliado. 

1.2. JUSTIFICATIVA  

Dentro do ponto de vista teórico, a relevância da pesquisa se constrói pelo argumento 

do tema ser recente dentro de um contexto excepcional. Desse modo, é importante que haja 

pesquisas para saber se as estratégias pensadas para este período atípico estão sendo eficazes.  

Sob a ótica social, neste ramo, há vários profissionais conectados direta ou 

indiretamente com o setor cultural. Ao tomar o campo das artes cênicas como referência, é 

possível encontrar profissionais envolvidos na atuação, divulgação, cenografia, iluminação, 

som, figurino e possíveis registros como fotografia e vídeo. Além de fornecedores para os 

itens necessários na montagem de cenário, por exemplo. É possível inferir como o campo da 

cultura é vasto e existe uma diversidade de trabalhos e trabalhadores, inclusive equipes de 

suporte às atividades fins, que tiveram suas fontes de renda comprometidas pela falta de 

público em virtude do isolamento social necessário.  

Do ponto de vista econômico, segundo os dados do Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística (IBGE) de 2018, mostram que 44% dos trabalhadores do setor cultural eram 

autônomos, não possuíam salário fixo e nem carteira assinada. Antes da pandemia a previsão 

era de que, até 2021, o campo da cultura contribuísse com US$ 43,7 bilhões para o Produto 

Interno Bruto (PIB) do país. Porém, o setor viu sua renda diminuir significativamente em 

2020: 48,8% dos agentes culturais perderam integralmente sua receita entre maio e julho. 

Este dado é da pesquisa Percepção dos Impactos da Covid-19 nos Setores Cultural e Criativo 

do Brasil” (AFFONSO; LIRA; AMARAL, 2020). 
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Diante deste cenário, houve uma reação: o auxílio financeiro emergencial para 

agentes e espaços culturais viabilizado pela Lei Aldir Blanc. A lei foi o resultado de um 

conjunto de esforços vindos da articulação de diferentes profissionais do setor cultural, tais 

como artistas, coletivos, educadores, conselheiros de cultura, gestores públicos e etc. 

(CARTILHA DA ESCOLA DE POLÍTICAS CULTURAIS 2020).  

Sobre a escolha de pensar em uma estratégia de monitoramento e avaliação de Política 

Pública, é devido seu papel que possibilita dimensionar os desdobramentos e saldos da 

implementação, identificando se a política, seu planejamento e aplicação foram eficazes. Para 

monitorar o uso adequado dos recursos destinados a este fim, o processo de avaliação por 

meio do uso de indicadores tem capacidade de fornecer respaldo técnico para 

acompanhamento tanto do gestor quanto por parte da sociedade a respeito dos resultados 

alcançados. (REZENDE; JANNUZZI 2008).  

Assim sendo, entra em cena uma proposta de monitoramento e avaliação da eficácia 

da Lei Aldir Blanc em relação às políticas de fomento à cultura em sua aplicabilidade no 

município em questão. A operacionalização da Lei é responsabilidade dos municípios, sendo 

assim, a proposta de avaliação desta Política será direcionada para a realidade da cidade de 

Volta Redonda, localizada na Região Sul Fluminense do estado do Rio de Janeiro. Em termos 

de habitantes, abriga quase 300 mil pessoas de acordo com o Censo de 2010 do IBGE. 

Segundo o Portal da Transparência do Governo Federal, o município recebeu uma 

transferência de quase 2 milhões de reais para esta finalidade em setembro de 2020, verba do 

Fundo Nacional da Cultura viabilizada através desta Lei, além de ter sido um dos pioneiros 

na implementação da lei. 

1.3. PROBLEMA DA PESQUISA 

 Como monitorar e avaliar as ações de fomento cultural da Lei Aldir Blanc no 

município de Volta Redonda - RJ?  

 A suposição a ser considerada é que a Política Emergencial tenha recebido mais 

esforços em sua implementação do que na avaliação e monitoramento. Entre as prioridades 

pode não ter havido tempo suficiente para a formação de equipe e estratégia destinadas a 

avaliação dos resultados.  
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1.4. OBJETIVOS 

1.4.1. Objetivo Geral 

Propor um Painel de monitoramento e avaliação das ações de fomento cultural 

disponibilizadas pelos recursos da Lei Aldir Blanc para o Município de Volta Redonda, RJ. 

1.4.2. Objetivos Específicos 

1. Descrever o contexto emergencial da cultura no Brasil e no estado do Rio de Janeiro; 

2. Mostrar o processo de regulamentação da Lei Aldir Blanc em Volta Redonda, RJ; 

      3. Elaborar um Painel de indicadores para a gestão das iniciativas de fomento à cultura 

da Lei Aldir Blanc no município. 

1.5. ESTRUTURAÇÃO 

A partir deste tópico, o projeto está dividido em quatro partes. A primeira tratará do 

referencial teórico em que serão abordados temas relacionados à Avaliação de Políticas 

Públicas além do Setor Cultural e suas Políticas. A segunda parte apresenta os procedimentos 

metodológicos, que destaca o modo como será realizado o desenvolvimento do trabalho, 

contendo a classificação do estudo, a forma da coleta de dados e modo de análise de conteúdo. 

Ao final, as discussões de resultados para responder os objetivos específicos e o geral desta 

pesquisa, logo após tem as considerações finais e nela, a resposta da suposição deste trabalho, 

seguido do apêndice e referências bibliográficas. 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1. Avaliação de Políticas Públicas 

Política Pública faz parte do campo de ciência política e tem um viés multidisciplinar 

que pode ser sintetizada, segundo Souza (2006), como o conhecimento que procura “colocar 

o governo em prática” além de analisar essas ações governamentais e a partir disto, propor 

ajustes quando necessários no curso dessas ações. A formulação de uma política é o momento 

em que governos democráticos transformam seus propósitos eleitorais em programas que vão 

gerar resultados ou alterações naquela realidade.  
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Ao falar desse tema, logo aparece a avaliação como pauta e, de acordo com Frey 

(2000) essa fase é indispensável para o desenvolvimento e contínua adaptação dos moldes e 

instrumentos da ação pública. No mesmo raciocínio, Ferreira (1999) atribui o significado de 

que avaliar é conferir um valor. Segundo Tinoco (2011) avaliar uma política pública pode ter 

como motivação os seguintes aspectos: (a) revelar o planejamento da concepção da ação, 

decifrar possíveis gargalos e promover meios de solucionar; (b) esclarecer os processos de 

implementação, analisar o funcionamento e entender pontos fortes e fracos – caráter 

formativo ou corretor; (c) reter os resultados, buscando informações que possibilite um 

julgamento de valor de acordo com os resultados em relação aos objetivos, avaliação de 

balanço e conclusiva.  

Existem modelos de avaliações e Tinoco (2011) traz dois neste texto, o primeiro se 

trata da avaliação tradicional, que se conecta a uma visão do paradigma positivista, tem uma 

proposta técnica e procura os efeitos a partir das causas para entender o funcionamento. Cabe 

ao avaliador a escolha das ferramentas de avaliação. Nesse ponto se destaca o método 

experimental, o normativo e o de balanço. Já o segundo modelo citado, a avaliação pluralista 

cuja visão é construtivista, visa uma construção coletiva seguindo algumas filosofias como 

(a) há várias verdades relativas ao invés de uma única realidade absoluta, é preciso considerar 

diferentes pontos de vista; (b) por estar inserido em um sistema social, um programa público 

não pode ser observado independente de seu ambiente, pois é uma junção complexa de 

interações e reações. O autor valoriza a governança e a representatividade dos stakeholders, 

o desafio é formular uma metodologia que combine racionalidade científica com a política 

dos agentes envolvidos. Também resgata Barbaroux (2007) dizendo que avaliação é 

antecedida por duas etapas, sendo a análise das políticas e o monitoramento da execução. 

Ainda dentro do tema de avaliação de políticas públicas, Faria (2005) traz a noção de 

“políticas da avaliação de políticas públicas” baseando na relevância de acompanhamento 

antes, durante e depois da implementação e inserção de feedback. É possível encontrar quatro 

tipos de uso de avaliação, são eles: instrumental cujo uso para tomada de decisão não depende 

somente da qualidade da avaliação, mas também da divulgação de seus resultados de forma 

adequada; conceitual, que não é direcionado a quem geralmente tem poder de decisão, mas 

sim para os técnicos locais; como instrumento de persuasão que é usado quando precisa de 
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apoio em relação aos formadores de opinião; e para o “esclarecimento” que pode impactar 

as redes profissionais envolvidas. Segundo Souza (2003), os estudos atuais deste tema devem 

seguir em direção ao desenvolvimento de tipologias analíticas e concentração nos itens que 

causam impactos nos resultados políticos, com a finalidade de superar o foco em analisar 

sucessos ou fracassos e segue para enfatizar o melhor entendimento dos resultados, como 

abordado por Trevisan e Bellen (2008).  

De acordo com o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (2009), um 

modelo está atrelado as variáveis que façam sentido no contexto e podem ser quantitativos 

ou qualitativos. Por conta dessa escolha a ser feita, os recursos são limitados já que, ao focar 

nessas variáveis, algumas outras ficam excluídas. As limitações devem ser monitoradas ao 

definir os aspectos mais relevantes para avaliar, ou seja, sempre tem limitações porque os 

indicadores são específicos em um determinado aspecto da realidade. Portanto, modelos são 

um coletivo de indicadores. Indicadores são métricas que entregam informações sobre o 

desempenho do que está sendo avaliado e servem para: mensurar resultados e gerenciar 

desempenho; auxiliar a análise crítica do resultado e tomada de decisão; colaborar para a 

melhoria contínua dos processos; ajudar no planejamento; facilitar comparações entre 

ambientes ou áreas semelhantes, como visto na mesma obra. 

 Nesse raciocínio sobre indicadores como método de avaliação escolhido, Jannuzzi 

(2012) revela que esta área só ganha espaço como corpo científico a nível internacional 

recentemente, na década de 60, mesmo que tenha havido colaboração para sua estruturação 

anteriormente nas décadas de 20 e 30. Na década de 70 houve uma resistência em relação a 

validação do tema, mas na década de 80, reestabeleceu-se a pertinência instrumental dessa 

ferramenta com processos de formulação e implementação de políticas públicas, sendo 

aprimorados assim como planejamento local e participativo. 

Segundo o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (2012), os indicadores 

têm como propósito principal auxiliar os gestores, como suporte, com informações confiáveis 

e tempestivas para tomar decisões, visto que indicadores conseguem traduzir um aspecto de 

uma situação ou ação subjetiva em uma forma mesurável e objetiva, que possibilita 

operacionalizar o que foi observado. Caso um indicador não reflita a realidade do que se 

deseja medir, é perda de tempo e recurso público. Na gestão pública, trata-se de situações ou 
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ações sociais que podem ser causadas por uma omissão ou ação do Estado. Nesta mesma 

obra, são trazidas visões de autores como Ferreira, Cassiolato e Gonzales (2009) que 

explicam que indicadores podem ser quantitativos ou qualitativos e seu recurso metodológico 

é uma informação empírica. Para Rua (2004) são medidas que quantificam um insumo, um 

resultado, uma característica ou o desempenho de um processo, serviço, produto ou 

organização. Ao considerar a abordagens desses autores acima e mais Jannuzzi (2005), é 

possível analisar propriedades que os indicadores devem seguir e as capacidades 

correspondentes. Os quadros abaixo compilam o estudo de indicadores de forma geral, já que 

é necessário entender este campo de estudo para compreender as diretrizes dos indicadores 

construídos nas discussões de resultados desta presente pesquisa.  

Quadro 1 - Propriedades dos Indicadores 

Propriedades 

Essenciais 

Utilidade – Base nas necessidades dos decisores  

Validade – Maior aproximação possível do que deseja medir 

Confiabilidade – Origem em fontes confiáveis e transparência  

Disponibilidade – Dados necessários de fácil obtenção 

Propriedades 

Complementares 

Simplicidade – Simples entendimento para população 

Clareza – Claro em seu entendimento e fórmula  

Sensibilidade – Acompanhar mudanças  

Desagregabilidade – Identificação de grupos sociodemográficos 

Economicidade – Custo e benefício 

Estabilidade – Monitoramento e comparações temporais 

Mensurabilidade – Maior precisão possível sem ambiguidade 

Auditabilidade (ou rastreabilidade) – Fácil acesso para verificação da 

aplicação das regras de uso (obtenção, formatação, difusão e interpretação) 

Importante 

Considerar 

Publicidade – Acesso público 

Temporalidade – Acompanhamento periódico 

Factibilidade – Medição exequível  

Fonte: Adaptado do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (2012) 

Para entender melhor o conteúdo dos quadros, Jannuzzi (2011) explica como funciona 

o ciclo de programas sociais e suas etapas: (a) elaboração do diagnóstico que se tratam de 

indicadores que possibilite um “retrato” da realidade social, envolve um grande escopo 

temático e desagregabilidade tanto geográfica territorial quanto populacional, sua fonte de 



14 
 

dados pode estar em censos demográficos e pesquisas amostrais; (b) formulação de 

programas, úteis para a tomada de decisão, são indicadores sintéticos e/ou de multicritérios, 

envolve situações sociais e a busca de dados igual ao anterior; (c) implementação/execução 

que é relacionada a eficiência utilizando uma analogia de “filmagem” do processo de 

implementação, indicador de esforço (insumo/processo), que importa saber se é atual, a 

possível regularidade, sensibilidade e especificidade, sua fonte de dados pode ser feita através 

de documentos de registros como administrativos ou do programa em questão; e (d) avaliação 

que “revela” a eficácia e efetividade do programa, por isso, é focado em resultados e impactos 

e a fonte de dados, além das citadas anteriormente, pode contar com grupos focais e 

participantes do programa analisado.  

Ainda na mesma obra é mencionado que, para o campo social, vale destacar que há 

três aspectos em que se pode partir deles para avaliar uma política pública ao criar indicadores 

direcionados, sendo: eficiência dos meios e recursos empregados; eficácia no cumprimento 

das metas criadas e; efetividade social do programa. Para ter um bom grau de confiabilidade 

é necessário: grau de cobertura populacional proporcional; sensibilidade a políticas públicas 

implementadas; especificidade sobre impactos de programas setoriais; dar margem à 

atualização periódica a custos dentro da realidade; conseguir ser desagregável 

geograficamente, também de forma sociodemográfica e socioeconômica; além de certa 

historicidade que possibilite comparações no tempo e; ser adequado para agentes públicos e 

públicos alvo – ou seja, aos stakeholders - dessas políticas. 

Sobre este último ponto comentado dentro de confiabilidade, Carneiro (2004) 

discorre, entre os temas sobre problema e diagnóstico na gestão social, a análise dos 

interessados que é mapear os atores envolvidos em um problema sejam eles indivíduos, 

grupos ou instituições, que podem ser afetados positiva ou negativamente com a intervenção, 

e entender riscos e potencialidades que esses atores podem representar ao êxito de uma ação 

e traçar estratégias para estabelecer acordos porque a complexidade da gestão social tem 

relação com essa multiplicidade de atores e seus níveis decisórios e de influência com suas 

diferentes visões e interesses sobre um problema social e sua possível solução. Evidencia 

ainda a importância da gestão por resultados, pois sem este enfoque, a gestão fica centralizada 

nos meios e deixa em segundo plano a questão de analisar se resultados pretendidos foram 
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alcançados, por este motivo a elaboração de indicadores tem um papel a desempenhar, que é 

focar nos resultados e provocar uma tensão entre: meios e missão do projeto; e ações 

desenvolvidas e mudanças nas capacidades e condições de vida dos envolvidos. 

Conforme orientado por Jannuzzi (2002), vale mencionar que um indicador deve 

respeitar categorias como sensibilidade, que se refere à percepção de mudanças sociais; 

especificidade, que está ligado a capacidade de focar na esfera escolhida e não tangenciar o 

que precisa ser avaliado; a inteligibilidade, que se interessa na transparência e da metodologia 

em que o indicador foi construído, se é de compreensão acessível e tem uma boa 

comunicabilidade e; periodicidade, ou seja regularidade em que precisa ser atualizado.  

 Visto as propriedades e itens relevantes para pensar em indicadores que traduzam o 

que se quer medir de realidade em questão, há ainda o tópico da taxonomia, que se trata das 

classificações que os indicadores recebem. Podem ser divididos em três blocos sendo: em 

relação à gestão de implementação, avaliação de desempenho e complexidade. Suas 

subdivisões podem ser conferidas abaixo: 

Quadro 2 - Classificação dos Indicadores 

Taxonomia 

Indicadores de Gestão do Fluxo de Implementação de Políticas Públicas 

Insumo (Antes da implementação) – Disponibilidade de recursos a serem alocados 

Exemplo: Médicos/mil habitantes no município 

Processo (Durante) – Nível de esforço pelo uso dos insumos alocados  

Exemplo: Percentual de liberação de recursos financeiros para uma política 

Produto (Depois) – Alcance de metas físicas, entrega de produtos e serviços  

Exemplo: Percentual de idosos vacinados pelas metas estabelecidas previamente 

Resultado (Depois) – Benefícios pelas ações de uma dada política pública 

Exemplo: Taxa de morbidade (doença) 

Impacto (Depois) – Efeitos das estratégias do governo a médio e longo prazo 

Exemplo: PIB per capita  

Indicadores de Avaliação de Desempenho 

Economicidade – Mede gasto envolvidos na obtenção de insumos 

Eficiência – Produtividade maior produção com menor recurso  

Eficácia – Mede resultados de metas estabelecidas 
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Efetividade – Mede efeitos positivos ou negativos na realidade pós intervenção  

Exemplo: Mudanças socioeconômicas 

Complexidade 

Analítico - Dimensões sociais específicas 

Exemplo: Taxa de desemprego 

Sintético: (índice) - Sintetizam diferentes conceitos da realidade empírica em questão e derivam 

de indicadores analíticos e tentem a revelar comportamento médio das dimensões utilizadas  

Exemplo: PIB, IDH, IQVU-BR e IVS 

Fonte: elaboração feita a partir do conteúdo do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (2012) 

A Escola Nacional de Administração Pública (ENAP 2013) faz a diferenciação entre 

indicador de esforço e resultado. Enquanto o primeiro mede a causa antes de um efeito 

acontecer, verifica se os planos estão sendo cumpridos e serve para medir planos de ação, 

projetos e iniciativas; o outro está ligado a analisar o efeito após um certo tempo, verificar se 

os objetivos estão sendo atingidos, e é apropriado para entender o alcance do objetivo. Além 

disso, mostra alguns contextos do uso de indicadores, como projetos, atividades, processos, 

programas do PPA (Plano Plurianual) e Políticas Públicas. Também apresenta atributos 

necessários para um indicador institucional, que são: utilidade (comunica a intenção?); 

representatividade (representa mesmo o que deseja medir?); confiabilidade metodológica; e 

da fonte, disponibilidade (é possível coletar os dados para calcular o indicador?); 

economicidade (obter o indicador é custoso?); simplicidade de comunicação (o entendimento 

tem linguagem acessível a quem vai usar?); tempestividade (informações atuais? O indicador 

pode ser obtido em tempo para o uso?); e sensibilidade (variações no processo interferem no 

indicador?). Ainda há funções de analisar problemas antes de desvios, apoiar a busca por 

novas estratégias, auxiliar na tomada de decisão, apoio ao aprendizado na organização, 

reconhecimento da dedicação coletiva, comunicar prioridades dos gestores, segundo a 

Fundação Nacional da Qualidade e Excelência da Gestão (FNQ – 2012). 

Sobre o uso de indicadores, Saltelli (2004, apud NETO, JANNUZZI e SILVA, 2008) 

resume em dois argumentos uma vantagem e uma desvantagem. O ponto positivo trata 

indicadores sintéticos como o caminho que consegue destilar a realidade, tornando-a mais 

manejável; e a contra, é que os mesmos são confusos como se, por exemplo, maçãs e peras 

estivessem sendo somadas sem contar com um modelo formal para justificar. Ainda aponta 
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limitações que indicadores podem passar uma mensagem política equivocada, ou gerar 

soluções simplistas. Sobre esta pauta é usado um texto de Jannuzzi (2002) para explicar que 

o excesso de aplicação dessa ferramenta corre o risco de “reificação” que é quando há 

confusão entre o que se pretende medir, pela medida. E alerta que pode acontecer de uma 

dada medida perder o sentido ao ser padronizada, pois sai de seu contexto original sem 

adaptação para outra realidade. Essas questões são debatidas na obra de (NETO; JANNUZZI; 

SILVA, 2008).  

O Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (2012) também aponta 

limitações, dentre elas: a medição interfere na realidade a ser medida, ou seja, a coleta de 

informações influencia o contexto pelas quais os dados são coletados, pois essas atividades 

são realizadas com pessoas que tem sua visão sobre a dada realidade podendo ter influência 

e, há também a questão dos possíveis custos necessários. Além de que a medição não é o 

objetivo final e é importante se atentar que indicadores são transitórios e passíveis de 

avaliação periodicamente para analisar se ainda é válido. 

Portanto, de modo sintético, é possível entender que os indicadores podem ser 

comparados a fotografias, uma vez que são registros válidos que reduzem a realidade e 

captam parte dela de acordo com a posição e ângulo do fotógrafo (JANUZZI, 2014). No 

entanto, são estáticos e não podem retratar todas as multidimensionalidades da realidade 

social, assim como fotos não absorvem cheiros e texturas no momento fotografado. 

2.2. Campo da Cultura e Políticas Culturais 

Para introduzir o assunto a respeito da cultura e políticas culturais, vale observar um 

viés do conceito de capital cultural de Bourdieu e Passeron (1977). Segundo Silva (1995), 

Bourdieu faz uma abordagem ampla e ambígua desse conceito mostrando as formas em que 

a cultura molda as condições de vida. Porém, nesta pesquisa será feito um recorte ao que se 

trata de recursos disponíveis para cultura e a relação de poder. Esses recursos podem ser 

dominantes ou legítimos representados das seguintes maneiras: (a) incorporado, que se trata 

de experiências e hábitos; ou (b) objetivado, que se encaixa em bens culturais, esculturas, por 

exemplo; e (c) institucionalizado, que se refere a questão de comprovações como 

certificados. Dessa forma gera probabilidades lucrativas, mas esse lucro não se restringe a 
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linguagem econômica, já que os quesitos sociais, culturais e até simbólicos, também são tidos 

como lucro nesse conceito.  

Uma abordagem que se trata de valorizar e legitimar as diversas formas de 

conhecimentos inclusive as populares. Assim, o capital em evidência é uma relação de poder 

nas lutas de classes e não um objeto palpável. Nesta perspectiva específica, a reprodução 

cultural é inseparável da social. Ao retornar ao texto de Silva (1995), esse conceito é mais do 

que uma subcultura de classe, é um recurso de poder e a cultura tem um papel de destaque 

na formação e na luta de classe.  

Durand (2001) faz uma crítica sobre a falta de uma visão sistêmica e de 

complementaridade na gestão cultural no Brasil, já que sequer há o conhecimento de quantas 

prefeituras tem secretarias de cultura, menos se sabe em quantas essa pauta é discutida através 

de outras secretarias, como a de educação, por exemplo. Segundo Ventura (2005) o desafio 

é conciliar processos culturais particulares e direitos de cidadania universal e enfatiza que a 

cidadania democrática e cultural ajuda a superar desigualdades sociais para reconhecimento 

das diferenças entre sujeitos em dimensões sociais, e ao valorizar as diferentes demandas e 

expressões culturais, o Estado está promovendo a diversidade. 

Para adentrar o tema políticas culturais, a obra de Lima, Ortellado e Souza (2013) traz 

duas modalidades para organizar as políticas clássicas de cultura e a separação entre produção 

e difusão cultural. A primeira modalidade é o grupo das políticas de democratização cultural 

cuja visão é da cultura como belas artes e tem como objetivo ampliar seu acesso, como 

instrumentos de intervenção, tem centros culturais e orquestras públicas com entradas 

subsidiada. Já a segunda modalidade desse refere a Políticas de democracia cultural e sua 

leitura sobre cultura tem relação com modos de vida, seu objetivo é apoiar a produção 

simbólica dos segmentos da cultura e expressividade. Seu instrumento é o fomento das 

manifestações populares e comunitárias.  

Sobre difusão, Calabre (2007) mostra que a elaboração de uma política cultural adota 

o olhar à cultura como bem da coletividade. Assim, o Estado tem um grande papel, não na 

produção da cultura, mas na democratização do acesso. Este ponto vai de acordo com o que 

também é abordado por Simis (2007), visto que cultura é um Direito e a ideia não é gerar 

uma imposição do que é a cultura oficial brasileira, uma responsabilidade que aumenta a 



19 
 

intervenção do Estado, mas a intenção é não descaracterizar a liberdade, e por isso reforça 

que o Estado não deve interferir no processo de criação, mas sim, em sua divulgação, e 

preservação do patrimônio cultural móvel e imóvel. Assim, mostra-se o sentido de 

diversidade cultural como a busca por caminhos para reestabelecer uma agenda de 

emancipação e realização humana, como dito por Gil (2006), no sentido de identidade 

nacional, mas sem estereótipos. 

Ao seguir para políticas socioculturais, Gonçalves (2008) aparece com um olhar 

etnográfico, ou seja, enxerga a cultura na ótica de características antropológicas e sociais e 

defende a importância de mapear os beneficiários de uma política, para entender as 

necessidades de acordo com a vivência observando algumas dimensões do grupo, e ter mais 

chances de alcançar êxito. As dimensões são: (a) economia e como são estruturados os 

arranjos, cadeias produtivas e fontes de renda; (b) relações de poder local e sua articulação 

com as esferas estadual e federal, já que políticas públicas podem transitar entre elas, com 

repasses de verbas, por exemplo; (c) cultural, envolvendo identidades e tradições além das 

formas de expressões e valores dessa comunidade; (d) geografia, em detrimento das 

condições climáticas e geofísicas como relevo, ou seja, onde as pessoas estão inseridos e 

como se dá essas influências no modo de vida local; (e) rede de proteção social, se já possui 

alguma outra política social, em quais segmentos e se possui meio de saber como é o 

desempenho; (f) concepções e projetos de desenvolvimento local; além do (g) sistema 

educacional nesse contexto. 

Em relação a avaliação de políticas de cultura, levando em consideração que sua 

complexidade já começa na formulação pois é necessário escolher um determinado ponto de 

vista do que é cultura, como escrito por Silva e Ramos (2018), já que é preciso lidar com a 

ausência de uma visão padronizada a respeito da temática e com a falta de um vocabulário 

próprio, o que dificulta comparações de dados de outros lugares. Além de se tratar de um 

conceito fluido variado desde obras do pensamento e patrimônio cultural até uma visão mais 

antropológica, comportamentos e crenças.    

Em meio a fluidez do tema e importância de avaliação, a Organização das Nações 

Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO 2014) lançaram os Indicadores de 

Cultura para Desenvolvimento (IUCD), uma metodologia para oferecer um referencial em 
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2009. Após testes em alguns países, foram observadas sete dimensões para serem 

consideradas e analisadas quando há o objetivo de entender o potencial de desenvolvimento 

cultural em determinado local, que são: (a) economia (empregos, PIB e gastos); (b) educação 

(inclusão, educação linguística, artística e formação cultural); (c) governança (marco político 

e infraestrutura); (d) Participação social; (e) igualdade de gênero (espaço e voz); (f) 

comunicação (liberdade de expressão e acesso às mídias); e (g) patrimônio (e sua 

sustentabilidade). 

Sobre diretrizes culturais, há também o Plano Nacional da Cultura (PNC), válido até 

2020, cuja criação das metas foi pautada (1) visando a gestão e participação social, (2) 

considerando a cultura quanto: expressão simbólica, direito à cidadania e como potencial 

para o desenvolvimento econômico com sustentabilidade. Tem como forma de 

monitoramento o Sistema Nacional de Informações e Indicadores Culturais (SNIIC), que 

possui dados de bens, serviços, infraestrutura, investimento, produção cultural, acesso, 

consumo, instituições, programas, realizadores e gestores do país.  

Os desafios que permeiam esse setor continuam, tanto que não existe uma relação 

direta entre causa e efeito de ações culturais, como colocado por Calabre (2009), a discussão 

também passa pela trajetória da estruturação de como esse campo foi conquistando espaço, 

um exemplo disso é o avanço na produção de informações culturais no Brasil com o 

surgimento da Pesquisa de Informações Básicas Municipais (MUNIC) em 2005, uma 

pesquisa censitária que rodeia os municípios brasileiros, através de um convênio do 

Ministério da Cultura com IBGE. Sobre a parceria, voltando em Silva e Ramos (2018), foi 

publicado em 2015 a Pesquisa de Informações Básicas Estaduais e Municipais (ESTADIC e 

MUNIC) contendo o Perfil dos Estados e Municípios brasileiros (IBGE 2015), realizados 

nos 26 estados mais o Distrito Federal, e em 5.570 municípios do país. Ainda dentro de dados 

do IBGE, um economista do IPEA construiu o indicador Índice de Gestão Municipal em 

Cultura (IGMC) que carrega três dimensões, (a) fortalecimento institucional e gestão 

democrática da cultura; (b) infraestrutura e recursos humanos; (c) ação cultural.  

Outro produto desse convênio destacado por Calabre (2009) é a elaboração da 

construção de uma conta satélite para o campo cultural. Ainda há um caminho a percorrer 

para o reconhecimento e valorização desta área, como sendo um bem da coletividade; e 
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também, a ênfase e prática da transparência na gestão pública visto que esse conceito é 

entendido dentro de uma perspectiva participativa. Ou seja, sua direção estabelecida em 

conjunto com a sociedade civil, assim como Tenório e Saraiva (2007) definem gestão 

pública. O Estado deve se posicionar em relação a isso, que é, promovendo e garantindo a 

democratização e o acesso à cultura.  

Corrales (p. 2-3, apud Calabre, 2009) se baseia em informações estatísticas do 

Ministério da Cultura da Espanha para explicar como o uso de estatística pode auxiliar na 

categorização de indicadores de caráter setorial, que são setores concretos, por exemplo, 

teatro, museu, livro e música. Ainda há indicadores de caráter transversal, que seriam os que 

traduzem a realidade de diversos setores culturais, tais como, indicadores de gastos culturais, 

emprego, propriedade intelectual e comércio exterior de bens culturais. Além de mostrar que 

avaliar as condições dos serviços culturais é diferente de avaliar a cultura em si, isso significa 

que há diferença entre checar a existência de equipamentos e espaços culturais numa região 

e, analisar como se dá a dinâmica cultural nesse local. Isso torna um desafio transformar essas 

questões em indicadores pois é fácil ser confundido  

Além dessa visão, Calabre (2007), aborda dois temas centrais discutidos nessa área 

que são a diversidade cultural, que carrega a pauta de democratização cultural e a economia 

da cultura. O primeiro ponto gira em torno da diversidade contribuir para a continuidade da 

própria sociedade e promover diálogos e trocas entre grupos ao invés de ser lugar para 

formação de grupos isolados. Este último item é sobre os produtos que envolve a cultura, seu 

espaço de mercado e a ação do Estado sobre esse mercado de bens culturais. Por ser um 

campo ainda em processo de construção, equilibrar esses dois pontos pode ser um desafio, 

assim como a gestão da informação, circulação de conteúdos culturais e, suas condições de 

desenvolvimento cultural evidenciando a área dos indicadores econômicos, já que atuam 

como produção de informação.  

Outro ponto abstrato incluso neste assunto que requer atenção é o consumo cultural e 

a dificuldade em mapear níveis de exclusão cultural, principalmente quando se há 

diferenciação entre um conceito de cultura associado a saberes artísticos e eruditos e um 

conceito amplo de cultura como acesso de produção e fruição, além de ter a cultura como 

espaço para diálogos. Então, para elaborar políticas culturais é necessário entender a 
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diferença entre dados, práticas, produção, consumo, serviço etc. Por conta de tamanha 

abrangência, o conhecimento da área vai além de indicadores, necessitando da produção de 

informações. Calabre (2011) também cita que a elaboração de políticas públicas deve 

considerar estudos com base em diagnósticos que na implementação seja interpretado se os 

reais impactos correspondem aos previstos e que seja avaliada sendo um procedimento para 

o desenvolvimento e/ou a reformulação de políticas e ações implementadas. Para executar 

essas fases, existem dois elementos importantes: as informações em relação ao objeto da 

política e as ferramentas de avaliação. 

Inserido neste percurso da cultura quanto setor, segundo Calabre (2020), há uma crise 

antiga neste campo como quando em 2016 houve uma ameaça de extinguir o Ministério da 

Cultura (MINC). De fato, foi extinto, porém logo recriado devido mobilização popular e este 

segmento passou a contar com fomentos locais para manter sua resistência. O ano de 2020 

se inicia com o setor da cultura lutando contra a queda de investimentos federais e a tentativa 

de esvaziar recursos que circulavam através de leis federais de incentivo e já estava difícil a 

manutenção em 2019, além de ter sido o ano em que o Ministério da Cultura perde sua 

autonomia e passa a atuar como Secretaria subordinada ao Ministério da Cidadania através 

do Decreto 9.674, de 2 e janeiro de 2019. Contudo, ainda surge a pandemia e o isolamento 

social que interfere diretamente em eventos culturais. Mas a arte não sai de cena e mostra seu 

papel durante a quarentena com a música, a literatura, e a arte em si, seja física, como CDs e 

livros impressos ou na internet e tecnologias digitais, onde o volume é amplamente 

significativo e tem aumentado a criação, propagação e fruição dos bens culturais, televisão 

etc.  

3. METODOLOGIA  

3.1. Classificação da Pesquisa e Coleta de Dados 

Trata-se de uma pesquisa aplicada, uma vez que o objetivo é buscar conhecimentos 

direcionados a uma solução prática que sirva para uso da instituição responsável, se assim 

desejar, sobre a avaliação da implementação de ações de fomento à cultura da Lei Aldir 

Blanc, no município de Volta Redonda.  
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O objetivo da pesquisa é propor um painel de monitoramento e avaliação de 

resultados e eficácia das estratégias adotadas em relação às ações de fomento cultural 

viabilizadas pela lei para o Município de Volta Redonda, RJ. O recurso destinado para esta 

política abrange transferência de renda, projetos como “Escola Tem Cultura” e “Festivais 

Culturais”. Há também os chamamentos públicos, que serão o alvo do objetivo deste 

trabalho, divididos por segmentos culturais, que envolvem premiações e concursos, a serem 

detalhados futuramente nas discussões de resultados dentro do segundo objetivo específico. 

A base do modelo de avaliação da política pública emergencial, neste contexto, é o estudo de 

indicadores sociais. Calcular um indicador gera um resultado quantitativo, porém, construí-

los, se dá através de estudo qualitativo.  

O início é marcado pela pesquisa bibliográfica sob apoio do Google Acadêmico como 

principal fonte para busca de documentos como artigos científicos e livros. Os termos 

pesquisados na base científica foram: “avaliação de políticas públicas”, “indicadores 

sociais”, “setor cultural”, “Lei Aldir Blanc” e “covid-19. De modo a sistematizar os 

resultados da pesquisa bibliográfica, foi utilizado o software Mendeley, que auxilia na 

organização e busca de referências bibliográficas. 

Para a busca de informações sobre ações de implementação e regulamentação da lei, 

a pesquisa documental tem relevância no acompanhamento de notícias em fontes primárias 

com periodicidade entre 2020 e 2021, como reportagens de jornais, por exemplo, referente 

às esferas federal, estadual, e principalmente municipal, além de sites oficiais como portal da 

transparência. Há ainda a análise das perguntas do Mapeamento Cultural do Município para 

a Lei Aldir Blanc com a intenção de realizar um diagnóstico, de perfil, realidade e interesses 

de agentes culturais, que facilite na construção de políticas públicas de Volta Redonda 

divulgado por meio digital, elaborado pela gestão de 2020, para profissionais do setor 

cultural. Esse procedimento auxiliou na construção dos indicadores pois foi possível saber 

dados que a Secretaria possui. Vale lembrar da utilização de meios de comunicação e páginas 

de redes sociais oficiais da Secretaria de Cultura do Município, criadas especificamente para 

a Lei Aldir Blanc em Volta Redonda, disponibilizadas através das plataformas Instagram, 

Facebook e Linktree, que contem informativos, vídeos esclarecedores e links com decretos 

federal e municipal da regulamentação da lei, plano municipal, cartilha de uso, editais, anexos 
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específicos para cada segmento cultural, projetos, as perguntas contidas no mapeamento 

lançado pela Secretaria e resultados dos beneficiários. Abaixo o Quadro 3 elenca a relação 

de documentos encontrados no Linktree da Prefeitura Municipal de Volta Redonda (PMVR) 

para auxílio da pesquisa sobre a lei no município:  

Quadro 3 – Relação de Documentos Analisados na Pesquisa 

Nome/Título do Documento Fonte Ano Tipo 

Lei No 14.017, de 29 de junho de 2020 PMVR 2020 Lei 

Decreto Federal de regulamentação da Lei PMVR 2020 Decreto 

Decreto Municipal de regulamentação da 

Lei No 16.315/2020 

PMVR 2020 Decreto 

Plano Municipal de Cultura PMVR 2020 Texto 

Editais e Anexos dos segmentos culturais PMVR 2020 Texto 

Resultados dos Editais PMVR 2020 Texto 

Cartilha Lei Aldir Blanc – Modos de usar PMVR 2020 Cartilha 

Fonte: Elaboração Própria 

Em relação aos objetivos, a pesquisa pode ser identificada de duas maneiras: a 

primeira como descritiva, que engloba os dois primeiros objetivos específicos já que possui 

o foco de discorrer sobre o cenário emergencial do setor cultural brasileiro que resultou na 

Lei Aldir Blanc e seu processo de regulamentação e implementação no município de Volta 

Redonda. Em segundo lugar, pode ser classificada como exploratória, uma vez que propõe a 

avaliação de um tema recente que ainda está acontecendo e por isso áreas pesquisas na área 

ainda estão sendo preparadas. Uma ferramenta pretendida para coleta de dados é a entrevista 

com roteiro semiestruturado. 

3.2 Procedimentos de Análise dos Dados  

O procedimento de análise dos dados coletados inicia com o objetivo da delimitação 

do tema, organização e escolha dos documentos a serem utilizados que foram feitos através 

das leituras dos materiais separados na triagem das pesquisas, principalmente das 

bibliográficas explicadas anteriormente. Esta fase teve como resultado a construção do 

referencial teórico. 
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Já o passo seguinte, após as buscas através de pesquisas teóricas, envolveu a escolha 

dos temas que orientaram o modelo de avaliação, e seguiram o viés das dimensões dos 

Indicadores de Cultura da UNESCO para o Desenvolvimento (IUCD), presentes no 

referencial teórico, sob a perspectiva dos objetivos dos editais dos chamamentos públicos e 

segmentos escolhidos, pela gestão, para ser contemplados com recursos da lei que engloba 

prêmios, projetos e seleções. É possível observar os critérios a serem considerados: 

Quadro 4 – Relação de Temas considerados na construção de Eixos e Dimensões 

Dimensões dos Indicadores de Cultura da UNESCO para o Desenvolvimento (IUCD) 

(a) Economia; 

(b) Educação; 

(c) Governança; 

(d) Participação social; 

(e) Igualdade de gênero; 

(f) Comunicação; 

(g) Patrimônio. 

Segmentos contemplados pelos editais de chamamentos públicos municipais 

(a) Artes cênicas; 

(b) Artes Visuais; 

(c) Artesanato; 

(d) Cultura Afro; 

(e) Cultura Urbana; 

(f) Cultura Popular; 

(g) Literatura; 

(h) Música; 

(i) Patrimônio.                                                                                                                      

Fonte: Elaboração Própria 

Após analisar as informações extraídas, principalmente na pesquisa documental e 

fazer um balanço sobre possíveis dúvidas e respostas não encontradas, as lacunas foram 

preenchidas através de entrevistas semiestruturadas, que filtraram e direcionaram os pontos 

do quadro acima. Foram duas entrevistas para entender o processo de regulamentação da lei 

e para orientar a construção do painel de indicadores: uma com o Gerente de Políticas 

Culturais da Secretaria Municipal de Cultura e outra com o Presidente do Conselho 
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Municipal de Política Cultural, por representarem a cogestão formada para conduzir a 

operacionalização da lei no município de Volta Redonda. 

Esta forma de coletar dados se trata de entrevistas que possuem natureza aberta-

fechada. Sobre isso, Yin (2005, apud TOLEDO;SHIAISHI, 2009) explica que nessa estrutura 

o entrevistador pode solicitar aos respostas chaves em questões abertas, fatos e opiniões. No 

entanto, é necessária uma preparação prévia para evitar que falte informações necessárias e 

falhas inerentes a coleta de dados, a fim de não comprometer a confiabilidade da pesquisa.  

Este passo foi relevante para compreender o contexto da gestão cultural no momento 

de pandemia, sob a perspectiva de um gestor que está vivenciando esse desafio, e também, 

para validar alguns dos indicadores até então estabelecidos e alterá-los, como necessário, 

com as respectivas justificativas, de acordo com as especificidades e demandas locais depois 

do esclarecimento dos entrevistados. Os pontos buscados nas pesquisas documentais e 

entrevistas foram relacionadas a estratégias pensadas na aplicação da Lei, sobre o processo 

de regulamentação da lei no município, a gestão, e a cogestão, com o Conselho de Cultura e 

o formato da participação social.  

Além disso, nas entrevistas, foram abordados assuntos relacionados ao retorno de 

respostas do questionário, feito para Mapeamento municipal para diagnóstico, que forneceu 

dados sobre os agentes de cultura para a Secretaria, tais como (a) divisão do setor em 

segmentos artísticos e culturais; (b) potencial econômico tanto em relação a produção quanto 

em meios utilizados e público para comercialização do produto cultural (sendo peças físicas 

ou imateriais); (c) além do vínculo profissional e renda gerada pela cultura. Além de abordar 

como se deu o processo de regulamentação municipal da lei, a escolha dos segmentos 

contemplados, a divisão de gestão entre Secretaria Municipal de Cultura e Conselho 

Municipal de Política Cultural e como foram construídos os editais.  

Outros fatores tratados na entrevista foram sobre o planejamento municipal em 

relação a orçamento e execução da Lei, a diferenciação entre os esforços de implementação 

e os esforços de avaliação da implementação da Lei, como por exemplo: se houve criação de 

comissão para avaliar essa política; o que acontece com os recursos de editais que não 

obtiveram contemplados; e se houve impactos da mudança de gestão municipal de 2020 para 
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2021 no que se refere a lei. As respostas orientaram a elaboração dos indicadores junto aos 

objetivos dos editais e referencial teórico.  

Ao final, na etapa correspondente ao tratamento dos resultados, sendo a inferência da 

interpretação dos resultados obtidos e conclusões, que possibilitam planos de ação a respeito 

do tema, há a entrega da proposição do modelo e um painel de indicadores. Para validação 

dos indicadores, foi realizada uma auto-avaliação por meio da ferramenta de checklist em 

que o indicador precisa responder positivamente 19 perguntas que tem como base as 

propriedades dos indicadores e podem ser encontradas no apêndice 3 deste trabalho. 

A Figura 1 apresenta um resumo visual das etapas de metodologia da pesquisa: 

Figura 1 - Fluxo de Etapas da Pesquisa 

 

 

Fonte: Elaboração Própria 

4. DISCUSSÃO DE RESULTADOS  

4.1 O Contexto Emergencial Econômico da Cultura no Brasil e Estado do Rio de 
Janeiro  

Para entender o cenário da cultura no país nesse contexto da pandemia, é válido 

observar alguns dados que antecedem este período. Em 2017, segundo o Mapeamento da 
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Indústria Criativa no Brasil, da Federação da Indústria do Estado do Rio de Janeiro (FIRJAN 

2019), a indústria criativa foi responsável por 2,6 % do PIB brasileiro e no mesmo ano injetou 

171 bilhões na economia do país. Além da geração de empregos que, de acordo com uma 

publicação da Folha de São Paulo em 25 de maio de 2019, as áreas de audiovisual, música, 

artes cênicas, patrimônio e artes e expressões culturais, juntas, promoveram empregos para 

106 mil pessoas, ainda em 2017. Em relação ao ano de 2018, a Pesquisa Nacional por 

Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua) revelou que este setor representava 5,7% 

do total de ocupados no país, o que equivalia a mais de 5 milhões de pessoas. 

Outro estudo realizado em maio e junho de 2020 pela Fundação Getúlio Vargas 

(FGV) que entrevistaram 546 empresas do setor cultural e criativo no país, mostrou o 

contraste de realidades nesses anos que antecederam a pandemia, para a realidade com a 

vinda do vírus, pois em 2019 o setor representava R$ 190,5 bilhões após um crescimento de 

4,6% do PIB, em relação a 2018. Em contrapartida, em 2020, a resposta da pesquisa foi que 

88,6% das empresas apresentaram queda no faturamento, 63,4% paralisaram atividades e 

19,3% registraram demissões por causa da pandemia. Ainda neste estudo, sobre quando seria 

possível ter o PIB de 2019 novamente, a resposta foi que só seria possível para o setor em 

2022, com a estimativa de queda de 18,2% (perda de R$ 69,2 bilhões) em 2020-2021, 

divulgado pela Carta de Conjuntura número 49 (4° trimestre de 2020), do Instituto de 

Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA).  

Ainda na mesma Carta de Conjuntura, é apresentado o impacto da pandemia no setor 

de eventos, com uma pesquisa da Associação Brasileira de Promotores de Eventos 

(ABRAPE) feita em abril de 2020, verificou-se que 51,9% dos eventos previstos foram 

cancelados, adiados ou indefinidos, este cenário, de acordo com as respostas dos associados, 

poderia acarretar o risco de 580 mil demissões na área, e deixa claro que as medir as 

consequências da pandemia no setor cultural ainda não haviam sido finalizadas.  

É possível perceber mais dimensões desse impacto com as informações a seguir, que 

foram retiradas da publicação do Jornal Nexo, do dia 9 de dezembro de 2020, com o título 

“O estrago da pandemia para os agentes culturais brasileiros” e embasadas na pesquisa 

Percepção dos Impactos da Covid-19 nos setores Cultural e Criativo do Brasil (AFFONSO; 

LIRA; AMARAL, 2020). A pesquisa obteve 2.667 respostas de pessoas jurídicas e 
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empreendedores de 472 municípios brasileiros cujos resultados foram apresentados dia 8 de 

dezembro de 2020 e o resumo pode ser conferido a seguir. 

Das participações coletadas, apenas 17,8% não tiveram alteração na receita durante 

março e abril. Nos meses entre maio a julho esse número diminuiu para aproximadamente 

10%. De acordo com os dados, a interferência da pandemia na receita de profissionais da 

cultura entre maio e julho de 2020 foi que 48,88% dos participantes tiveram 100% de redução 

de receita e entre estes, que perderam o total de suas receitas nesse período, os profissionais 

mais afetados foram os que trabalham com circo (correspondendo a 77%), casas de 

espetáculo (sendo 73%) e teatro (com 70%). Na sequência sobre queda de receita, 21,34 % 

sofreram redução de mais de 50% e 16,49% redução de menos de 50%.  

Sobre aumentos de receita, 2,4 obtiveram um aumento de menos de 50%; dos que 

aumentaram em mais de 50% correspondem a 0,54% e os que aumentaram 100% das receitas 

representam 0,21% das participações na pesquisa. Em novembro do mesmo ano, o Painel de 

Dados do Observatório Itaú Cultural, que monitora a evolução econômica da indústria 

criativa no país com dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD 

Contínua), mostrou que um em cada dois profissionais ligados ao campo cultural perdeu 

trabalho ano passado. Em uma comparação entre junho de 2019 e o mesmo mês de 2020, 

houve uma queda de 49% de pessoas no setor, uma queda de 659,9 mil para 333,7 mil postos 

de trabalho. 

O dirigente do Itaú Cultural abordou que o segmento da cultura foi um dos primeiros 

a parar por conta do distanciamento, e acredita que será uma das últimas cadeiras produtivas 

a retomar completamente as atividades durante o painel sobre desafios da cultura no país 

(Brazil Forum UK 2020). Sobre os dados de novembro de 2020 do Painel de Dados do 

Observatório do Itaú Cultural, que monitora, com dados da Pesquisa Nacional por Amostra 

de Domicílios (PNAD Contínua), a evolução da economia da indústria criativa no país, 

mostrou que os ramos de cinema, música, fotografia, televisão e rádio perderam 43.845 

trabalhos (menos 38,71%), o setor editorial perdeu 7.994 postos (diminuição de 76,85%), e 

o setor de artes cênicas e artes visuais 97.823 (queda de 43%). O pesquisador Rodrigo Correia 

Amaral, levantou a questão de que por mais que o impacto econômico tenha sido sentido por 
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todos os estratos, a maior vulnerabilidade recai sobre as pessoas com menos escolaridade, ou 

seja, em um afunilamento é possível entender quem ficou mais fragilizado. 

A respeito da participação estadual nesse mesmo levantamento da pesquisa da 

Percepção dos Impactos da Covid-19, o Estado do Rio de Janeiro contribuiu com 162 

respostas, sendo possível observar seus dados de forma separada dos demais. Seus resultados 

encontrados foram que em relação a receita, entre março e abril de 2020, 48,48% desses 

agentes culturais que participaram da coleta de dados no estado, sofreram uma redução de 

100% em sua receita, e entre maio e julho essa porcentagem passa a ser 53,93. Sendo o 

desempenho esperado para a data posterior à pesquisa, com as ações para o setor, que entre 

novembro de 2020 e janeiro de 2021, esse número passe para 32,62%.  

Sobre cadeia produtiva, entre agosto e outubro de 2020, foram observados um pico 

na porcentagem de redução de total de contratação de serviços de terceiros no setor, chegando 

a 58,7 das participações. 27,68% das respostas, alegaram não ter contratado nenhum serviço 

novo da área também.  

A respeito de compras, a pesquisa obteve que 55.23% reduziu em 100% entre maio e 

junho do ano passado. E entre março e abril do mesmo ano, metade dos que responderam, 

afirmaram redução de 100% de seus colaborados.  

Na pauta sobre disponibilidade, venda e percepção do custo do serviço pela internet 

na região: foi notado que 65,45% dos participantes que trabalham individualmente, podem 

oferecer parcialmente seu trabalho por meio digital, 19,09% conseguem de forma total, e 

15,45% responderam que não é possível. Já os coletivos, receberam 76,92% de possibilidade 

parcial para esta finalidade, 17,31% disseram que conseguem disponibilizar seu conteúdo ou 

serviço total através da internet, e 5,77% não tem essa opção. Sendo que 69,1% das 

participações falaram positivamente da oferta dos serviços de internet e acesso na região, e 

em relação aos custos, 57,4% afirmaram serem altos e comprometeria seu acesso. 

4.1.2 Lei Aldir Blanc 

A providência a ser destacada a respeito da situação emergencial no setor cultural é a 

aprovação da Lei 14.017 de 29 de junho de 2020 que reconheceu a desproteção individual 

dos agentes culturais, a multiplicidade de formas organizacionais e a presença dos trabalhos 
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informais do setor cultural. Essa Lei, conhecida como Aldir Blanc, nomeada em homenagem 

ao compositor e escritor vítima da doença Covid-19, em maio de 2020. É uma Política 

Pública de auxílio de renda emergencial para trabalhadores do setor, subsídios dos espaços 

culturais e ações de fomento à cultura durante o estado de calamidade pública em decorrência 

da pandemia.  

Segundo Turino (2020) a lei, que foi fruto de um conjunto de mobilizações populares 

do setor cultural para o fortalecimento de uma agenda emergencial para o momento de 

calamidade pública e é detalhada na cartilha da Escola de Políticas Culturais (2020), foi 

aprovada praticamente por unanimidade no Congresso Nacional, sancionada pelo Executivo 

Federal, e o valor é de 3 bilhões de reais do Fundo Nacional da Cultura, a serem repassados 

para Estados e Distrito Federal e municípios, para a aplicação dos Poderes Executivos locais. 

Apenas um artigo da Lei foi vetado pela presidência da República, em relação ao prazo de 

15 dias para o repasse. 

Segundo a cartilha da Escola de Políticas Culturais (2020), o papel dos estados é 

disponibilizar cadastro estadual de cultura e garantir que os trabalhadores do setor, tenham 

acesso aos R$ 600,00 por três meses consecutivos de acordo com a Lei. Com os municípios, 

ficam o cadastro municipal de cultura e o auxílio entre R$ 3.000,00 e R$ 10.000,00 para 

manutenção de espaços culturais, seguindo as regras de transparência e prestação de contas. 

É de responsabilidade de ambos, as ações de fomento a cultura com valor mínimo de 20% 

do valor total de cada estado e município voltados para tais objetivos como por exemplo, 

editais de chamamentos públicos de concursos, prêmios e projetos, cursos, desenvolvimento 

de atividades para economia solidária e criativa etc. e também possam ser disponibilizadas 

por meios digitais.  

4.2 Regulamentação da Lei Aldir Blanc em Volta Redonda  

Para iniciar esta seção, é necessário salientar de antemão que todas as informações 

nela contidas foram compostas por Pesquisas Documentais e duas entrevistas, sendo uma 

com Gerente de Políticas Culturais da Secretaria Municipal de Cultura e o Presidente do 

Conselho Municipal de Política Cultural. 
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 Com a pandemia, as demandas dos fazedores de cultura aumentaram, mesmo a falta 

de recursos já sendo realidade no setor antes dela. A Lei Aldir Blanc, além da transferência 

de renda, foi introduzida com propósito de apoiar projetos para o fomento à cultura local. 

Para tornar acessível e transparente as informações sobre processo seletivo de artistas locais, 

a Secretaria de Cultura de Volta Redonda utiliza plataformas digitais para possibilitar o seu 

acompanhamento como página da rede social Instagram, criada especificamente para 

divulgação de estratégias e procedimentos da Lei. Vale ressaltar que o município foi um dos 

pioneiros a receber os recursos viabilizados pela política pública em questão. Abaixo é 

possível entender a cronologia dos acontecimentos em relação a lei cujas medidas já estavam 

sendo discutida em âmbito municipal mesmo antes de sua aprovação  

Quadro 5 – Cronologia de Regulamentação da Lei no Município 

Acontecimento Datas 

Publicação do Mapeamento 28/05/2020 

Aprovação da Lei 29/06/2020 

Decreto de Regulamentação Federal da Lei 17/08/2020 

Publicação do Decreto de Regulamentação 

Municipal da Lei 
15/09/2020 

Publicação dos 09 editais 29/09/2020 

Publicação da chamada para Subsídios 07/10/2020 

Publicação dos Resultados dos 09 Editais 02/11/2020 

Publicação dos Resultado dos 02 Subsídios 03/11/2020                  

Publicação dos 02 Editais 08/12/2020 

Publicação do Resultados dos 02 Editais 21/12/2020 

Fonte: Entrevista com Gerente de Políticas Culturais da Secretaria Municipal 

Um dos objetivos da lei é a transferência de renda para agentes e espaços culturais 

que tiveram suas atividades artísticas e econômicas prejudicadas pelas medidas de 

distanciamento social. Sobre isto, as prefeituras são responsáveis pelos auxílios entre R$ 



33 
 

3.000,00 e R$ 10.000,00 para subsídio e manutenção dos espaços físicos, como por exemplo, 

custos com internet; transporte; aluguel; telefone; consumo de água e luz; outras despesas 

relativas à manutenção da atividade cultural. Identificados por meio de cadastramento 

municipal de cultura. Em Volta Redonda, os espaços informais, ou seja, que não possuem 

CNPJ, conta com o valor de R$3.000,00 e os formais, com CNPJ, o valor de R$ 6.000,00, 

que não tenham sido criados ou possuam vínculo com a administração pública direta ou 

indireta.  

O valor total transferido para o município foi de R$ 1.747.365,94 distribuídos entre 9 

segmentos, que são: (a) Artes cênicas, (b) Artes Visuais, (c) Artesanato, (d) Cultura Afro, (e) 

Cultura Urbana, (f) Cultura Popular, (g) Literatura, (h) Música, (i) Patrimônio; 33 lotes nos 

editais; 691 vagas disponibilizadas nos editais; 17 contemplados com subsídios de espaços 

culturais formais; 23 contemplados com subsídios de espaços culturais informais, totalizando 

40 espaços e coletivos contemplados no geral.  

Como mencionado na obra de Silva e Ramos (2008), o desfio de políticas culturais 

começa no recorte do aspecto cultural a ser considerado, porém as escolhas dos segmentos 

contemplados no município foram pensadas de acordo com as cadeiras que haviam 

representação no Conselho Municipal de Política Cultural. Cada um desses segmentos tem 

seus próprios editais e anexos para participar das premiações através de chamamentos 

públicos, foram construídos a partir da parceria entre Secretaria e Conselho, podendo ser para 

profissionais individuais ou coletivos e podem ser conferidos abaixo:   

Quadro 6 - Editais 

Segmento 
 

Chamamento Público 
 

Modalidade Quantidade Valor Unitário 

Literatura 
Propostas de 

apresentações e oficinas 
de contação de história 

Concurso 8 seleções R$ 1.500,00 

Literatura 
Prêmio Arigó de 

Literatura: Categoria 
Novas Obras Literárias 

Premiação 10 prêmios R$ 600,00 

Literatura 
Prêmio Literatura 

Feminina 
Premiação 8 prêmios R$ 2.500,00 

Artes 
Cênicas 

Obras Para Montagem 
de Espetáculos Inéditos 

Concurso 10 Seleções R$ 10.000,00 



34 
 

Artes 
Cênicas 

Prêmio Destaques nas 
artes cênicas 

Prêmio 10 prêmios R$ 2.500,00 

Artes 
Cênicas 

Prêmio Arigó de artes 
cênicas 

Prêmio 8 prêmios R$ 2.500,00 

Artes 
Cênicas 

Propostas para realização 
de oficinas - Prêmio 

Arigó Artes Cênicas - 
Festival Online 

Prêmio 8 prêmios R$ 1.000,00 

Artesanato 
Artesãs e Artesãos para a 
participação do Circuito 

Arigó 2021 
Prêmio 180 Prêmios R$ 600,00 

Artesanato 
Prêmio Arigó Categoria 

Livre 
Prêmio 40 prêmios R$ 1.000,00 

Artesanato 
Prêmio Arigó Categoria 

Arigó 
Prêmio 22 prêmios R$ 1.500,00 

Artes 
Visuais 

Exposições Autorais 
para Ocupação do Zélia 

Arbex 
Concurso 10 seleções R$ 2.500,00 

Artes 
Visuais 

Prêmio Arigó de Artes 
Visuais: Categoria 

Audiovisual 
Prêmio 10 prêmios R$ 3.000,00 

Artes 
Visuais 

Prêmio Arigó de Artes 
Visuais: Categoria 

Fotografia 
Prêmio 10 prêmios R$ 2.500,00 

Música 
Prêmio Arigó para 

Compositores 
Prêmio 40 prêmios R$ 1.500,00 

Música 
Propostas para realização 

do Festival de Música 
Online 

Concurso 18 seleções R$ 2.500,00 

Música 
Prêmio para Gravação de 

Músicas Autorais 
Prêmio 10 prêmios R$ 5.000,00 

Música 
Prêmio “Músicos da 

Noite/DJ 
Prêmio 30 prêmios R$ 1,028,86 

Patrimônio 
Projetos de Educação 

Patrimonial 
Concurso 4 seleções R$ 5.000,00 

Cultura 
Urbana 

Grafiteiros para o 
Projeto VR 

Prêmio 10 prêmios R$ 5.000,00 

Cultura 
Urbana 

Premiação de 
MCs/DJs/B-Boys para 

Festival de Cultura 
Urbana Online 

Concurso 10 seleções R$ 1.500,00 

Cultura 
Urbana 

Premio Arigó – Festival 
de Passinho Online 

Prêmio 10 prêmios R$ 1.000,00 

Cultura 
Afro 

Projetos continuados de 
ocupação do Memorial 

Concurso 10 seleções R$ 1.500,00 
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Zumbi dos Palmares 
2021 

Cultura 
Afro 

Prêmio Dandara e Zumbi 
dos Palmares 2020 

Prêmio 20 prêmios R$ 2.500,00 

Cultura 
Afro 

Seleção de Propostas 
para Contratação para a 
Semana do Povo Preto 

2020 Online 

Concurso 12 seleções R$ 1.500,00 

Cultura 
Popular 

Prêmio para Jornadas de 
Folias de Reis e São 

Sebastião 
Prêmio 15 prêmios R$ 3.500,00 

Cultura 
Popular 

Prêmio Mestre de 
Cultura Popular 

Prêmio 10 prêmios R$ 2.500,00 

Cultura 
Popular 

Prêmio Arigó de Cultura 
Popular: Categoria 
Carnaval de Rua 

Prêmio 20 prêmios R$ 7.000,00 

Fonte: Elaboração Própria a partir de conteúdo dos editais 

Além desses, há também dois editais que são “Escola Tem Cultura” e “Festivais 

Culturais” que se encaixam na proposta da lei em destinar recursos para projetos que 

incentivam a cultura. São originados a partir da reaplicação do orçamento que acabou não 

sendo usado em alguns editais por falta de contemplados ou por menos contemplados que 

números de vagas, o que pode ter acontecido por diversos motivos como a informação não 

ter chegado por causa da falta do acesso da internet ou por algumas pessoas terem confundido 

o cadastro geral da lei com o cadastro por editais, como explicado em entrevista. O primeiro 

projeto oriundo dessa reaplicação de recurso, se trata de programações a serem realizadas nas 

escolas públicas da cidade, com previsão de acontecer entre março e novembro de 2021, 

podendo sofrer alterações pela Secretaria de Cultura organizadora em caso de necessidade. 

Os projetos de ocupação, que serão para levar até as escolas públicas presentes no município, 

conhecimento e proporcionar diálogos sobre as áreas de atuação culturais para os alunos, e 

assim, descentralizar o acesso à cultura e levar também até regiões mais periféricos, 

democratizando acesso. As propostas devem seguir pelo menos uma dessas 10 áreas: Cultura 

Popular; Cultura Urbana; Cultura Afro; Literatura; Artes Cênicas; Dança; Artesanato; Artes 

Visuais; Música; e Patrimônio. Podem ter o formato de oficinas com duração mínima de 10 

oficinas de 50 minutos (tempo de 1h/aula); ou palestras, que deverão ter no mínimo 10 

palestras de 50 minutos (tempo de 1h/aula). Nos dois formatos, é necessário que o artista 
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aborde conteúdo sobre sua atuação. Os recursos propostos pela Secretaria, é de 61 prêmios 

de R$ 5.000,00 cada um (Prêmio Escola Tem Cultura). 

 O segundo edital se trata de Festivais Culturais, que tem como objetivo promover 

eventos e possui duas categorias de lotes para eventos, sendo: Festivais Culturais – Categoria 

1 (1 dia de duração); e Festivais Culturais – Categoria 2 (2 dias de duração). Sendo 4 prêmios 

de R$ 25.000,00 e 4 de R$ 50.000,00 cada, respectivamente referente às demandas de 

propostas de Produção de Festivais das diversas áreas do setor cultural, com o propósito de 

fazer parte das programações do calendário oficial de Eventos da Secretaria de Cultura entre 

março e dezembro de 2021, pela Prefeitura Municipal. A realização ocorrerá em espaços 

culturais e outros equipamentos do município, públicos ou privados, conforme as 

especificidades de cada evento, podendo ser alterado em função de medidas necessárias para 

o combate e prevenção à pandemia. 

 Diante da cronologia dos acontecimentos e os editais, vale ressaltar que a Secretaria 

Municipal de Cultura disponibilizou um questionário online de Mapeamento Cultural do 

Município de Volta Redonda para futuramente montar um diagnóstico a respeito dos agentes 

culturais no município. Este mapeamento e diagnóstico também são importantes ao trazer 

uma discussão de Calabre (2007) sobre consumo cultural e a dificuldade de mapear níveis de 

exclusão cultural, e o questionário é capaz de traçar a presença cultural dividida por bairros 

e realidades econômico-sociais dos respondentes. 

De modo geral, o processo de operacionalização da lei foi ágil devido a estrutura que 

o setor já havia realizando no município, como o fato de já haver Plano e Conselho 

municipais e um Fundo que estava sendo regulamentado, o que fez com que o município 

tivesse condições de dar assistência a outros que não possuíam essa estrutura. 

4.3 Painel de Indicadores para Avaliação da Gestão Municipal da Lei Aldir Blanc para 

as Iniciativas de Fomento à Cultura 

A ferramenta escolhida para embasar as decisões foi o painel de indicadores já que 

conseguem traduzir um aspecto subjetivo em objetivo e mensurável, como pode ser 

encontrado na obra do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (2012). Estes 

quantificam medidas que podem ser um insumo, resultado, característica e, desempenho de 
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processo, serviço, produto ou organização, como explica Rua (2004). Esta Proposta de 

ferramenta foi feita para ser aplicada da forma que o gestor responsável entender por melhor 

na condução da avaliação. 

É possível observar as ações de fomento à cultura como os chamamentos de prêmios 

e seleções, seus objetivos e projetos vão ao encontro das dimensões de desenvolvimento 

cultural (UNESCO, 2014) apresentadas no referencial teórico e presentes na metodologia 

desta pesquisa. Ao olhar os objetivos, que estão disponíveis no apêndice 2 desta pesquisa, é 

possível perceber o uso de termos como “fortalecer as expressões” e logo em seguida o nome 

do segmento ao qual se refere, palavras como incentivar a participação, produção e 

divulgação do trabalho criativo em questão, há ainda “promover apoio financeiro” e 

reconhecimento, valorização, reconhecer e estimular manifestações culturais como também 

identificar e dar visibilidade para arte. Nesses excertos dos objetivos dos segmentos é 

possível enxergar as seguintes dimensões de desenvolvimento cultural: participação social, 

comunicação e governança. Além dessas, é possível encontrar a pauta de igualdade de gênero 

na premiação de literatura feminina e encontrar a dimensão de patrimônio no edital específico 

para ele. Já em relação à educação e economia é possível apontar diferentes itens que os 

englobam, como realizar oficinas e fomentar oportunidades de emprego com seleções em 

chamamentos públicos nos diversos segmentos e mostrar trabalhos artísticos para 

conhecimento dos cidadãos locais. 

 Então, foram considerados os seguintes assuntos: os objetivos dos editais; as 

discussões levantadas pela Unesco (2014) e os temas necessários para identificar 

desenvolvimento; por Lima, Ortellado e Souza (2013) com a diferenciação entre produção e 

difusão cultural; além de pautas sobre o que cultura pode representar trazidas por Gonçalves 

(2008) também inseridos no referencial teórico e; Calabre (2007) com o tema de diversidade 

e democratização da cultura como diferente de economia advinda do setor. Além de consultar 

o mapeamento feito pela Secretaria e os esclarecimentos das entrevistas. Dessa forma, as 

conclusões derivadas desta junção de abordagens construíram os eixos e dimensões, que 

nortearam o painel, sendo os eixos: Economia da Cultura; Acesso à Cultura e; Educação 

Patrimonial/Cultural.  
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O primeiro, tem como dimensões os seguintes temas: Fomento à Produção Cultural; 

e Geração e Transferência de Renda, que circulam no setor. O segundo eixo possui as 

seguintes dimensões: Incentivo à Participação Social, relevante para o processo de controle 

social das políticas culturais, e; Comunicação e Divulgação dos Trabalhos Artísticos, que se 

encaixa na pauta de democratização da cultura. O último eixo: Difusão do Conhecimento 

Cultural e Mapeamento de Patrimônios. O Painel de Indicadores pode ser visto a seguir e a 

Ficha de cada um dos indicadores com suas descrições, no Apêndice 1 desta pesquisa. 
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Quadro 7 - Painel de Indicadores 

Eixo Dimensão Indicador 

1. Economia da Cultura 

1.1. Fomento à Produção Cultural 

1.1.1. Percentual de cadastro nos editais que envolvem obras 
autorais 
 
1.1.2. Coeficiente de portfólios recebidos no mapeamento 
 
1.1.3. Percentual de propostas autorais concluídas 
 

1.2. Geração e Transferência de Renda 

1.2.1. Percentual de espaços culturais contemplados com o auxílio 
 
1.2.2. Percentual de artistas locais contemplados com o auxílio do 
estadual 
 
1.2.3. Percentual de famílias dependentes da atividade cultural 
 
1.2.4. Média da faixa de renda mensal da atividade cultural 
 
1.2.5. Percentual dos profissionais que possuem vínculo 
profissional formal 
 
1.2.6. Percentual de desemprego no setor cultural municipal 
 
1.2.7. Coeficiente de abertura por fechamento de organizações 
culturais 
 
1.2.8. Percentual de vagas de emprego ofertados para o setor no 
município 
 
1.2.9 Percentual de orçamento destinado a eventos de economia 
solidária 
 
1.2.10. Percentual do valor do repasse por segmento 
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2. Acesso à Cultura 

2.1. Incentivo à Participação Cultural 

2.1.1. Razão de participantes em reuniões de elaboração de 
políticas culturais 
 
2.1.3. Percentual de mulheres contempladas pelos editais de 
chamamentos públicos 
 
2.1.4. Razão entre as deliberações e reuniões a respeito da lei 
 
2.1.5. Média de participantes em eventos públicos realizados 
 

2.2. Comunicação e Divulgação dos 
Trabalhos Artísticos 

2.2.1. Percentual de artistas que divulgam/vendem seu conteúdo 
através de mídias digitais 
 
2.2.2. Coeficiente de interações de cada publicação por seguidores 
nas redes sociais da lei 
 

3.Educação 
Patrimonial/Cultural 

3.1. Difusão do Conhecimento Cultural 

3.1.1. Razão de participações por oficina 
 
3.1.2. Coeficiente de profissionais das oficinas por alunos 
 
3.3.3. Percentual candidato/vaga para projetos culturais 
 

3.2. Mapeamento de Patrimônio 
3.2.1. Coeficiente de espaços histórico-patrimoniais utilizados para 
propagação de conhecimento a respeito do tema 
 

Fonte: Elaboração Própria 
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Segundo Tinoco (2011) a avaliação de uma política pública está atrelada a (1) 

revelar o planejamento, decifrar possíveis gargalos e promover soluções; (2) esclarecer 

os processos de implementação, analisar o funcionamento e entender pontos fortes e 

fracos; (3) reter os resultados, buscando informações que possibilite um julgamento de 

valor de acordo com os resultados em relação aos objetivos e avaliação de balanço. Desta 

forma, este trabalho acadêmico teve como objetivo oferecer apoio para que o órgão 

municipal responsável consiga respaldo técnico para obter estas respostas colocadas por 

este autor nestas 3 perguntas, que se referem às funções de avaliação. 

Resgatando um conceito da obra Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão 

(2009), um modelo necessita de variáveis e por conta disso, os recursos são limitados já 

que existe uma escolha dentre tantos recortes. Sendo assim, há limitações porque os 

indicadores são específicos de um dado viés da realidade. Então, modelos são um coletivo 

de indicadores que por sua vez representam métricas capazes de entregar informações 

sobre o desempenho do objeto avaliado e servem para: i) mensurar resultados e gerenciar 

desempenho; ii) auxiliar a análise crítica do resultado e tomada de decisão; iii) colaborar 

para a melhoria contínua dos processos; iv) ajudar no planejamento e; v) facilitar 

comparações entre ambientes ou áreas semelhantes. 

A Secretaria de Cultura se propôs a realizar um diagnóstico com as respostas 

obtidas no mapeamento sendo este e os indicadores propostos nesta pesquisa, ferramentas 

complementares para fornecer informações úteis para auxiliar os gestores no processo de 

tomada de decisão. Como pode ser observado nas fichas dos indicadores presentes no 

Apêndice 1 deste documento, os dados necessários para o cálculo dos indicadores são 

oriundos majoritariamente no banco de dados do mapeamento. Este diagnóstico 

proveniente deste mapeamento vai proporcionar melhor entendimento sobre os agentes 

culturais no município, suas necessidades, distribuição por bairros e, assim, uma melhor 

percepção para se pensar políticas públicas que possam de fato contribuir e atender os 

envolvidos com o setor. Tanto o diagnóstico quanto o cálculo dos indicadores serão 

realizados pela Secretaria de Cultura, já o Conselho de Políticas Culturais pode utilizar 

os resultados como base de deliberação sobre as políticas públicas do setor no município. 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 A pesquisa teve como objetivo propor um modelo de avaliação e monitoramento 

de ações de fomento a cultura viabilizada pela Lei Aldir Blanc em Volta Redonda. Para 
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isto, foi contextualizado o cenário econômico cultural a nível nacional e estadual, além 

do processo de regulamentação da lei em âmbito municipal, para então apresentar a 

elaboração um painel de indicadores como instrumento de avaliação da implementação 

desta política emergencial. 

A Lei Aldir Blanc, além de transferência de renda e viabilizar fomento à cultura, 

também auxiliou pedagogicamente, como dito pelo Gerente de Políticas Culturais da 

Secretaria Municipal de Cultura, pois possibilitou esclarecimento e diálogo com os 

agentes culturais sobre o que são as Políticas Públicas no campo da Cultura e validou a 

relevância de articulações com outros municípios que neste caso são os localizados na 

Região Médio Paraíba.  

Em relação a suposição levantada no início da pesquisa, durante as entrevistas foi 

confirmado que o foco dos esforços foi direcionado para implementação e não avaliação, 

pois houve pouco tempo hábil para cumprir os requisitos da obtenção dos recursos e 

estruturar a operacionalização da lei. Além disso, houve uma prorrogação dos prazos de 

efeitos e prestação de contas dos recursos viabilizados através da lei, onde os saldos 

remanescentes dos recursos transferidos podem ser utilizados até 31 de dezembro de 

2021.  

A pesquisa se limitou em focar na situação econômica do setor cultural e propor 

um painel de indicadores como instrumento de monitoramento e avaliação, com o 

propósito de auxiliar o processo de tomada de decisão dos gestores por meio de evidências 

confiáveis e tempestivas. A apuração não estava inclusa nos objetivos deste estudo, mas 

pode ser efetuada futuramente em uma pesquisa com a intenção de analisar a eficácia, 

eficiência e efetividade da política emergencial de cultura no município de Volta 

Redonda. 
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Apêndice 1 – Ficha dos Indicadores 

Indicador 1 

Eixo Economia da Cultura 

Dimensão Fomento à Produção Cultural 

Nome do Indicador Percentual de cadastro nos editais que envolvem obras autorais 

Fonte dos Dados 
Secretaria Municipal de Cultura e Conselho Municipal de Política 

Cultural 
Responsável pela 

Apuração 
Secretaria Municipal de Cultura  

Periodicidade Semestral 

Objetivo 
Saber a porcentagem de projetos autorais nos projetos que envolvem a 

lei Aldir Blanc (LAB) 

Fórmula de Cálculo 
(Quantidade de inscrições nos editais que envolvem produções 

autorais/Quantidade de inscrições de editais totais) x 100 

Procedimentos 
Metodológicos/Nota 

Técnica 

A construção do indicador foi baseada no questionário de cadastro 
municipal da LAB 

Polaridade Positiva. Quanto maior, melhor. 

Comentários e 
Limitações 

- 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Indicador 2 

Eixo Economia da Cultura 

Dimensão Fomento à Produção Cultural 

Nome do Indicador Coeficiente de portfólios recebidos no mapeamento 

Fonte dos Dados Mapeamento Municipal de Cultura  

Responsável pela 
Apuração 

Secretaria Municipal de Cultura  

Periodicidade Semestral  

Objetivo 
Entender o número de cadastros no mapeamento que possuem portfólio 
em relação ao número de cadastros totais enviados para conhecimento 

do Órgão Municipal. 
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Fórmula de Cálculo Quantidade envios de portfólios/números de cadastros totais 

Procedimentos 
Metodológicos/Nota 

Técnica 

Indicador extraído de um item presente no questionário do Mapeamento 
Cultural do Município de Volta Redonda 

Polaridade Positiva. Quanto maior, melhor 

Comentários e 
Limitações 

- 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Indicador 3 

Eixo Economia da Cultura 

Dimensão Fomento à Produção Cultural 

Nome do Indicador Percentual de propostas autorais concluídas 

Fonte dos Dados 
Secretaria Municipal de Cultura e Conselho Municipal de Política 

Cultural 
Responsável pela 

Apuração 
Secretaria Municipal de Cultura  

Periodicidade Semestral 

Objetivo 
Verificar a quantidade dos projetos autorais aprovados pelos editais 

foram realizados de fato 

Fórmula de Cálculo 
(Número de propostas autorais concluídas/Número de propostas 

autorais aprovadas) x 100 

Procedimentos 
Metodológicos/Nota 

Técnica 

Indicador construído a partir de leitura dos editais de chamamentos 
públicos e suas classificações 

Polaridade Positiva. Quanto maior, melhor 

Comentários e 
Limitações 

- 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Indicador 4 
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Eixo Economia da Cultura 

Dimensão 
Geração e Transferência de Renda 

Nome do Indicador Percentual de espaços culturais contemplados com o auxílio 

Fonte dos Dados Resultados dos editais pelo Órgão Municipal 

Responsável pela 
Apuração 

Secretaria Municipal de Cultura  

Periodicidade Trimestral  

Objetivo 
Ver a relação entre espaços que pediram e receberam o auxílio para 

entender a relação de oferta e demanda do auxílio emergencial 

Fórmula de Cálculo 
(Número de espaços culturais contemplados/Número de espaços 

culturais cadastrados) x 100 

Procedimentos 
Metodológicos/Nota 

Técnica 

Indicador baseado no papel do município perante transferência de renda 
de acordo com a lei 

Polaridade Positiva. Quanto maior, melhor 

Comentários e 
Limitações 

- 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Indicador 5 

Eixo Economia da Cultura 

Dimensão 
Geração e Transferência de Renda 

Nome do Indicador Percentual de artistas locais contemplados com o auxílio do estadual  

Fonte dos Dados Cadastro da lei da Secretaria Estadual de Cultura 

Responsável pela 
Apuração 

Secretaria Municipal de Cultura  

Periodicidade Trimestral  

Objetivo 
Saber o percentual de profissionais contemplados no estado, residem no 

município 

Fórmula de Cálculo 
(Número de profissionais do município contemplados pela verba 

estadual da lei/Número total de contemplados no estado do Rio de 
Janeiro) x 100 
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Procedimentos 
Metodológicos/Nota 

Técnica 

Indicador embasado no papel estadual da transferência de renda de 
profissionais individuais prevista na LAB 

Polaridade Positiva. Quanto maior, melhor. 

Comentários e 
Limitações 

- 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Indicador 6 

Eixo Economia da Cultura 

Dimensão Geração e Transferência de Renda 

Nome do Indicador Percentual de famílias dependentes da atividade cultural 

Fonte dos Dados Mapeamento Municipal de Cultura 

Responsável pela 
Apuração 

Secretaria Municipal de Cultura  

Periodicidade Semestral 

Objetivo 
Entender a dependência financeira da renda cultural em termos de 

famílias presentes no Mapeamento Municipal de Cultura 

Fórmula de Cálculo 
(Número de famílias dependentes da renda cultural/Número de família 

totais no cadastro) x 100 

Procedimentos 
Metodológicos/Nota 

Técnica 

Indicador originado de questionamentos presentes no Mapeamento 
Municipal de Cultura 

Polaridade Neutro 

Comentários e 
Limitações 

Neste caso, a polaridade é neutra podendo variar de acordo com o 
entendimento da gestão 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Indicador 7 

Eixo Economia da Cultura 

Dimensão Geração e Transferência de Renda 
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Nome do Indicador Média da faixa de renda mensal da atividade cultural  

Fonte dos Dados Mapeamento Municipal de Cultura 

Responsável pela 
Apuração 

Secretaria Municipal de Cultura  

Periodicidade Anual 

Objetivo Saber a média de renda anual através da cultura 

Fórmula de Cálculo 
Média entre: soma das rendas por atividades culturais/quantidade de 

artistas  

Procedimentos 
Metodológicos/Nota 

Técnica 

Indicador originado de questionamentos presentes no Mapeamento 
Municipal de Cultura 

Polaridade Positiva. Quanto maior, melhor 

Comentários e 
Limitações 

- 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Indicador 8 

Eixo Economia da Cultura 

Dimensão Geração e Transferência de Renda 

Nome do Indicador Percentual dos profissionais que possuem vínculo profissional formal 

Fonte dos Dados Mapeamento Municipal de Cultura 

Responsável pela 
Apuração 

Secretaria Municipal de Cultura  

Periodicidade Semestral 

Objetivo 
Fazer uma leitura do percentual de trabalhadores culturais que possuem 

vínculo empregatício formal. 

Fórmula de Cálculo 
(Número de respostas que preencheram que possui vínculo formal/Total 

de respostas) x 100 
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Procedimentos 
Metodológicos/Nota 

Técnica 

Indicador construído a partir de questionamento presente no 
Mapeamento Municipal de Cultura 

Polaridade Positivo. Maior, melhor 

Comentários e 
Limitações 

- 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Indicador 9 

Eixo Economia da Cultura 

Dimensão Geração e Transferência de Renda 

Nome do Indicador Percentual de desemprego no setor cultural municipal 

Fonte dos Dados 
Ministério do Trabalho/Cadastro Geral de Empregados e 

Desempregados (CAGED) 
Responsável pela 

Apuração 
Secretaria Municipal de Cultura  

Periodicidade Semestral 

Objetivo Entender o movimento de desemprego no setor 

Fórmula de Cálculo (População desempregada do setor/População ativa no setor) x 100 

Procedimentos 
Metodológicos/Nota 

Técnica 

Os dados para o cálculo do indicador serão coletados através do 
CAGED 

Polaridade Negativa. Quanto menor, melhor 

Comentários e 
Limitações 

- 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Indicador 10 

Eixo Economia da Cultura 

Dimensão Geração e Transferência de Renda 



52 
 

Nome do Indicador Coeficiente de abertura por fechamento de organizações culturais 

Fonte dos Dados Prefeitura 

Responsável pela 
Apuração 

Secretaria Municipal de Cultura  

Periodicidade Semestral 

Objetivo 
Entender o movimento de abertura em relação ao fechamento de 

organizações culturais em determinado período 

Fórmula de Cálculo 
Número de abertura de organizações culturais/Número de fechamento 

de organizações culturais 

Procedimentos 
Metodológicos/Nota 

Técnica 

Coletar os dados na prefeitura de organizações, como por exemplo 
empresas formais, do setor cultural abriram e fecharam as atividades. 

Polaridade Positiva. Maior, melhor 

Comentários e 
Limitações 

- 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Indicador 11 

Eixo Economia da Cultura 

Dimensão Geração e Transferência de Renda 

Nome do Indicador Percentual de vagas de emprego ofertados para o setor no município 

Fonte dos Dados 
Secretaria Municipal de Cultura e Ministério do Trabalho/ Cadastro 

Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) 
Responsável pela 

Apuração 
Secretaria Municipal de Cultura  

Periodicidade Semestral 

Objetivo Entender a oferta de emprego no setor no município 

Fórmula de Cálculo (Número de vagas ofertadas para cultura/número de vagas gerais) x 100 
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Procedimentos 
Metodológicos/Nota 

Técnica 

Analisar a porcentagem de vagas de trabalhos culturais no município 
em relação a todos os setores. Os períodos a serem analisados, como 

por exemplo, antes da pandemia ou após a implementação da lei, fica à 
critério da gestão 

Polaridade Positiva. Maior, melhor 

Comentários e 
Limitações 

As vagas podem ser originadas por editais, concurso, contratações e etc. 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Indicador 12 

Eixo Economia da Cultura 

Dimensão Geração e Transferência de Renda 

Nome do Indicador Percentual de orçamento destinado a eventos de economia solidária 

Fonte dos Dados Secretaria Municipal de Cultura 

Responsável pela 
Apuração 

Secretaria Municipal de Cultura  

Periodicidade Anual 

Objetivo 
Observar o investimento do poder público em eventos de economia 

solidária em relação a eventos gerais 

Fórmula de Cálculo 
(Valor destinado a eventos para economia solidária/Valor para eventos 

totais) x 100 

Procedimentos 
Metodológicos/Nota 

Técnica 

Indicador para medir o esforço do poder público local para fomento de 
economia solidária 

Polaridade Positiva. Maior, melhor 

Comentários e 
Limitações 

Exemplo de economia solidária na cultura: feiras (presencial ou online) 
de artesanato 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Indicador 13 

Eixo Economia da Cultura 

Dimensão Geração e Transferência de Renda 
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Nome do Indicador Percentual do valor do repasse por segmento 

Fonte dos Dados Editais pela Secretaria Municipal de Cultura 

Responsável pela 
Apuração 

Secretaria Municipal de Cultura  

Periodicidade Semestral  

Objetivo Entender como é feito os repasses por segmento 

Fórmula de Cálculo 
(Valor do repasse por segmento/valor do repasse total para cultura) x 

100 

Procedimentos 
Metodológicos/Nota 

Técnica 

Os valores podem ser consultados pelos editais e seus resultados para 
saber se todas as vagas receberam contemplados 

Polaridade Positiva. Maior, melhor 

Comentários e 
Limitações 

- 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Indicador 14 

Eixo Acesso à Cultura 

Dimensão Incentivo à Participação Social 

Nome do Indicador Razão de participantes em reuniões de elaboração Políticas culturais 

Fonte dos Dados Atas de reuniões do Conselho Municipal de Política Cultural 

Responsável pela 
Apuração 

Secretaria Municipal de Cultura  

Periodicidade Mensal 

Objetivo 
Analisar o envolvimento de artistas e coletivos culturais na elaboração 

de Políticas Públicas por segmento cultural 

Fórmula de Cálculo 
Número de presentes nas reuniões do Conselho sobre elaboração de 

Políticas por segmento /Número de reuniões do Conselho sobre 
elaboração de Políticas por segmento 
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Procedimentos 
Metodológicos/Nota 

Técnica 

Averiguar a relação entre participações e números de reuniões e/ou 
deliberações sobre uma política pública cultural 

Polaridade Positiva. Maior, melhor 

Comentários e 
Limitações 

- 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Indicador 15 

Eixo Acesso à Cultura 

Dimensão Incentivo à Participação Social 

Nome do Indicador 
Percentual de mulheres contempladas pelos editais de chamamentos 

públicos 

Fonte dos Dados Secretaria Municipal de Cultura 

Responsável pela 
Apuração 

Secretaria Municipal de Cultura  

Periodicidade Semestral 

Objetivo 
Analisar qual o percentual de mulheres dentre os contemplados nos 

editais de chamamentos públicos 

Fórmula de Cálculo 
(Número de mulheres contempladas/Número total contemplados nos 

editais) x 100 

Procedimentos 
Metodológicos/Nota 

Técnica 
Estes dados serão obtidos a partir dos resultados dos editais 

Polaridade Positiva. Maior, melhor 

Comentários e 
Limitações 

- 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Indicador 16 

Eixo Acesso à Cultura 

Dimensão Incentivo à Participação Social 
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Nome do Indicador Razão entre o deliberações e reuniões a respeito da lei 

Fonte dos Dados 
Secretaria Municipal de Cultura e Conselho Municipal de Política 

Cultural 
Responsável pela 

Apuração 
Secretaria Municipal de Cultura  

Periodicidade Trimestral 

Objetivo 
Entender a relação de deliberações sobre a lei e reuniões que 

apresentaram a lei como pauta 

Fórmula de Cálculo 
Número de deliberações sobre a lei/Número de vezes que a lei foi 

tratada em reuniões  

Procedimentos 
Metodológicos/Nota 

Técnica 

Uma nota técnica sobre o denominador é que só entra na fórmula 
reuniões que abordaram a temática da lei 

Polaridade Positiva. Maior, melhor 

Comentários e 
Limitações 

- 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Indicador 17 

Eixo Acesso à Cultura 

Dimensão Incentivo à Participação Social 

Nome do Indicador Média de participantes em eventos públicos realizados 

Fonte dos Dados 
Secretaria Municipal de Cultura e Conselho Municipal de Política 

Cultural 
Responsável pela 

Apuração 
Secretaria Municipal de Cultura  

Periodicidade Trimestral 

Objetivo 
Observar a relação entre participações em eventos públicos para 

entender a repercussão dos eventos 

Fórmula de Cálculo Número de participantes/Número de eventos públicos 



57 
 

Procedimentos 
Metodológicos/Nota 

Técnica 

Uma nota técnica sobre eventos públicos, é que entram nessa categoria 
eventos como audiências públicas, conferências, reuniões e etc. 

Polaridade Positiva. Maio, melhor 

Comentários e 
Limitações 

- 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Indicador 18 

Eixo Acesso à Cultura 

Dimensão Comunicação e divulgação dos trabalhos artísticos 

Nome do Indicador 
Percentual de artistas que divulgam/vendem seu conteúdo através de 

mídias digitais 

Fonte dos Dados Mapeamento Municipal de Cultura 

Responsável pela 
Apuração 

Secretaria Municipal de Cultura  

Periodicidade Semestral 

Objetivo Entender uma vertente do uso de mídias sociais no setor 

Fórmula de Cálculo 
(Número de artistas que divulgam – vendem – seu trabalho pela 

internet/ número total de artistas cadastrados) x 100 

Procedimentos 
Metodológicos/Nota 

Técnica 

Indicador cujo questionamento está presente no Mapeamento Municipal 
de Cultura 

Polaridade Positiva. Maior, melhor 

Comentários e 
Limitações 

Neste caso, a polaridade é positiva devido ao alcance da internet 
principalmente em épocas de distanciamento social 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Indicador 19 

Eixo Acesso à Cultura 

Dimensão Comunicação e divulgação dos trabalhos artísticos 
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Nome do Indicador 
Coeficiente de interações de cada publicação por seguidores nas redes 

sociais da lei 

Fonte dos Dados Rede Social 

Responsável pela 
Apuração 

Secretaria Municipal de Cultura  

Periodicidade Mensal 

Objetivo 

Enxergar o alcance da divulgação através das redes sociais. O número 
de seguidores não garante que a informação chegue para todos os 

perfis, por isso analisar as interações. Para ver quantos dos seguidores 
demonstram ver as publicações através de interações 

Fórmula de Cálculo 
Número de seguidores/Número de interações nas redes sociais em cada 

publicação 

Procedimentos 
Metodológicos/Nota 

Técnica 
Interações pode se referir a curtidas, comentários e publicações salvas 

Polaridade Positivo. Maior, melhor 

Comentários e 
Limitações 

Há páginas no instagram e facebook somente para divulgar a lei. O 
número de publicações salvas para os seguidores e um painel de 
alcance é possível conferir no perfil profissional do instagram. 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Indicador 20 

Eixo Educação Patrimonial/Cultural 

Dimensão Difusão de conhecimento cultural 

Nome do Indicador Razão de participações por oficina 

Fonte dos Dados Lista de presença das oficinas realizadas  

Responsável pela 
Apuração 

Secretaria Municipal de Cultura  

Periodicidade Trimestral 

Objetivo Entender a repercussão das oficinas através da participações 

Fórmula de Cálculo Número de participantes de cada oficina/Número de oficinas 
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Procedimentos 
Metodológicos/Nota 

Técnica 

Dados coletados através das listas de presenças de cada oficina pelo 
Órgão Municipal  

Polaridade Positiva. Maior, melhor 

Comentários e 
Limitações 

Este indicador vale para todas as oficinas de todos os segmentos, desde 
educação patrimonial até o projeto Escola Tem Cultura 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Indicador 21 

Eixo Educação Patrimonial/Cultural 

Dimensão Difusão de conhecimento cultural 

Nome do Indicador Coeficiente de profissionais das oficinas por alunos 

Fonte dos Dados Registros administrativos das oficinas  

Responsável pela 
Apuração 

Secretaria Municipal de Cultura  

Periodicidade Trimestral 

Objetivo 
Entender a proporção que existe entre número de profissionais e alunos 

das oficinas 

Fórmula de Cálculo Número de profissionais/número de alunos 

Procedimentos 
Metodológicos/Nota 

Técnica 

Dados a serem coletados nos registros das oficinas, de presença quanto 
dos alunos quanto de profissionais presentes 

Polaridade Positiva. Maior, menor 

Comentários e 
Limitações 

- 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Indicador 22 

Eixo Educação Patrimonial/Cultural 

Dimensão Difusão de conhecimento cultural 
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Nome do Indicador Percentual de candidato/vaga para projetos culturais 

Fonte dos Dados Secretaria Municipal de Cultura  

Responsável pela 
Apuração 

Secretaria Municipal de Cultura e Conselho Municipal de Política 
Cultural 

Periodicidade Semestral 

Objetivo 

Analisar a proporção entre candidatos e vagas para editais da lei de 
diversos projetos culturais. Em casos de oficinas e festivais, se refere a 
relação não de alunos ou plateia, mas sim aos profissionais e artistas 

que vão ensinar ou apresentar 

Fórmula de Cálculo (Número de candidatos/Número vagas) x 100 

Procedimentos 
Metodológicos/Nota 

Técnica 

Dados a serem coletados nos resultados dos editais de propostas de 
projetos educacionais e festivais  

Polaridade Positiva. Maior, melhor 

Comentários e 
Limitações 

Neste caso, projetos culturais está se referindo às propostas de educação 
patrimonial, oficinas no geral, ao projeto Escola Tem Cultura e 

Festivais Culturais 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Indicador 23 

Eixo Educação Patrimonial/Cultural 

Dimensão Mapeamento de patrimônios 

Nome do Indicador 
Coeficiente de espaços histórico-patrimoniais utilizados para 

propagação de conhecimento a respeito do tema 

Fonte dos Dados Secretaria Municipal de Cultura 

Responsável pela 
Apuração 

Secretaria Municipal de Cultura e Conselho Municipal de Política 
Cultural 

Periodicidade Anual 

Objetivo 
Analisar a utilização de espaços histórico-patrimoniais para propagação 

de conhecimento a respeito do tema 

Fórmula de Cálculo 
Número de espaços histórico-patrimoniais utilizados para propagação 

de conhecimento a respeito do tema/Número de espaços histórico-
patrimoniais totais 
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Procedimentos 
Metodológicos/Nota 

Técnica 

A partir deste resultado é possível pensar estratégias para potencializar 
o uso dos espaços 

Polaridade Positiva. Maior, melhor 

Comentários e 
Limitações 

- 

Fonte: Elaboração própria. 
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Apêndice 2 – Objetivos dos Editais dos Chamamentos Públicos por segmento 

 

Segmentos Objetivos 

Literatura 

1. Fortalecer as expressões da Literatura;  
2. Organizar oficinas de contadores de histórias, criação literária para crianças, jovens e adultos;  
3. Prêmios e reconhecimento às ações de incentivo e fomento às práticas sociais de leitura.  
4. Incentivar a Produção Literária local nas comunidades, cujo cenário baseie, valorize e/ou remeta a cidade de Volta Redonda.  
5. Apoio a publicação de novos autores, quanto a produção, distribuição e divulgação;  
6. Promover apoio financeiro a agentes culturais que tiveram seus trabalhos afetados pela Pandemia de Covid-19. 
 

Artes Cênicas 

1. Fortalecer as expressões das Artes Cênicas, nas áreas do Teatro, Circo e Dança. 
2. Identificar, valorizar e dar visibilidade às atividades culturais protagonizadas por Diretores, Atores, Atrizes, Palhaços, mágicos, 
bailarinos, coreógrafos e demais profissionais das Artes Cênicas. 
3. Incentivar a participação plena e efetiva de artistas, Grupos com ou sem fins lucrativos na elaboração, execução e avaliação de 
projetos, atividades, ações e iniciativas que envolvam as artes cênicas por eles cultivadas. 
4. Estimular o intercâmbio entre os praticantes de expressões das artes cênicas. 
5. Promover apoio financeiro a agentes culturais que tiveram seus trabalhos afetados pela Pandemia de Covid-19. 
 

Artesanato 

1. Identificar e fomentar os polos de artesanatos existentes no município. 
2. Identificar e fomentar empreendimentos criativos e solidários da alimentação tradicional. 
3. Promover o trabalho em rede. 
4. Fomentar circuitos, feiras e outros eventos itinerantes municipais, estaduais, regionais, nacionais. 
5. Criar políticas públicas que visem à comercialização, exposição e distribuição de bens artesanais. 
6. Reconhecimento e fortalecimento da profissão do artesão. 
7. Criar editais específicos de fomento ao artesanato, de forma a ampliar o acesso e assegurar maior igualdade na distribuição de recursos 
públicos. 
8. Promover apoio financeiro a agentes culturais que tiveram seus trabalhos afetados pela Pandemia de Covid-19. 
 

Artes Visuais 
1. Fortalecer as expressões das Artes Visuais. 
2. Identificar, valorizar e dar visibilidade às atividades culturais protagonizadas por fotógrafos, videomakers, artistas plásticos, cineastas 
e demais profissionais das artes visuais, Grupos com ou sem fins lucrativos. 
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3. Incentivar a participação plena e efetiva de artistas, Grupos com ou sem fins lucrativos na elaboração, execução e avaliação de 
projetos, atividades, ações e iniciativas que envolvam as artes visuais por eles cultivadas. 
4. Estimular o intercâmbio entre os praticantes de expressões das artes visuais. 
5. Promover apoio financeiro a agentes culturais que tiveram seus trabalhos afetados pela Pandemia de Covid-19. 
 

Música 

1. Identificar, valorizar e dar visibilidade às atividades culturais protagonizadas por cantores, cantoras, músicos, bandas e grupos 
atuantes na área musical. 
2. Incentivar a participação plena e efetiva de artistas e grupos na elaboração, execução e avaliação de projetos, atividades, ações e 
iniciativas que envolvam a música. 
3. Estimular o intercâmbio entre os artistas e grupos atuantes na área musical. 
4. Promover apoio financeiro a agentes culturais que tiveram seus trabalhos afetados pela 
Pandemia de Covid-19. 
 

Patrimônio 

1. Fortalecer o conhecimento acerca do patrimônio, história e tradições culturais de Volta Redonda. 
2. Mapear patrimônios materiais e imateriais como espaços de encontro da cultura negra; 
3. Incentivar projetos de pesquisa nas universidades públicas e privadas com o conteúdo cultural do município; 
4. Fomentar editais para realizar documentários da realidade dos movimentos sociais como geração de acervo histórico cultural e de 
pesquisa para o município; 
5. Incentivar a participação plena e efetiva de artistas, Grupos com ou sem fins lucrativos na elaboração, execução e avaliação de 
projetos, atividades, ações e iniciativas que envolvam as artes visuais por eles cultivadas. 
6. Promover apoio financeiro a agentes culturais que tiveram seus trabalhos afetados pela Pandemia de Covid-19. 
 

Cultura Urbana 

1. Identificar, valorizar e dar visibilidade às atividades protagonizadas por MC’s, DJ’s, B-Boys, B-Girls, Grafiteiros e demais envolvidos 
com a cultura urbana. 
2. Incentivar a participação plena e efetiva de artistas e grupos na elaboração, execução e avaliação de projetos, atividades, ações e 
iniciativas que envolvam a cultura urbana. 
3. Estimular o intercâmbio entre os artistas e grupos atuantes na área. 
4. Promover apoio financeiro a agentes culturais que tiveram seus trabalhos afetados pela Pandemia de Covid-19. 
 

Cultura Afro 

1. Fortalecer as expressões e manifestações da Cultura Afro. 
2. Identificar, valorizar e dar visibilidade à artistas, fazedores e protetores da cultura afro brasileira e suas manifestações e história. 
3. Incentivar a participação plena e efetiva de artistas, Grupos com ou sem fins lucrativos na elaboração, execução e gestão do Memorial 
Zumbi dos Palmares. 
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4. Estimular o encontro das diversas manifestações e práticas da cultura negra. 
5. Promover ações de formação cultural no Município de Volta Redonda. 
6. Promover apoio financeiro a agentes culturais que tiveram seus trabalhos afetados pela Pandemia de Covid-19. 
 

Cultura Popular 

1. Fortalecer as expressões da Cultura Popular. 
2. O reconhecimento dos Mestres foliões e o estímulo a preservação de sua memória; 
3. O reconhecimento pela cultura popular; 
4. Destinar verbas para compra de materiais destinado a confecção de vestimentas; 
5. Reconhecer e fortalecer o Carnaval de Rua de Volta Redonda; 
6. Promover apoio financeiro a agentes culturais que tiveram seus trabalhos afetados pela Pandemia de Covid-19. 
 

Fonte: Elaboração Própria com base nos editais 
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Apêndice 3 – Perguntas Checklist de Indicadores 

Nº Características 
Simplicidade 

1 O nome do indicador é de fácil entendimento? 
2 É fácil obter as informações do indicador? 
3 O custo para apurar o indicador é baixo? 
4 A apuração do indicador é feita sem a intervenção de terceiros? 
5 Para obter as informações do indicador, são necessários poucos servidores públicos?  

Seletividade 
6 O indicador está relacionado com o tema proposto? 
7 O indicador enfoca pontos relevantes do tema? 

8 
O indicador mede a eficiência ou a eficácia da política pública relacionada ao tema 
proposto? 

9 O indicador mede a efetividade da política pública relacionada ao tema proposto? 

Abrangência 
10 O indicador abrange as atividades dos órgãos municipais que lidam com o tema proposto? 

11 
O indicador está compatível com as metas estratégicas e competências estabelecidas pelo 
órgão? 

12 O indicador pode ser desagregado para a avaliação de bairros e demais territórios? 

Constância 
13 A apuração do indicador é permanente para possibilitar comparações históricas? 
14 O indicador tem periodicidade e período de medição adequados? 

Gerenciabilidade 
15 O indicador mensurável (exato e preciso)? 

16 
A variação do resultado do indicador reflete a melhora ou piora da política pública 
relacionada ao tema proposto? 

17 O objetivo do indicador é claro e preciso? 
18 Existem fontes de informação confiáveis e acessíveis sobre este indicador? 
19 O indicador fornece base para a tomada de decisão? 

 




