
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE – UFF 

INSTITUTO DE ARTE E COMUNICAÇÃO SOCIAL - IACS 

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO – GCI 

CURSO DE GRADUAÇÃO EM ARQUIVOLOGIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   CLÁUDIA SANTOS DO AMARAL 
 

 

 

 

 

ARQUIVOS E CULTURA: OS ARQUIVOS NO 

PLANO NACIONAL DE CULTURA DO GOVERNO 

LUÍS INÁCIO LULA DA SILVA (2003 – 2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

                 NITERÓI 

                      2012 

 



 

 

2 

CLÁUDIA SANTOS DO AMARAL 

 

 

 

 

 

 

 

ARQUIVOS E CULTURA: OS ARQUIVOS NO PLANO NACIONAL DE CULTURA 

DO GOVERNO LUÍS INÁCIO LULA DA SILVA (2003 – 2010) 

 

 

 

 

 

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado 

à Universidade Federal Fluminense, como 

requisito para obtenção do Grau de Bacharel. 

Área de Concentração: Arquivologia. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

ORIENTADOR: Professora Dra. Aline Lopes de Lacerda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niterói 

2012 



 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ficha Catalográfica elaborada pela Biblioteca Central do Gragoatá 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A485    Amaral, Cláudia Santos do.  

     Arquivos e cultura: os arquivos no Plano Nacional de Cultura do 

governo Luís Inácio Lula da Silva (2003-2010) / Cláudia Santos do 

Amaral. – 2012. 

111 f.    

 Orientador: Aline Lopes de Lacerda. 

     Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Arquivologia) – 

Universidade Federal Fluminense, 2012.     

    Bibliografia: f. 71-75. 

    1. Arquivo. 2. Cultura. 3. Patrimônio cultural. 4. Política cultural. 5. 

Silva, Luiz Inácio Lula da, 1945- ; política e governo. I. Lacerda, Aline 

Lopes de. II. Universidade Federal Fluminense. Instituto de Arte e 

Comunicação Social. III. Título. 

                                                CDD 651.5                                                                



 

 

4 

 

CLÁUDIA SANTOS DO AMARAL 

 

 

 

ARQUIVOS E CULTURA: OS ARQUIVOS NO PLANO NACIONAL DE CULTURA 

DO GOVERNO LUÍS INÁCIO LULA DA SILVA (2003 – 2010) 

 

Trabalho de Conclusão de Curso 

apresentado à Universidade Federal 

Fluminense, como requisito para obtenção 

do Grau de Bacharel. Área de Concentração: 

Arquivologia. 

 
 

 

 

 

APROVADO EM:     /    / 

 

BANCA EXAMINADORA 

 

 

______________________________________________ 

Professora Dra. Aline Lopes de Lacerda - Orientadora 

Universidade Federal Fluminense 

 

______________________________________________ 

Professora Dra. Lídia Silva de Freitas 

Universidade Federal Fluminense 

 

______________________________________________ 

Professor Dr. Vitor Manoel Marques da Fonseca 

Universidade Federal Fluminense 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niterói 

2012 
 



 

 

5 

AGRADECIMENTOS 

 

 

Agradeço a Deus pela vida, pelo consolo nos momentos mais difíceis e por me dar forças para 

encarar uma segunda graduação. 

Agradeço aos meus pais e minha irmã, pelo apoio. 

Ao Rafael, agradeço pela paciência nos momentos finais de minha graduação, principalmente 

devido à falta de tempo. 

Agradeço aos amigos que fiz na graduação em Arquivologia, especialmente ao meu querido 

“grupinho” dos mais chegados, Vanina, Carla Natália, Rodrigo, Wallace e Leandro, pelos 

momentos de apoio e divertimento.  

A todos os professores da Universidade Federal Fluminense, principalmente a minha 

orientadora professora Aline Lacerda e aos outros professores componentes da banca, Lídia 

Freitas e Vitor Fonseca, pela leitura e avaliação. 

Agradeço a todos que de alguma forma contribuíram para a realização desse trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

“Da minha aldeia posso ver o mundo. 

Sou do tamanho do meu pensamento e 

não da minha altura”. 

Fernando Pessoa                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

7 

RESUMO 
 

 

A partir da análise do Plano Nacional de Cultura do governo 

Luís Inácio Lula da Silva (2003 – 2010), procura-se 

compreender as relações entre os arquivos, as instituições 

arquivísticas e a área da cultura, como os arquivos podem 

contribuir para o direito à cultura, qual é o seu lugar no 

conjunto do patrimônio cultural brasileiro e como são 

contemplados na atual política cultural do Brasil. Para fins 

de fundamentação teórica, discutem-se os conceitos de 

cultura, patrimônio cultural e política cultural, bem como se 

traça um panorama histórico do patrimônio cultural e das 

políticas culturais no Brasil. Discute-se a questão dos valores 

primário e secundário dos documentos, ao qual está ligado 

seu valor cultural. Realiza-se um breve histórico sobre o 

desenvolvimento dos arquivos e suas relações com os 

valores documentais, assim como se analisa a situação dos 

arquivos no Brasil e os usos culturais que se fazem deles. É 

descrito o contexto de produção do atual Plano Nacional de 

Cultura, situando-o dentro das políticas culturais do governo 

Luís Inácio Lula da Silva. É feita uma análise sobre os 

arquivos no Plano Nacional de Cultura, evidenciando-se a 

relação existente entre os arquivos e o patrimônio cultural no 

Brasil atualmente, concluindo-se que existe uma situação de 

marginalidade das instituições arquivísticas na área cultural. 

  
 

 

 

Palavras Chave: Arquivos; Cultura; Patrimônio cultural; 

Política cultural; Plano Nacional de Cultura; Governo Luís 

Inácio Lula da Silva. 
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ABSTRACT 
 

 
 

From the analysis of the National Culture Plan of Luis 

Inacio Lula da Silva´s government (2003 - 2010), seeks to 

understand the relationships between archives and the 

cultural area, how archives may contribute to the cultural 

rights, what is the place of archives throughout the Brazilian 

cultural heritage and how they are covered in the current 

cultural policy in Brazil. For theoretical purposes, the 

concepts of culture, cultural heritage and cultural policy are 

discussed, as well as a historical overview of the cultural 

heritage and cultural policies in Brazil is provided. It 

discusses the issue of primary value and secondary value of 

archives, witch is related to the cultural value of documents. 

A brief history of the development of archives and their 

relations with the archival values is made, as well as the 

analysis of the situation of archives in Brazil and the cultural 

practices that make them up. The production context of the 

current National Culture Plan is described, placing it within 

the cultural policies of Luis Inacio Lula da Silva´s 

government. An analysis is made about the archives in the 

National Culture Plan, showing the relationship between 

archives and cultural heritage in Brazil nowadays, 

concluding that there is a marginal situation of these 

institutions in the cultural area.  

  

 

 

 

Keywords: Archives; Culture; Cultural heritage; cultural 

policy; National Culture Plan; Luis Inacio Lula da Silva´s 

government.  
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1 – INTRODUÇÃO 

 

De acordo com a lei federal 8.159 de janeiro de 1991
1
, os arquivos configuram-se 

como instrumentos de apoio à administração, à cultura, ao desenvolvimento científico e como 

elementos de prova e informação, devendo o Poder Público, por isso, protegê-los e exercer 

sobre eles a gestão documental. A historiadora Heloísa Bellotto (2007), dissertando 

especificamente sobre os arquivos públicos, diz que a principal função destes é servir ao 

administrador, ao cidadão e ao historiador, fornecendo-lhes as informações que necessitam. 

Aliadas a essa função principal, os arquivos teriam ainda atividades “secundárias”, que seriam 

seus serviços editoriais, de difusão cultural e a ação educativa, revelando assim os contornos 

sociais dos arquivos, que os projetariam na comunidade. 

 Longe de caracterizar essa atividade “secundária” pejorativamente, este trabalho tem a 

proposta de compreender a outra função social dos arquivos, que os relaciona a um direito 

fundamental do cidadão, que é o direito à cultura, garantido a todos os brasileiros através do 

artigo 215 da Constituição Federal de 1988: “Art. 215 – O Estado garantirá a todos o pleno 

exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional, e apoiará e incentivará a 

valorização e a difusão das manifestações culturais. (EC n◦ 48/2005)”. (BRASIL, 2009, p. 

59).  

 Os arquivos possuem essa outra função social que vai além de sua inegável capacidade 

informacional, de comprovação de direitos e ateste das mais diversas situações. Possuem 

também uma faceta cultural, ligada à fruição dos bens culturais, acesso e formação cultural. A 

contribuição cultural de instituições detentoras de acervos costuma ser ressaltada nos museus 

e nas bibliotecas, mas muito pouco em instituições arquivísticas. 

 A partir do século XIX, com os movimentos nacionalistas e a formação do ideário 

nacional, os registros documentais do passado passaram a fazer parte do patrimônio cultural 

das nações, reflexos de suas memórias e identidades. Sobre essa questão, nos informa Jardim 

(1995) que: 

A partir do século XIX, no interior do projeto de Estado Nacional, desenham-se 

concepções de memória e inventam-se tradições para uma nação que reserve um 

passado comum aos seus integrantes. A noção de patrimônio histórico/cultural 

insere-se neste processo pelo qual o Estado se organiza mediante a criação de um 

patrimônio comum e uma identidade própria. A construção desse patrimônio 

pressupõe valores, norteadores de políticas públicas, a partir dos quais são 

                                                           
1
 BRASIL. Lei nº 8.159, de 08 de janeiro de 1991. Dispõe sobre a política nacional de arquivos públicos e 

privados e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 09 de janeiro de 1991. Disponível em: 

<http://www.conarq.arquivonacional.gov.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?from%5Finfo%5Findex=11&infoid=10

0&sid=52>. Acesso em: 09 ago. 2011. 

 

http://www.conarq.arquivonacional.gov.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?from%5Finfo%5Findex=11&infoid=100&sid=52
http://www.conarq.arquivonacional.gov.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?from%5Finfo%5Findex=11&infoid=100&sid=52
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atribuídos qualificativos a determinados registros documentais. (JARDIM, 1995, p. 

3). 

 

Mas que patrimônio é esse, como ele é construído e como ele é entendido atualmente 

no Brasil? Qual é o verdadeiro lugar dos arquivos no conjunto do patrimônio cultural 

brasileiro? Qual será a relação que eles possuem com o fundamental direito à cultura? Essas 

foram as questões norteadoras para a formulação desse trabalho, que pretende compreender o 

papel dos arquivos na atual política cultural brasileira. Serão os arquivos contemplados de 

maneira satisfatória nessa política? Essa política reproduz a idéia de arquivos como lugares 

periferizados no Estado, “quase invisíveis socialmente”, como aponta Jardim (1995)? A 

importância dos arquivos e das instituições arquivísticas é considerada na política somente 

como lugares que preservam parte do patrimônio cultural da nação? De quais outras maneiras 

são percebidos os arquivos? 

Sabemos que o Brasil ainda carece de pesquisas mais consistentes no campo das 

relações entre arquivos e patrimônio cultural, ou arquivos e direito à cultura. Estudos 

importantes têm sido realizados em relação aos arquivos e o Estado brasileiro, mas 

geralmente numa perspectiva de atuação desse Estado por meio das políticas públicas 

arquivísticas, sua legislação e o problema do acesso à informação, temas que obviamente 

estão longe de serem esgotados. Entretanto, a relação dos arquivos com o Estado, no sentido 

de serem tomados como instrumentos culturais, passíveis de serem contemplados numa 

política cultural pública é o que dá a grande tônica desse trabalho, constituindo-se também 

num grande desafio por se tratar de uma temática ainda pouco explorada no meio acadêmico. 

 A política cultural brasileira será analisada através do Plano Nacional de Cultura 

(PNC), instituído através da Emenda Constitucional n◦ 48/2005, que adicionou o terceiro 

parágrafo ao artigo 215 da Constituição Federal, e promulgado finalmente em 2010 pela lei nº 

12.343/10
2
. Esteve durante praticamente todo o governo Luis Inácio Lula da Silva (2003 – 

2010) em fase de discussão pública. O Plano contém as principais estratégias e valores 

norteadores para a política cultural do país para um período de dez anos a contar da data de 

sua publicação, e foi elaborado a partir de seminários e grupos de trabalhos que aconteceram 

em diversos municípios e estados brasileiros, num intuito de democratizar as propostas e 

revelar a grande diversidade cultural do país. 

                                                           
2
 BRASIL. Lei n° 12.343, de 02 de dezembro de 2010. Institui o Plano Nacional de Cultura - PNC, cria o 

Sistema Nacional de Informações e Indicadores Culturais - SNIIC e dá outras providências. Diário Oficial da 

União, Brasília, DF, 03 de dezembro de 2010. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-

2010/2010/lei/l12343.htm>. Acesso em: 09 ago. 2011. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/l12343.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/l12343.htm
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 A escolha por se estudar o PNC enquanto parte da política cultural do governo Luís 

Inácio Lula da Silva deve-se ao fato de esta ser a primeira política cultural brasileira, 

rigidamente sistematizada, depois da Constituição de 1988, portanto num período 

democrático do país.  

Assim sendo, nosso objetivo maior é compreender como os arquivos, enquanto 

conjuntos documentais e enquanto instituições, estão sendo considerados na atual política 

cultural brasileira, através do Plano Nacional de Cultura de 2010. Analisaremos como se dá 

sua inserção no campo do patrimônio cultural e como se relacionam com o direito 

constitucional à cultura. 

Para uma melhor sistematização das idéias, o trabalho está dividido em partes. No 

segundo capítulo, abordaremos alguns aspectos teóricos fundamentais para o entendimento 

das relações entre os arquivos e a cultura. Discutiremos rapidamente os conceitos de cultura e 

direito à cultura. Além da definição de patrimônio cultural, discutiremos a relação desse 

conceito com a questão da identidade nacional e faremos também um breve histórico do 

desenvolvimento da ideia de patrimônio cultural no Brasil. Por fim, analisaremos a noção de 

políticas públicas de cultura e como estas vêm se desenvolvendo no país desde os anos 1930.  

Discutiremos, no capítulo terceiro, dois conceitos importantes ligados aos valores que 

um documento de arquivo pode assumir ao longo de sua trajetória: o valor primário e o valor 

secundário. Tais valores se relacionam ao caráter administrativo e cultural dos arquivos, como 

veremos. Logo em seguida, faremos um breve panorama histórico sobre o desenvolvimento 

dos arquivos e suas relações com esses valores documentais, analisando também como 

influenciaram na formação dos chamados Arquivos Nacionais, a partir do século XIX. Há 

também uma avaliação do caso arquivístico brasileiro. No final desse capítulo, discutiremos 

os usos culturais que são feitos dos arquivos, atentando para o fato de haver ainda uma 

incipiente literatura sobre essa temática, que costuma relacionar a função cultural dos 

arquivos a experiências de ação cultural nessas instituições. 

O quarto capítulo traz uma descrição do contexto de produção das políticas culturais 

do governo Luís Inácio Lula da Silva (2003 – 2010), situando dentro dessas políticas o Plano 

Nacional de Cultura (PNC), macro plano para a área cultural brasileira, apresentando o seu 

percurso de criação. Posteriormente, analisaremos a questão dos arquivos e das instituições 

arquivísticas no PNC, identificando como aparecem contemplados no referido Plano e 

comparando o texto final do PNC com o documento escrito pela Setorial de Arquivos, 

instância vinculada à estrutura do Ministério da Cultura. 
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2 – CULTURA, PATRIMÔNIO CULTURAL E POLÍTICA CULTURAL: UM 

DEBATE INTRODUTÓRIO.  

 

2.1 – Cultura e Direito à Cultura 

 

Apesar do complexo conceito de cultura não ser o foco de nosso trabalho, faz-se 

necessário tecer alguns comentários acerca de sua definição, visto que será imprescindível 

para entendermos outros conceitos relacionados, como direito à cultura, patrimônio cultural e 

política cultural. 

Discutimos cultura a partir de um conceito mais alargado, que irá influenciar 

conseqüentemente a adoção de uma política cultural pautada na cidadania e na democracia. 

(CHAUÍ, 1995). Um apropriado conceito de cultura deve ir além da arte, da animação 

cultural, do divertimento e do lazer. Trata-se de enxergar a cultura num sentido mais 

antropológico, como “invenção coletiva de símbolos, valores, idéias e comportamentos”, 

considerando que “todos os indivíduos e grupos são seres culturais e sujeitos culturais.” 

(CHAUÍ, 1995, p. 79). Ou ainda, de acordo com Mattar (2003), cultura é um instrumento para 

o desenvolvimento da personalidade, que fornece atributos para autoconsciência e intervenção 

na realidade. Nas palavras de Renato Ortiz (2008): 

A esfera da cultura é um domínio dos símbolos, e sabemos, o símbolo tem a 

capacidade de apreender e relacionar as coisas. Neste sentido, o homem é um 

animal simbólico, e a linguagem uma das ferramentas imprescindíveis que define 

sua humanidade. Não existe, portanto, sociedade sem cultura, da mesma maneira 

que linguagem e sociedade são interdependentes. (ORTIZ, 2008, p. 123). 

 

É preciso ainda considerar que cultura implica, necessariamente, trocas, interações e 

diálogos. Os seres sociais não são isolados e em seus inter-relacionamentos produzem 

diversidade. Sobre esse aspecto da definição antropológica de cultura, Botelho (2001) afirma 

que: 

Na dimensão antropológica, a cultura se produz através da interação social dos 

indivíduos, que elaboram seus modos de pensar e sentir, constroem seus valores, 

manejam suas identidades e diferenças e estabelecem suas rotinas. (...) Dito de 

outra forma, a cultura é tudo que o ser humano elabora e produz, simbólica e 

materialmente falando. (BOTELHO, 2001, p. 74). 

 

Ou ainda, nas palavras de Chauí (2006), também em termos antropológicos: 

Cultura é, pois, a maneira pela qual os humanos se humanizam e, pelo trabalho, 

desnaturalizam a natureza por meio de práticas que criam a existência social, 

econômica, política, religiosa, intelectual e artística. O trabalho, a religião, a 

culinária, o vestuário, o mobiliário, as formas de habitação, os hábitos à mesa, as 

cerimônias, o modo de relacionar-se com os mais velhos e os mais jovens, com os 

animais e com a terra, os utensílios, as técnicas, as instituições sociais (como a 

família) e políticas (como o Estado), os costumes diante da morte, a guerra, as 
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ciências, a filosofia, as artes, os jogos, as festas, os tribunais, as relações amorosas, 

as diferenças sexuais e étnicas, tudo isso constitui a cultura como invenção da 

relação com o Outro. (CHAUÍ, 2006, p. 113 – 114). 

 

Sobre os direitos culturais, Fonseca (2009) afirma que estes aparecem pela primeira 

vez num texto jurídico em 1918, com a Constituição soviética, mas só foram reconhecidos a 

nível internacional com a Declaração Universal dos Direitos do Homem, em 1948. Depois da 

Segunda Guerra Mundial (1939 – 1945), alguns fatores propiciaram a formulação dos direitos 

culturais enquanto direitos humanos, como: extinção do colonialismo e necessidade dos 

Estados recém-independentes de reconstruir sua cultura, livre de influências européias; 

aumento do consumo de bens culturais em função de um maior acesso à educação; o advento 

do conceito antropológico de cultura, que levava em conta as culturas de grupos sociais mais 

desfavorecidos.   

Fonseca (2009) ainda afirma que os direitos culturais enfrentaram maiores barreiras 

em países que foram colônias européias marcadas pela escravidão, porque herdaram uma 

noção muito restrita de cultura. Primeiro porque era comum não se reconhecer as produções e 

práticas mais populares e segundo porque, mesmo após a independência, a “verdadeira 

cultura” era considerada aquela importada da antiga metrópole. 

No Brasil, a expressão “direitos culturais” aparece pela primeira vez na história das 

constituições brasileiras na Carta de 1988, como afirma Cunha Filho (2010). Para esse autor, 

as constituições anteriores até trataram do tema, mas de forma “tópica e dispersa”, não 

reconhecendo os direitos culturais como uma unidade. O enfoque seria dado em questões 

como os direitos intelectuais e proteção ao patrimônio cultural do país. 

Chauí (2006), a partir do texto constitucional de 1988, concebe a cultura do ponto de 

vista da cidadania cultural, que segundo ela, deve abarcar quatro perspectivas, a saber: a) uma 

definição alargada de cultura, considerada sobre o prisma antropológico, e não identificada 

somente às belas-artes; b) políticas culturais democráticas, vistas como direito de todos os 

cidadãos, sem privilégios e exclusões; c) cultura vista como trabalho de criação e trabalho de 

reflexão; d) concepção dos sujeitos sociais como sujeitos históricos e combate à memória 

social única e indivisa, considerando que a história de uma sociedade é feita de contradições, 

lutas e conflitos. 

De acordo com Chauí (2006), dentro do direito à cultura estão abarcados os seguintes 

direitos: o direito de produzir cultura (apropriação dos meios culturais existentes e invenção 

de novos); direito de participar das decisões do fazer cultural; direito de fruição da cultura, ou 

seja, devem-se criar condições, locais e acesso aos bens culturais; direito de informação sobre 
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os serviços culturais; direito à formação cultural e artística pública e gratuita; direito à 

invenção e à experimentação do novo; direito a espaços de reflexão, debate e crítica; e direito 

à informação e à comunicação. 

Diante do exposto, percebemos que a Constituição brasileira indica os direitos culturais 

como fundamentais à cidadania, mas é preciso criar formas desses direitos serem realmente 

exercidos, sendo tomados como direitos reais, e não privilégio de poucos. Fonseca (2009) 

considera os direitos culturais no Brasil como “direitos fracos”, pois não foram incorporados 

às políticas públicas de maneira satisfatória, já que a questão da cultura sempre enfrentou 

resistências dos políticos brasileiros, que consideram que o país possui problemas mais 

“urgentes” a resolver. 

 

2.2 – Patrimônio Cultural 

 

De acordo com Jacques Le Goff (1984), os documentos, juntamente com os 

monumentos
3
, são “materiais da memória coletiva”. Resultariam assim “do esforço de 

sociedades para impor ao futuro – voluntaria ou involuntariamente – determinada imagem de 

si próprias”. (LE GOFF, 1984, p. 536). Desta maneira, o documento teria relação direta com a 

construção da identidade de um povo, de uma nação, por isso mesmo, um “instrumento de 

poder”. 

Na construção de projetos de identidade nacional, que se configuram em todo o mundo 

principalmente a partir do século XIX, os registros documentais apresentam-se como 

componentes do patrimônio cultural
4
, patrimônio este que, segundo Jardim (1995), norteia as 

políticas públicas. Geralmente se privilegia um passado comum e uma identidade comum, 

quando na verdade estes fatores devem ser vistos como construções de diferentes grupos. 

Numa dimensão mais política de identidade social, Castro (2008) afirma que esta: 

[...] deixa de ser vista como uma propriedade de determinado grupo, assimilada por 

seus membros e passa a ser vista como a negociação entre grupos ou categorias que 

se enfrentam tanto no plano simbólico quanto no plano da interação social. Um dos 

resultados dessas negociações é a definição daquilo que deve ser considerado como 

                                                           
3
 Para Jacques Le Goff, monumento é “(...) tudo aquilo que pode evocar o passado, perpetuar a recordação, por 

exemplo, os atos escritos.” “O monumento tem como características o ligar-se ao poder de perpetuação, 

voluntária ou involuntária, das sociedades históricas (é um legado à memória coletiva) e o reenviar a 

testemunhos que só numa parcela mínima são testemunhos escritos.” (LE GOFF, 1984, p. 535 – 536). 
4
 Neste trabalho, optamos por utilizar o termo “patrimônio cultural”, ao invés de “patrimônio histórico e 

artístico”, utilizados por muitos autores indicados em nossa bibliografia. Na prática, os dois termos possuem a 

mesma significação. Fonseca (2009) informa que o termo “patrimônio histórico e artístico” começou a ser 

utilizado devido aos principais valores atribuídos aos bens patrimoniais, ou seja, os valores histórico e artístico. 

 



 

 

17 

patrimônio coletivo, elemento central de sua identidade social. (CASTRO, 2008, p. 

10). 

 

A definição de patrimônio cultural já foi elaborada por vários autores. Gonçalves 

(1988) destaca que os patrimônios culturais “podem ser interpretados como coleções de 

objetos móveis e imóveis, através dos quais é definida a identidade de pessoas e de 

coletividades como a nação, o grupo étnico, etc.” (GONÇALVES, 1988, p. 266). Canclini 

(1994) concebe o patrimônio cultural como “o que um conjunto social considera como cultura 

própria, que sustenta sua identidade e o diferencia de outros grupos”. Entretanto, esse 

patrimônio não inclui “apenas os monumentos históricos, o desenho urbanístico e outros bens 

físicos (...).” (CANCLINI, 1994, p. 99). O antropólogo sustenta que a experiência vivida dos 

grupos sociais também gera bens culturais imateriais, como conhecimentos, linguagens, 

modos de usar os bens e os espaços físicos. 

Chauí (2006) considera que a idéia de patrimônio cultural possui três aspectos 

associados, sendo eles: 

1) o conjunto de monumentos, documentos e objetos que constituem a memória 

coletiva; 2) as edificações cujo estilo desapareceu e cujos exemplares devem ser 

conservados a título de lembrança do passado da coletividade; 3) as instituições 

públicas encarregadas de zelar pelo que foi definido como patrimônio da 

coletividade: museus, bibliotecas, arquivos, centros de restauro e preservação de 

monumentos, documentos, edificações e objetos antigos. (CHAUÍ, 2006, p. 114). 

 

A noção de patrimônio cultural, como a concebemos hoje, tem sua origem no final do 

século XVIII, com a Revolução Francesa, e possui estreita relação com o advento dos Estados 

nacionais e a questão das identidades de cada povo. Faremos agora um breve histórico do 

conceito e de como ele vem se transformando desde a Antiguidade clássica. 

 

2.2.1 – Breve histórico do conceito de patrimônio cultural 

 

A palavra patrimônio está relacionada a diversas áreas do conhecimento, denotando 

sempre uma noção de relação de bens. Falamos em patrimônio financeiro, patrimônio 

imobiliário, patrimônio empresarial, patrimônio familiar, patrimônio genético, patrimônio 

ecológico, etc. (GONÇALVES, 2003). 

Segundo Funari e Pelegrini (2006), o termo patrimônio deriva da palavra latina 

patrimonium, que significava, na Roma antiga, tudo o que pertencia ao pai de família. Na 

verdade, esse conceito surgido no mundo antigo estava ligado ao direito privado, relacionado 

a tudo o que pertencia ao domínio de um senhor: seus bens móveis e imóveis, animais, 

escravos, filhos, esposas, etc. Não existia o conceito público de patrimônio. 
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Durante a Antiguidade tardia (séculos IV e V) e a Idade Média (séculos VI ao XV), ao 

conceito privado e aristocrático de patrimônio foi somado o valor religioso, passando a ter, 

desta maneira, um aspecto simbólico e religioso. Clero e nobreza passaram a produzir 

símbolos de sua continuidade, tendo os bens produzidos tornado-se objetos de preservação. 

Houve uma valorização de objetos e rituais coletivos, ressaltando sempre os aspectos 

religiosos. Foi a época de monumentalização das igrejas e catedrais, apego aos santos e às 

relíquias. (FUNARI e PELEGRINI, 2006; FONSECA, 2009). 

Recuperando estudos clássicos sobre patrimônio realizados nos anos 1980, como os 

dos autores Riegl e Chastel
5
 e Babelon

6
, Fonseca (2009) afirma que: 

Tanto Riegl quanto Chastel e Babelon detectam no sentimento de piedade religiosa 

e de devoção às relíquias, característico da civilização européia, a origem do 

sentimento de apego a bens simbólicos que evocam a idéia de pertencimento a uma 

comunidade, ainda que imaginária (...). 

Esse estatuto atribuído a certos bens materiais implica, como no caso dos bens 

religiosos, uma forma de propriedade coletiva, visando a preservá-los e a garantir 

sua transmissão através das gerações. (FONSECA, 2009, p. 54). 

 

Ainda segundo a autora, as primeiras medidas de preservação de bens ocorreram no 

século XV, quando houve o tratamento de vestígios da Antiguidade greco-romana e quando 

papas lançaram documentos que protegiam edificações antigas e cristãs. 

Com o Renascimento (séculos XIV ao XVI), os valores aristocráticos do patrimônio 

foram mantidos, embora houvesse um movimento humanista. De acordo com Funari e 

Pelegrini (2006), a grande contribuição do período renascentista à noção de patrimônio 

cultural foi que, nessa época, a inspiração na Antiguidade clássica propiciou a preservação 

dos bens, fazendo surgir também a idéia de antiquariado e com isso a noção de “coleção” de 

antiguidades. 

Entretanto, antes do fim do século XVIII, a preservação de patrimônios ocorreu apenas 

em iniciativas isoladas. É verdade que tais ações já possuíam um caráter coletivo no sentido 

de herança para futuras gerações, mas ainda não funcionavam como um atributo de coesão de 

pessoas de um determinado território, não apresentavam o valor de identidade e o sentido de 

pertencimento a uma comunidade. 

De acordo com Fonseca (2009): 

(...) o que chamamos patrimônio só vai constituir-se efetivamente como corpus de 

bens a serem cultuados, preservados e legados para uma coletividade, em função de 

valores leigos, como os valores histórico e artístico, e enquanto referências a uma 

determinada identidade nacional. (FONSECA, 2009, p. 55). 

                                                           
5
 CHASTEL, André; BABELON, Jean-Pierre. La notion de patrimoine. Revue de l´Art, Paris, n. 49, p. 5 – 32, 

1980. 

 
6
 RIEGL, Alois. Le culte moderne des monuments. Paris: Seuil, 1984. 
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Castro (2008), Fonseca (2009) e Funari e Pelegrini (2006) concordam que somente 

com a Revolução Francesa (1789 – 1799) foram criados fatores de mobilização em torno de 

uma causa “nacional”. Fonseca (2009) afirma que as tentativas de regulamentar a proteção 

aos bens confiscados pelos revolucionários tinham uma preocupação com a instrução pública. 

Ou seja, esses bens serviriam para uma ação pedagógica para a coletividade. Passaram a ter 

um valor de documentos da nação, de interesse não apenas cultural, mas também político. A 

autora sustenta que a noção de patrimônio, assim como a idéia de nação, foi datada, 

produzida, durante a Revolução Francesa, no fim do século XVIII. 

O ápice da idéia de patrimônio nacional se deu, segundo Castro (2008), no período das 

duas grandes guerras mundiais (1914 – 1945), impulsionado pelos movimentos nacionalistas. 

Nessa época, o patrimônio passou a ser entendido, sobretudo, como bens materiais concretos 

(monumentos, edifícios, objetos de valor simbólico para a nação). A partir desse momento 

houve a criação mais sistemática de legislação voltada para a preservação dos patrimônios. 

Depois da Segunda Guerra Mundial (1939 – 1945) e principalmente com a 

descolonização afro-asiática, “a idéia unitária de nação, até então fundada na concepção de 

patrimônio nacional, baseada na identidade de uma só língua, cultura e de um só território, 

passou a ser criticada de diversos modos no cotidiano das lutas sociais.” (CASTRO, 2008, p. 

14). 

Podemos dizer que a ampliação da noção de patrimônio teve certa influência do 

contexto do pós-guerra, onde “se desenvolveram abordagens mais abrangentes e menos 

restritivas de cultura.” (FUNARI e PELEGRINI, 2006, p.21). Os nacionalismos exacerbados 

e as teorias racistas do nazi-fascismo foram criticadas e a atuação de órgãos criados em 1945 

como a Organização das Nações Unidas (ONU) e a Organização das Nações Unidas para a 

Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), propiciaram um ambiente de reconhecimento da 

diversidade cultural dos povos e também o aparecimento de movimentos sociais de defesa das 

mulheres, povos indígenas, grupos religiosos, entre outros. Tais movimentos, segundo Funari 

e Pelegrini (2006), fizeram com que fosse considerada a ampla variedade de âmbitos 

patrimoniais. Houve também a valorização do meio ambiente. Sobre as influências que a nova 

noção de cultura e de meio ambiente exerceram sobre a idéia de patrimônio, Funari e 

Pelegrini (2006) nos informam que: 

O meio ambiente e a cultura foram, muitas vezes, valorizados por seu caráter único 

e excepcional. Com o despertar para a importância da diversidade, já não fazia 

sentido valorizar apenas, e de forma isolada, o mais belo, o mais precioso ou o mais 

raro. Ao contrário, a noção de preservação passava a incorporar um conjunto de 

bens que se repetem, que são em certo sentido, comuns, mas sem os quais não pode 
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existir o excepcional. É nesse contexto que se desenvolve a noção de imaterialidade 

do patrimônio. (FUNARI e PELEGRINI, 2006, p. 24 – 25). 

 

A principal transformação no conceito de patrimônio foi, então, a idéia de patrimônio 

imaterial. Gonçalves (2003) afirma que o patrimônio imaterial ou intangível é o oposto do 

chamado “patrimônio de pedra e cal”, onde se tende a valorizar somente monumentos e obras 

arquitetônicas, numa concepção muito tradicional de patrimônio. Sobre a categoria do 

patrimônio imaterial ou intangível, Gonçalves (2003) nos diz que:  

Nessa nova categoria estão lugares, festas, religiões, formas de medicina popular, 

música, dança, culinária, técnicas, etc. Como sugere o próprio termo, a ênfase recai 

menos nos aspectos materiais e mais nos aspectos ideais e valorativos dessas 

formas de vida. (GONÇALVES, 2003, p. 24). 

 

Ainda segundo o autor, as práticas de preservação para bens imateriais não se limitam 

ao tombamento desses bens, como na proposta mais tradicional, mas sim ao registro dessas 

práticas e representações, para fazer um acompanhamento das mesmas e verificar sua 

permanência e alterações ao longo do tempo. 

 

2.2.2 – O patrimônio e a questão nacional 

 

Como vimos, uma mudança radical no conceito de patrimônio ocorreu por volta do 

fim do século XVIII, impulsionado principalmente pela Revolução Francesa e pela idéia de 

um Estado nacional soberano. O conceito, que até essa época possuía um caráter privado e 

aristocrático, passou a ser associado à coletividade, a um grupo de pessoas de um mesmo 

território, que dividiam a mesma língua e mesma cultura. O patrimônio cultural passou a ter 

“a função de representar simbolicamente a identidade e a memória de uma nação”. 

(OLIVEIRA, 2008, p. 114). 

Sobre o discurso justificador da formação de patrimônios, Fonseca (2009) informa 

que:  

(...) as políticas de preservação se propõem a atuar, basicamente, no nível 

simbólico, tendo como objetivo reforçar uma identidade coletiva, a educação e a 

formação do cidadão. Esse é, pelo menos, o discurso que costuma justificar a 

constituição desses patrimônios e o desenvolvimento de políticas públicas de 

preservação. (FONSECA, 2009, p. 21). 

 

A escolha dos bens a serem protegidos é feita pelo Estado através de seus agentes, 

geralmente recrutados entre os intelectuais, e baseada em instrumentos jurídicos específicos 

para o tema da preservação. Os bens são escolhidos por seus valores enquanto símbolos da 

nação e visam à transmissão para as futuras gerações. (FONSECA, 2009). 
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Podemos dizer que os bens culturais selecionados possuem uma relação direta com o 

passado da nação: 

(...) muitos dos bens culturais que compõem um patrimônio estão associados ao 

‘passado’ ou à ‘história’ da nação. Eles são classificados como ‘relíquias’ ou 

‘monumentos’. Assim como a identidade de um indivíduo ou de uma família pode 

ser definida pela posse de objetos que foram herdados e que permaneceram na 

família por várias gerações, também a identidade de uma nação pode ser definida 

pelos seus monumentos – aquele conjunto de bens culturais associados ao passado 

nacional. Estes bens constituem um tipo especial de propriedade: a eles se atribui a 

capacidade de evocar o passado e, desse modo, estabelecer uma ligação entre 

passado, presente e futuro. Em outras palavras, eles garantem a continuidade da 

nação no tempo. (GONÇALVES, 1988, p. 267). 

 

O patrimônio cultural desempenha funções ativas no processo de construção de uma 

identidade nacional. Fonseca (2009) identifica quatro funções simbólicas atribuídas ao 

patrimônio cultural: reforça a noção de cidadania, já que é considerado de posse de todos os 

cidadãos; torna visível e real a entidade que é a nação e reforça a coesão nacional em torno 

dos bens que precisam ser protegidos pela coletividade; os bens funcionam como documentos, 

como provas materiais da história da nação, legitimando seu poder; a conservação dos bens é 

justificada pelo poder que eles têm de instruir os cidadãos. 

A autora defende que a preservação dos bens patrimoniais só foi possível, por parte do 

Estado, porque foram acrescentados um interesse político e uma justificativa ideológica ao 

interesse cultural. Em outras palavras, a posse desses bens propiciou um ambiente de coesão 

em torno da causa nacional. 

Entretanto, Fonseca (2009) alerta que os patrimônios culturais não devem ser 

entendidos como representações de uma nação una e coesa, mas sim como frutos de interesses 

muitas vezes conflitantes em torno de um projeto nacional, nem sempre representativos da 

vontade de todos os segmentos sociais. 

 

2.2.3 – Pontos relevantes de discussão em torno dos patrimônios culturais 

 

A própria Constituição brasileira de 1988 ampliou o conceito de patrimônio, indo 

muito além da noção até então em voga no país, principalmente a partir dos anos 1930. 

Tendia-se a promover a valorização de monumentos, edifícios, palácios governamentais, 

igrejas católicas em estilo barroco, ou seja, bens materiais que possuíam algum tipo de 

vínculo com a história “oficial” da nação. O artigo 216 da atual Constituição define: 

Art. 216 – Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e 

imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à 

identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade 

brasileira, nos quais se incluem: (EC n◦ 42/2003) 
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I – as formas de expressão; 

II – os modos de criar, fazer e viver; 

III – as criações científicas, artísticas e tecnológicas; 

IV – as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às 

manifestações artístico-culturais; 

V – os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, 

arqueológico, paleontológico, ecológico e científico. (BRASIL, 2009, p. 59 - 60). 

  

A tendência geral é a de se reconhecer a importância e a participação dos diferentes atores 

sociais, todos contribuintes para a formação do patrimônio brasileiro. 

Diante do exposto, afirma-se que a idéia unitária de nação, baseada numa única 

identidade e cultura, que formaria assim o patrimônio, não deve mais ser aceita: 

Sociedades modernas, complexas e heterogêneas como a brasileira caracterizam-se 

pela coexistência, mais ou menos harmoniosa ou conflituosa, no interior das 

mesmas, de diferentes identidades sociais, tradições culturais e visões de mundo. 

(CASTRO, 2008, p. 14). 

 

É justamente o resultado desses conflitos e das negociações que define o que deve ser 

considerado patrimônio coletivo. 

Ao discorrer sobre patrimônio em geral e sobre patrimônio documental em particular, 

Castro (2008) aponta para dois itens fundamentais: a) a definição do que deve ser considerado 

patrimônio nacional é muitas vezes alvo de disputas conflituosas pelo poder; b) não se pode 

preservar tudo porque toda preservação envolve uma seleção. 

Numa linha semelhante às idéias de Castro (2008), percebe-se no texto de Jardim 

(1995) que a escolha dos documentos que poderão fazer parte do patrimônio documental é 

sempre política e tende a valorizar a documentação “digna” de representar a “memória 

coletiva”. Mas que memória seria essa? Deve-se considerar a memória como um processo, 

não como um produto, e que ela sempre envolve seleções e descartes de acordo com os 

interesses em jogo: 

[...] Na memória ‘preservada’ como de interesse histórico há sempre a intervenção 

de pessoas que fazem seleções e determinam aquilo que é (e o que não é) relevante 

para ser guardado, e aquilo que deve ser descartado. Tais seleções são sempre 

relacionadas a variáveis culturais e políticas e, muitas vezes, não são consensuais. 

(CASTRO, 2008, p. 20). 

  

Le Goff (1984) também ressalta a operação de seleção daquilo que sobrevive do 

passado, notando que determinada seleção é fruto de uma escolha, e não é exatamente o 

passado, mas uma representação do mesmo: 

De fato, o que sobrevive não é o conjunto daquilo que existiu no passado, mas uma 

escolha efetuada quer pelas forças que operam no desenvolvimento temporal do 

mundo e da humanidade, quer pelos que se dedicam à ciência do passado e do 

tempo que passa, os historiadores. (LE GOFF, 1984, p. 535). 
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O grande problema é que, quando relacionamos essas escolhas e seleções por parte de 

determinado grupo na formação do que deve ser considerado o patrimônio cultural de uma 

nação, o que sobressai é o caráter relativo e limitado do patrimônio, o que gera exclusões na 

constituição desse patrimônio e nas formas de apropriação do mesmo. Como nos informa 

Fonseca (2009), o campo de produção do patrimônio é basicamente restrito: é uma política 

direcionada a toda a sociedade nacional, mas não é produzida por toda a sociedade nacional. É 

geralmente pensada e produzida por grupos intelectuais ligados ao Estado, que falam em 

nome de toda a coletividade, mas não representam exatamente os anseios e demandas dessa 

coletividade, porque essas demandas são extremamente difusas, principalmente numa 

sociedade como a brasileira, que alia pluralidade de contextos culturais e grandes 

discrepâncias sociais e econômicas. 

Canclini (1994) também sustenta que há desigualdades em relação à formação e à 

apropriação do patrimônio de uma nação, ou seja, “os diversos grupos se apropriam de forma 

desigual e diferente da herança cultural”, provocando um relacionamento diferenciado com o 

patrimônio. (CANCLINI, 1994, p. 96). O antropólogo percebe que a participação desigual dos 

grupos sociais na formação do patrimônio faz com que haja uma hierarquia dos capitais 

culturais, onde se dá preferência aos bens identificados com os setores hegemônicos, pois são 

eles que geralmente participam da escolha do que vai ou não ser considerado patrimônio da 

nação. A escolha do patrimônio revela, assim, as tensões entre os diferentes grupos sociais: 

O patrimônio cultural serve, assim, como recurso para produzir as diferenças entre 

os grupos sociais e a hegemonia dos que gozam de um acesso preferencial à 

produção e distribuição dos bens. Os setores dominantes não só definem quais bens 

são superiores e merecem ser conservados, mas também dispõem dos meios 

econômicos e intelectuais, tempo de trabalho e ócio, para imprimir a esses bens 

maior qualidade e refinamento. (CANCLINI, 1994, p. 97). 

 

Canclini (1994) e Fonseca (2009) concordam que deve-se questionar o processo de 

constituição do patrimônio e os critérios que fundamentam a seleção e justificam a proteção 

dos bens. Canclini (1994) defende a ampliação dos bens culturais a serem considerados como 

integrantes de um patrimônio, visto que atualmente o próprio conceito de nação se encontra 

redefinido pelos processos de urbanização, transnacionalização e desterritorialização da 

cultura, tendo também destaque os grandes meios de comunicação de massa. Assim, deveriam 

ser adotadas políticas de patrimônio para acervos literários, musicais e fílmicos, visto que são 

representações da vida social contemporânea. 

O autor ainda identifica três movimentos de redefinição do patrimônio cultural dentro 

das ciências sociais: a) o patrimônio de cada povo é constituído pelos bens culturais visíveis e 

invisíveis; b) ampliação da política patrimonial de conservação e administração dos bens 
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produzidos no passado, procurando relacioná-los às necessidades contemporâneas; c) 

reconhecimento de que o patrimônio de uma nação se compõe pelos bens produzidos por 

todos os seguimentos sociais, e não apenas pelas classes hegemônicas. 

Fonseca (2009) afirma que existem dois desafios na construção dos patrimônios: 

representar uma nação, levando em conta a sua pluralidade cultural, e fazer com que seja 

aceito como consensual aquilo que é resultado de uma seleção e de uma convenção. 

 

2.2.4 – Histórico do patrimônio cultural no Brasil 

 

As políticas relativas à preservação do patrimônio no Brasil encontram-se dentro das 

políticas gerais para a área da cultura, que serão discutidas ainda neste capitulo. Nesta seção 

do trabalho, identificaremos alguns marcos da área patrimonial do país, estabelecendo um 

breve histórico até os dias de hoje. 

As primeiras tentativas de se organizar um conjunto de ações voltadas para a 

preservação de bens culturais no Brasil ocorreram na década de 1930, com o primeiro 

governo Getúlio Vargas (1930 – 1945). 

De acordo com Oliveira (2008), a idéia de se defender os monumentos históricos 

começa, no Brasil, a partir dos anos 1920, com a criação de inspetorias estaduais de 

monumentos históricos em Minas Gerais, Bahia e Pernambuco. Entretanto, a nível federal, o 

primeiro órgão de proteção ao patrimônio foi a Inspetoria dos Monumentos Nacionais, criada 

em 1934 no Museu Histórico Nacional (MHN). Esse órgão atuou principalmente na 

restauração de monumentos da cidade de Ouro Preto, em Minas Gerais, considerada desde 

1933 a principal relíquia do passado nacional. 

Fonseca (2009) reconhece dois momentos decisivos da política patrimonial no Brasil: 

um momento fundador, no final da década de 1930; e um momento renovador, na segunda 

metade de década de 1970 e início da década de 1980. Em ambos os momentos, os 

intelectuais brasileiros conduziram o processo, a serviço do Estado. 

As Constituições brasileiras de 1934 e 1937 já se ocupavam, de alguma forma, da 

questão do patrimônio da nação. (FUNARI e PELEGRINI, 2006). Segundo Fonseca (2009), 

em termos jurídicos, a noção de patrimônio histórico e artístico nacional apareceu pela 

primeira vez no Brasil na Carta de 1934, onde foi considerado objeto de proteção obrigatória 

pelo poder público. Desde essa época, todas as constituições do país indicam a noção de 

patrimônio em termos de direitos e deveres. 
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Ainda no inicio de seu mandato (1934 – 1945), o ministro da Educação e Saúde, 

Gustavo Capanema, encomendou ao escritor Mário de Andrade, então diretor do 

Departamento de Cultura da Prefeitura de São Paulo, um anteprojeto de criação do Serviço do 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (SPHAN). Ao órgão caberia “determinar e 

organizar o tombamento, sugerir a conservação e defesa, determinar a conservação e 

restauração, sugerir aquisição e fazer os serviços de publicidade necessários para a 

propagação e o conhecimento do patrimônio artístico nacional.” (CALABRE, 2009, p. 21). 

O anteprojeto do SPHAN era de Mário de Andrade, mas o projeto final ficou a cargo 

de Rodrigo Melo Franco de Andrade. O órgão começou a funcionar provisoriamente em 

1936, mas, juridicamente, só passou a existir através da Lei nº 378/1937 e do Decreto-lei nº 

25/1937
7
, o qual permanece vigente até hoje, com poucas alterações. O grande problema 

desse Decreto-lei, na visão de Amazonas (2010), é que tal instrumento jurídico não 

contemplou uma visão mais ampla de patrimônio, tendo seu conceito de cultura um caráter 

hierarquizante, associado às elites e ao valor estético dos bens culturais.  

Segundo Oliveira (2008), as atividades do SPHAN consistiam em pesquisas, viagens, 

tombamentos
8
 e restaurações, sendo que os tombamentos se concentraram, ao longo da 

administração Rodrigo Melo Franco de Andrade (1937 – 1967), na arte e na arquitetura 

barroca de Minas Gerais. De acordo com a autora, a atuação do SPHAN se dava através do 

(...) mecanismo do tombamento dos remanescentes da arte colonial ameaçados pela 

urbanização, pelo saque, pela comercialização dos antiquários e colecionadores. 

Esse primeiro momento da política de preservação do patrimônio brasileiro 

orientou-se por uma concepção de política cultural – mais tarde chamada de ‘pedra 

e cal’ – executada principalmente pelo estatuto do tombamento. (OLIVEIRA, 2008, 

p. 120). 

 

Oliveira (2008) informa que a idéia do SPHAN era a de que “era possível restaurar e 

preservar o passado – um passado autêntico – e com essa releitura do passado se construir o 

futuro.” (OLIVEIRA, 2008, p. 122). O barroco foi considerado o lugar de origem da cultura 

brasileira e Minas Gerais o lugar da civilização brasileira. 

O grande problema desse momento “fundador” da política de preservação do Brasil, 

dos anos 1930 até meados da década de 1970, é que “o conceito oficial que norteou a política 
                                                           
7
 BRASIL. Lei n° 378, de 13 de janeiro de 1937. Dá nova organização ao Ministério da Educação e Saúde 

Pública. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 15 de janeiro de 1937. Disponível em: 

<http://portal.mec.gov.br/arquivos/pdf/L378.pdf>. Acesso em: 07 dez. 2011. 

BRASIL. Decreto-lei nº 25, de 30 de novembro de 1937. Organiza a proteção do patrimônio histórico e artístico 

nacional. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 06 de dezembro de 1937. Disponível em: < 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del0025.htm>. Acesso em: 01 maio 2012. 

 
8
 Tombamento é o ato de reconhecer o valor cultural de um bem, transformando-o em patrimônio. Os bens 

selecionados são inscritos no Livro do Tombo, que na referida época eram: Livro de Belas Artes, Livro 

Histórico, Livro Arqueológico e Etnográfico e Livro Paisagístico. (CALABRE, 2009; OLIVEIRA, 2008). 

http://portal.mec.gov.br/arquivos/pdf/L378.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del0025.htm
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brasileira de patrimônio restringiu-se aos chamados monumentos arquitetônicos e obras de 

arte erudita associados ao passado brasileiro”. (GONÇALVES, 1988, p. 271). As práticas de 

preservação se limitavam ao tombamento e à restauração de bens identificados com a elite 

brasileira, não englobando os bens produzidos por todos os seguimentos sociais. 

Dos anos 1960 em diante, ocorre uma crise no modo de se pensar o patrimônio do 

país, que teve, de acordo com Oliveira (2008), os seguintes fatores: falta de recursos 

financeiros; tensões decorrentes da preservação das cidades históricas, que cresciam e se 

urbanizavam, além de suas populações não se identificarem com a arte barroca; os 

tombamentos enfrentavam a oposição de uma nova elite identificada com outras culturas 

estrangeiras, e não mais com a portuguesa. 

Sobre os anos iniciais do período militar (1964 – 1985), sobretudo com a decretação 

do Ato Institucional nº 5, em 1968, Funari e Pelegrini (2006) nos informam que: 

A partir de então, inúmeras obras passaram a sofrer intervenções e proibições 

colocadas em prática por meio da ação censória do governo. Nos anos posteriores, 

as iniciativas em prol do patrimônio nacional se limitaram ao controle sobre o 

comércio de obras de arte antigas, a locação de repartições públicas em imóveis de 

valor histórico e artístico, bem como a criação conjunta de cursos de formação de 

mão-de-obra especializada e o incentivo à produção artística e literária relacionada 

aos valores nacionais e regionais. (FUNARI e PELEGRINI, 2006, p. 48). 

 

A partir de década de 1970, principalmente com a crise do governo militar, a política 

de preservação do IPHAN começou a ser questionada, sendo o órgão considerado elitista e 

não representativo da pluralidade cultural brasileira. Segundo Fonseca (2009): 

Nesse momento, coube a intelectuais com um novo perfil (especialistas em ciências 

físico-matemáticas e sociais, administradores, pessoas ligadas ao mundo industrial) 

definir novos valores e novos interesses. Durante as duas décadas que se seguiram, 

essa mudança evoluiu de uma modernização da noção de patrimônio – o que 

significou vincular a temática da preservação à questão do desenvolvimento – à 

politização da prática de preservação, na medida em que os agentes institucionais se 

propuseram a atuar como mediadores dos grupos sociais marginalizados junto ao 

Estado. Esses intelectuais viram na área da cultura, marginal no conjunto das 

políticas estatais, um espaço possível de resistência ao regime autoritário. Seu 

objetivo último era justamente o de ampliar o alcance da política federal de 

patrimônio, no sentido de democratizá-la e colocá-la a serviço da construção da 

cidadania. (FONSECA, 2009, p. 23). 

 

Ainda segundo a autora, as décadas de 1970 e 1980 foram marcadas por uma noção ampliada 

de patrimônio, onde se procurou estimular a participação social. 

 Os grandes destaques da década de 1970 ficam por conta da criação do Centro 

Nacional de Referência Cultural (CNRC), em 1975, e da Fundação Nacional Pró-Memória 

(FNpM), em 1979, além do início da administração Aloísio Magalhães no IPHAN. 

 O CNRC tinha o objetivo de mapear, documentar e entender a diversidade cultural 

brasileira, tendo realizado experiências pioneiras de referenciamento do saber popular, de 
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acordo com Oliveira (2008). Amazonas (2010) informa que o órgão foi responsável pela 

ampliação do conceito de patrimônio. 

A FNpM também participou desse momento de ampliação do conceito de patrimônio, 

dando destaque à diversidade cultural, étnica e religiosa. Segundo Funari e Pelegrini (2006), o 

objetivo do órgão era agilizar a captação de recursos para programas e projetos na área 

cultural, simplificando as questões burocráticas. 

Fonseca (2009) observa que nos anos 1970 e 1980 existiram duas linhas de atuação 

paralelas em relação à política de patrimônio: o da “pedra e cal”, representada pelo antigo 

IPHAN, e o da “referência”, advinda do CNRC. A autora, entretanto, ressalta que a 

hegemonia no plano discursivo era do grupo da “referência” com seus anseios por uma nova 

percepção de cultura e patrimônio no Brasil, mas, na prática, o que funcionava eram os 

tombamentos realizados pelo grupo do IPHAN. 

A abertura democrática da década de 1980 propiciou o surgimento de revisões teóricas 

no campo da preservação patrimonial. A chamada Lei Sarney (nº 7.505/1986)
9
ampliou a 

noção de bens a serem preservados, mas, como sua ênfase recaía sobre os incentivos fiscais, 

tal instrumento propiciou o desenvolvimento do chamado marketing cultural no país, que se 

consolidou nos anos 1990. O lançamento da Lei Rouanet (nº 8.313/1991)
10

 significou, para a 

área de preservação, uma reiteração dos princípios da Lei Sarney. (FUNARI e PELEGRINI, 

2006). 

Assim, a partir da década de 1990: 

A associação dos bens culturais ao seu valor de mercado corroborou para aumentar 

o consumo cultural e para transformar a paisagem historicamente construída em 

‘ruínas’ patrimoniais de marketing citadino, ou seja, transformar a cidade histórica 

em objeto de consumo. (FUNARI e PELEGRINI, 2006, p. 52). 

  

A ampliação do conceito de patrimônio, desde o fim da década de 1970 defendida por 

muitos intelectuais brasileiros, foi instaurada, juridicamente, com o já citado artigo 216 da 

Constituição de 1988. O artigo impulsionou a criação de um novo instrumento de preservação 

no país, o registro de bens culturais de natureza imaterial, através do Decreto 3.551/2000
11

, 

                                                           
9
 BRASIL. Lei nº 7.505, de 02 de julho de 1986. Dispõe sobre benefícios fiscais na área do imposto de renda 

concedidos a operações de caráter cultural ou artístico. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 03 de julho de 

1986. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L7505.htm>. Acesso em: 01 maio 2012. 
10

 BRASIL. Lei nº 8.313, de 23 de dezembro de 1991. Restabelece princípios da Lei n° 7.505, de 2 de julho de 

1986, institui o Programa Nacional de Apoio à Cultura (Pronac) e dá outras providências. Diário Oficial da 

União, Brasília, DF, 24 de dezembro de 1991. Disponível em: < 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8313cons.htm>. Acesso em: 01 maio 2012. 
11

 BRASIL. Decreto nº 3.551, de 04 de agosto de 2000. Institui o Registro de Bens Culturais de Natureza 

Imaterial que constituem patrimônio cultural brasileiro, cria o Programa Nacional do Patrimônio Imaterial e dá 

outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 04 de agosto de 2000. Disponível em: < 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D3551.htm>. Acesso em: 01 maio 2012. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L7505.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8313cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D3551.htm
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que instituiu o inventário e o registro de bens imateriais. Os bens imateriais ou intangíveis se 

relacionam a lugares, danças, festas, religiões, culinária, entre outras manifestações. De 

acordo com Oliveira (2008), o principal procedimento para os bens imateriais são o registro 

dessas práticas e seu acompanhamento, a fim de observar sua permanência e alterações no 

tempo.  

 As políticas culturais do governo Luis Inácio Lula da Silva (2003 – 2010) serão 

analisadas no último capítulo desse trabalho. Entretanto, falando sobre a questão da 

preservação, podemos dizer que o período foi marcado por uma tentativa de maior 

institucionalização da área, até mesmo pelo estabelecimento de uma nova configuração do 

Ministério da Cultura (MinC). 

 Parte importante na reestruturação do setor patrimonial deve-se ao lançamento da 

Política Nacional de Museus, em 2003, e a criação do Instituto Brasileiro de Museus (Ibram), 

em 2008, a partir do antigo Departamento de Museus do IPHAN. (AMAZONAS, 2010). 

Outro destaque do período foi a atuação do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico 

e Social (BNDES), órgão vinculado ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio 

Exterior (MDIC). Segundo Bispo (2011), o BNDES passou a investir, a partir de 2006, em 

economia da cultura e é o maior patrocinador de ações de preservação do patrimônio histórico 

e arqueológico brasileiro. 

 

2.3 – Política Cultural  

 

Uma política cultural, quando configurada no setor público, deve ser considerada 

como mais uma entre as políticas públicas, obedecendo à mesma lógica destas últimas. 

A noção de políticas públicas deve contemplar o “conjunto de premissas, decisões e 

ações – produzidas pelo Estado e inseridas nas agendas governamentais em nome do interesse 

social [...]” (JARDIM, 2003, p. 38). Um conjunto de decisões governamentais em uma 

determinada área não se configura necessariamente numa política para aquela área, pois, para 

ser considerada como tal, deve possuir diretrizes definidas, controle na implantação e 

avaliação dos resultados. Sendo assim, uma política estatal deve ter planejamento e 

embasamento teórico para atuar no campo desejado, levando em conta, além dos 

conhecimentos profissionais, o complexo universo social que irá atingir. 

De acordo com Jardim, Silva e Nharreluga (2009): 

Uma política pública não é apenas um conjunto de decisões. É concebida, 

formulada e implementada a partir de atores sociais diversos que se relacionam e se 
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influenciam mutuamente em um ambiente de conflitos e consensos. (JARDIM; 

SILVA e NHARRELUGA, 2009, p. 17). 

  

Jardim (2003) concorda que as políticas públicas, num ambiente democrático, são 

frutos de um jogo de convergências e divergências, e que “são forjadas, executadas, 

redefinidas a partir de um cenário de correlação de força não apenas no interior do Estado 

bem como da sociedade”. (JARDIM, 2003, p. 41). 

 Uma ótima definição de política pública é apresentada no trabalho de Gruman (2008), 

onde são consideradas as fases de seu desenvolvimento: 

Uma política pública se formula a partir de um diagnóstico de uma realidade, o que 

permite a identificação de seus problemas e necessidades. Tendo como meta a 

solução destes problemas e o desenvolvimento do setor sobre o qual se deseja atuar 

cabe então o planejamento das etapas que permitirão que a intervenção seja eficaz, 

no sentido de alterar o quadro atual. Por ser conseqüente, ela deve prever meios de 

avaliar seus resultados de forma a permitir a correção de rumos e de se atualizar 

permanentemente, não se confundindo com ocorrências aleatórias, motivadas por 

pressões específicas ou conjunturais. Não se confunde também com ações isoladas, 

carregadas de boas intenções, mas que não têm conseqüência exatamente por não 

serem pensadas no contexto dos elos da cadeia de criação, formação, difusão e 

consumo. (BOTELHO, 2007, apud GRUMAN, 2008, p. 3). 

 

O grande desafio das políticas públicas, e obviamente considerando incluídas nelas as 

políticas públicas de cultura, é “criar projetos que não sejam desmontados a cada nova 

administração, gerando um ciclo contínuo de desperdício de recursos e de trabalho”. 

(CALABRE, 2007, p. 12). Ou seja, é preciso que se façam políticas de Estado, e não políticas 

de governo.   

 De acordo com Reis e Fernandes (2007), “políticas culturais são formulações e/ou 

propostas desenvolvidas pela administração pública, organizações não-governamentais e 

empresas privadas, com o objetivo de promover intervenções na sociedade através da 

cultura.” (REIS e FERNANDES, 2007, p. 1). Segundo Canclini, políticas culturais são 

“conjunto de intervenções realizadas pelo Estado, instituições civis e grupos comunitários 

organizados a fim de orientar o desenvolvimento simbólico, satisfazer as necessidades 

culturais da população e obter consenso para um tipo de ordem ou de transformação social”. 

(CANCLINI, 2001, apud REIS e FERNANDES, 2007, p. 1). Pautados nessas definições, 

concordamos que políticas culturais não são somente realizadas pelo Estado, mas também por 

diferentes grupos e instituições privadas, com necessidades e interesses diversos. Mas há que 

se defender o Estado, a despeito das ideologias neoliberais de minimização das ações estatais, 

como fomentador e organizador de uma política democrática do fazer cultural e do acesso aos 

bens culturais. Além disso, historicamente o Estado tem ocupado, em todo o mundo, a 
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posição de principal agente realizador de políticas culturais. Sobre o lugar do Estado na 

configuração de um sistema cultural, Rubim (2002) nos informa que: 

[...] o Estado deve ocupar um lugar bastante preciso e acordado com a sociedade, 

com os diversos atores político-culturais envolvidos. Como desconhecer a atividade 

do Estado na transmissão da cultura (através do sistema escolar-universitário), no 

apoio à criação da ciência (em especial, pura) e das artes (com destaque para as 

experimentais e aquelas destituídas de apelo de público) e seu papel na organização 

e preservação da cultura, por intermédio de museus, arquivos, sítios históricos etc.? 

Será possível prescindir desta atuação em todas as áreas? O bom senso faz crer que 

não. (RUBIM, 2002, p. 30-31). 

 

Ainda sobre o papel do Estado nas políticas culturais, a historiadora Lia Calabre 

(2007) também concorda com Rubim, ao afirmar que “o Estado não deve ser um produtor de 

cultura, mas pode e deve ter a função de democratizar as áreas de produção, distribuição e 

consumo.” (CALABRE, 2007, p. 17).  

 As idéias balizadoras sobre política cultural, atualmente, devem propor orientações 

para uma política cultural verdadeiramente democrática. Há que se reconhecer também a 

diversidade de públicos, que têm visões e interesses diferenciados. Também é necessário 

reverter a situação de exclusão da maior parte do público das oportunidades de consumo e de 

criação culturais. (CALABRE, 2007).  

 Rubim (2002) defende que, para ser consistente, uma política cultural deve considerar 

os três momentos de um sistema cultural: a criação, a organização (preservação) e a 

divulgação, incluído aí o trabalho dos diferentes profissionais envolvidos em cada setor. Esses 

profissionais precisam participar do debate, da organização e da implantação da política. 

 Também não se pode relegar a segundo plano a relação entre culturas e identidades 

(ambas múltiplas). Deve-se reconhecer, igualmente, a pluralidade dos públicos: 

Mas uma política cultural democrática obrigatoriamente tem de reconhecer outra 

pluralidade: a diversidade de públicos com visões e interesses diferenciados, que 

compõem a contemporaneidade. Uma política cultural sintonizada com o presente 

não pode olvidar essa complexidade de públicos. Qualquer tentativa de aniquilar tal 

complexidade atinge violentamente o caráter democrático pretendido. Entretanto, 

em uma sociedade desigual como a brasileira, a atuação frente aos públicos não 

pode se limitar ao respeito à sua pluralidade. Trata-se mesmo de consolidá-la através 

da inclusão de amplíssimos públicos excluídos do consumo e da criação culturais, 

uma das faces mais perversas da exclusão social que conforma esse injusto Brasil. 

(RUBIM, 2002, p. 33-34). 

  

O excelente trabalho de Marilena Chauí (1995) revela um pouco de seu projeto como 

secretária de Cultura da cidade de São Paulo na gestão 1989 – 1992, que tinha a proposta de 

pensar a cultura como um direito do cidadão, sendo as políticas da área cultural instrumentos 

para se atingir a cidadania. 
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 Para a implantação de políticas culturais no Brasil, Chauí defende que primeiro deve-

se construir uma nova cultura política no país, que rompa com a tradição autoritária sobre a 

cultura e que deixe claro que “carências, privilégios, exclusões e opressão não são naturais 

nem impostas pela Providência divina.” (CHAUÍ, 1995, p. 78). 

 Para tanto, torna-se necessário refutar incômodas permanências na relação entre 

Estado e cultura no Brasil, como: vinculação entre cultura e belas-artes; a noção de que o 

Estado é o produtor oficial da cultura; a redução da cultura popular ao artesanato e ao 

folclore; as visões neoliberais que relacionam cultura a eventos de massa, retirando das 

instituições públicas suas responsabilidades com o setor cultural. 

 Uma política cultural democrática deve, segundo a autora, reconhecer direitos: direito 

de acesso e fruição dos bens culturais, direito à criação cultural, direito a reconhecer-se como 

sujeito cultural e direito à participação nas decisões sobre a cultura.  

A grande função de uma política pública de cultura é, na verdade, garantir plenas 

condições de desenvolvimento da cultura. 

 

2.3.1 – Breve histórico das políticas culturais no Brasil 

 

A literatura recente da área de políticas culturais costuma definir como marco inicial 

dessas políticas no Brasil o ano de 1930
12

. Antes desse período, são realizadas apenas ações 

culturais pontuais, mas nada que possa assumir as características de uma política pública. Em 

nível de governo federal, teremos um sistema articulado a partir do governo Vargas (1930 – 

1945), devido principalmente à atuação do ministro Gustavo Capanema no Ministério da 

Educação e Saúde (1934 – 1945) e à criação, em 1937, do SPHAN. A criação do SPHAN é 

sintomática dos anseios do Estado brasileiro de se desenvolver no país uma instituição voltada 

para a preservação do patrimônio. 

Procurando dar maior institucionalidade ao setor cultural, foram criados no governo 

Vargas o Conselho Nacional de Cultura (1938), o Instituto Nacional do Livro (1937), o 

Instituto Nacional do Cinema Educativo (1936) e também incorporadas ao Ministério algumas 

instituições já existentes, como a Biblioteca Nacional, o Museu Nacional de Belas Artes, o 

Museu Histórico Nacional e a Casa de Rui Barbosa (BOTELHO, 2007). 

 Como síntese do período Vargas, podemos concluir que a política cultural da época 

estabelecia a cultura como grande estratégia para a criação da “nacionalidade”, valorizando a 

brasilidade, o caráter mestiço da população e o trabalho. Apesar disso, não deixou de reprimir 
                                                           
12

 Calabre (2007); Gruman (2008); Reis (2007); Rubim (2007b). 
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e cooptar o meio cultural, em consonância com o ideário político vigente. Como informa 

Rubim (2007b), a gestão Getúlio Vargas criou uma tradição no Brasil, a da relação entre 

governos autoritários e políticas culturais, que irá marcar de modo problemático a história do 

país. 

 O período entre governos autoritários no Brasil (1945 – 1964) foi marcado pela fraca 

atuação do Estado na área cultural, onde a maior parte das ações de política cultural ficaram 

restritas a dar continuidade a projetos criados no governo Vargas. As práticas culturais 

seguiram o momento vivido pelo país, que foi de consolidação dos meios de comunicação de 

massa e crescimento da classe média urbana e do operariado, que acabou transformando 

hábitos de consumo, tendo influência direta da televisão e do rádio. Nesse período também se 

inicia o desenvolvimento da área cultural no campo da iniciativa privada, onde alguns grupos 

recebem subvenções do governo federal. (RUBIM, 2007b).   

Algumas ações pontuais na área da cultura nesse período entre governos autoritários 

podem ser destacadas, como a criação do Ministério da Educação e Cultura, em 1953, 

expansão de universidades públicas, criação da Campanha de Defesa do Folclore, em 1958, e 

do Instituto Superior de Estudos Brasileiros (ISEB), em 1955. (RUBIM, 2007b). Podemos 

destacar também a recriação do Conselho Nacional de Cultura (1961), através do presidente 

Jânio Quadros, com o objetivo de elaborar planos nacionais para a cultura. Entretanto, já em 

1962 o órgão sofre mudanças em relação a subordinações. 

 O período da ditadura militar (1964 – 1985) inaugurou novos rumos da produção 

cultural no Brasil e o Estado retoma seu projeto de institucionalização da cultura. 

Os anos iniciais da ditadura são caracterizados por Rubim (2007b) como época de 

vazio cultural, de projetos e estéticas marginais e de imposição de uma cultura midiática 

reprodutora da ideologia oficial.  

Em 1966 ocorre a criação do Conselho Federal de Cultura. Dentro desse Conselho, 

vários planos para a área cultural foram apresentados, mas nenhum posto em prática 

integralmente. A grande finalidade do Conselho foi a recuperação de instituições como a 

Biblioteca Nacional, o Museu de Belas Artes e o Instituto Nacional do Livro, cada uma 

atuando em sua respectiva área. 

A partir de 1974 até o final do período ditatorial no Brasil, se aprofunda a relação entre 

o autoritarismo estatal e as políticas culturais, havendo cooptação de vários profissionais 

ligados à cultura. Gruman (2008) afirma que a partir desse momento houve sim uma 

intervenção mais sistemática e planejada do Estado, mas que: 
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A sistematização das políticas culturais não implica que o Estado tenha alcançado o 

pleno controle sobre a produção cultural, na medida em que a presença dos 

governos militares na cultura é marcada pela relação de força entre intelectuais e 

artistas dentro do campo cultural. (GRUMAN, 2008, p. 8). 

 

Em 1975 foi criado o primeiro Plano Nacional de Cultura.  Destaque também para a 

criação de instituições culturais de peso, como a Funarte (Fundação Nacional de Artes) 

(1975), a Radiobrás (1976) e a Fundação Nacional Pró-Memória (1979), criada por Aloísio de 

Magalhães no âmbito do MEC. 

Rubim (2007b) dá destaque a dois movimentos nesse período: a criação da Funarte e a 

atuação de Aloísio de Magalhães, que foi secretário-geral do MEC e diretor do IPHAN.  A 

Funarte se constituiu num órgão de corpo técnico qualificado, bastante atuante no campo 

cultural, que analisava projetos realizados e financiados pelo governo. Aloísio de Magalhães, 

atuando dentro de órgãos-chaves da política cultural da época, destacou-se, segundo Rubim, 

por ter uma visão renovada da questão patrimonial, uma concepção antropológica do conceito 

de cultura e uma atenção com o saber popular, artesanato e tecnologias tradicionais. 

Em relação ao campo da cultura, o período ditatorial brasileiro pode ser caracterizado 

como uma época de crescimento da indústria cultural, que fez a transição para uma cultura 

midiática. Com o objetivo da “integração nacional”, o Estado investiu em medidas 

econômicas que orientaram e fortaleceram o “parque industrial de produção de cultura e o 

mercado de bens culturais.” (GRUMAN, 2008, p. 8). Entretanto, tal investimento não refletiu 

numa política cultural sólida, havendo controle de conteúdos e cooptação de artistas e 

intelectuais, bem como “alinhamento” de instituições segundo os moldes da ditadura. 

O período pós – 1985 marca o fim da ditadura militar no Brasil e no setor cultural o 

grande destaque foi a criação do Ministério da Cultura, fato que já vinha sendo discutido 

mesmo no período anterior por intelectuais e políticos. Segundo Rubim (2007b): 

O longo período de transição e construção da democracia (1985 – 1993), que 

compreende os governos José Sarney (1985 – 1989), Collor de Melo (1990 – 1992) 

e Itamar Franco (1992 – 1994), configura a circunstância societária e política, na 

qual acontece a implantação do ministério. (RUBIM, 2007b, p. 107). 

 

 Logo no início do governo Sarney foi criado o Ministério da Cultura, que obviamente 

enfrentou problemas de ordem financeira e administrativa, falta de pessoal, falta de recursos 

para os programas a serem implantados e até mesmo falta de uma estrutura física adequada. 

Soma-se a isso a intensa troca de ministros e as barreiras dentro da antiga Secretaria de 

Cultura, que deu origem ao ministério, onde muitos dirigentes eram da opinião de que a 

criação de um ministério era desnecessária. 
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 Em 1986 foi criada a primeira lei de incentivos fiscais para financiamento da cultura, a 

chamada Lei Sarney. Leis de incentivos fiscais têm a finalidade de “atrair investimentos das 

empresas privadas para a área da cultura, oferecendo como contrapartida deduções no imposto 

de renda devido.” (GRUMAN, 2008, p. 9). O objetivo inicial da lei era a superação das 

dificuldades financeiras no setor cultural, devido à falta de recursos e aos cortes 

orçamentários. Entretanto, o mercado passou a ditar onde e em que os recursos para a cultura 

seriam implantados. Sobre a Lei Sarney, Rubim (2007b) afirma que se criava no país: 

(...) uma ruptura radical com os modos de financiar a cultura. Em vez de 

financiamento direto, agora o próprio Estado propunha que os recursos fossem 

buscados pretensamente no mercado, só que o dinheiro, em boa medida, era 

público, decorrente do mecanismo de renúncia fiscal. (RUBIM, 2007b, p. 108). 

 

O governo Fernando Collor tem inicio em 1990, e com ele a implantação de um 

modelo neoliberal no Brasil. Uma das primeiras medidas dessa administração foi acabar com 

o Ministério da Cultura e com isso programas e projetos culturais em andamento foram 

suspensos. Além do ministério, que foi reduzido a uma secretaria, outros órgãos foram 

extintos, como a Funarte, a Embrafilme (Empresa Brasileira de Filmes) e a Fundação Pró-

Memória (RUBIM, 2007b). O mercado torna-se um substituto do Estado na área cultural, 

numa clara tendência neoliberalista, havendo assim a criação de uma nova lei de incentivo 

fiscal, a Lei Rouanet (1991), vigente até hoje. Novos recursos foram investidos na cultura, 

através do mecanismo de renúncia fiscal, mas que na verdade privilegiaram somente o 

mercado, pois a maior parte do dinheiro utilizado é público. O que acontece com as leis de 

incentivo é que, na verdade, o Estado só repassa ao mercado o poder de decisão do que deve 

ou não deve receber os recursos públicos. A conseqüência direta desse mecanismo é a 

concentração dos recursos em determinadas regiões, como Sul e Sudeste, e a cultura acaba 

sendo reduzida a espetáculos que dão notoriedade às empresas financiadoras. 

Em 1992, já no governo Itamar Franco (1992 – 1994), é recriado o Ministério da 

Cultura e outras instituições culturais. A política de favorecimento do mercado é mantida, e 

uma nova lei de incentivo fiscal é criada, só que dessa vez para o setor audiovisual, a chamada 

Lei do Audiovisual, que foi crucial para o renascimento do cinema no país. Nesse período 

também houve uma expansão das leis de incentivo no país, não ficando restritas ao nível 

federal, mas dominando também governos estaduais e municipais. 

O longo governo Fernando Henrique Cardoso (1995 – 2002) foi o período de 

implementação enfática do neoliberalismo no Brasil, e as leis de incentivo e a atuação do 

setor privado na cultura se consagraram na política cultural do Ministério da Cultura, através 

da gestão do ministro Francisco Weffort. 
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Resumindo o setor cultural durante o período Fernando Henrique Cardoso, Rubim 

(2007b) nos informa que: 

(...) com exceção de algumas políticas setoriais, como a de bibliotecas e patrimônio 

e a legislação acerca do patrimônio imaterial, o longo período de oito anos de 

estabilidade da direção do Ministério da Cultura (...) pouco colaborou para 

consolidação institucional do Ministério. Não aconteceram concursos para 

expansão ou substituição do quadro funcional, nem programas significativos para 

qualificação do pessoal. (...) Apesar da reforma da Lei do Audiovisual e da criação 

da Agência Nacional de Cinema, muito pouca atenção foi destinada ao audiovisual, 

em especial à televisão. O mesmo pode ser dito acerca da nascente cultura digital. 

(...) Enfim, o orçamento destinado à cultura no último ano do governo Fernando 

Henrique Cardoso/Francisco Weffort sintetiza de modo sintomático a falta de 

importância do Ministério e a ausência de uma política cultural ativa. Ele foi de 

apenas 0,14 % do orçamento nacional. (RUBIM, 2007b, p. 110). 

 

Sobre o período de intervenções neoliberalistas no país, podemos dizer que o setor 

cultural foi afetado de forma decisiva, principalmente pelo modelo de financiamento da 

cultura proposto. As conseqüências foram uma enorme concentração na aplicação dos 

recursos, o poder de decisão passado ao mercado, a concentração de recursos nas regiões sul e 

sudeste, o investimento desigual entre as diversas áreas culturais e a aprovação de projetos 

culturais de grandes empresas brasileiras, que acabaram por aumentar seus lucros e 

intensificar uma cultura midiática no país. 

O contexto das políticas públicas de cultura do governo Luís Inácio Lula da Silva 

(2003 – 2010) será explicitado no quarto capítulo desse trabalho, onde faremos também um 

histórico do Plano Nacional de Cultura, objeto de análise com relação aos arquivos de nossa 

pesquisa. 
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3 – ARQUIVOS E INSTITUIÇÕES ARQUIVÍSTICAS: A IDEIA DE VALOR 

CULTURAL DOS DOCUMENTOS 

 

3.1 – Valor primário x valor secundário dos documentos 

 

De acordo com o Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística, arquivo é um 

“conjunto de documentos produzidos e acumulados por uma entidade coletiva, pública ou 

privada, pessoa ou família, no desempenho de suas atividades, independentemente da 

natureza do suporte.” (ARQUIVO NACIONAL, 2005, p. 27). A lei nº 8.159/91, a chamada 

Lei de Arquivos brasileira, define, em seu artigo 2º, os arquivos como: 

(...) os conjuntos de documentos produzidos e recebidos por órgãos públicos, 

instituições de caráter público e entidades privadas, em decorrência do exercício de 

atividades específicas, bem como por pessoa física, qualquer que seja o suporte da 

informação ou a natureza dos documentos. (BRASIL, 1991, art. 2º). 

 

Percebemos, pelas definições citadas, que os arquivos são conjuntos de documentos 

que tem uma relação direta e orgânica com o organismo (pessoa física ou jurídica, pública ou 

privada) que os criou, ou seja, são frutos das atividades exercidas por esse organismo. Eles 

cumprem uma determinada função, a partir do momento de sua criação, e possuem um ciclo 

de vida que pode ser bem efêmero, transitório, ou até mesmo permanente, dependendo de 

cada caso. 

A fase inicial de um arquivo é sua fase corrente, onde é objeto de consultas freqüentes 

por parte da administração que o criou, tendo ele funções relativas às atividades do 

organismo. O arquivo nessa fase tem um determinado valor para a entidade produtora, que é o 

que chamamos de valor primário. Esse valor relaciona-se aos efeitos que o documento gera 

durante o seu trâmite, ou seja, enquanto está cumprindo as exigências responsáveis pela sua 

produção e circulação, quando, em outras palavras, atua no sentido de fazer cumprir ou fazer 

comprovar uma ação ou transação de qualquer ordem. 

O arquivo também pode ter uma fase intermediária, a qual chamamos de arquivo 

intermediário, que é a fase na qual os documentos já não são consultados com tanta 

freqüência pela administração, aguardando por isso o momento de sua destinação, ou seja, 

serão eliminados ou guardados permanentemente, de acordo com os prazos estabelecidos na 

tabela de temporalidade de documentos
13

. O processo de julgamento e análise dos 

                                                           
13

 Tabela de temporalidade é o “instrumento de destinação, aprovado pela autoridade competente, que determina 

prazos e condições de guarda tendo em vista a transferência, recolhimento, descarte ou eliminação de 

documentos.” (ARQUIVO NACIONAL, 2005, p. 150). 
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documentos sobre seus prazos de guarda e sua destinação é chamado em arquivística de 

avaliação de documentos. 

Quando se decide pela guarda permanente de um documento, através dos mecanismos 

da avaliação, ele já não possuirá somente o valor pelo qual foi criado pela administração, o 

valor primário. Esse mesmo documento pode ter valores secundários, ou seja, valores que 

podem servir a outros tipos de usuários que não a administração que o criou. O Dicionário 

Brasileiro de Terminologia Arquivística define o arquivo permanente como o “conjunto de 

documentos preservados em caráter definitivo em função de seu valor.” (ARQUIVO 

NACIONAL, 2005, p. 34). Já a lei nº 8.159/91 define os arquivos permanentes sendo “os 

conjuntos de documentos de valor histórico, probatório e informativo que devem ser 

definitivamente preservados.” (BRASIL, 1991, art. 8º, parágrafo 3º). O valor secundário é um 

valor diferente daquele pelo qual o documento foi criado, e geralmente está associado aos 

valores culturais e históricos que podem servir para outras finalidades, como a pesquisa 

histórica e científica e o fornecimento de informações sobre pessoas e organismos. 

Jardim (1995) afirma que o valor primário de um documento 

(...) refere-se aos aspectos gerenciais do documento e à demanda de uso que este 

recebe por conta da administração que o produziu. Detectar o valor primário dos 

documentos é, como tal, identificar seu potencial de uso no âmbito do processo 

decisório, considerando dimensões gerenciais, legais e financeiras. (JARDIM, 

1995, p. 6).   

Já o valor secundário: 

(...) diz respeito às possibilidades de utilização do documento por usuários que o 

procuram por razões distintas e posteriores àquelas do seu produtor. Um registro 

civil, um documento de recrutamento militar, por exemplo, contêm, 

independentemente dos motivos pelos quais foram gerados, informações sobre 

alfabetização, nível cultural e estado de saúde da população. (JARDIM, 1995, p. 6). 

  

Os documentos, além de possuírem informações relevantes para o andamento das 

atividades do organismo que os criou, também podem conter informações de caráter cultural, 

político, científico, econômico ou tecnológico que podem servir para outros usuários que não 

estejam diretamente vinculados a seu processo de criação. Ou seja, seus valores podem 

extrapolar as fronteiras do ambiente no qual foi criado. 

 Schellenberg (2006) afirma que os valores secundários dos documentos podem ser 

determinados em relação a dois aspectos: são provas da organização e funcionamento do 

órgão que os produziu; contêm informações sobre pessoas, entidades, coisas, problemas e 

condições de que o órgão possa ter tratado. Desta forma, para o autor, os documentos com 

valor secundário apresentariam um valor probatório e um valor informativo, independente dos 

motivos pelos quais foi gerado. Jardim (1995) informa que as quatro noções de valor (valor 
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permanente, valor secundário, valor de prova e valor informativo) estão entrecruzadas, ainda 

que a literatura existente sobre o assunto não aprofunde muito essa dimensão teórica. 

 É necessário salientar que muitas vezes os arquivos permanentes (portanto detentores 

de valor secundário) são chamados de arquivos históricos. Entretanto esses arquivos não 

apresentam valores somente para a história. São arquivos permanentes porque cumpriram um 

determinado ciclo de vida que nem todos cumpriram, chegaram a sua terceira idade por meio 

de uma trajetória que se iniciou no momento em que foram criados na administração. Por isso, 

há na literatura arquivística a dicotomia valor administrativo/primário x valor 

histórico/secundário, mas, como podemos analisar, esses valores não são tão estanques e 

distanciados completamente um do outro. É preciso ter em mente que um documento já pode 

ser criado na administração com um atributo de guarda permanente, ou seja, também com 

valor secundário, como é o caso dos documentos originários da criação de um organismo. 

Quando atingem o momento da guarda permanente, temos que lembrar que esses documentos 

não foram criados para servir às demandas das pesquisas posteriores de usuários externos à 

instituição geradora dos documentos, ou seja, para a pesquisa histórica e científica, mas sim 

para cumprir determinada demanda relacionada ao contexto das atividades do órgão produtor. 

 Os valores culturais de um arquivo são relacionados ao seu valor secundário. São 

consideradas, nesse aspecto, as contribuições que podem dar à história, à ciência, ao direito de 

informação dos cidadãos e ao patrimônio histórico/cultural de uma nação. Resumindo a 

trajetória da informação arquivística e de como ela passa à condição de parte integrante do 

patrimônio histórico nacional, Jardim (1995) nos diz que: 

(...) à medida que a informação arquivística torna-se menos utilizada ao longo do 

processo decisório, tende-se a eliminá-la ou a conservá-la temporariamente. (...) 

Para tal, consideram-se as possibilidades de uso eventual da informação pelo 

organismo produtor, ou a sua condição de documento de valor permanente. (...) 

Constituindo os arquivos permanentes, estes documentos tem sua guarda pelas 

instituições arquivísticas públicas justificada em dois aspectos. De um lado, em 

função do uso desses documentos para a pesquisa científica e, de outro, como fator 

de testemunho das ações do Estado e garantia de direitos dos cidadãos. Com 

frequência, estas práticas buscam legitimar-se no discurso da preservação do 

patrimônio histórico e democratização da memória nacional. (JARDIM, 1995, p. 3). 

 

3.2 – Panorama geral sobre o desenvolvimento dos arquivos e suas relações com os 

valores documentais.   

 

Segundo Silva et al (1999), a origem dos arquivos remonta à época em que a escrita 

passou a servir aos homens em sociedade. A acumulação de documentos foi um fenômeno 

espontâneo, surgido com a necessidade do homem de comunicar e registrar seus atos através 
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da escrita. Não é por acaso que o autor defende que os arquivos apareceram numa região tida 

como o berço da escrita, há cerca de seis milênios, no Oriente Médio. 

Obviamente, os primeiros arquivos da Antiguidade não eram constituídos segundo a 

forma que conhecemos hoje. Eram regidos por noções intuitivas, sem qualquer técnica ou 

teoria elaboradas. Silva et al (1999) afirma que, nessa época, os arquivos eram locais dentro 

dos palácios e dos templos, associados geralmente à idéia de santuários ou guarda de tesouros. 

Envolvidos sempre com o aparato governamental e religioso, conservavam documentos a 

serviço das classes dirigentes e freqüentemente materiais de bibliotecas privadas. Os registros 

eram dos mais variados tipos, assim como os suportes para a informação, sendo a maioria em 

materiais perecíveis. 

Comparada com Roma, a Grécia antiga passou somente mais tarde a possuir serviços 

de acumulação e organização de documentos oficiais. Atenas passou a concentrar seus 

documentos oficiais em um local específico por volta do ano 350 a.C., tendo esse local uma 

aura de santuário do Estado ateniense. Silva et al (1999) registra que os documentos 

arquivados eram leis e decretos governamentais, atas de reunião do Senado, documentos 

financeiros, inventários, etc. O termo grego archeion, de onde derivou a palavra arquivo, não 

tinha naquela época a designação atual, mas era ligada aos edifícios onde se instalavam 

diversas magistraturas. O termo será transmitido mais tarde aos romanos, que o utilizaram sob 

o vocábulo latino archivum. 

Silva et al (1999) ressalta os grandes progressos da organização arquivística romana, já 

que possuíam um sentido prático apurado e davam muita importância à administração do 

Império. Na Roma antiga era presente a idéia de arquivos como elementos para uso e serviço 

do Estado, apesar da acessibilidade ao cidadão comum ser muito controlada, só podendo 

serem vistos mediante uma aprovação escrita pelo imperador. 

O Império Romano também se destacou pela definição de um estatuto para os 

profissionais dedicados ao trabalho nos arquivos, os chamados tabularius, que por esse 

estatuto tinham atribuições de conservação, reprodução e validação dos documentos. Apesar 

de não terem produzido nada de consistente em matéria de conceitos e métodos de trabalho – 

tal fato só ocorre a partir da criação do Estado moderno – os romanos esforçaram-se para 

construir, ainda que de forma incipiente, um sistema público de arquivos, que revelava a 

complexidade administrativa do Império. Há relatos da existência de um arquivo central e 

também de certas preocupações com a conservação e a segurança dos documentos, por causa 

de instabilidades políticas, roubos e falsificações. (SILVA et al, 1999). 
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Posner (1959) nos dá algumas informações sobre os arquivos na Idade Média. Nesta 

época eles se limitavam aos materiais recebidos e principalmente aos que possuíam algum 

valor legal ou financeiro. Tem destaque nesse período os arquivos da Igreja, a primeira a 

desenvolver um sistema de guarda de documentos, e as chancelarias, as principais repartições 

administrativas da época. Pelo final da Idade Média, alguns fatores contribuíram para a 

consolidação dos arquivos oficiais: as residências das casas reais tornaram-se fixas; houve 

expansão das administrações; estabelecimento de uma espécie primitiva de depósito 

arquivístico; o crescente uso do papel, que propiciou a criação de grandes massas de 

materiais. Por volta do início do século XVIII, ainda não se cogitava a idéia de um único 

depósito de arquivos, e “cada repartição governamental conservava seus próprios arquivos de 

documentos não correntes”. (POSNER, 1959, p. 7). A característica geral do período anterior 

à Revolução Francesa (1789 – 1799) foi a descentralização dos arquivos, embora tenham 

existido iniciativas de centralização importantes, como no caso do reino espanhol com a 

restauração do Castelo de Simancas, que abrigava o arquivo, no século XVI, de acordo com 

Silva et al (1999). 

Posner (1959), Schellenberg (2006) e Silva et al (1999) concordam que a Revolução 

Francesa marcou o início de uma nova etapa na administração de arquivos, influenciando a 

formação de instituições arquivísticas nacionais. O questionamento ao Antigo Regime 

(séculos XVI ao XVIII), deflagrado na Revolução Francesa, provocou também uma 

transformação da relação entre arquivos e sociedade, como nos explica Silva et al (1999): 

(...) É que o golpe no Antigo Regime passava também, inevitavelmente, pelos 

arquivos. Aí se conservavam os fundamentos da organização do Estado, os 

registros das deliberações mais odiadas pelos revolucionários, os títulos de nobreza 

e de propriedade dos partidários da monarquia. Além disso, os governantes saídos 

da Revolução sentiam que era preciso criar um serviço novo, que se encarregasse 

de zelar pelos documentos oficiais em que passou a assentar o regime. Daí que, 

logo em 1789, a Convenção tenha decidido fundar os Archives Nationales (decreto 

18 Brumário) e no Ano II da Revolução haja proclamado que os arquivos 

estabelecidos junto da Representação Nacional eram um depósito central para toda 

a República (lei de 7 Messidor). (SILVA et al., 1999. p. 100 – 101). 

  

Os Arquivos Nacionais da França foram fundados em 1789, na Assembléia Nacional, 

e passaram a ser, em 1794, o estabelecimento central dos arquivos do Estado. Todos os 

depósitos das províncias foram a ele subordinados. Como resultado, tivemos “pela primeira 

vez uma administração orgânica de arquivos que cobriu toda a rede de depósitos existentes de 

velhos materiais e de repartições públicas criadoras de documentos.” (POSNER, 1959, p. 8). 

Segundo Posner (1959), os efeitos da legislação revolucionária para os arquivos 

foram: criação do Arquivo Nacional; reconhecimento do Estado de sua responsabilidade em 
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relação à herança documental do passado; e o princípio da acessibilidade dos arquivos ao 

público. Entretanto, o acesso ao público, naquela época, não se deu para criar oportunidades 

para a pesquisa histórica, mas para “prover às necessidades das pessoas que haviam adquirido 

parte da propriedade nacional.” (POSNER, 1959, p. 9).  

Schellenberg (2006), numa posição semelhante a Posner (1959), reconhece três 

importantes realizações no campo arquivístico a partir da Revolução Francesa, como a criação 

de uma administração nacional e independente dos arquivos, a proclamação do princípio de 

acesso do público aos arquivos e o reconhecimento da responsabilidade do Estado pela 

conservação dos documentos de valor do passado. (SCHELLEMBERG, 2006). 

As idéias advindas da Revolução Francesa vão influenciar todo o desenvolvimento 

arquivístico nos séculos XIX e XX. Criou-se, na Europa, um serviço especializado de 

arquivos públicos, orientado pelo modelo francês. A maioria dos países foi influenciada pela 

divisão francesa de um depósito central de arquivos para documentos não correntes das 

repartições centrais, e os Arquivos Departamentais para tais documentos das seções 

administrativas do Estado. (POSNER, 1959). 

Outra importante discussão levantada por Posner (1959) é a questão da utilização dos 

arquivos para estudos eruditos, que foi, logo após a Revolução Francesa, um aspecto 

secundário. A utilização dos arquivos nessa época se dava mais no âmbito da consulta 

individual com vistas à comprovação judicial ou legal. O acesso de estudiosos no referido 

período era, segundo o autor, visto como um favor, e não como um direito.  

No século XIX, com a explosão dos nacionalismos, houve uma busca pelas glórias do 

passado, tanto com relação às obras de arte, quanto a monumentos literários e documentais. 

Dava-se cada vez mais importância ao valor secundário dos documentos, que ganharam status 

de “monumentos nacionais”. A consequência desse fato foi que, durante as primeiras décadas 

do século XIX, há a entrada dos “eruditos” no lugar dos funcionários treinados em trabalhos 

de redação e registro oficial. 

Com a paulatina entrada desses novos perfis no trabalho com os arquivos, estes “(...) 

tornaram-se instituições preponderantemente científicas e perderam de certo modo seu caráter 

de repartições de governo.” (POSNER, 1959, p. 15). Outra consequência dessa mudança de 

perfil foi que os arquivos se desenvolveram seguindo a linha das coleções de manuscritos das 

bibliotecas. Dois fatores evidenciam essa situação: a transferência regular para os arquivos era 

negligenciada; dentro dos arquivos, os documentos eram arranjados segundo diferentes pontos 

de vista, quase nunca condizentes com o caráter peculiar dos arquivos. Os documentos eram 

arranjados de modo a facilitar o trabalho de pesquisa dos eruditos, não se considerando o 
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vínculo arquivístico dos documentos. Segundo Silva et al (1999), houve uma quebra da 

unidade estrutural dos arquivos, com a desarticulação dos acervos “em nome de valores 

estranhos ao critério que presidiu a sua concentração por parte das entidades produtoras”. 

(SILVA et al., 1999, p. 101). Ou seja, iniciou-se a utilização dos arquivos devido ao valor 

secundário dos documentos, mas para facilitar a pesquisa histórica por parte dos eruditos, 

sucederam-se quebras do vínculo orgânico dos documentos. 

A grande mudança ocorrida nesse quadro aconteceu com o surgimento do princípio do 

respeito aos fundos, por volta de 1840. De acordo com a definição de Michel Duchein (1986), 

o respeito aos fundos “consiste em manter agrupados, sem misturá-los aos outros, os arquivos 

(documentos de qualquer natureza) provenientes de uma administração, de uma instituição ou 

de uma pessoa física ou jurídica.” (DUCHEIN, 1986, p. 14). Pode parecer demasiado evidente 

atualmente a importância do princípio, mas este nem sempre foi respeitado pelos 

acumuladores dos documentos. Até o princípio do século XIX, havia o costume de se misturar 

documentos de diferentes organismos, em função de critérios de organização física alheios à 

própria natureza da documentação. 

As mudanças ocorridas na segunda metade do século XIX, a qual também 

adicionamos o lançamento do Manual dos Arquivistas Holandeses
14

, provocaram um novo 

direcionamento nas instituições arquivísticas e no trabalho dos arquivistas:  

Os arquivos públicos começaram a valorizar seus traços administrativos, a 

reestabelecer e a manter contato com os órgãos administrativos dos quais se 

esperava que eles recebessem documentos, a pedir transferências regulares, e a 

reclamar participação na decisão a respeito de que documentos deviam ser 

preservados. (POSNER, 1959, p. 16). 

 

O trabalho dos arquivistas, que começam a ser formados nas primeiras instituições de ensino 

da disciplina no século XIX, também deixou de ser parecido com o de bibliotecários, e eles 

passaram a se debruçar na tarefa de reconstrução do arranjo original dos fundos. 

 Embora as mudanças acontecidas a partir da segunda metade do século XIX tenham 

transformado o caráter dos arquivos, Silva et al (1999) afirma que a arquivística, enquanto 

disciplina, continuou a desempenhar um papel de auxiliar da história, assim como a 

paleografia e a diplomática. A disciplina se desenvolveu mais na área técnica e prática, e os 

arquivos continuaram a ser vistos mais como instrumentos a serviço das práticas 

                                                           
14

 De acordo com Silva et al. (1999), o manual de Muller, Feith e Fruin publicado em 1898, conhecido como 

Manual dos Arquivistas Holandeses, representa “(...) um grande avanço na teorização arquivística, pelo 

pensamento que lhe está subjacente e pelo caráter sistemático da sua apresentação. Aspectos que nos nossos dias 

são considerados essenciais, como o conceito de arquivo, a organização dos documentos, a descrição, os 

inventários, o uso de normas, etc., estão todos eles tratados nesta obra.” (SILVA et al., 1999, p. 115). 
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historiográficas do que das administrações. Esta situação se manterá até a Segunda Guerra 

Mundial (1939 – 1945). 

 O período entre-guerras foi marcado, de acordo com Silva et al (1999), por problemas 

relativos a avaliação documental, devido ao considerável aumento da produção de 

documentos após a Primeira Guerra (1914 – 1918). A Segunda Guerra só veio acentuar o 

problema da produção em massa de documentos, ocorrendo a chamada explosão documental 

dos anos 1940, promovendo também uma evolução tecnológica nos arquivos. Sobre o 

problema da explosão documental e suas conseqüências para os arquivos, Silva et al (1999) 

escreve: 

O fenômeno da explosão documental não se circunscreveu à informação científico-

técnica, mas abrangeu também, obviamente, os arquivos, naturais receptáculos da 

informação produzida por estruturas administrativas de todo o tipo. Este aumento 

acelerado da produção documental das instituições, em particular das 

administrações públicas, veio contribuir para agudizar uma série de problemas, que 

já começavam a fazer-se sentir anteriormente. Por um lado, aumentam as 

necessidades materiais (em pessoal, equipamentos, edifícios) para fazer face às 

crescentes massas de documentação produzida; por outro, torna-se urgente tomar 

medidas de caráter pragmático, pois as incorporações nos arquivos históricos não 

estão a ser já possíveis, devido à saturação dos depósitos; por último, e em 

conseqüência da conjuntura descrita, o problema da avaliação e das eliminações 

ganha particular acuidade. (SILVA et al., 1999, p. 132). 

 

Nos anos 1950, Silva et al (1999) destaca a criação do Conselho Internacional de 

Arquivos (CIA), no âmbito da UNESCO (Organização das Nações Unidas para a Educação, a 

Ciência e a Cultura). Almejava-se, dessa forma, criar um consenso internacional sobre os 

conceitos arquivísticos e sobre os métodos de trabalho, dado que soluções locais e até 

nacionais não eram mais suficientes. 

Os anos 1960 colocaram em cheque alguns fundamentos teóricos da arquivística, 

ocorrendo discussões, num sentido de mudança que, segundo Silva et al (1999), ganharam 

relevo na década seguinte. Os anos 1970 destacaram-se por esse aprofundamento teórico da 

disciplina, sendo o maior destaque desse período a criação, dentro da UNESCO, do Programa 

de Gestão dos Documentos e dos Arquivos (RAMP), que foi estruturado em coordenação com 

o Conselho Internacional de Arquivos. Nos anos 1980 iniciam-se as preocupações com a 

normalização e a terminologia arquivística, o que na biblioteconomia já ocorria desde fins do 

século XIX. 

Silva et al (1999) identifica que, a partir dos anos 1990 e da virada para o século XXI, 

a grande questão dos arquivos é adequar-se a chamada era da informação, onde tem papel 

crucial. Os arquivos devem se adequar aos novos suportes advindos com a informática e o uso 

das tecnologias da informação, sempre se ressaltando o fato de servirem tanto à administração 
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quanto à pesquisa histórica, ou seja, são considerados ambos os valores documentais. 

Atualmente a grande discussão na área dos arquivos gira em torno de sua entrada na área de 

Ciências da Informação, onde são identificados como recursos importantes na sociedade da 

informação. 

A valorização social dos documentos arquivísticos como registros do passado veio se 

desenvolvendo paulatinamente a partir do surgimento da escrita. Diante do que foi exposto, 

percebemos que a tardia configuração teórica sobre os arquivos (século XIX), contribuiu para 

uma ideia de cisão entre o que representa um documento para o seu produtor e o que ele 

representa para os consulentes, anos após. É preciso ter em mente que os valores primário e 

secundário dos documentos não são valores estanques, mas relacionam-se entre si porque tem 

relação direta com o ciclo de vida dos registros. É exatamente porque os documentos são 

considerados substratos de ações e transações em tempos e espaços específicos é que são 

procurados como fonte para a compreensão desses tempos e espaços pelos usuários de hoje. 

Ou seja, é a existência de um valor primário, elo que conecta documento (produto) com 

organismo (produtor) e com um tempo, que alimenta o caráter histórico dos documentos de 

arquivo. O tardio desenvolvimento da percepção dos vínculos dos documentos de arquivo 

com a administração é, além de tudo, um fator que está na base de formação de nosso próprio 

cenário arquivístico. 

 

3.2.1 – A formação dos Arquivos Nacionais: tensões entre valor administrativo e valor 

histórico dos documentos. 

 

 Schellenberg (2006) identifica quatro razões para a instituição de arquivos públicos. A 

primeira e mais importante seria a necessidade prática de incrementar a eficiência 

governamental já que, naturalmente, um governo acumula uma grande quantidade de 

documentos em decorrência de suas atividades, sendo que a enorme massa documental ocupa 

um espaço valioso dentro das repartições públicas. O segundo motivo seria de ordem cultural, 

dado que os arquivos constituem um tipo de fonte de cultura que, diferentemente de outras, 

são administradas pelo próprio governo. É uma obrigação pública, portanto, a preservação 

dessas fontes de cultura. A terceira razão gira em torno dos interesses pessoais, pois os 

documentos públicos contem informações de prova de direitos e deveres dos cidadãos. A 

quarta e última razão é de ordem oficial, ou seja, os documentos são necessários às atividades 

governamentais, refletindo sua origem e crescimento. São, segundo o autor, a principal fonte 

de informação sobre as atividades de um governo. 
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 Franco e Bastos (1986) afirmam que a formação dos arquivos nacionais acompanha a 

própria história da formação dos Estados nacionais, sendo que a estrutura e a organização 

desses arquivos refletem o modelo político-administrativo da nação, bem como a 

complexidade burocrática de cada Estado.  

 A maioria dos Arquivos Nacionais foi criada no século XIX, momento de formação e 

afirmação de identidades nacionais. Por isso, grande parte desses arquivos, identificados com 

o modelo francês criado no fim do século XVIII com a Revolução, formaram seus acervos a 

partir de uma matriz histórica, sendo considerados, portanto, arquivos históricos, responsáveis 

pela guarda da memória e identidade da nação. Reforça-se assim, a primazia do valor 

secundário dos documentos na constituição desses arquivos.  

 A grande ruptura com esse modelo arquivístico europeu, que dá ênfase aos arquivos 

históricos, se deu, segundo Franco e Bastos (1986), nos Estados Unidos, que tiveram seu 

Arquivo Nacional criado em 1934, portanto já no século XX. O modelo americano dá grande 

ênfase à gestão de documentos, onde se pretende controlar o fluxo documental desde sua 

criação, passando pelo armazenamento e culminando com sua destinação. Os autores afirmam 

que a gestão de documentos equipara os arquivos correntes e intermediários ao mesmo status 

dos arquivos históricos. 

 Grande parte dos países latino americanos teve seus arquivos nacionais formados logo 

após a segunda década do século XIX. Reuniram e preservaram, de forma precária, parte do 

patrimônio documental do período colonial e metropolitano. Franco e Bastos (1986) afirmam 

que esses países possuíram, desde o início, uma política documental incipiente e de 

características ibéricas. Kecskeméti (1988) identifica que esses arquivos, por tradição, não 

tiveram o papel de serem instrumentos de continuidade, não tinham a obrigação de servir à 

administração pública. Tinham a missão de conservar os monumentos do passado, e não 

possuíam recursos materiais, humanos e jurídicos suficientes. 

 Jardim (1995) evidencia a relação entre a constituição dos arquivos históricos na 

América Latina e a situação periferizada em que se encontram: 

Os arquivos públicos latino-americanos institucionalizaram-se como resultado de 

um processo de independência e formação dos Estados modernos na região. Sob os 

projetos emergentes de nação, estas instituições foram consideradas arquivos 

históricos e, portanto, repositórios de uma memória tida como forjadora da 

identidade nacional. Isto implicou o desenvolvimento de arquivos públicos e 

serviços arquivísticos “periferizados” na administração pública, incapazes de 

fornecer informações suficientes para a pesquisa científica e tecnológica e à 

sociedade como um todo. (JARDIM, 1995, p. 7). 

  

José Honório Rodrigues (1959), diretor do Arquivo Nacional brasileiro entre 1958 e 

1964, informa que os arquivos nacionais, criados no século XIX, se organizaram em torno dos 
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documentos “históricos”, tendo sido, em conseqüência deste fato, relegados a uma posição 

inferior na administração pública. Sobre a formação desses arquivos, ele conclui: 

No século passado [século XIX] quando se criaram ou se reorganizaram os 

Arquivos Nacionais, por influência do romantismo histórico, dominava a 

concepção de que o Arquivo era Histórico e o arquivista deveria ser um historiador. 

Evidentemente, para o Estado assoberbado de problemas presentes e de 

preocupações imediatas, o histórico, a reconstituição histórica, a pesquisa histórica 

eram uma tarefa louvável, mas secundária e marginal, ou melhor, não era uma 

obrigação estatal, mas obra de iniciativa privada. (RODRIGUES, 1959, p. 12). 

  

Mais adiante, José Honório Rodrigues (1959) afirma que foi preciso o 

desenvolvimento econômico e o crescimento das tarefas administrativas, baseadas na 

utilização de documentos, para que se desse valor aos documentos ativos, de expediente, e 

conseqüentemente ao Arquivo Público. Segundo o autor, o crescimento das tarefas 

administrativas obrigou os arquivos a se integrarem na máquina administrativa, e que o 

elemento administrativo dos arquivos não é acidental ou marginal, sendo que a função própria 

dos arquivos não é a pesquisa histórica. Entretanto: 

O reconhecimento da predominância da função administrativa dos Arquivos 

Públicos não importa na exclusão de suas atividades históricas, como subsidiárias e 

auxiliares, pois a documentação de Arquivo Público é toda e somente aquela que 

tem valor permanente, duradouro, histórico. (RODRIGUES, 1959, p. 14). 

 

O autor reconhece que a base para formação de um Arquivo Nacional é a política de 

recolhimento
15

. Esta servirá para apurar o suficiente valor histórico do documento, o que 

exigirá assim a sua preservação “como registro das realizações e atividades do Governo e do 

Povo.” (RODRIGUES, 1959, p.14). 

No caso do Arquivo Nacional Brasileiro, percebemos que sua criação, no século XIX, 

foi forjada pelo modelo francês na origem. Entretanto, mais recentemente procurou se 

adequar a características do modelo norte-americano, que é o da gestão de documentos e o do 

ciclo documental, o que é sem dúvida uma marca favorável de ação. Mas é óbvio que 

arquivos fracos em sua área de atuação e possuindo pouca legitimidade no interior do quadro 

administrativo governamental, acabam por contribuir para a ideia de arquivos um pouco 

distantes da sociedade, levando-os a uma situação de invisibilidade institucional, pouco 

lembrados ou, quando lembrados, lembrados mais pela sua função de instituições de guarda. 

É o fenômeno chamado por Kecskeméti (1988) de síndrome dos “arquivos nominais”, muito 

comum na América Latina. São instituições existentes jurídica e fisicamente, aparecem nos 

organogramas da administração pública, mas não possuem recursos materiais e intelectuais 
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 O Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística define recolhimento como “entrada de documentos 

públicos em arquivos permanentes, com competência formalmente estabelecida.” (ARQUIVO NACIONAL, 

2005, p. 133). 
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suficientes para o exercício das funções arquivísticas mais essenciais, acabando por não 

funcionarem regularmente e ficarem desvinculados da rotina da administração pública. 

 

3.2.2 – Os arquivos no Brasil 

 

No Brasil, o Arquivo Nacional é fundado no ano de 1838, mas já estava previsto no 

artigo 70 da Constituição de 1824. Nasce como Arquivo Público do Império, tendo a 

atribuição de arquivar todos os documentos públicos do Império. Transforma-se, com o 

advento da República (1889), em Arquivo Público Nacional (1893) e, posteriormente, em 

Arquivo Nacional (1911). (MATTAR, 2003; FRANCO e BASTOS, 1986). 

Realizando um estudo retrospectivo sobre as funções dos documentos no Brasil, 

Mattar afirma que seu arquivamento, no Arquivo Nacional, desde sua criação em 1838 até 

aproximadamente a metade do século XX, tinha como função principal a “legitimação do 

Estado e a construção da identidade nacional”. (MATTAR, 2003, p.16). A partir da década de 

1930, sobretudo com a criação do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 

(SPHAN) em 1937, toma lugar no país a discussão sobre o que seria o patrimônio da nação. A 

criação do SPHAN constituiu, segundo Mattar (2003), uma invasão das atribuições do 

Arquivo Nacional, pois aquele órgão tinha, por força legal, a obrigação de catalogação e 

proteção aos documentos de arquivos estaduais, municipais, eclesiásticos e de particulares. 

Tal fato demonstra como os documentos eram considerados no âmbito do patrimônio cultural, 

possuindo estreitas relações a formação da identidade brasileira.  

Com a Constituição de 1946, os documentos ganham, pela primeira vez, relevância 

jurídica no direito brasileiro, segundo Mattar (2003). Aparecem como bens de valor histórico 

e artístico, devendo ficar, portanto, sob a proteção do Estado. 

Mattar (2003) nos informa que a preocupação maior do Arquivo Nacional sempre foi 

com a documentação “histórica”, ou que pudessem remeter à história e à geografia ou às 

riquezas nacionais. Sobre essa relação com a história da pátria, Mattar (2003) afirma que: 

O veio histórico do Arquivo Nacional se mantém. As grandes datas nacionais 

devem ser lembradas por meio de exposições e promoção de cursos sobre a história 

do Brasil. Vocação que se expande consideravelmente com o regulamento de 1958, 

quando passa a ser finalidade do Arquivo, entre outras, a promoção da pesquisa 

histórica, a realização e a divulgação da história pátria, visando à educação cívica 

do povo brasileiro. Elabora-se o plano de investigação histórica e o plano nacional 

de publicações históricas. (MATTAR, 2003, p. 20). 

 

Apesar dessa preocupação com a história pátria, o Regulamento de 1958 estabeleceu 

um novo padrão de organização para o Arquivo Nacional, que é mantido, segundo Mattar 
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(2003), até os dias atuais. A preservação dos documentos no Arquivo foi tomada por um 

caráter genérico e abrangente, sendo que: 

(...) os documentos a serem protegidos são aqueles de valor legal, administrativo ou 

histórico oriundos dos órgãos integrantes dos Poderes da União e das entidades 

privadas por ela instituídas e os de valor histórico provenientes de outras entidades 

públicas ou de origem particular. (MATTAR, 2003, p. 20). 

 

Importante ressaltar o fato de que o Arquivo Nacional não preserva os documentos de todos 

os Poderes da União, como previsto no Regulamento, mas somente os referentes ao Poder 

Executivo. 

Falando genericamente sobre os arquivos públicos brasileiros, Jardim (1987) nos 

informa que estes sofreram influência européia, onde a tradição arquivística se desenvolveu a 

partir da característica dos arquivos como fontes de pesquisa retrospectiva, diferentemente do 

modelo norte-americano e canadense. Entretanto, grande parte das instituições arquivísticas 

brasileiras ainda são voltadas para a guarda de documentação sem critérios estabelecidos:   

As instituições arquivísticas públicas brasileiras [...] são voltadas quase que 

exclusivamente para a guarda de documentos considerados, na maior parte das 

vezes sem critérios, como de valor histórico e a partir, portanto, da dicotomia valor 

histórico e valor administrativo de documentos. (JARDIM, 1987, p. 4). 

 

 Jaime Antunes da Silva (1999), diretor do Arquivo Nacional, afirma que o patrimônio 

documental brasileiro é muito disperso, e essa dispersão tem origem no passado colonial do 

país, caracterizado pelas vicissitudes da administração portuguesa.  Até mesmo na República, 

os alternantes modelos centralizadores e descentralizadores, além da dimensão continental do 

país, contribuíram para a dificuldade de preservação e guarda dos acervos, principalmente no 

que toca ao estabelecimento da proveniência. 

A maioria das instituições arquivísticas preserva documentos que não são de seu 

âmbito de atuação e também de esferas de poderes diferentes. Como exemplo, Silva (1999) 

menciona que o Arquivo Nacional guarda documentos estaduais e municipais das mais 

diferentes partes do Brasil, o que não deveria ocorrer, visto que a competência desse órgão é 

“promover a gestão e o recolhimento dos documentos produzidos e recebidos pelos órgãos e 

entidades do Poder Executivo.” (SILVA, 1999, p. 3). 

Silva (1999) informa que tanto o poder Legislativo Federal, quanto o Judiciário 

Federal possuem arquivos próprios e independentes, não facilitando a disseminação das 

informações. A existência de várias ramificações regionais, sobretudo no Judiciário, dificulta 

o controle e a manutenção da extensa massa documental. A descentralização e a 

regionalização são entraves para um sistema nacional de arquivos. Soma-se a isso o fato de 

que a maioria dos municípios brasileiros nem sequer possui arquivos institucionalizados. 
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Mattar (2003) estabelece como grandes marcos legais para a transformação dos 

arquivos no Brasil, a Constituição Federal de 1988 e a Lei 8.159/91 (Lei de Arquivos). 

Afirma que, antes da Lei de Arquivos, “a tutela dos documentos de arquivo realizava-se de 

modo transverso, mediante atos administrativos que tinham por fim estruturar os arquivos do 

governo federal e regulamentar quais seriam ali guardados.” (MATTAR, 2003, p. 17). 

 A autora considera que com a Constituição de 1988, os documentos arquivísticos 

ganharam um novo status, pois foi reconhecida a proteção especial a eles, cabendo à 

Administração Pública a gestão de sua documentação. Os documentos arquivísticos foram 

tomados como instrumentos fundamentais para o exercício da cidadania, sendo relacionados 

aos direitos de informação e aos direitos culturais. Os documentos também foram 

reconhecidos como partes integrantes do patrimônio cultural brasileiro. 

 Com a Lei de Arquivos (Lei nº 8.159/91), através de seu artigo primeiro, o dever do 

Poder Público para com os documentos de arquivos é ressaltado: “É dever do Poder Público a 

gestão documental e a proteção especial a documentos de arquivos, como instrumento de 

apoio à administração, à cultura, ao desenvolvimento científico e como elementos de prova e 

informação. (BRASIL, 1991, art. 1º). 

 Notemos que, pelo texto do artigo, além do reconhecimento do dever público com a 

gestão documental, os documentos arquivísticos são considerados instrumentos de cultura, 

devendo por isso serem protegidos. Não é somente reconhecido o valor primário dos 

documentos, mas também seu valor secundário, afirmando-se que os arquivos podem suscitar 

interesses para outros usuários que não a entidade que os produziu. Ou seja, possuem outras 

utilidades que vão além de seus valores administrativos, passando também pelos seus 

interesses científicos e informacionais, além dos culturais, obviamente. 

 Outra grande contribuição da Lei de Arquivos foi a criação do Conselho Nacional de 

Arquivos (CONARQ), que é o órgão responsável pela definição da política nacional de 

arquivos, vinculado ao Arquivo Nacional. O CONARQ é o órgão central de um Sistema 

Nacional de Arquivos (SINAR). 

 Sobre a atuação do CONARQ, desde sua instalação, em 1994, até os dias atuais, 

Jardim (2008) critica: 

Instalado em 15 de dezembro de 1994, conforme o Decreto nº 1.173, de 29 de 

junho do mesmo ano, o Conselho Nacional de Arquivos – CONARQ desenvolveu 

diversas ações técnico-científicas relevantes ao longo dos últimos doze anos. No 

entanto, o Conselho Nacional de Arquivos não formulou – como previsto na 

legislação – uma política nacional de arquivos e tampouco implementou, após onze 

anos de atuação, o Sistema Nacional de Arquivos. (JARDIM, 2008, p. 3). 

 

Mais adiante, constata: 
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(...) Dado que – nos termos da atual legislação – o Sistema Nacional de Arquivos 

não foi viabilizado até o momento pelo Conselho Nacional de Arquivos, a política 

nacional de arquivos também não foi implementada. Eventualmente, essa política 

nacional de arquivos poderia ter sido implementada ao largo da estruturação do 

Sistema Nacional de Arquivos, o que também não ocorreu. (JARDIM, 2008, p. 3). 

 

Silva (1999) aponta os principais problemas para a constituição de um sistema 

nacional de arquivos, como: a inexistência de instituições arquivísticas públicas municipais, o 

baixo índice de integração das informações entre instituições detentoras de acervo e a falta de 

importância dada aos arquivos, principalmente pela administração pública, que deveria ser sua 

maior incentivadora. A falta de dados sistemáticos sobre os arquivos correntes do país 

também é um grande problema, que certamente interfere na gestão da administração pública. 

 

3.3 – Os usos culturais dos arquivos 

 

A literatura arquivística sobre arquivos e sua relação com a cultura ainda é incipiente 

no Brasil. A maioria dos textos que tratam da questão ressaltam as ações culturais realizadas 

em arquivos. Infelizmente não identificamos estudos que se concentrem na importância 

cultural dos arquivos, em como eles podem se encaixar no campo das instituições de cultura, 

como há muito tempo já se consideram os museus e as bibliotecas, por exemplo. Notamos que 

existem dúvidas, na própria área de arquivos, sobre se considerar os arquivos como 

instituições culturais e sobre quais seriam suas competências culturais. Muitos profissionais 

ficam ligados ao valor primário dos documentos arquivísticos, sendo estes considerados 

servidores da administração. Esta característica dos arquivos é obviamente inegável, mas 

consideramos, neste trabalho, que os arquivos têm uma dupla função, servir a administração 

que os criou e servir também aos cidadãos de modo geral, que os utilizarão para fins de 

informação, comprovação de direitos, entretenimento, pesquisa científica, entre outros 

motivos. Outros profissionais estão envolvidos em organizar os arquivos permanentes tendo 

em vista torná-los acessíveis ao público, o que é uma iniciativa importante no sentido de fazer 

os arquivos cumprirem sua função social, cultural. Mas nos indagamos se a relação entre 

arquivos e cultura se resume ao trabalho de disponibilização dos registros historicamente 

importantes para a consulta da sociedade. Como as instituições de arquivo podem 

efetivamente agir como instituições de caráter cultural? 

Bellotto (2007) sustenta que os arquivos, além de serem a “consciência histórica” da 

administração, também devem contribuir para a consciência histórica da comunidade, se as 

potencialidades dos acervos forem devidamente trabalhadas. Afirma que o historiador, o 
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administrador e o cidadão formam o tripé em que se sustenta a consulta a um acervo 

arquivístico: “para o primeiro, ali se concentra sua matéria prima profissional; para o segundo, 

seu arsenal de provas, testemunhos e informações; para o terceiro, os dados que informam e 

definem a comunidade em que vive e sua própria atuação nela.” (BELLOTTO, 2007, p. 230). 

Sobre utilização dos arquivos permanentes por parte dos historiadores, Alberch (2000) 

evidencia o fato de que os serviços prestados pelos arquivos sempre foram tradicionalmente 

vistos na sociedade como de uso da área histórica. Isso levou a uma leitura parcial da função 

arquivística, produzindo graves conseqüências, como: vinculação dos arquivos 

exclusivamente a uma preocupação com a documentação histórica, o que reduziu seu âmbito 

de aplicação, associado a uma prática elitista e erudita; os arquivos foram relegados a última 

posição nas prioridades da agenda governamental, sendo também posicionados na última 

escala dos serviços de cultura, onde tradicionalmente outras instituições ficam a sua frente em 

matéria de financiamento, como museus, bibliotecas e teatros, que possuem uma imagem 

mais “rentável” e de maior prestígio social. 

Questionamos por que é tão difícil divulgar o trabalho dos arquivos e mostrar que eles 

têm utilidades para a sociedade. Bellotto (2007) e Alberch (2000) sustentam que para superar 

a situação de marginalidade dos arquivos, precisamos, além de mais investimentos 

financeiros, materiais e humanos na área, de difusão de nossos acervos e das próprias 

instituições arquivísticas enquanto instituições culturais.  

Bellotto (2007) expõe que as principais atividades culturais realizadas em instituições 

arquivísticas brasileiras são palestras, debates, lançamentos de obras, concursos sobre temas 

de história e exposições. Mas reconhece que poderiam ser realizadas mais atividades, como o 

incremento de visitas guiadas, exposição de originais no recinto do arquivo, atendimento a 

alunos de ensino fundamental e médio, que poderiam ter aí um primeiro contato com os 

arquivos, aulas de história no arquivo, entre outras ações. Reconhece-se, assim, a contribuição 

educacional dos arquivos, ressaltando o fato de que é preciso explorar esse potencial 

arquivístico para a formação de novos públicos, tendo também uma relação direta com o 

exercício da cidadania e dos direitos culturais. 

A finalidade de exposições, palestras, visitas guiadas e montagens audiovisuais é, 

segundo Bellotto (2007), perseguir uma política de aproximação do homem comum com os 

arquivos. A moderna tendência arquivística seria receber um novo usuário, o cidadão, não se 

limitando os serviços dos arquivos à erudição, à pesquisa científica e à administração. 

Num posicionamento semelhante, Alberch e Boadas (1991) defendem que os arquivos 

não são somente úteis aos organismos que os criaram, mas constituem um patrimônio 
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documental de interesse geral. Neste sentido, o principal desafio para os arquivos seria romper 

o isolamento e a falta de comunicação com os cidadãos, que de maneira geral ignoram as 

funções e até mesmo a própria existência dos arquivos. Entretanto, os autores reconhecem que 

uma política de difusão cultural dos arquivos pressupõe a existência de recursos humanos e 

financeiros satisfatórios e também uma boa organização dos fundos documentais. Um acervo 

não organizado não tem como ser difundido, sendo que essa difusão precisa de instrumentos 

de pesquisa, além da descrição dos fundos e de instalações adequadas para os usuários. 

Para Alberch (2000), a Arquivística é uma ciência da informação e da administração, 

que pode atuar de maneira equilibrada tanto no âmbito da memória histórica como no da 

emergente sociedade da informação. Seria também uma ciência aliada à democracia, que 

contribui para o exercício dos direitos dos cidadãos, como o acesso à informação, a tomada de 

consciência da identidade e o sentido de pertencer a uma comunidade.  

Ainda de acordo com Alberch (2000), as mudanças na imagem dos arquivos 

acontecerão quando se superar a visão estereotipada e de invisibilidade dos mesmos, 

promovendo-se estratégias de promoção institucional. Estas estratégias girariam em torno do 

diálogo dos arquivos com a sociedade civil, da difusão dos conteúdos do arquivo, com 

adequados instrumentos de descrição e uma política de normalização, de mecanismos para 

ampliar a base de usuários e do marketing em arquivos. Também é necessário que não se 

reconheça somente as finalidades culturais e científicas dos documentos escritos, mas também 

os iconográficos, fílmicos e sonoros, ampliando a noção de arquivos para a sociedade em 

geral. 

A grande questão norteadora para as instituições arquivísticas deve girar em torno de 

como elas podem efetivamente funcionar como instituições culturais, sem deixar de lado suas 

relações com a administração e também como podem dar destaque a outras potencialidades de 

aplicação que não somente com a documentação “histórica”, que acaba por vincular os 

materiais arquivísticos aos estudos eruditos, afastando um público mais geral, não ligado ao 

ambiente intelectual e universitário. 
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4 – OS ARQUIVOS NO PLANO NACIONAL DE CULTURA DE 2010 

 

4.1 – O contexto das políticas culturais do governo Luís Inácio Lula da Silva (2003 – 

2010) 

 

Apesar do recente término dos oito anos de governo Lula (2003 – 2010), cremos ser 

possível tecer alguns comentários sobre os principais pontos da política cultural proposta, na 

medida em que alguns autores já se aventuraram na análise do referido período. Sobre esta 

questão, Barbalho (2011) afirma que: 

A falta de recuo histórico ainda não permite afirmar o lugar que os governos Lula 

ocupam no imaginário popular e na cultura política brasileiros, mas é 

inquestionável, em uma perspectiva sincrônica, que se trata de um momento divisor 

de águas, ou melhor, de tempos. (BARBALHO, 2011, p. 146). 

 

A idéia de se tomar o governo Lula como “divisor de águas” no campo da cultura está 

presente na literatura sobre o tema, não por filiações ideológicas ou partidárias dos autores, 

mas sim pelo desafio assumido pelo governo em propor uma nova política cultural, com o 

Estado tendo um papel mais ativo nessa reformulação, numa clara oposição às estratégias do 

período anterior. Obviamente muitos objetivos não foram alcançados e desafios estruturais 

ainda se encontram presentes na agenda cultural do país. 

A primeira reformulação apresentada foi relativa a uma ampliação do conceito de 

cultura presente no ideário das políticas culturais. Foi proposto um conceito de cultura mais 

antropológico, que deveria ir além da arte, do divertimento e do lazer, e que levasse em conta 

as “várias culturas brasileiras”. Tal posicionamento se fez presente até mesmo no discurso de 

posse do ministro Gilberto Gil (2003 – 2008), o qual se atentou para as culturas populares, de 

gênero, afro-brasileiras, de periferias, entre outras. (RUBIM, 2007a). 

Além da definição e da discussão conceitual de cultura, e da “mudança de atitude do 

Estado, que abandona uma posição de laissez faire e se torna mais ativo no campo cultural” 

(BARBALHO, 2011, p. 147), dois movimentos assumem um lugar central na política 

cultural: a implantação e o desenvolvimento do Sistema Nacional de Cultura (SNC) e do 

Plano Nacional de Cultura (PNC), objeto de nossa análise. O objetivo do SNC é a 

consolidação de estruturas e políticas de cultura de médio e longo prazo, através da parceria 

entre o governo federal, os estados e municípios e a sociedade civil. A implantação do SNC 

reuniu agentes públicos, privados e sociedade civil desde 2003 para estabelecer diretrizes e 

bases para o PNC. (REIS, 2007). 
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Aliás, a participação da sociedade civil teve destaque no período, pois os canais de 

participação social foram ampliados, principalmente através das Câmaras Setoriais 
16

, 

seminários e conferências, inclusive as Conferências Nacionais de Cultura (a primeira 

aconteceu em 2005 e a segunda em 2010). 

Entre outras características do período, citamos o Programa Cultura Viva (criado em 

2004), a reforma administrativa do Ministério da Cultura (MinC), o primeiro concurso 

público da história deste ministério e a questão do orçamento nacional para a cultura. 

Sobre o programa Cultura Viva, um dos principais de todo o governo Lula, Lia 

Calabre (2009) nos informa que: 

(...) o MinC criou o Programa Cultura Viva que envolvia cinco ações: Pontos de 

Cultura, Agentes Cultura Viva, Cultura Digital, Escola Viva e Griôs-Mestres dos 

Saberes. (...) O objetivo principal seria promover o acesso aos meios de fruição, 

produção e difusão cultural, dentro de uma prática de cooperação social. 

(CALABRE, 2009, p. 124). 

 

 Sobre a reforma administrativa do MinC, Reis (2007) nos afirma que o governo Lula 

encontrou um ministério estabelecido, mas não institucionalizado. Tal fato se deve à estrutura 

inconstante do órgão, que antes do governo Fernando Henrique Cardoso foi criado e 

dissolvido, contando com a direção de dez ministros em dez anos: cinco no governo Sarney, 

dois no governo Collor e três no governo Itamar Franco. Foi somente na gestão de Fernando 

Henrique Cardoso que se conseguiu manter um ministro por oito anos, mas mesmo assim, 

segundo a autora, o MinC era centralizado espacialmente em Brasília e Rio de Janeiro e não 

conseguia ter representatividade política e social. 

 Na nova estrutura do ministério, foram criadas representações regionais em São Paulo, 

Minas Gerais, Recife e Rio Grande do Sul, além das que já existiam em Brasília e Rio, e 

secretarias para a racionalização do trabalho – Políticas Culturais, Articulação Institucional, 

Identidade e Diversidade Cultural, Programas e Projetos Culturais, e Fomento à Cultura. 
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 As Câmaras Setoriais de Cultura são órgãos consultivos vinculados ao Conselho Nacional de Política Cultural 

(CNPC), e têm por finalidade principal a consolidação de um canal organizado para o diálogo, a elaboração e a 

pactuação permanentes entre os segmentos das artes e o Ministério da Cultura. São objetivos das Câmaras 

Setoriais: 

* Formular e pactuar as diretrizes políticas para o desenvolvimento cultural brasileiro; e 

* Estudar, diagnosticar e propor alternativas para a superação dos entraves existentes ao processo de 

desenvolvimento cultural brasileiro. 

Existem também os Grupos de Trabalho Específicos, que abordam temas de trabalho específicos da área ou 

setor: Música, Dança, Teatro, Circo, e Artes Visuais; e os Grupos de Trabalho Transversais, que abordam temas 

de trabalho comuns às diferentes Câmaras: Direito Autoral. Trabalho e Tributação, Formação e Pesquisa (MEC e 

MINC), Economia da Cultura, e Memória e Preservação. 

A partir das reuniões e encontros das Câmaras Setoriais, foram definidas as diretrizes e as linhas de ação que 

foram utilizadas na elaboração do Plano Nacional de Cultura. Para mais informações sobre as Câmaras Setoriais, 

ver o site do MinC: http://www.cultura.gov.br/site/2007/10/01/372/, onde também são disponibilizados os 

documentos produzidos por essas câmaras. 

http://www.cultura.gov.br/site/2007/10/01/372/
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(CALABRE 2007; REIS 2007). Também foi realizado no governo Lula o primeiro concurso 

público para provimento de cargos no ministério, em 2006, ocorrendo em 2010 o segundo
17

. 

 A questão do orçamento nacional para a cultura se configurou desde o início do 

governo uma problemática a ser superada e o MinC trabalhou com a meta de se atingir 1% do 

total do orçamento, o que infelizmente nunca foi conseguido. Entretanto, Rubim (2007a) nos 

dá alguns dados que revelam que, mesmo não se atingindo a meta de 1%, os recursos 

passaram de 289 milhões de reais em 2002 para 513 milhões em 2005, um salto 

representativo em três anos. 

 O MinC também desenvolveu um esforço para obter informações sobre indicadores 

culturais. Em 2004 foi assinada uma parceria com o Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE) para o colhimento de informações sobre a cultura no Brasil. Desde 2009 o 

IBGE trabalha na construção de um Sistema de Informações e Indicadores Culturais, a partir 

da sistematização de dados sobre a cultura existentes em pesquisas sociais e econômicas do 

Instituto. 

 Como ponto de avanço nas questões culturais entre 2003 – 2010, podemos considerar 

uma mudança de postura do Estado, que se fez mais atuante no campo cultural. Entretanto, 

como informa Barbalho (2011), algumas heranças do período anterior não foram superadas, 

como a questão do financiamento através das leis de incentivo. Destacamos também o baixo 

orçamento para a área da cultura, que não conseguiu atingir a meta de pelo menos 1% do 

orçamento geral da União. 

 

4.2 – O percurso de criação do Plano Nacional de Cultura (PNC) 

  

O grande desafio na área cultural do governo Lula foi, sem dúvida, o estabelecimento 

de diretrizes e bases para o Plano Nacional de Cultura (PNC), além de sua implantação. A 

idéia de se elaborar uma política específica para a cultura surgiu ainda no governo Fernando 

Henrique Cardoso, a partir das discussões realizadas em Brasília durante a Primeira 

Conferência Nacional de Educação, Cultura e Desporto, realizada pela Comissão de Educação 

e Cultura da Câmara Federal em novembro de 2000. O Plano, de autoria de um deputado do 
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 Para mais informações sobre a reestruturação do Ministério da Cultura, ver o artigo de: MEIRA, Márcio. 

Cultura: uma política republicana. Teoria & Debate, São Paulo, n. 58, p. 60 – 65, maio/jun. 2004. Disponível 

em: <http://www2.fpa.org.br/portal/modules/news/article.php?storyid=3200>.  Acesso em 01 out. 2009. 

 

http://www2.fpa.org.br/portal/modules/news/article.php?storyid=3200
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Partido dos Trabalhadores, foi conduzido pela Câmara dos Deputados entre 2000 – 2002. 

Entretanto, de acordo com Reis (2008),  

Apesar da defesa para a criação do PNC, não se tem conhecimento de outro registro 

ou mobilização que indicasse iniciativas do MinC, durante a gestão Weffort, para 

contribuir com a implantação ou aprovação do Plano naquele período. (REIS, 2008, 

p. 75). 

 

O PNC foi instituído através do Projeto de Emenda Constitucional n° 57 de 2003, 

entrando no texto constitucional finalmente em 2005, com a Emenda Constitucional nº 48. 

Assim, pelo parágrafo terceiro do artigo 215 da Constituição Federal, temos: 

§ 3º A lei estabelecerá o Plano Nacional de Cultura, de duração plurianual, visando 

ao desenvolvimento cultural do País e à integração das ações do poder público que 

conduzem à: (Incluído pela Emenda Constitucional nº 48, de 2005) 

I defesa e valorização do patrimônio cultural brasileiro; (Incluído pela Emenda 

Constitucional nº 48, de 2005) 

II produção, promoção e difusão de bens culturais; (Incluído pela Emenda 

Constitucional nº 48, de 2005) 

III formação de pessoal qualificado para a gestão da cultura em suas múltiplas 

dimensões; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 48, de 2005) 

IV democratização do acesso aos bens de cultura; (Incluído pela Emenda 

Constitucional nº 48, de 2005) 

V valorização da diversidade étnica e regional. (Incluído pela Emenda 

Constitucional nº 48, de 2005) (BRASIL, 2009, p. 59). 

 

O PNC ficou a maior parte do governo Lula em fase de discussões públicas. Em 2007 

o MinC lançou a primeira edição das diretrizes gerais que iriam fazer parte do PNC. Este 

documento foi colocado em debate, ficando aberto para receber críticas e colaborações através 

da internet. Em 2008, o MinC e a Câmara do Deputados realizaram seminários temáticos 

sobre as diretrizes do Plano, que aconteceram em diversas capitais brasileiras. (RUBIM, 

2008). 

É preciso salientar que as diretrizes gerais lançadas em 2007 também foram frutos de 

intensas discussões sobre a questão da cultura no país que já iniciaram em 2003, quando do 

Projeto de Emenda Constitucional nº 57. Em 2003 aconteceram vinte encontros do seminário 

Cultura para Todos, em 2004 e 2005 as Câmaras Setoriais já produziam material baseado em 

suas discussões particulares e em 2005 ocorreu a I Conferência Nacional de Cultura, como já 

mencionado. Essa primeira Conferência foi antecedida por etapas municipais e estaduais. 

(RUBIM, 2008). 

O momento decisivo para elaboração do texto final do PNC aconteceu durante a II 

Conferência Nacional de Cultura, em 2010. Esse texto foi confeccionado a partir das Pré-

Conferências Setoriais, realizadas entre fevereiro e março de 2010. Cada setorial deveria 

elaborar os eixos estratégicos de seu segmento, e seu documento final seria encaminhado para 

a II Conferência. As setoriais foram as seguintes: Arquitetura e Urbanismo, Arquivos, Arte 
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Digital, Artes Visuais, Artesanato, Audiovisual, Circo, Cultura Afro-Brasileira, Cultura 

Indígena, Cultura Popular, Dança, Design, Literatura, Livro e Leitura, Moda, Museus, 

Música, Patrimônio Imaterial, Patrimônio Material e Teatro
18

. 

Algumas setoriais produziram uma publicação oficial de seus eixos e metas, que 

podem ser acessadas pelo site do MinC. Infelizmente a Setorial de Arquivos, reunida no Rio 

de Janeiro entre 24 e 26 de fevereiro de 2010, não confeccionou uma publicação de seu 

material. Um documento obtido através dessa reunião, “Eixos Estratégicos do Segmento 

Arquivo”, pode ser consultado pelo blog Cultura Digital
19

 e encontra-se disponível no anexo 

B deste trabalho. Faremos uma análise das propostas desse documento ainda neste capítulo. 

A aprovação do PNC só ocorreu no final do segundo mandato do governo Lula, em 

novembro de 2010, com a promulgação da lei nº 12.343/10.
20

 

 

4.3 – O Plano Nacional de Cultura  

 

A lei nº 12.343/10 está estruturada por capítulos e uma parte anexa. O capítulo I, 

“Disposições preliminares”, trata dos princípios do PNC e seus objetivos; o capítulo II, “Das 

atribuições do poder público”, versa sobre as competências do poder público; o capítulo III, 

“Do financiamento”, explica como se dará o financiamento dos programas, projetos e ações 

propostos no PNC; o capítulo IV, “Do sistema de monitoramento e avaliação”, trata de 

questões relacionadas a como se dará e que órgão fará o monitoramento e avaliação do Plano; 

o capítulo V, “Das disposições finais”, traz algumas informações sobre a revisão periódica do 

PNC e algumas recomendações aos entes da Federação que aderirem ao Plano. A parte anexa 

contém as diretrizes, estratégias e ações do PNC.  

O Plano Nacional de Cultura é um macro plano de política cultural para o Brasil que 

tem a duração de dez anos a contar da data de sua publicação (dezembro de 2010). É um 

plano muito amplo, coordenado pelo MinC, mas não limitado ao poder público federal. Sua 

efetivação depende da adesão dos estados, municípios e do Distrito Federal, além de outros 

setores da sociedade civil, ou seja, ele é um mecanismo de atuação compartilhada entre os 

entes da federação e a sociedade civil. O PNC é um instrumento de planejamento e orientação 

de programas, projetos e ações culturais de todo o país. 
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O PNC, que estará em vigor até dezembro de 2020, tem que ser desdobrado em planos 

estaduais, municipais e distrital de cultura, além dos planos setoriais ligados às Câmaras 

Setoriais já mencionadas. A vinculação dos entes da federação às diretrizes e metas do Plano 

se dará por meio de uma adesão ao SNC, que é o órgão articulador dos vários planos 

desdobrados.  

Através da adesão ao SNC, estados, municípios e Distrito Federal podem receber 

recursos federais para seu setor cultural, além de assistência técnica. O financiamento de 

programas, projetos e ações é feito pelo Fundo Nacional de Cultura (FNC), que possui fundos 

separados por setores da cultura, financiando alguns projetos diretamente ou repassando 

verbas para estados, municípios e Distrito Federal. 

Quem monitora e avalia periodicamente as diretrizes e metas do PNC (analisando seu 

alcance e eficácia) é o MinC. A análise é feita com base em indicadores, dados e estatísticas 

sobre as atividades no campo cultural em todo o país, que são reunidas em uma plataforma 

informatizada gerenciada pelo Ministério, o Sistema Nacional de Informações e Indicadores 

Culturais (SNIIC). 

O PNC prevê revisões de suas diretrizes, estratégias, ações e metas. A primeira revisão 

será realizada em 2014, quatro anos após o lançamento do Plano. As revisões obedecerão aos 

mesmos princípios do processo de criação do PNC: com representação do poder público e da 

sociedade civil, por meio de seminários, audiências públicas e consultas virtuais
21

. 

  

4.4 – Os arquivos no Plano Nacional de Cultura 

 

Os princípios do PNC, constantes em seu artigo 1º, encontram-se em consonância com 

o artigo 215 da Constituição Federal de 1988, em que foi previsto a criação do Plano. 

Corrobora o papel do Estado de defender as mais diversas manifestações culturais brasileiras, 

assegurando a todos o direito à cultura, à informação, à memória e às tradições. Entre seus 

objetivos, figuram o reconhecimento e a valorização da diversidade cultural e étnica 

brasileiras, além da defesa do patrimônio histórico e artístico, tanto material como imaterial. 

Um dos intentos previstos no documento é a universalização do acesso à cultura.  

Os arquivos, enquanto conjuntos documentais, aparecem já no artigo segundo do PNC, 

onde são, juntamente com museus e outras coleções, considerados instrumentos do direito à 

memória.  São reconhecidos também como integrantes do patrimônio cultural brasileiro, 

sendo papel do poder público garantir a preservação desse patrimônio. Esse é relacionado 
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com os valores e identidades da nação, reconhecendo que esses valores e identidades são 

múltiplos, devido aos diversos grupos formadores da sociedade brasileira: 

Art. 3
o
  Compete ao poder público, nos termos desta Lei:  

VI - garantir a preservação do patrimônio cultural brasileiro, resguardando os bens 

de natureza material e imaterial, os documentos históricos, acervos e coleções, as 

formações urbanas e rurais, as línguas e cosmologias indígenas, os sítios 

arqueológicos pré-históricos e as obras de arte, tomados individualmente ou em 

conjunto, portadores de referência aos valores, identidades, ações e memórias dos 

diferentes grupos formadores da sociedade brasileira. (BRASIL, 2010, art.3º, inciso 

VI). 

De maneira análoga à Lei de Arquivos (lei nº 8.159/91), é conferido ao poder público 

o dever de proteção aos documentos de arquivo, embora no PNC sejam reconhecidos como 

parte integrante do patrimônio da nação, e na Lei de Arquivos como instrumentos de apoio à 

administração, à cultura e ao desenvolvimento científico. Notemos um fato curioso na citação 

acima: não se fala de arquivos no sentido de um conjunto, mas sim de documentos históricos, 

como itens de valor individual. A palavra acervo, certamente muito genérica, vem separada de 

documentos de arquivo.  

Um dos destaques do PNC é o objetivo de articular as políticas públicas de cultura 

com outras políticas, como as de educação, comunicação, ciência e tecnologia, meio 

ambiente, entre outras. Entretanto, nada é mencionado em relação à articulação com as 

políticas de informação, onde certamente arquivos (e também bibliotecas) teriam um grande 

papel, posto que o PNC garante a todos o direito à informação, como previsto em seu artigo 

primeiro. 

As diretrizes, estratégias e ações do PNC constam de sua parte anexa, por sua vez 

dividida em cinco capítulos. 

No primeiro capítulo, onde encontramos as competências do Estado brasileiro em 

relação à cultura, se reconhece que cabe ao Estado institucionalizar as políticas culturais, bem 

como consolidar sua execução, também tendo o papel de intensificar o planejamento de 

programas e ações para o campo cultural.  

De maneira resumida, são competências do Estado: formular políticas públicas de 

cultura, reconhecendo-se as diferenças entre os agentes culturais, os atores sociais e os 

diversos grupos étnicos brasileiros; qualificar a gestão da cultura, reforçando o dever do 

Estado de fornecer recursos públicos para o desenvolvimento cultural do país, salientando que 

o setor privado também pode contribuir financeiramente; fomentar a cultura, reconhecendo 

seu papel na criação, difusão e acesso à cultura; proteger e promover a diversidade cultural, 
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buscando dissolver preconceitos e discriminações e também hierarquizações existentes entre 

conceitos como “alta cultura” e “baixa cultura”, “cultura erudita” e “cultura popular”; ampliar 

e permitir o acesso, reconhecendo a cultura como um direito do cidadão e dando plena 

garantia de que esses direitos sejam exercidos; preservar o patrimônio material e imaterial, 

destacando mais uma vez que é dever do Estado resguardar documentos e acervos; ampliar a 

comunicação e possibilitar a troca entre os diversos agentes culturais; difundir os bens, 

conteúdos e valores; estruturar e regular a economia da cultura, reconhecendo que esta gera 

riqueza, tendo relação com a geração de emprego e renda. 

O PNC sustenta que, para o pleno exercício das funções estatais em relação à cultura, 

é preciso contar com a cooperação de todos os entes federativos, da sociedade civil, dos 

agentes privados, das instituições culturais, universitárias e de pesquisa. 

Neste primeiro capítulo do anexo do PNC, não encontramos infelizmente menção à 

palavra “arquivos” ou “instituições arquivísticas”, mas estas podem ser reconhecidas, algumas 

vezes, nos termos “instituições culturais” ou “equipamentos culturais”, utilizadas várias vezes 

no texto da lei para abarcar instituições dos mais diversos tipos que tenham alguma relação 

com o fazer cultural e o acesso aos bens culturais.  

Um das grandes estratégias do Plano é fortalecer as políticas setoriais de cultura, 

garantindo uma distribuição equilibrada dos recursos por setorial. Os arquivos encontram-se 

incluídos na Setorial de Arquivos. É importante que a comunidade arquivística se mobilize e 

reivindique maior atenção do poder público, já que a intenção é de fomentar as políticas 

setoriais, logo, as políticas de arquivo também estão incluídas. Outro destaque do Plano em 

relação às políticas setoriais é conectá-las em rede, num modelo de gestão compartilhada, o 

que certamente beneficiará o relacionamento da Setorial de Arquivos com outras setoriais da 

cultura. 

O capítulo dois do anexo do PNC diz respeito ao reconhecimento da diversidade das 

artes e expressões culturais brasileiras. Identifica-se que a formação sócio-cultural brasileira é 

formada por encontros étnicos e sincretismos, tendo produzido por isso múltiplas identidades 

brasileiras, mas também discriminações e tensões em relação a essa multiplicidade. Desta 

maneira, as políticas culturais devem promover ações que reconheçam, valorizem e protejam 

a diversidade brasileira. 

Nesta seção do PNC, encontramos duas vezes o termo “arquivos”, empregado como 

instituição, embora também possamos fazer relações com “arquivos” enquanto documentos 

em outros termos presentes, como “acervos históricos”, “documentos” (variados tipos) e 

“acervos” (variados tipos, como fotográficos e sonoros).  
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O PNC prevê programas de preservação e divulgação de instituições com acervos 

ligados ao patrimônio cultural brasileiro, sendo os arquivos, obviamente, partes integrantes 

desse patrimônio, caráter assegurado, como já vimos, até mesmo pelo artigo 216 da 

Constituição de 1988. O plano também prevê mapeamento e restauração de acervos históricos 

de culturas afro-brasileiras e indígenas, sendo que podemos enxergar aqui contribuições 

importantes de instituições detentoras de arquivos relacionados à escravidão no país e também 

arquivos eclesiásticos, que costumam ter bastante material sobre escravos e população 

indígena. 

Os arquivos públicos também podem ter uma significativa contribuição dentro da rede 

de cooperação entre instituições públicas federais, estaduais e municipais que o PNC pretende 

implantar. Essa rede tem o objetivo de promover o conhecimento sobre o patrimônio cultural 

do país, através da realização de mapeamentos, inventários e ações de difusão. A idéia é 

realmente boa, entretanto não se especifica, no Plano, quais instituições seriam essas. 

Uma crítica que fazemos ao texto do PNC é não colocar os arquivos entre as 

instituições que, de acordo com a estratégia 2.4.5, seriam articuladores do ambiente urbano, 

da história da cidade e de seus estabelecimentos humanos. A meta do Plano é estimular a 

compreensão de instituições como museus e centros culturais como esses articuladores. 

Sabemos que os arquivos públicos, principalmente aos arquivos municipais, seriam grandes 

contribuintes para a história das cidades. Infelizmente, é de notório conhecimento que a 

maioria dos municípios brasileiros não possui um arquivo organizado e disponível para os 

usuários. Nesta estratégia talvez se expresse a falta de visão dos arquivos enquanto 

instituições verdadeiramente culturais, reconhecimento mais natural em relação a museus e 

centros culturais.   

A expressão “arquivos públicos” aparece na estratégia 2.5.1, que é parte de uma 

estratégia maior, a de número 2.5, onde se intenta estabelecer um sistema nacional dedicado à 

documentação, preservação, restauração, pesquisa, formação, aquisição e difusão de acervos 

de interesse público e promover redes de instituições dedicadas à memória e identidade dos 

grupos formadores da sociedade brasileira. Na estratégia específica para os arquivos públicos, 

já mencionada, objetiva-se adotar protocolos que promovam o uso dinâmico desses arquivos, 

que deverão estar conectados em rede, assegurando amplo acesso da população e 

disponibilizando conteúdos multimídia. Percebe-se que há o intento de modernizar e 

informatizar os arquivos públicos, com vistas a garantir pleno acesso aos usuários. Entretanto, 

sabemos das dificuldades em se criar uma rede de arquivos no Brasil, sobretudo pela maioria 

das instituições não estarem organizadas enquanto órgãos culturais e informacionais, além de 
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poucas terem seus fundos identificados e organizados, com instrumentos de pesquisa que 

atendam às necessidades de busca da população. 

É de grande valia a intenção do PNC em promover redes de instituições dedicadas à 

documentação, pesquisa, preservação, restauro e difusão das memórias e das identidades 

brasileiras, pois se reconhece essas instituições como instituições culturais. Não só os 

arquivos, mas também as bibliotecas poderão ser beneficiadas, até mesmo porque existe o 

objetivo de criação de programas de modernização e de sistemas de segurança para essas 

instituições, pois guardam acervos de reconhecido valor cultural. 

O PNC também identifica os arquivos como instituições de memória, reconhecendo 

sua atuação nas funções de registro, pesquisa, preservação e difusão do conhecimento 

(estratégia 2.5.8). O Plano visa estimular a criação de centros integrados da memória nos 

estados e municípios brasileiros, onde participariam museus, arquivos e bibliotecas. 

São previstas ações de mapeamento e preservação de acervos fonográficos. Há 

também a intenção de se digitalizar esses acervos, para que formem um banco nacional de 

registros sonoros com posterior difusão em portal eletrônico. Fica claro que instituições 

arquivísticas que detém esses tipos de acervo são de utilidade para tais projetos, sendo 

também beneficiadas com relação a sua modernização e divulgação de seus materiais. 

Os arquivos também podem ser identificados no Plano no ponto onde se intenta 

articular instituições de memória e patrimônio cultural para o desenvolvimento de linhas de 

pesquisa sobre as expressões culturais populares. 

O capítulo três do anexo do PNC diz respeito ao acesso aos bens culturais. O objetivo 

é universalizar o acesso à arte e à cultura. De maneira geral, se reconhece que há uma 

deficiência histórica no acesso aos bens simbólicos e culturais no Brasil, e que a Constituição 

Federal de 1988 garante a todos o acesso à arte, à cultura e à memória. 

Entre suas estratégias e ações, o Plano tem o objetivo de promover políticas de 

formação de público, para permitir a disponibilização de repertórios, acervos e documentos. 

Percebe-se que instituições arquivísticas e também as bibliotecas podem participar desse tipo 

de ação, pois trabalham com esse tipo de material. 

Na estratégia 3.1.15 fala-se em estabelecimento de critérios técnicos para construção e 

reforma equipamentos culturais como bibliotecas, praças e outros espaços públicos de cultura. 

Mais uma vez sentimos falta de uma menção aos arquivos, visto que estes também são 

instituições de cultura e que precisam de espaço específico para guarda do acervo e 

atendimento aos usuários, não podendo estar abrigados em qualquer tipo de prédio. 
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O termo “arquivo” é mencionado pela primeira vez neste capítulo três na estratégia 

3.1.17, onde se intenta implementar uma política nacional de digitalização de acervos e obras 

artísticas mantidas em museus, bibliotecas e arquivos, promovendo também a integração entre 

seus bancos de conteúdo. Esta é uma estratégia inovadora e desafiadora, pois requer que os 

acervos das referidas instituições estejam organizados e tratados, demandando tempo, 

recursos financeiros e tecnológicos para essas atividades. Será necessário também um 

mapeamento das instituições com os acervos mencionados, o que sem dúvida será um 

trabalho de duração bastante longa, mas compensador no sentido de se formar uma rede de 

instituições do conhecimento. 

Neste capítulo sobre o acesso à cultura, sentimos falta de uma estratégia que 

contemple a necessidade de se organizar mais arquivos pelo território nacional. Existe uma 

estratégia específica para as bibliotecas (3.1.18), onde o objetivo é garantir a implantação e 

manutenção de bibliotecas em todos os municípios brasileiros, e outra para os museus 

(3.1.21), onde também se intenta implantar e manter museus nos municípios. Não entendemos 

o motivo de não existir uma estratégia nesse sentido para os arquivos. Sabemos da situação 

marginal dos arquivos públicos municipais no Brasil, e por isso mesmo a intenção de se criar, 

via legislação, uma obrigatoriedade de implementação dessas instituições contribuiria para 

uma ação pelo menos inicial nessa direção.  

A segunda aparição do termo “arquivo” neste capítulo três ocorre na estratégia 3.3, 

onde se prevê uma organização em rede da infraestrutura de arquivos, bibliotecas, museus e 

outros centros de documentação, atualizando os modelos de promoção dos acervos dessas 

instituições, modernizando seus recursos tecnológicos e humanos e também dinamizando o 

atendimento ao público. Esta é também uma estratégia muito globalizante, que precisaria estar 

em plena consonância com as políticas setoriais de arquivos, bibliotecas e museus, por 

exemplo.  

Sentimos falta dos arquivos na estratégia 3.5.9, onde é estimulada a criação de 

programas nacionais, estaduais e municipais de distribuição e exibição de conteúdos 

audiovisuais em escolas, centros culturais, bibliotecas públicas e museus. Por que não incluir 

também os arquivos nessa estratégia? Além de possuírem material audiovisual, podem 

oferecer seus espaços para fruição desse tipo de acervo, contribuindo para divulgação da 

instituição. 

Os acervos dos arquivos também podem contribuir para a realização da estratégia 

3.6.7, que é criar enciclopédias culturais, bancos de informação e sistemas de 
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compartilhamento de arquivos culturais e artísticos para a internet. O objetivo é a distribuição 

de imagens, áudios, conteúdos e informações qualificados. 

O capítulo IV do anexo do PNC versa sobre o relacionamento entre o 

desenvolvimento sustentável e a cultura. Esta é vista como geradora de riqueza, trabalho e 

renda, também sendo relacionada ao meio ambiente e ao turismo cultural. A tônica neste 

capítulo são as estratégias de desenvolvimento sustentável e o relacionamento da cultura com 

ecologia e turismo, não existindo menção a documentos ou acervos de instituições 

arquivísticas.  

O capítulo V do anexo do Plano diz respeito à participação social e ao dialogo sobre 

cultura com a sociedade civil. Os cidadãos e profissionais ligados à cultura são estimulados a 

apresentar suas necessidades e demandas, sendo também responsáveis na avaliação das 

diretrizes e metas do Plano. 

Nesta seção também não encontramos menção direta ao termo “arquivo”. Mais uma 

vez sentimos falta de sua inclusão numa estratégia do PNC. No ponto 5.1.3, objetiva-se 

potencializar espaços culturais como bibliotecas, museus, cinemas, centros culturais e sítios 

do patrimônio cultural como canais de comunicação com os cidadãos e os consumidores 

culturais. Por que não identificar os arquivos dentre esses espaços culturais? A não menção 

dos arquivos nesta estratégia contribui ainda mais para a já conhecida invisibilidade social 

dessas instituições perante a sociedade. 

Uma das estratégias mais importantes do último capítulo do PNC é realizar pelo 

menos a cada quatro anos a Conferência Nacional de Cultura, evento que envolve a 

participação da sociedade civil, gestores públicos e privados, organizações e instituições 

culturais. Sabemos que antes da Conferência Nacional existem as pré-conferencias setoriais 

de cultura, e a Setorial de Arquivos é uma delas. Seria adequado que essa setorial se 

organizasse para discussões e formalizasse os frutos dessas discussões em documentos para 

publicação de suas resoluções. 

 

4.4.1 – Comparações entre o texto do PNC e o texto produzido pela Setorial de Arquivos 

 

Como já mencionamos, um documento produzido pela Setorial de Arquivos nas Pré-

Conferências Setoriais está disponível no blog Cultura Digital. A partir desse documento, 

procuramos fazer algumas comparações entre o que foi proposto pela comunidade arquivística 

reunida na Setorial de Arquivos e o que realmente foi contemplado no texto do PNC. 
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O documento da Setorial de Arquivos está dividido em cinco grandes eixos 

estratégicos, cada qual com suas diretrizes.  

No eixo I, o grande objetivo é dar visibilidade às instituições arquivísticas públicas e 

privadas, afirmando-as como instituições culturais e com direito à participação na política 

cultural brasileira. Suas diretrizes giram em torno da construção de projetos de educação 

patrimonial que envolvam os arquivos, dando o devido reconhecimento à importância do 

patrimônio documental arquivístico como produção simbólica de diversos atores sociais 

brasileiros; fomento à produção de bancos de dados com informações arquivísticas e 

disponibilização para o público de documentos digitalizados; ampliação da articulação do 

segmento Arquivo, fazendo-o, como instância colegiada, definidor de políticas para o 

segmento Arquivo; ampliação das capacidades de uso dos arquivos, produzindo novas 

significações para o documento arquivístico no campo das artes. 

Pelo texto do PNC, podemos identificar os arquivos como instituições culturais, posto 

que são reconhecidos como instituições com acervos de interesse público, ligados à memória 

e às identidades brasileiras, ou seja, são instituições detentoras de parcelas do patrimônio 

cultural do país. Entretanto, não fica clara uma participação maior dos arquivos na política 

cultural brasileira, como objetivada pelo documento da Setorial de Arquivos. Na verdade, não 

se especifica, no PNC, como se dará a participação de nenhuma instituição na política 

cultural, ficando óbvio que serão necessários outros dispositivos legais que regulamentem 

certas questões fundamentais do Plano. 

Sobre a questão de se envolver os arquivos em projetos de educação patrimonial, não 

fica clara a participação dos arquivos, pois, apesar do Plano prever ações de educação 

patrimonial, os arquivos não são citados enquanto contribuintes para essa estratégia. Sobre a 

produção de banco de dados com informações arquivísticas e digitalização de documentos, o 

PNC prevê, como já mencionamos, esse tipo de projeto, o que se encontra em consonância 

com os anseios da Setorial de Arquivo. 

Não encontramos no texto do PNC qualquer menção a tornar o segmento Arquivo uma 

instancia definidora de políticas para o setor. Não há qualquer menção ao Conselho Nacional 

de Arquivos (CONARQ), por exemplo. O que existe no PNC é o objetivo de fortalecer as 

Setoriais da cultura, mas não se explicita como isso se dará, nem como será o relacionamento 

do MinC com os órgãos específicos de cada Setorial. 

O objetivo do eixo II é ampliar o entendimento sobre o arquivo municipal. Suas 

diretrizes giram em tornos de projetos de estruturação dos arquivos municipais e dos fundos 

arquivísticos, relacionando-os com a comunidade local. Outra diretriz dentro desse eixo, 
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muito importante como política geral para o setor de Arquivos, é a intenção de criar uma 

coordenação geral de arquivos junto ao MinC. Essa diretriz talvez seja a principal estratégia 

encontrada para se realizar efetivamente uma conexão entre a Setorial e a área de cultura. 

Sobre os arquivos municipais, já foi citado que não há no PNC qualquer estratégia que 

envolva os arquivos municipais, sendo curioso o fato existir a intenção de se implantarem, em 

todos os municípios brasileiros, bibliotecas e museus, como instituições voltadas para a 

história das cidades, mas os arquivos foram esquecidos. Sobre a intenção da Setorial de 

Arquivos em se criar uma coordenação geral de arquivos junto ao MinC, também não existe 

nenhuma estratégia no Plano que aluda a esse objetivo. Aliás, não existe nenhuma resolução 

no PNC que indique a cooperação entre algum órgão especifico ligado a uma Setorial e o 

MinC. 

No eixo III a grande estratégia é a preservação dos documentos arquivísticos, vistos 

como integrantes do patrimônio cultural que devem ser passados às próximas gerações. Suas 

diretrizes versam sobre a implantação de programas de gestão de documentos, para 

racionalização da produção e do uso, e de conservação preventiva de acervos arquivísticos. 

Identificamos no PNC a intenção de se realizar financiamento de programas de 

preservação preventiva em acervos, entre os quais acervos arquivísticos, mas não 

encontramos nenhuma menção à gestão de documentos públicos, talvez porque a intenção 

seja a de preservação de obras de valor histórico. Ou seja, o Plano de maneira geral encara os 

arquivos enquanto acervos históricos. Seu valor para a cultura é seu valor histórico. 

No eixo IV, percebe-se que o grande objetivo é propor estratégias de articulação entre 

políticas de cultura e políticas de arquivo. Suas diretrizes são relacionadas ao apoio e 

financiamento governamental específicos para o segmento Arquivo e investimentos em 

recursos humanos e tecnológicos para a área, com o propósito de ampliar projetos culturais 

voltados para arquivos, além de organização e preservação de seus acervos. 

Como já dissemos, não existe no PNC uma estratégia que oriente a articulação entre as 

políticas culturais e as políticas de arquivo. São mencionadas as políticas de educação, 

comunicação, meio ambiente e outras, mas nada em relação a políticas arquivísticas e de 

informação. São previstos no Plano investimentos em recursos humanos e tecnológicos para 

instituições como arquivos, bibliotecas e museus, entretanto não se explicita como se darão 

tais investimentos nem as parcerias feitas para que isso aconteça.  

A grande estratégia do eixo V é ampliar a participação dos arquivos nas políticas 

voltadas para o fortalecimento do Estado e de sua inclusão no campo da cultura. As diretrizes 

giram em torno da inserção dos arquivos nos sistemas nacional, estaduais e municipais de 
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cultura; promoção de cooperação entre Conselhos de Cultura (várias instâncias) e Conselhos 

de Arquivos (várias instâncias); inclusão do segmento Arquivo como provedor de informação 

para o SNIIC; criação de redes de informações arquivísticas, numa articulação entre o 

Conselho Nacional de Arquivos (CONARQ) e o MinC. 

Não fica clara no texto do PNC a participação das instituições arquivísticas no campo 

da cultura. Essas instituições são mencionadas enquanto instituições culturais, mas não há um 

destaque em como se dará sua participação. Também não existe nenhuma menção sobre 

inserir os arquivos nos sistemas nacional, estaduais e municipais de cultura, tão pouco a 

colaboração entre os Conselhos de Arquivo e os Conselhos de Cultura. É óbvio que as 

informações arquivísticas teriam muito a contribuir na construção da plataforma de dados do 

SNIIC, mas não existe qualquer esclarecimento, no PNC, sobre quais instituições poderão 

ajudar na construção dessa plataforma. A criação de redes de informações arquivísticas são 

previstas no Plano, em conjunto com as informações de outras instituições como as 

bibliotecas e os museus, não havendo, entretanto, uma menção a articulação entre o 

CONARQ e o MinC. 

O que podemos constatar é que somente pequena parcela dos objetivos da Setorial de 

Arquivos foi contemplada no PNC, e que a maioria desses objetivos poderiam ser alcançados 

se houvesse pelo menos uma previsão no Plano de comunicação entre o CONARQ e o MinC. 

O que se percebe é que não existe uma relação entre as políticas culturais e as políticas de 

arquivo.  

Pela leitura do PNC nos parece que, no entendimento da área cultural, os arquivos são 

considerados enquanto repositórios de obras históricas, o que os aproxima dos museus e das 

bibliotecas. Falta um entendimento maior sobre as funções e reais atribuições de cada um 

desses espaços de guarda de acervos. Entretanto, fica demasiado claro que museus e 

bibliotecas possuem ainda assim uma maior visibilidade social se comparados aos arquivos, 

são instituições onde há uma presença maior de marketing cultural. 
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5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Apesar da escassez de bibliografia sobre a temática dos arquivos e suas relações com 

os valores culturais dos documentos no Brasil, consideramos que alguns comentários já 

podem ser feitos baseados no que foi exposto ao longo dessa pesquisa e da análise do Plano 

Nacional de Cultura (PNC) de 2010.  

Vimos que é reconhecido na literatura e na legislação brasileiras que os arquivos 

possuem uma função social que vai além de suas capacidades informacionais, de 

comprovação de direitos e obrigações e de ateste das atividades realizadas pelo organismo 

administrativo que os produziu. Essa função social está ligada a um direito fundamental do 

cidadão, que é o direito à cultura (que passa pelo direito de produzir cultura, de acesso aos 

bens culturais, de participar das decisões culturais e de receber formação cultural). 

Nossos objetivos durante essa pesquisa foram compreender, através da análise do 

Plano Nacional de Cultura de 2010, como os arquivos estão sendo relacionados ao direito à 

cultura no país, qual o seu lugar no conjunto do patrimônio cultural brasileiro e se estão sendo 

contemplados de maneira satisfatória na atual política cultural do Brasil, dado que o referido 

Plano encontra-se em vigência.  

O maior destaque do PNC é a proposta de ser um macro plano de cultura para o Brasil, 

setor que há muito tempo vem sendo relegado a segundo plano nas políticas públicas do país. 

Lamentável constatar que a meta governamental de 1% do orçamento nacional para a cultura 

não ter ainda sido atingida. Outro ponto positivo do Plano é o reconhecimento da diversidade 

cultural do país e do descaso histórico do Estado brasileiro para com algumas expressões 

culturais do Brasil, como elementos da cultura afro-brasileira, indígena e de gênero. Também 

se destaca no PNC a previsão de participação de todos os entes federados na construção de 

uma política de cultura para o país. 

Entretanto, apesar de se definir enquanto um plano balizador e a partir do qual muitos 

outros planos específicos de cada área da cultura se desdobrarão, não fica claro em seu texto 

como essas áreas, entre elas a de arquivos, devem se organizar para formular suas próprias 

demandas, ou seja, não são oferecidos no Plano subsídios para a organização de cada Setorial 

da cultura. 

O que falta ao texto do PNC é uma maior explicação sobre como se dará o 

relacionamento das políticas culturais com outras políticas públicas, como a política de 

arquivos, por exemplo. O plano fala em fortalecimento das setoriais da cultura, mas não 

informa os dispositivos para que isso ocorra. 
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As políticas de arquivo não aparecem sequer citadas no PNC, como aparecem as de 

educação, comunicação e de meio ambiente. Infelizmente, como vimos no terceiro capítulo de 

nosso trabalho, as políticas de arquivos são previstas em legislação, mas não foram 

implantadas. O tão falado sistema nacional de arquivos não existe. Percebemos que a própria 

área de arquivos no Brasil é dispersa e não conseguiu ainda formular de forma sistemática 

suas demandas mais básicas. Muitos membros da comunidade arquivística ainda têm 

dificuldades em enxergar os arquivos enquanto instituições culturais, com papel ativo no 

exercício do direito à cultura.  

A dificuldade de reunião e deliberação da Setorial de Arquivos é tão grande que, no 

momento de realização das Pré-Conferencias setoriais, preparação para a II Conferencia 

Nacional de Cultura em 2010, onde seriam aprovados os textos das Setoriais, a Setorial de 

Arquivos não conseguiu reunir um número representativo de participantes para redigir seu 

documento final. O documento aprovado não teve a participação da comunidade arquivística 

do país como um todo. Outro fato curioso é que a Pré-Conferencia de Arquivos aconteceu na 

Fundação Casa de Rui Barbosa, instituição subordinada ao MinC, e não no Arquivo Nacional 

ou em  qualquer outro local que tivesse algum tipo de relação com o CONARQ, que é o órgão 

responsável pela política de arquivos do Brasil. Infelizmente não possuímos indícios de que o 

CONARQ, enquanto autoridade maior definidora de políticas para o setor, tenha participado 

das discussões para definir estratégias para os arquivos a serem contempladas no PNC. 

Apesar das poucas menções aos arquivos no Plano, percebemos que se reconhece que 

os acervos guardados por essas instituições possuem valor cultural, mas não fica claro como 

essas instituições estão relacionadas com o direito à cultura. Os arquivos não são tão 

identificados enquanto espaços culturais, no sentido de fruição de bens culturais, quanto são 

as bibliotecas, os museus, os cinemas e os teatros. Não está claro no texto do PNC a utilidade 

dos arquivos para a sociedade, não há uma meta de divulgação dos serviços oferecidos por 

essas instituições, o que nos faz questionar se o documento não conseguiu superar a situação 

de invisibilidade dos arquivos.  

Ao não definir mecanismos de marketing e divulgação das instituições arquivísticas 

enquanto instituições de cultura para a sociedade civil, o Plano acaba por confirmar a 

invisibilidade social desses locais e reforçar a atenção majoritária dada a instituições de maior 

prestígio e visibilidade social, como museus e bibliotecas. Não são previstos no PNC 

mecanismos educacionais que possam reverter a imagem estereotipada que os arquivos têm 

na sociedade, constantemente vistos como espaços que preservam papéis velhos, que servem 
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somente à pesquisa erudita. Ou seja, pela leitura do Plano, os arquivos parecem ainda não 

terem superado a condição de instituições periféricas de cultura. 

Fala-se muito em investimentos financeiros para instituições culturais, entre elas os 

arquivos, e digitalização e disponibilização de acervos na internet, mas não fica claro como 

esses investimentos acontecerão. Também não se menciona a gestão de documentos, que é 

imprescindível para a organização e a difusão dos acervos. Neste sentido, percebemos a 

importância de se articular as políticas de cultura com as políticas de arquivo. Para receberem 

investimentos financeiros, os arquivos precisam estar com seus fundos organizados e com 

instrumentos de descrição que permitam o conhecimento e as potencialidades dos acervos. É 

preciso conhecer os acervos brasileiros, que infelizmente constatamos estarem dispersos pelo 

território nacional, não havendo comunicação e integração entre as instituições detentoras 

desses acervos, além dos descasos que sofrem por parte do Poder Público. 

A ideia geral que temos pela leitura do PNC é a de que a cultura vem sendo concebida 

no país pela sua ligação ao patrimônio cultural brasileiro. E os arquivos, enquanto instituições 

relacionadas à memória e à identidade nacional, encontram-se muito mais ligados à questão 

do patrimônio do que outras referentes à cultura, como o direito à cultura. 

Diante de todas essas análises, concluímos que os arquivos estão configurados na atual 

política cultural enquanto instituições culturais, principalmente relacionadas ao patrimônio 

cultural da nação. São reconhecidos como instrumentos culturais, mas não há clareza quanto a 

suas contribuições para o exercício de um direito fundamental dos cidadãos brasileiros, o 

direito à cultura, previsto na Constituição de 1988. Ou seja, os arquivos são considerados 

instituições de cultura, mas suas funções culturais não são explicitadas, suas utilidades não 

são identificadas. Infelizmente não são contemplados de maneira satisfatória no PNC, que 

deixa de lado o principal anseio da comunidade arquivística, que é a transformação da 

situação de marginalidade que se encontram os arquivos brasileiros. 

Esperamos que o Plano tenha sido pelo menos uma ação inicial no sentido de se 

democratizar a cultura no Brasil, e que instituições como os arquivos possam contribuir de 

maneira mais direta e eficaz para isso. 
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ANEXO A – LEI Nº 12.343/10 

Presidência da República 

Casa Civil 
Subchefia para Assuntos Jurídicos 

LEI Nº 12.343, DE 2 DE DEZEMBRO DE 2010. 

 
Institui o Plano Nacional de Cultura - PNC, cria o 
Sistema Nacional de Informações e Indicadores 
Culturais - SNIIC e dá outras providências. 

          O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e 

eu sanciono a seguinte Lei:  

CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Art. 1
o
  Fica aprovado o Plano Nacional de Cultura, em conformidade com o § 3

o
 do art. 215 da 

Constituição Federal, constante do Anexo, com duração de 10 (dez) anos e regido pelos seguintes 
princípios:  

I - liberdade de expressão, criação e fruição;  

II - diversidade cultural;  

III - respeito aos direitos humanos;  

IV - direito de todos à arte e à cultura;  

V - direito à informação, à comunicação e à crítica cultural;  

VI - direito à memória e às tradições;  

VII - responsabilidade socioambiental;  

VIII - valorização da cultura como vetor do desenvolvimento sustentável;  

IX - democratização das instâncias de formulação das políticas culturais;  

X - responsabilidade dos agentes públicos pela implementação das políticas culturais;  

XI - colaboração entre agentes públicos e privados para o desenvolvimento da economia da 
cultura;   

XII - participação e controle social na formulação e acompanhamento das políticas culturais.  

Art. 2
o
  São objetivos do Plano Nacional de Cultura:  

I - reconhecer e valorizar a diversidade cultural, étnica e regional brasileira;  

II - proteger e promover o patrimônio histórico e artístico, material e imaterial;  

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.343-2010?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art215§3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art215§3
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III - valorizar e difundir as criações artísticas e os bens culturais;  

IV - promover o direito à memória por meio dos museus, arquivos e coleções;  

V - universalizar o acesso à arte e à cultura;  

VI - estimular a presença da arte e da cultura no ambiente educacional;  

VII - estimular o pensamento crítico e reflexivo em torno dos valores simbólicos;  

VIII - estimular a sustentabilidade socioambiental;  

IX - desenvolver a economia da cultura, o mercado interno, o consumo cultural e a exportação 
de bens, serviços e conteúdos culturais;  

X - reconhecer os saberes, conhecimentos e expressões tradicionais e os direitos de seus 
detentores;  

XI - qualificar a gestão na área cultural nos setores público e privado;  

XII - profissionalizar e especializar os agentes e gestores culturais;  

XIII - descentralizar a implementação das políticas públicas de cultura;  

XIV - consolidar processos de consulta e participação da sociedade na formulação das 
políticas culturais;  

XV - ampliar a presença e o intercâmbio da cultura brasileira no mundo contemporâneo;  

XVI - articular e integrar sistemas de gestão cultural.  

CAPÍTULO II 

DAS ATRIBUIÇÕES DO PODER PÚBLICO 

Art. 3
o
  Compete ao poder público, nos termos desta Lei:  

I - formular políticas públicas e programas que conduzam à efetivação dos objetivos, diretrizes 
e metas do Plano;  

II - garantir a avaliação e a mensuração do desempenho do Plano Nacional de Cultura e 
assegurar sua efetivação pelos órgãos responsáveis;  

III - fomentar a cultura de forma ampla, por meio da promoção e difusão, da realização de 
editais e seleções públicas para o estímulo a projetos e processos culturais, da concessão de apoio 
financeiro e fiscal aos agentes culturais, da adoção de subsídios econômicos, da implantação 
regulada de fundos públicos e privados, entre outros incentivos, nos termos da lei;  

IV - proteger e promover a diversidade cultural, a criação artística e suas manifestações e as 
expressões culturais, individuais ou coletivas, de todos os grupos étnicos e suas derivações sociais, 
reconhecendo a abrangência da noção de cultura em todo o território nacional e garantindo a 
multiplicidade de seus valores e formações;  

V - promover e estimular o acesso à produção e ao empreendimento cultural; a circulação e o 
intercâmbio de bens, serviços e conteúdos culturais; e o contato e a fruição do público com a arte e a 
cultura de forma universal;  
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VI - garantir a preservação do patrimônio cultural brasileiro, resguardando os bens de natureza 
material e imaterial, os documentos históricos, acervos e coleções, as formações urbanas e rurais, as 
línguas e cosmologias indígenas, os sítios arqueológicos pré-históricos e as obras de arte, tomados 
individualmente ou em conjunto, portadores de referência aos valores, identidades, ações e memórias 
dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira;  

VII - articular as políticas públicas de cultura e promover a organização de redes e consórcios 
para a sua implantação, de forma integrada com as políticas públicas de educação, comunicação, 
ciência e tecnologia, direitos humanos, meio ambiente, turismo, planejamento urbano e cidades, 
desenvolvimento econômico e social, indústria e comércio, relações exteriores, dentre outras;  

VIII - dinamizar as políticas de intercâmbio e a difusão da cultura brasileira no exterior, 
promovendo bens culturais e criações artísticas brasileiras no ambiente internacional; dar suporte à 
presença desses produtos nos mercados de interesse econômico e geopolítico do País;  

IX - organizar instâncias consultivas e de participação da sociedade para contribuir na 
formulação e debater estratégias de execução das políticas públicas de cultura;  

X - regular o mercado interno, estimulando os produtos culturais brasileiros com o objetivo de 
reduzir desigualdades sociais e regionais, profissionalizando os agentes culturais, formalizando o 
mercado e qualificando as relações de trabalho na cultura, consolidando e ampliando os níveis de 
emprego e renda, fortalecendo redes de colaboração, valorizando empreendimentos de economia 
solidária e controlando abusos de poder econômico;  

XI - coordenar o processo de elaboração de planos setoriais para as diferentes áreas artísticas, 
respeitando seus desdobramentos e segmentações, e também para os demais campos de 
manifestação simbólica identificados entre as diversas expressões culturais e que reivindiquem a sua 
estruturação nacional;  

XII - incentivar a adesão de organizações e instituições do setor privado e entidades da 
sociedade civil às diretrizes e metas do Plano Nacional de Cultura por meio de ações próprias, 
parcerias, participação em programas e integração ao Sistema Nacional de Informações e 
Indicadores Culturais - SNIIC.  

§ 1
o
  O Sistema Nacional de Cultura - SNC, criado por lei específica, será o principal 

articulador federativo do PNC, estabelecendo mecanismos de gestão compartilhada entre os entes 
federados e a sociedade civil.  

§ 2
o
  A vinculação dos Estados, Distrito Federal e Municípios às diretrizes e metas do Plano 

Nacional de Cultura far-se-á por meio de termo de adesão voluntária, na forma do regulamento.  

§ 3
o
  Os entes da Federação que aderirem ao Plano Nacional de Cultura deverão elaborar os 

seus planos decenais até 1 (um) ano após a assinatura do termo de adesão voluntária.  

§ 4
o
  O Poder Executivo federal, observados os limites orçamentários e operacionais, poderá 

oferecer assistência técnica e financeira aos entes da federação que aderirem ao Plano, nos termos 
de regulamento.   

§ 5
o
  Poderão colaborar com o Plano Nacional de Cultura, em caráter voluntário, outros entes, 

públicos e privados, tais como empresas, organizações corporativas e sindicais, organizações da 
sociedade civil, fundações, pessoas físicas e jurídicas que se mobilizem para a garantia dos 
princípios, objetivos, diretrizes e metas do PNC, estabelecendo termos de adesão específicos.  

§ 6
o
  O Ministério da Cultura exercerá a função de coordenação executiva do Plano Nacional 

de Cultura - PNC, conforme esta Lei, ficando responsável pela organização de suas instâncias, pelos 
termos de adesão, pela implantação do Sistema Nacional de Informações e Indicadores Culturais - 
SNIIC, pelo estabelecimento de metas, pelos regimentos e demais especificações necessárias à sua 
implantação.  
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CAPÍTULO III 

DO FINANCIAMENTO 

Art. 4
o
  Os planos plurianuais, as leis de diretrizes orçamentárias e as leis orçamentárias da 

União e dos entes da federação que aderirem às diretrizes e metas do Plano Nacional de Cultura 
disporão sobre os recursos a serem destinados à execução das ações constantes do Anexo desta 
Lei.  

Art. 5
o
  O Fundo Nacional de Cultura, por meio de seus fundos setoriais, será o principal 

mecanismo de fomento às políticas culturais.  

Art. 6
o
  A alocação de recursos públicos federais destinados às ações culturais nos Estados, 

no Distrito Federal e nos Municípios deverá observar as diretrizes e metas estabelecidas nesta Lei.  

Parágrafo único.  Os recursos federais transferidos aos Estados, ao Distrito Federal e aos 
Municípios deverão ser aplicados prioritariamente por meio de Fundo de Cultura, que será 
acompanhado e fiscalizado por Conselho de Cultura, na forma do regulamento.  

Art. 7
o
  O Ministério da Cultura, na condição de coordenador executivo do Plano Nacional de 

Cultura, deverá estimular a diversificação dos mecanismos de financiamento para a cultura de forma 
a atender os objetivos desta Lei e elevar o total de recursos destinados ao setor para garantir o seu 
cumprimento.  

CAPÍTULO IV 

DO SISTEMA DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO 

Art. 8
o
  Compete ao Ministério da Cultura monitorar e avaliar periodicamente o alcance das 

diretrizes e eficácia das metas do Plano Nacional de Cultura com base em indicadores nacionais, 
regionais e locais que quantifiquem a oferta e a demanda por bens, serviços e conteúdos, os níveis 
de trabalho, renda e acesso da cultura, de institucionalização e gestão cultural, de desenvolvimento 
econômico-cultural e de implantação sustentável de equipamentos culturais.  

Parágrafo único.  O processo de monitoramento e avaliação do PNC contará com a 
participação do Conselho Nacional de Política Cultural, tendo o apoio de especialistas, técnicos e 
agentes culturais, de institutos de pesquisa, de universidades, de instituições culturais, de 
organizações e redes socioculturais, além do apoio de outros órgãos colegiados de caráter consultivo, 
na forma do regulamento.  

Art. 9
o
  Fica criado o Sistema Nacional de Informações e Indicadores Culturais - SNIIC, com os 

seguintes objetivos:  

I - coletar, sistematizar e interpretar dados, fornecer metodologias e estabelecer parâmetros à 
mensuração da atividade do campo cultural e das necessidades sociais por cultura, que permitam a 
formulação, monitoramento, gestão e avaliação das políticas públicas de cultura e das políticas 
culturais em geral, verificando e racionalizando a implementação do PNC e sua revisão nos prazos 
previstos;  

II - disponibilizar estatísticas, indicadores e outras informações relevantes para a 
caracterização da demanda e oferta de bens culturais, para a construção de modelos de economia e 
sustentabilidade da cultura, para a adoção de mecanismos de indução e regulação da atividade 
econômica no campo cultural, dando apoio aos gestores culturais públicos e privados;  

III - exercer e facilitar o monitoramento e avaliação das políticas públicas de cultura e das 
políticas culturais em geral, assegurando ao poder público e à sociedade civil o acompanhamento do 
desempenho do PNC.  
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Art. 10.  O Sistema Nacional de Informações e Indicadores Culturais - SNIIC terá as seguintes 
características:  

I - obrigatoriedade da inserção e atualização permanente de dados pela União e pelos 
Estados, Distrito Federal e Municípios que vierem a aderir ao Plano;  

II - caráter declaratório;  

III - processos informatizados de declaração, armazenamento e extração de dados;  

IV - ampla publicidade e transparência para as informações declaradas e sistematizadas, 
preferencialmente em meios digitais, atualizados tecnologicamente e disponíveis na rede mundial de 
computadores.  

§ 1
o
  O declarante será responsável pela inserção de dados no programa de declaração e pela 

veracidade das informações inseridas na base de dados.  

§ 2
o
  As informações coletadas serão processadas de forma sistêmica e objetiva e deverão 

integrar o processo de monitoramento e avaliação do PNC.  

§ 3
o
  O Ministério da Cultura poderá promover parcerias e convênios com instituições 

especializadas na área de economia da cultura, de pesquisas socioeconômicas e demográficas para 
a constituição do Sistema Nacional de Informações e Indicadores Culturais - SNIIC.  

CAPÍTULO V 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 11.  O Plano Nacional de Cultura será revisto periodicamente, tendo como objetivo a 
atualização e o aperfeiçoamento de suas diretrizes e metas.  

Parágrafo único.  A primeira revisão do Plano será realizada após 4 (quatro) anos da 
promulgação desta Lei, assegurada a participação do Conselho Nacional de Política Cultural - CNPC 
e de ampla representação do poder público e da sociedade civil, na forma do regulamento.  

Art. 12.  O processo de revisão das diretrizes e estabelecimento de metas para o Plano 
Nacional de Cultura - PNC será desenvolvido pelo Comitê Executivo do Plano Nacional de Cultura.  

§ 1
o
  O Comitê Executivo será composto por membros indicados pelo Congresso Nacional e 

pelo Ministério da Cultura, tendo a participação de representantes do Conselho Nacional de Política 
Cultural - CNPC, dos entes que aderirem ao Plano Nacional de Cultura - PNC e do setor cultural.  

§ 2
o
  As metas de desenvolvimento institucional e cultural para os 10 (dez) anos de vigência do 

Plano serão fixadas pela coordenação executiva do Plano Nacional de Cultura - PNC a partir de 
subsídios do Sistema Nacional de Informações e Indicadores Culturais - SNIIC e serão publicadas em 
180 (cento e oitenta) dias a partir da entrada em vigor desta Lei.  

Art. 13.  A União e os entes da federação que aderirem ao Plano deverão dar ampla 
publicidade e transparência ao seu conteúdo, bem como à realização de suas diretrizes e metas, 
estimulando a transparência e o controle social em sua implementação.  

Art. 14.  A Conferência Nacional de Cultura e as conferências setoriais serão realizadas pelo 
Poder Executivo federal, enquanto os entes que aderirem ao PNC ficarão responsáveis pela 
realização de conferências no âmbito de suas competências para o debate de estratégias e o 
estabelecimento da cooperação entre os agentes públicos e a sociedade civil para a implementação 
do Plano Nacional de Cultura - PNC.  
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Parágrafo único.  Fica sob responsabilidade do Ministério da Cultura a realização da 
Conferência Nacional de Cultura e de conferências setoriais, cabendo aos demais entes federados a 
realização de conferências estaduais e municipais para debater estratégias e estabelecer a 
cooperação entre os agentes públicos e da sociedade civil para a implantação do PNC e dos demais 
planos.  

Art. 15.  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.  

Brasília,  2  de dezembro de 2010; 189
o
 da Independência e 122

o
 da República.  

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 

Guido Mantega 

João Luiz Silva Ferreira   

Este texto não substitui o publicado no DOU de 3.12.2010. 

ANEXO 

PLANO NACIONAL DE CULTURA: 

DIRETRIZES, ESTRATÉGIAS E AÇÕES 

CAPÍTULO I – DO ESTADO 
FORTALECER A FUNÇÃO DO ESTADO  

NA INSTITUCIONALIZAÇÃO DAS POLÍTICAS CULTURAIS 
INTENSIFICAR O PLANEJAMENTO DE PROGRAMAS  

E AÇÕES VOLTADAS AO CAMPO CULTURAL 
CONSOLIDAR A EXECUÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA CULTURA 

O Plano Nacional de Cultura está voltado ao estabelecimento de princípios, objetivos, políticas, 
diretrizes e metas para gerar condições de atualização, desenvolvimento e preservação das artes e 
das expressões culturais, inclusive aquelas até então desconsideradas pela ação do Estado no País.  

O Plano reafirma uma concepção ampliada de cultura, entendida como fenômeno social e 
humano de múltiplos sentidos. Ela deve ser considerada em toda a sua extensão antropológica, 
social, produtiva, econômica, simbólica e estética.  

O Plano ressalta o papel regulador, indutor e fomentador do Estado, afirmando sua missão de 
valorizar, reconhecer, promover e preservar a diversidade cultural existente no Brasil.  

Aos governos e suas instituições cabem a formulação de políticas públicas, diretrizes e 
critérios, o planejamento, a implementação, o acompanhamento, a avaliação, o monitoramento e a 
fiscalização das ações, projetos e programas na área cultural, em diálogo com a sociedade civil.  

O Sistema Nacional de Cultura - SNC, criado por lei específica, e o Sistema Nacional de 
Informações e Indicadores Culturais - SNIIC orientarão a instituição de marcos legais e instâncias de 
participação social, o desenvolvimento de processos de avaliação pública, a adoção de mecanismos 
de regulação e indução do mercado e da economia da cultura, assim como a territorialização e a 
nacionalização das políticas culturais.  

Compete ao Estado:  

• FORMULAR POLÍTICAS PÚBLICAS, identificando as áreas estratégicas de nosso 
desenvolvimento sustentável e de nossa inserção geopolítica no mundo contemporâneo, fazendo 
confluir vozes e respeitando os diferentes agentes culturais, atores sociais, formações humanas e 
grupos étnicos.  
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• QUALIFICAR A GESTÃO CULTURAL, otimizando a alocação dos recursos públicos e 
buscando a complementaridade com o investimento privado, garantindo a eficácia e a eficiência, bem 
como o atendimento dos direitos e a cobrança dos deveres, aumentando a racionalização dos 
processos e dos sistemas de governabilidade, permitindo maior profissionalização e melhorando o 
atendimento das demandas sociais.  

• FOMENTAR A CULTURA de forma ampla, estimulando a criação, produção, circulação, 
promoção, difusão, acesso, consumo, documentação e memória, também por meio de subsídios à 
economia da cultura, mecanismos de crédito e financiamento, investimento por fundos públicos e 
privados, patrocínios e disponibilização de meios e recursos.  

• PROTEGER E PROMOVER A DIVERSIDADE CULTURAL, reconhecendo a complexidade e 
abrangência das atividades e valores culturais em todos os territórios, ambientes e contextos 
populacionais, buscando dissolver a hierarquização entre alta e baixa cultura, cultura erudita, popular 
ou de massa, primitiva e civilizada, e demais discriminações ou preconceitos.  

• AMPLIAR E PERMITIR O ACESSO compreendendo a cultura a partir da ótica dos direitos e 
liberdades do cidadão, sendo o Estado um instrumento para efetivação desses direitos e garantia de 
igualdade de condições, promovendo a universalização do acesso aos meios de produção e fruição 
cultural, fazendo equilibrar a oferta e a demanda cultural, apoiando a implantação dos equipamentos 
culturais e financiando a programação regular destes.  

• PRESERVAR O PATRIMÔNIO MATERIAL E IMATERIAL, resguardando bens, documentos, 
acervos, artefatos, vestígios e sítios, assim como as atividades, técnicas, saberes, linguagens e 
tradições que não encontram amparo na sociedade e no mercado, permitindo a todos o cultivo da 
memória comum, da história e dos testemunhos do passado.  

• AMPLIAR A COMUNICAÇÃO E POSSIBILITAR A TROCA ENTRE OS DIVERSOS 
AGENTES CULTURAIS, criando espaços, dispositivos e condições para iniciativas compartilhadas, o 
intercâmbio e a cooperação, aprofundando o processo de integração nacional, absorvendo os 
recursos tecnológicos, garantindo as conexões locais com os fluxos culturais contemporâneos e 
centros culturais internacionais, estabelecendo parâmetros para a globalização da cultura.  

• DIFUNDIR OS BENS, CONTEÚDOS E VALORES oriundos das criações artísticas e das 
expressões culturais locais e nacionais em todo o território brasileiro e no mundo, assim como 
promover o intercâmbio e a interação desses com seus equivalentes estrangeiros, observando os 
marcos da diversidade cultural para a exportação de bens, conteúdos, produtos e serviços culturais.  

• ESTRUTURAR E REGULAR A ECONOMIA DA CULTURA, construindo modelos 
sustentáveis, estimulando a economia solidária e formalizando as cadeias produtivas, ampliando o 
mercado de trabalho, o emprego e a geração de renda, promovendo o equilíbrio regional, a isonomia 
de competição entre os agentes, principalmente em campos onde a cultura interage com o mercado, 
a produção e a distribuição de bens e conteúdos culturais internacionalizados.  

São fundamentais para o exercício da função do Estado:  

• o compartilhamento de responsabilidades e a cooperação entre os entes federativos;  

• a instituição e atualização de marcos legais;  

• a criação de instâncias de participação da sociedade civil;  

• a cooperação com os agentes privados e as instituições culturais;  

• a relação com instituições universitárias e de pesquisa;  

• a disponibilização de informações e dados qualificados;  
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• a territorialização e a regionalização das políticas culturais;  

• a atualização dos mecanismos de fomento, incentivo e financiamento à atividade cultural;  

• a construção de estratégias culturais de internacionalização e de integração em blocos 
geopolíticos e mercados globais.  

ESTRATÉGIAS E AÇÕES  

1.1  Fortalecer a gestão das políticas públicas para a cultura, por meio da ampliação das 
capacidades de planejamento e execução de metas, a articulação das esferas dos poderes públicos, 
o estabelecimento de redes institucionais das três esferas de governo e a articulação com instituições 
e empresas do setor privado e organizações da sociedade civil.  

1.1.1  Consolidar a implantação do Sistema Nacional de Cultura - SNC como instrumento de 
articulação, gestão, informação, formação, fomento e promoção de políticas públicas de cultura com 
participação e controle da sociedade civil e envolvendo as três esferas de governo (federal, estadual 
e municipal). A implementação do Sistema Nacional de Cultura - SNC deve promover, nessas 
esferas, a constituição ou fortalecimento de órgãos gestores da cultura, conselhos de política cultural, 
conferências de cultura, fóruns, colegiados, sistemas setoriais de cultura, comissões intergestoras, 
sistemas de financiamento à cultura, planos e orçamentos participativos para a cultura, sistemas de 
informação e indicadores culturais e programas de formação na área da cultura. As diretrizes da 
gestão cultural serão definidas por meio das respectivas Conferências e Conselhos de Política 
Cultural, compostos por, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) de membros da sociedade civil, 
eleitos democraticamente. Os Órgãos Gestores devem apresentar periodicamente relatórios de 
gestão para avaliação nas instâncias de controle social do Sistema Nacional de Cultura - SNC.  

1.1.2  Apoiar iniciativas em torno da constituição de agendas, frentes e comissões 
parlamentares dedicadas a temas culturais, tais como a elevação de dotação orçamentária, o 
aprimoramento dos marcos legais, o fortalecimento institucional e o controle social.  

1.1.3  Descentralizar o atendimento do Ministério da Cultura no território nacional, sistematizar 
as ações de suas instituições vinculadas e fortalecer seus quadros institucionais e carreiras, 
otimizando o emprego de recursos e garantindo o exercício de suas competências.  

1.1.4  Consolidar a implantação do Sistema Nacional de Cultura - SNC, como instrumento de 
articulação para a gestão e profissionalização de agentes executores de políticas públicas de cultura, 
envolvendo a União, Estados, Distrito Federal, Municípios e sociedade civil.  

1.1.5  Atribuir a divisão de competências entre órgãos federais, estaduais e municipais, no 
âmbito do Sistema Nacional de Cultura - SNC, bem como das instâncias de formulação, 
acompanhamento e avaliação da execução de políticas públicas de cultura.  

1.1.6  Estimular a criação e instalação de secretarias municipais e estaduais de cultura em 
todo o território nacional, garantindo o atendimento das demandas dos cidadãos e a proteção dos 
bens e valores culturais.  

1.1.7  Estimular a constituição ou fortalecimento de órgãos gestores, conselhos consultivos, 
conferências, fóruns, colegiados e espaços de interlocução setorial, democráticos e transparentes, 
apoiando a ação dos fundos de fomento, acompanhando a implementação dos planos e, quando 
possível, criando gestão participativa dos orçamentos para a cultura.  

1.1.8  Estabelecer programas de cooperação técnica entre os entes da Federação para a 
elaboração de planos e do planejamento das políticas públicas, organizando consórcios e redes.  

1.1.9  Estabelecer sistemas de integração de equipamentos culturais e fomentar suas 
atividades e planos anuais, desenvolvendo metas qualitativas de aprimoramento e atualização de 
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seus modelos institucionais, de financiamento, de gestão e de atendimento ao público e elaborando 
programas para cada um dos seus focos setoriais de política pública.  

1.1.10  Aprimorar e ampliar os mecanismos de comunicação e de colaboração entre os órgãos 
e instituições públicos e organizações sociais e institutos privados, de modo a sistematizar 
informações, referências e experiências acumuladas em diferentes setores do governo, iniciativa 
privada e associações civis.  

1.1.11  Fortalecer as políticas culturais setoriais visando à universalização do acesso e 
garantia ao exercício do direito à cultura.  

1.2  Consolidar a implantação do Sistema Nacional de Informações e Indicadores Culturais - 
SNIIC como instrumento de acompanhamento, avaliação e aprimoramento da gestão e das políticas 
públicas de cultura.  

1.2.1  Estabelecer padrões de cadastramento, mapeamento e síntese das informações 
culturais, a fim de orientar a coleta pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios de dados 
relacionados à gestão, à formação, à produção e à fruição de obras, atividades e expressões 
artísticas e culturais.  

1.2.2  Estabelecer, no âmbito do Sistema Nacional de Informações e Indicadores Culturais - 
SNIIC, os indicadores de acompanhamento e avaliação deste Plano Nacional.  

1.2.3  Disseminar subsídios para formulação, implementação, gestão e avaliação das políticas 
culturais.  

1.2.4  Implantar uma instituição pública nacional de estudos e pesquisas culturais.  

1.3  Estimular a diversificação dos mecanismos de financiamento para a cultura e a 
coordenação entre os diversos agentes econômicos (governos, instituições e empresas públicas e 
privadas, instituições bancárias e de crédito) de forma a elevar o total de recursos destinados aos 
setores culturais e atender às necessidades e peculiaridades de suas áreas.  

1.3.1  Incentivar a formação de consórcios intermunicipais, de modo a elevar a eficiência e a 
eficácia das ações de planejamento e execução de políticas regionais de cultura.  

1.3.2  Elaborar, em parceria com bancos e agências de crédito, modelos de financiamento para 
as artes e manifestações culturais, que contemplem as particularidades e dinâmicas de suas 
atividades.  

1.3.3  Promover o investimento para a pesquisa de inovação e a produção cultural 
independente e regional.  

1.3.4  Realizar acordos com bancos e fundos públicos e privados de financiamento para 
oferecimento de linhas de crédito especiais para a produção artística e cultural, viabilizando a sua 
produção e circulação comercial.  

1.3.5  Estimular o investimento privado de risco em cultura e a criação de fundos de 
investimento.  

1.3.6  Estimular nos bancos estatais e de fomento linhas de crédito subsidiado para 
comunidades detentoras de bens culturais, para que possam realizar ações de preservação, de 
restauração, de promoção e de salvaguarda do patrimônio cultural.  

1.3.7  Criar, em parceria com bancos públicos e bancos de fomento, linhas de crédito 
subsidiado para o financiamento da requalificação de imóveis públicos e privados situados em sítios 
históricos.  
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1.4  Ampliar e desconcentrar os investimentos em produção, difusão e fruição cultural, visando 
ao equilíbrio entre as diversas fontes e à redução das disparidades regionais e desigualdades sociais, 
com prioridade para os perfis populacionais e identitários historicamente desconsiderados em termos 
de apoio, investimento e interesse comercial.  

1.4.1  Estabelecer critérios transparentes para o financiamento público de atividades que 
fortaleçam a diversidade nacional, o bem-estar social e a integração de esforços pelo 
desenvolvimento sustentável e socialmente justo.  

1.4.2  Articular os marcos regulatórios dos mecanismos de fomento e incentivo das esferas 
federal, estadual e municipal.  

1.4.3  Aprimorar os instrumentos legais de forma a dar transparência e garantir o controle 
social dos processos de seleção e de prestação de contas de projetos incentivados com recursos 
públicos.  

1.4.4  Ampliar e regulamentar as contrapartidas socioculturais, de desconcentração regional, 
de acesso, de apoio à produção independente e de pesquisa para o incentivo a projetos com 
recursos oriundos da renúncia fiscal.  

1.4.5  Ampliar e aprimorar a divulgação dos programas, ações e editais públicos de apoio à 
cultura.  

1.4.6  Ampliar o uso de editais e comissões de seleção pública com a participação de 
representantes da sociedade na escolha de projetos para destinação de recursos públicos 
provenientes do orçamento e da renúncia fiscal, garantindo regras transparentes e ampla divulgação.  

1.4.7  Incentivar o uso de editais pelas entidades financiadoras privadas, bem como por 
organizações não governamentais e outras instituições que ofereçam recursos para cultura.  

1.4.8  Ampliar as linhas de financiamento e fomento à produção independente de conteúdos 
para rádio, televisão, internet e outras mídias, com vistas na democratização dos meios de 
comunicação e na valorização da diversidade cultural.  

1.4.9  Incentivar a criação de linhas de financiamento e fomento para modelos de negócios 
culturais inovadores.  

1.5  Fortalecer o Fundo Nacional de Cultura como mecanismo central de fomento.  

1.5.1  Estabelecer programas de financiamento conjunto entre as três esferas da federação, 
por meio da reformulação do Fundo Nacional de Cultura.  

1.5.2  Induzir à criação e à padronização dos fundos estaduais e municipais de cultura, por 
meio da regulamentação dos mecanismos de repasse do Fundo Nacional de Cultura, estimulando 
contrapartidas orçamentárias locais para o recurso federal alocado.  

1.5.3  Estimular a criação, o aprimoramento do gerenciamento técnico dos empenhos e o 
controle social dos fundos de cultura, priorizando a distribuição de recursos por meio de mecanismos 
de seleção pública e de editais de chamamento de projetos.  

1.5.4  Estabelecer programas específicos para setores culturais, principalmente para artes 
visuais, música, artes cênicas, literatura, audiovisual, patrimônio, museus e diversidade cultural, 
garantindo percentuais equilibrados de alocação de recursos em cada uma das políticas setoriais.  

1.5.5  Estabelecer mecanismos complementares de fomento e financiamento tornando o FNC 
sócio de empreendimentos culturais e permitindo a incorporação de receitas advindas do sucesso 
comercial dos projetos.  
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1.5.6  Ampliar as fontes de recursos do Fundo Nacional de Cultura, buscando fontes em 
extrações das loterias federais, doações e outros montantes para além dos oriundos do caixa geral da 
União.  

1.6  Aprimorar o mecanismo de incentivo fiscal, de forma a aproveitar seus recursos no sentido 
da desconcentração regional, sustentabilidade e alinhamento às políticas públicas.  

1.6.1  Estimular a construção de diretrizes para o incentivo fiscal, de modo a permitir uma 
melhor distribuição dos recursos oriundos da renúncia, gerando maior distribuição no território 
nacional e entre as diferentes atividades culturais.  

1.6.2  Estabelecer percentuais diferenciados de renúncia fiscal baseados em critérios objetivos 
que permitam aferir o nível de comprometimento do projeto com as políticas públicas de cultura.  

1.6.3  Estimular a contrapartida do setor privado e das empresas usuárias dos mecanismos de 
compensação tributária, de modo a aumentar os montantes de recursos de copatrocínio e efetivar a 
parceria do setor público e do setor privado no campo da cultura.  

1.6.4  Estimular pessoas físicas a investir em projetos culturais por meio dos mecanismos de 
renúncia fiscal, principalmente em fundos fiduciários que gerem a sustentabilidade de longo prazo em 
instituições e equipamentos culturais.  

1.6.5  Promover a autonomia das instituições culturais na definição de suas políticas, 
regulando e incentivando sua independência em relação às empresas patrocinadoras.  

1.7  Sistematizar instrumentos jurídicos e normativos para o aprimoramento dos marcos 
regulatórios da cultura, com o objetivo de fortalecer as leis e regimentos que ordenam o setor 
cultural.  

1.7.1  Fortalecer as comissões de cultura no Poder Legislativo federal, estadual e municipal, 
estimulando a participação de mandatos e bancadas parlamentares no constante aprimoramento e na 
revisão ocasional das leis, garantindo os interesses públicos e os direitos dos cidadãos.  

1.7.2  Promover programas de cooperação técnica para atualização e alinhamento das 
legislações federais, estaduais e municipais, aprimorando os marcos jurídicos locais de 
institucionalização da política pública de cultura.  

1.7.3  Estabelecer instrumentos normativos relacionados ao patrimônio cultural para o 
desenvolvimento dos marcos regulatórios de políticas territoriais urbanas e rurais, de arqueologia pré-
histórica e de história da arte.  

1.7.4  Garantir a participação efetiva dos órgãos executivos e comissões legislativas de cultura 
nos processos de elaboração, revisão e execução da lei orgânica e dos planos diretores dos 
Municípios.  

1.7.5  Contribuir para a definição dos marcos legais e organizacionais que ordenarão o 
desenvolvimento tecnológico, a sustentabilidade e a democratização da mídia audiovisual e digital.  

1.7.6  Estimular a participação dos órgãos gestores da política pública de cultura no debate 
sobre a atualização das leis de comunicação social, abrangendo os meios impressos, eletrônicos e de 
internet, bem como os serviços de infraestrutura de telecomunicações e redes digitais.  

1.7.7  Fortalecer e aprimorar os mecanismos regulatórios e legislativos de proteção e gestão 
do patrimônio cultural, histórico e artístico e dos museus brasileiros.  

1.8  Instituir e aprimorar os marcos regulatórios em articulação com o Sistema Brasileiro de 
Defesa da Concorrência e organizações internacionais dedicadas ao tema.  
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1.8.1  Revisar a legislação tributária aplicada às indústrias da cultura, especialmente os 
segmentos do audiovisual, da música e do livro, levando em conta os índices de acesso em todo o 
território nacional e o advento da convergência digital da mídia, sem prejuízo aos direitos dos 
criadores.  

1.8.2  Instituir instrumentos tributários diferenciados para beneficiar a produção, difusão, 
circulação e comercialização de bens, produtos e serviços culturais.  

1.8.3  Criar políticas fiscais capazes de carrear recursos oriundos do turismo em benefício dos 
bens e manifestações de arte e cultura locais.  

1.8.4  Criar regras nacionais de tributação adequadas à especificidade das atividades artísticas 
e culturais itinerantes.  

1.8.5  Promover o tratamento igualitário no que tange ao controle da saída e entrada de bens 
culturais no País, desburocratizando os seus trâmites e simplificando a legislação para o trânsito e 
recepção de obras para exposições. Contribuir para o combate ao tráfico ilícito de bens culturais.  

1.8.6  Estabelecer o direito de preferência do Estado brasileiro sobre as instituições 
estrangeiras em ocasiões de venda de obras de arte nacionais de interesse público.  

1.9  Fortalecer a gestão pública dos direitos autorais, por meio da expansão e modernização 
dos órgãos competentes e da promoção do equilíbrio entre o respeito a esses direitos e a ampliação 
do acesso à cultura.  

1.9.1  Criar instituição especificamente voltada à promoção e regulação de direitos autorais e 
suas atividades de arrecadação e distribuição.  

1.9.2  Revisar a legislação brasileira sobre direitos autorais, com vistas em equilibrar os 
interesses dos criadores, investidores e usuários, estabelecendo relações contratuais mais justas e 
critérios mais transparentes de arrecadação e distribuição.  

1.9.3  Aprimorar e acompanhar a legislação autoral com representantes dos diversos agentes 
envolvidos com o tema, garantindo a participação da produção artística e cultural independente, por 
meio de consultas e debates abertos ao público.  

1.9.4  Adequar a regulação dos direitos autorais, suas limitações e exceções, ao uso das 
novas tecnologias de informação e comunicação.  

1.9.5  Criar marcos legais de proteção e difusão dos conhecimentos e expressões culturais 
tradicionais e dos direitos coletivos das populações detentoras desses conhecimentos e autoras 
dessas manifestações, garantindo a participação efetiva dessas comunidades nessa ação.  

1.9.6  Descentralizar o registro de obras protegidas por direitos autorais, por meio da abertura 
de representações estaduais dos escritórios de registro, e facilitar o registro de obras nos órgãos 
competentes.  

1.9.7  Regular o funcionamento de uma instância administrativa especializada na mediação de 
conflitos e arbitragem no campo dos direitos autorais, com destaque para os problemas relacionados 
à gestão coletiva de direitos.  

1.9.8  Estimular a criação e o aperfeiçoamento técnico das associações gestoras de direitos 
autorais e adotar medidas que tornem suas gestões mais democráticas e transparentes.  

1.9.9  Promover a defesa de direitos associados ao patrimônio cultural, em especial os direitos 
de imagem e de propriedade intelectual coletiva de populações detentoras de saberes tradicionais, 
envolvendo-as nessa ação.  
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1.9.10  Garantir aos povos e comunidades tradicionais direitos sobre o uso comercial 
sustentável de seus conhecimentos e expressões culturais. Estimular sua participação na elaboração 
de instrumentos legais que assegurem a repartição equitativa dos benefícios resultantes desse 
mercado.  

1.9.11  Estabelecer mecanismos de proteção aos conhecimentos tradicionais e expressões 
culturais, reconhecendo a importância desses saberes no valor agregado aos produtos, serviços e 
expressões da cultura brasileira.  

1.9.12  Incentivar o desenvolvimento de modelos solidários de licenciamento de conteúdos 
culturais, com o objetivo de ampliar o reconhecimento dos autores de obras intelectuais, assegurar 
sua propriedade intelectual e expandir o acesso às manifestações culturais.  

1.9.13  Incentivar e fomentar o desenvolvimento de produtos e conteúdos culturais intensivos 
em conhecimento e tecnologia, em especial sob regimes flexíveis de propriedade intelectual.  

1.9.14  Promover os interesses nacionais relativos à cultura nos organismos internacionais de 
governança sobre o Sistema de Propriedade Intelectual e outros foros internacionais de negociação 
sobre o comércio de bens e serviços.  

1.9.15  Qualificar os debates sobre revisão e atualização das regras internacionais de 
propriedade intelectual, com vistas em compensar as condições de desigualdade dos países em 
desenvolvimento em relação aos países desenvolvidos.  

1.10  Promover uma maior articulação das políticas públicas de cultura com as de outras 
áreas, como educação, meio ambiente, desenvolvimento social, planejamento urbano e econômico, 
turismo, indústria e comércio.  

1.10.1  Construir um sistema de gestão compartilhada e em rede para as políticas de cultura 
intersetoriais de modo a ampliar a participação social no monitoramento, avaliação e revisão de 
programas, projetos e ações.  

1.10.2  (VETADO)  

1.10.3  Estabelecer um sistema articulado de ações entre as diversas instâncias de governo e 
os meios de comunicação públicos, de modo a garantir a transversalidade de efeitos dos recursos 
aplicados no fomento à difusão cultural.  

1.10.4  Estabelecer a participação contínua dos órgãos culturais nas instâncias intersetoriais e 
nas ações das instituições responsáveis pelo desenvolvimento científico e tecnológico que definem e 
implementam as políticas de inclusão e de distribuição da infraestrutura de serviços de conexão às 
redes digitais.  

1.10.5  Articular os órgãos federais, estaduais e municipais e representantes da sociedade civil 
e do empresariado na elaboração e implementação da política intersetorial de cultura e turismo, 
estabelecendo modelos de financiamento e gestão compartilhada e em rede.  

1.10.6  Construir instrumentos integrados de preservação, salvaguarda e gestão do patrimônio 
em todas as suas vertentes e dimensões, incluindo desenvolvimento urbano, turismo, meio ambiente, 
desenvolvimento econômico e planejamento estratégico, entre outras.  

1.10.7  Estabelecer uma agenda compartilhada de programas, projetos e ações entre os 
órgãos de cultura e educação municipais, estaduais e federais, com o objetivo de desenvolver 
diagnósticos e planos conjuntos de trabalho. Instituir marcos legais e articular as redes de ensino e 
acesso à cultura.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/Msg/VEP-676-10.htm
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1.10.8  Atuar em conjunto com os órgãos de educação no desenvolvimento de atividades que 
insiram as artes no ensino regular como instrumento e tema de aprendizado, com a finalidade de 
estimular o olhar crítico e a expressão artístico-cultural do estudante.  

1.10.9  Realizar programas em parceria com os órgãos de educação para que as escolas 
atuem também como centros de produção e difusão cultural da comunidade.  

1.10.10  Incentivar pesquisas e elaboração de materiais didáticos e de difusão referentes a 
conteúdos multiculturais, étnicos e de educação patrimonial.  

1.10.11  Estabelecer uma política voltada ao desenvolvimento de ações culturais para a 
infância e adolescência, com financiamento e modelo de gestão compartilhado e intersetorial.  

1.10.12  Promover políticas, programas e ações voltados às mulheres, relações de gênero e 
LGBT, com fomento e gestão transversais e compartilhados.  

1.11  Dinamizar as políticas de intercâmbio e difusão da cultura brasileira no exterior, em 
parceria com as embaixadas brasileiras e as representações diplomáticas do País no exterior, a fim 
de afirmar a presença da arte e da cultura brasileiras e seus valores distintivos no cenário global, 
potencializar os intercâmbios econômicos e técnicos na área e a exportação de produtos e consolidar 
as redes de circulação e dos mercados consumidores de bens, conteúdos e serviços culturais.  

1.11.1  Instituir uma agência de cooperação cultural internacional vinculada ao Ministério da 
Cultura e desenvolver estratégias constantes de internacionalização da arte e da cultura brasileiras no 
mundo contemporâneo.  

1.11.2  Fomentar projetos e ações de promoção da arte e da diversidade cultural brasileiras em 
todo o mundo, por meio da valorização de suas diferentes contribuições, seus potenciais de inovação 
e de experimentação diante da cultura global.  

1.11.3  Fortalecer a participação brasileira nas redes, fóruns, reuniões de especialistas, 
encontros bilaterais, acordos multilaterais e em representações nos organismos internacionais, 
ligados à cultura, dando amplitude e divulgação às suas discussões, afirmando princípios, conceitos, 
objetivos e diretrizes estratégicas de nossa política cultural.  

1.11.4  Desenvolver políticas públicas para estimular o trânsito da arte e das manifestações 
culturais nas regiões fronteiriças brasileiras, ampliando o relacionamento com outros países do 
continente.  

1.11.5  Estimular a circulação de bens culturais e valores, incentivando a construção de 
equipamentos culturais nas áreas de fronteira, com o objetivo de promover a integração dos países 
limítrofes.  

1.11.6  Articular órgãos e políticas de cultura e relações exteriores para constituir e aprofundar 
programas sobre temas e experiências culturais com outras nações, sobretudo no âmbito do 
Mercosul, da América Latina, da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, dando destaque 
também ao intercâmbio com China, Rússia, Índia e África do Sul.  

1.11.7  Articular políticas de cultura e intercâmbio para aprofundar temas e experiências 
culturais com os países do continente africano, os países árabes, o continente europeu e os demais 
países que participaram dos fluxos migratórios que contribuíram para a formação da população 
brasileira.  

1.11.8  Promover planos bilaterais e multilaterais de cooperação técnica e financeira, visando à 
troca de experiências, conhecimentos e metodologias para a viabilização de programas nacionais.  
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1.11.9  Estabelecer acordos e protocolos internacionais de cooperação, fomento e difusão, em 
especial com países em desenvolvimento, de modo a ampliar a inserção da produção cultural 
brasileira no mercado internacional e o intercâmbio de produções e experiências culturais.  

1.11.10  Estimular a tradução e a publicação de obras literárias brasileiras em diversas mídias 
no exterior, assim como de obras estrangeiras no País, ampliando o repertório cultural e semântico 
traduzível e as interações entre as línguas e valores, principalmente as neolatinas e as indígenas do 
continente americano.  

CAPÍTULO II – DA DIVERSIDADE 
RECONHECER E VALORIZAR A DIVERSIDADE 

PROTEGER E PROMOVER AS ARTES E EXPRESSÕES CULTURAIS 

A formação sociocultural do Brasil é marcada por encontros étnicos, sincretismos e 
mestiçagens. É dominante, na experiência histórica, a negociação entre suas diversas formações 
humanas e matrizes culturais no jogo entre identidade e alteridade, resultando no reconhecimento 
progressivo dos valores simbólicos presentes em nosso território. Não se pode ignorar, no entanto, as 
tensões, dominações e discriminações que permearam e permeiam a trajetória do País, registradas 
inclusive nas diferentes interpretações desses fenômenos e nos termos adotados para expressar as 
identidades.  

A diversidade cultural no Brasil se atualiza – de maneira criativa e ininterrupta – por meio da 
expressão de seus artistas e de suas múltiplas identidades, a partir da preservação de sua memória, 
da reflexão e da crítica. As políticas públicas de cultura devem adotar medidas, programas e ações 
para reconhecer, valorizar, proteger e promover essa diversidade.   

Esse planejamento oferece uma oportunidade histórica para a adequação da legislação e da 
institucionalidade da cultura brasileira de modo a atender à Convenção da Diversidade Cultural da 
Unesco, firmando a diversidade no centro das políticas de Estado e como elo de articulação entre 
segmentos populacionais e comunidades nacionais e internacionais.  

ESTRATÉGIAS E AÇÕES  

2.1  Realizar programas de reconhecimento, preservação, fomento e difusão do patrimônio e 
da expressão cultural dos e para os grupos que compõem a sociedade brasileira, especialmente 
aqueles sujeitos à discriminação e marginalização: os indígenas, os afro-brasileiros, os quilombolas, 
outros povos e comunidades tradicionais e moradores de zonas rurais e áreas urbanas periféricas ou 
degradadas; aqueles que se encontram ameaçados devido a processos migratórios, modificações do 
ecossistema, transformações na dinâmica social, territorial, econômica, comunicacional e tecnológica; 
e aqueles discriminados por questões étnicas, etárias, religiosas, de gênero, orientação sexual, 
deficiência física ou intelectual e pessoas em sofrimento mental.  

2.1.1  Estabelecer abordagens intersetoriais e transdisciplinares para a execução de políticas 
dedicadas às culturas populares, incluindo seus detentores na formulação de programas, projetos e 
ações.  

2.1.2  Criar políticas de transmissão dos saberes e fazeres das culturas populares e 
tradicionais, por meio de mecanismos como o reconhecimento formal dos mestres populares, leis 
específicas, bolsas de auxílio, integração com o sistema de ensino formal, criação de instituições 
públicas de educação e cultura que valorizem esses saberes e fazeres, criação de oficinas e escolas 
itinerantes, estudos e sistematização de pedagogias e dinamização e circulação dos seus saberes no 
contexto em que atuam.  

2.1.3  Reconhecer a atividade profissional dos mestres de ofícios por meio do título de “notório 
saber”.  
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2.1.4  Realizar campanhas nacionais, regionais e locais de valorização das culturas dos povos 
e comunidades tradicionais, por meio de conteúdos para rádio, internet, televisão, revistas, 
exposições museológicas, materiais didáticos e livros, entre outros.  

2.1.5  Desenvolver e ampliar programas dedicados à capacitação de profissionais para o 
ensino de história, arte e cultura africana, afro-brasileira, indígena e de outras comunidades não 
hegemônicas, bem como das diversas expressões culturais e linguagens artísticas.  

2.1.6  Apoiar o mapeamento, documentação e preservação das terras das comunidades 
quilombolas, indígenas e outras comunidades tradicionais, com especial atenção para sítios de valor 
simbólico e histórico.  

2.1.7  Mapear, preservar, restaurar e difundir os acervos históricos das culturas afro-brasileira, 
indígenas e de outros povos e comunidades tradicionais, valorizando tanto sua tradição oral quanto 
sua expressão escrita nos seus idiomas e dialetos e na língua portuguesa.  

2.1.8  Promover o intercâmbio de experiências e ações coletivas entre diferentes segmentos 
da população, grupos de identidade e expressões culturais.  

2.1.9  Fomentar a difusão nacional e internacional das variações regionais da culinária 
brasileira, valorizando o modo de fazer tradicional, os hábitos de alimentação saudável e a produção 
sustentável de alimentos.  

2.1.10  Fomentar projetos que visem a preservar e a difundir as brincadeiras e brinquedos 
populares, cantigas de roda, contações de histórias, adivinhações e expressões culturais similares.  

2.1.11  Promover a elaboração de inventários sobre a diversidade das práticas religiosas, 
incluindo seus ritos e festas.  

2.1.12  Integrar as políticas públicas de cultura destinadas ao segmento LGBT, sobretudo no 
que diz respeito à valorização da temática do combate à homofobia, promoção da cidadania e 
afirmação de direitos.  

2.1.13  Incentivar projetos de moda e vestuário que promovam conceitos estéticos baseados 
na diversidade e na aceitação social dos diferentes tipos físicos e de suas formas de expressão.  

2.1.14  Fomentar políticas públicas de cultura voltadas aos direitos das mulheres e sua 
valorização, contribuindo para a redução das desigualdades de gênero.  

2.2  Ampliar o reconhecimento e apropriação social da diversidade da produção artística 
brasileira, por meio de políticas de capacitação e profissionalização, pesquisa e difusão, apoio à 
inovação de linguagem, estímulo à produção e circulação, formação de acervos e repertórios e 
promoção do desenvolvimento das atividades econômicas correspondentes.  

2.2.1  Formular e implementar planos setoriais nacionais de linguagens artísticas e expressões 
culturais, que incluam objetivos, metas e sistemas de acompanhamento, avaliação e controle social.  

2.3  Disseminar o conhecimento e ampliar a apropriação social do patrimônio cultural brasileiro, 
por meio de editais de seleção de pesquisa, premiações, fomento a estudos sobre o tema e incentivo 
a publicações voltados a instituições de ensino e pesquisa e a pesquisadores autônomos.  

2.3.1  Promover ações de educação para o patrimônio, voltadas para a compreensão e o 
significado do patrimônio e da memória coletiva, em suas diversas manifestações como fundamento 
da cidadania, da identidade e da diversidade cultural.  

2.3.2  Inserir o patrimônio cultural na pauta do ensino formal, apropriando-se dos bens culturais 
nos processos de formação formal cidadã, estimulando novas vivências e práticas educativas.  
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2.3.3  Fomentar a apropriação dos instrumentos de pesquisa, documentação e difusão das 
manifestações culturais populares por parte das comunidades que as abrigam, estimulando a 
autogestão de sua memória.  

2.3.4  Desenvolver uma rede de cooperação entre instituições públicas federais, estaduais e 
municipais, instituições privadas, meios de comunicação e demais organizações civis para promover 
o conhecimento sobre o patrimônio cultural, por meio da realização de mapeamentos, inventários e 
ações de difusão.  

2.3.5  Mapear o patrimônio cultural brasileiro guardado por instituições privadas e organizações 
sociais, com o objetivo de formação de um banco de registros da memória operária nacional.  

2.4  Desenvolver e implementar, em conjunto com as instâncias locais, planos de preservação 
para as cidades e núcleos urbanos históricos ou de referência cultural, abordando a cultura e o 
patrimônio como eixos de planejamento e desenvolvimento urbano.  

2.4.1  Incentivar e promover a qualificação da produção do design, da arquitetura e do 
urbanismo contemporâneos, melhorando o ambiente material, os aspectos estéticos e as condições 
de habitabilidade das cidades, respeitando o patrimônio preexistente e proporcionando a criação do 
patrimônio material do futuro.  

2.4.2  Priorizar ações integradas de reabilitação de áreas urbanas centrais, aliando 
preservação do patrimônio cultural e desenvolvimento urbano com inclusão social, fortalecendo 
instâncias locais de planejamento e gestão.  

2.4.3  Fortalecer a política de pesquisa, documentação e preservação de sítios arqueológicos, 
promovendo ações de compartilhamento de responsabilidades com a sociedade na gestão de sítios 
arqueológicos e o fomento à sua socialização.  

2.4.4  Promover política para o reconhecimento, pesquisa, preservação e difusão do patrimônio 
paleontológico, em conjunto com demais órgãos, instituições e entidades correlacionadas.  

2.4.5  Estimular a compreensão dos museus, centros culturais e espaços de memória como 
articuladores do ambiente urbano, da história da cidade e de seus estabelecimentos humanos como 
fenômeno cultural.  

2.5  Estabelecer um sistema nacional dedicado à documentação, preservação, restauração, 
pesquisa, formação, aquisição e difusão de acervos de interesse público e promover redes de 
instituições dedicadas à memória e identidade dos diferentes grupos formadores da sociedade 
brasileira.  

2.5.1  Adotar protocolos que promovam o uso dinâmico de                                                         
públicos, conectados em rede, assegurando amplo acesso da população e disponibilizando 
conteúdos multimídia.  

2.5.2  Fomentar a instalação de acervos mínimos em instituições de ensino, pesquisa, 
equipamentos culturais e comunitários, que contemple a diversidade e as características da cultura 
brasileira.  

2.5.3  Garantir controle e segurança de acervos e coleções de bens móveis públicos de valor 
cultural, envolvendo a rede de agentes responsáveis, de modo a resguardá-los e garantir-lhes 
acesso.  

2.5.4  Estimular, por meio de programas de fomento, a implantação e modernização de 
sistemas de segurança, de forma a resguardar acervos de reconhecido valor cultural.  
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2.5.5  Estimular e consolidar a apropriação, pelas redes públicas de ensino, do potencial 
pedagógico dos acervos dos museus brasileiros, contribuindo para fortalecer o processo de ensino-
aprendizagem em escolas públicas.  

2.5.6  Promover redes de instituições dedicadas à documentação, pesquisa, preservação, 
restauro e difusão da memória e identidade dos diferentes grupos formadores da sociedade 
brasileira.  

2.5.7  Fomentar e articular, em rede, os museus comunitários, ecomuseus, museus de 
território, museus locais, casas do 7777 cultural e outros centros de preservação e difusão do 
patrimônio cultural, garantindo o direito de memória aos diferentes grupos e movimentos sociais.  

2.5.8  Estimular a criação de centros integrados da memória (museus, arquivos e bibliotecas) 
nos Estados e Municípios brasileiros, com a função de registro, pesquisa, preservação e difusão do 
conhecimento.  

2.5.9  Fomentar a instalação e a ampliação de acervos públicos direcionados às diversas 
linguagens artísticas e expressões culturais em instituições de ensino, bibliotecas e equipamentos 
culturais.  

2.5.10  Atualizar e aprimorar a preservação, a conservação, a restauração, a pesquisa e a 
difusão dos acervos de fotografia. Promover o intercâmbio de conservadores e técnicos brasileiros e 
estrangeiros dedicados a esse suporte.  

2.5.11  Mapear e preservar o patrimônio fonográfico brasileiro com o objetivo de formar um 
banco nacional de registros sonoros e dispô-los em portal eletrônico para difusão gratuita, 
respeitando a legislação autoral e levando em consideração as novas modalidades de licenciamento.  

2.5.12  Realizar um programa contínuo de digitalização de acervos sonoros e de 
microfilmagem de partituras.  

2.5.13  Promover e fomentar iniciativas de preservação da memória da moda, do vestuário e 
do design no Brasil, contribuindo para a valorização das práticas artesanais e industriais, rurais e 
urbanas.  

2.5.14  Fortalecer instituições públicas e apoiar instituições privadas que realizem programas 
de preservação e difusão de acervos audiovisuais.  

2.6  Mapear, registrar, salvaguardar e difundir as diversas expressões da diversidade 
brasileira, sobretudo aquelas correspondentes ao patrimônio imaterial, às paisagens tradicionais e 
aos lugares de importância histórica e simbólica para a nação brasileira.  

2.6.1  Instituir a paisagem cultural como ferramenta de reconhecimento da diversidade cultural 
brasileira, ampliando a noção de patrimônio para o contexto territorial e abarcando as manifestações 
materiais e imateriais das áreas.  

2.6.2  Realizar ação integrada para a instituição de instrumentos de preservação, registro, 
salvaguarda e difusão de todas as línguas e falares usados no País, incluindo a Língua Brasileira de 
Sinais - LIBRAS.  

2.6.3  Realizar programas de promoção e proteção das línguas indígenas e de outros povos e 
comunidades tradicionais e estimular a produção e a tradução de documentos nesses idiomas.  

2.6.4  Promover as culinárias, as gastronomias, os utensílios, as cozinhas e as festas 
correspondentes como patrimônio brasileiro material e imaterial, bem como o registro, a preservação 
e a difusão de suas práticas.  
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2.7  Fortalecer e preservar a autonomia do campo de reflexão sobre a cultura, assegurando 
sua articulação indispensável com as dinâmicas de produção e fruição simbólica das expressões 
culturais e linguagens artísticas.  

2.7.1  Ampliar os programas voltados à realização de seminários, à publicação de livros, 
revistas, jornais e outros impressos culturais, ao uso da mídia eletrônica e da internet, para a 
produção e a difusão da crítica artística e cultural, privilegiando as iniciativas que contribuam para a 
regionalização e a promoção da diversidade.  

2.7.2  Estabelecer programas contínuos de premiação para pesquisas e publicações editoriais 
na área de crítica, teoria e história da arte, patrimônio cultural e projetos experimentais.  

2.7.3  Fomentar, por intermédio de seleção e editais públicos, iniciativas de pesquisa e 
formação de acervos documentais e históricos sobre a crítica e reflexão cultural realizada no País.  

2.7.4  Fomentar o emprego das tecnologias de informação e comunicação, como as redes 
sociais, para a expansão dos espaços de discussão na área de crítica e reflexão cultural.  

2.7.5  Estabelecer programas na rede de equipamentos culturais voltados a atividades de 
formação de profissionais para a crítica e a reflexão cultural.  

2.7.6  Elaborar, em parceria com os órgãos de educação e ciência e tecnologia e pesquisa, 
uma política de formação de pesquisadores e núcleos de pesquisa sobre as manifestações afro-
brasileiras, indígenas e de outros povos e comunidades tradicionais nas instituições de ensino 
superior.  

2.7.7  Articular com as agências científicas e as instituições de memória e patrimônio cultural o 
desenvolvimento de linhas de pesquisa sobre as expressões culturais populares.  

2.7.8  Fomentar, por meio de editais públicos e parcerias com órgãos de educação, ciência e 
tecnologia e pesquisa, as atividades de grupos de estudos acadêmicos, experimentais e da 
sociedade civil que abordem questões relativas à cultura, às artes e à diversidade cultural.  

2.7.9  Incentivar programas de extensão que facilitem o diálogo entre os centros de estudos, 
comunidades artísticas e movimentos culturais.  

2.7.10  Estimular e fomentar a realização de projetos e estudos sobre a diversidade e memória 
cultural brasileira.  

2.7.11  Promover o mapeamento dos circuitos de arte digital, assim como de suas fronteiras e 
das influências mútuas com os circuitos tradicionais.  

2.7.12  Incentivar projetos de pesquisa sobre o impacto sociocultural da programação dos 
meios de comunicação concedidos publicamente.  

2.7.13  Incentivar a formação de linhas de pesquisa, experimentações estéticas e reflexão 
sobre o impacto socioeconômico e cultural das inovações tecnológicas e da economia global sobre as 
atividades produtivas da cultura e seu valor simbólico.  

2.7.14  Realizar iniciativas conjuntas das instituições de cultura, pesquisa e relações exteriores 
para a implantação de programas de intercâmbio e residência para profissionais da crítica de arte, 
além de uma política de difusão de crítica brasileira no exterior e de crítica estrangeira no País.  

2.7.15  Desenvolver linhas de pesquisa no campo dos museus, coleções, memória e 
patrimônio e na área de arquitetura dos museus.  
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2.7.16  Capacitar educadores e agentes multiplicadores para a utilização de instrumentos 
voltados à formação de uma consciência histórica crítica que incentive a valorização e a preservação 
do patrimônio material e imaterial.  

CAPÍTULO III – DO ACESSO 

UNIVERSALIZAR O ACESSO DOS BRASILEIROS À ARTE E À CULTURA 
QUALIFICAR AMBIENTES E EQUIPAMENTOS CULTURAIS PARA A 

FORMAÇÃO E FRUIÇÃO DO PÚBLICO 
PERMITIR AOS CRIADORES O ACESSO ÀS CONDIÇÕES E MEIOS DE 

PRODUÇÃO CULTURAL 

O acesso à arte e à cultura, à memória e ao conhecimento é um direito constitucional e 
condição fundamental para o exercício pleno da cidadania e para a formação da subjetividade e dos 
valores sociais. É necessário, para tanto, ultrapassar o estado de carência e falta de contato com os 
bens simbólicos e conteúdos culturais que as acentuadas desigualdades socioeconômicas 
produziram nas cidades brasileiras, nos meios rurais e nos demais territórios em que vivem as 
populações.  

É necessário ampliar o horizonte de contato de nossa população com os bens simbólicos e os 
valores culturais do passado e do presente, diversificando as fontes de informação. Isso requer a 
qualificação dos ambientes e equipamentos culturais em patamares contemporâneos, aumento e 
diversificação da oferta de programações e exposições, atualização das fontes e canais de conexão 
com os produtos culturais e a ampliação das opções de consumo cultural doméstico.  

Faz-se premente diversificar a ação do Estado, gerando suporte aos produtores das diversas 
manifestações criativas e expressões simbólicas, alargando as possibilidades de experimentação e 
criação estética, inovação e resultado. Isso pressupõe novas conexões, formas de cooperação e 
relação institucional entre artistas, criadores, mestres, produtores, gestores culturais, organizações 
sociais e instituições locais.  

Estado e sociedade devem pactuar esforços para garantir as condições necessárias à 
realização dos ciclos que constituem os fenômenos culturais, fazendo com que sejam disponibilizados 
para quem os demanda e necessita.  

ESTRATÉGIAS E AÇÕES  

3.1  Ampliar e diversificar as ações de formação e fidelização de público, a fim de qualificar o 
contato com e a fruição das artes e das culturas, brasileiras e internacionais e aproximar as esferas 
de recepção pública e social das criações artísticas e expressões culturais.  

3.1.1  Promover o financiamento de políticas de formação de público, para permitir a 
disponibilização de repertórios, de acervos, de documentos e de obras de referência, incentivando 
projetos e ações.  

3.1.2  Criar programas e subsídios para a ampliação de oferta e redução de preços 
estimulando acesso aos produtos, bens e serviços culturais, incorporando novas tecnologias da 
informação e da comunicação nessas estratégias.  

3.1.3  Estimular as associações de amigos, clubes, associações, sociedades e outras formas 
comunitárias que potencializem o acesso a bens e serviços em equipamentos culturais.  

3.1.4  Identificar e divulgar, por meio de seleções, prêmios e outras formas de incentivo, 
iniciativas de formação, desenvolvimento de arte educação e qualificação da fruição cultural.  

3.1.5  Ampliar o acesso à fruição cultural, por meio de programas voltados a crianças, jovens, 
idosos e pessoas com deficiência, articulando iniciativas como a oferta de transporte, descontos e 
ingressos gratuitos, ações educativas e visitas a equipamentos culturais.  
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3.1.6  Implantar, em parceria com as empresas empregadoras, programas de acesso à cultura 
para o trabalhador brasileiro, que permitam a expansão do consumo e o estímulo à formalização do 
mercado de bens, serviços e conteúdos culturais.  

3.1.7  Promover a integração entre espaços educacionais, esportivos, praças e parques de 
lazer e culturais, com o objetivo de aprimorar as políticas de formação de público, especialmente na 
infância e juventude.  

3.1.8  Estimular e fomentar a instalação, a manutenção e a atualização de equipamentos 
culturais em espaços de livre acesso, dotando-os de ambientes atrativos e de dispositivos técnicos e 
tecnológicos adequados à produção, difusão, preservação e intercâmbio artístico e cultural, 
especialmente em áreas ainda desatendidas e com problemas de sustentação econômica.  

3.1.9  Garantir que os equipamentos culturais ofereçam infraestrutura, arquitetura, design, 
equipamentos, programação, acervos e atividades culturais qualificados e adequados às expectativas 
de acesso, de contato e de fruição do público, garantindo a especificidade de pessoas com 
necessidades especiais.  

3.1.10  Estabelecer e fomentar programas de amparo e apoio à manutenção e gestão em rede 
de equipamentos culturais, potencializando investimento e garantindo padrões de qualidade.  

3.1.11  Instalar espaços de exibição audiovisual nos centros culturais, educativos e 
comunitários de todo o País, especialmente aqueles localizados em áreas de vulnerabilidade social 
ou de baixos índices de acesso à cultura, disponibilizando aparelhos multimídia e digitais e 
promovendo a expansão dos circuitos de exibição.  

3.1.12  Reabilitar os teatros, praças, centros comunitários, bibliotecas, cineclubes e cinemas de 
bairro, criando programas estaduais e municipais de circulação de produtos, circuitos de exibição 
cinematográfica, eventos culturais e demais programações.  

3.1.13  Mapear espaços ociosos, patrimônio público e imóveis da União, criando programas 
para apoiar e estimular o seu uso para a realização de manifestações artísticas e culturais, espaços 
de ateliês, plataformas criativas e núcleos de produção independente.  

3.1.14  Fomentar unidades móveis com infraestrutura adequada à criação e à apresentação 
artística, oferta de bens e produtos culturais, atendendo às comunidades de todas as regiões 
brasileiras, especialmente de regiões rurais ou remotas dos centros urbanos.  

3.1.15  Estabelecer critérios técnicos para a construção e reforma de equipamentos culturais, 
bibliotecas, praças, assim como outros espaços públicos culturais, dando ênfase à criação 
arquitetônica e ao design, estimulando a criação de profissionais brasileiros e estrangeiros de valor 
internacional.  

3.1.16  Implantar, ampliar e atualizar espaços multimídia em instituições e equipamentos 
culturais, conectando-os em rede para ampliar a experimentação, criação, fruição e difusão da cultura 
por meio da tecnologia digital, democratizando as capacidades técnicas de produção, os dispositivos 
de consumo e a recepção das obras e trabalhos, principalmente aqueles desenvolvidos em suportes 
digitais.  

3.1.17  Implementar uma política nacional de digitalização e atualização tecnológica de 
laboratórios de produção, conservação, restauro e reprodução de obras artísticas, documentos e 
acervos culturais mantidos em museus, bibliotecas e arquivos, integrando seus bancos de conteúdos 
e recursos tecnológicos.  

3.1.18  Garantir a implantação e manutenção de bibliotecas em todos os Municípios brasileiros 
como espaço fundamental de informação, de memória literária, da língua e do design gráfico, de 
formação e educação, de lazer e fruição cultural, expandindo, atualizando e diversificando a rede de 
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bibliotecas públicas e comunitárias e abastecendo-as com os acervos mínimos recomendados pela 
Unesco, acrescidos de integração digital e disponibilização de sites de referência.  

3.1.19  Estimular a criação de centros de referência e comunitários voltados às culturas 
populares, ao artesanato, às técnicas e aos saberes tradicionais com a finalidade de registro e 
transmissão da memória, desenvolvimento de pesquisas e valorização das tradições locais.  

3.1.20  Estabelecer parcerias entre o poder público, escritórios de arquitetura e design, 
técnicos e especialistas, artistas, críticos e curadores, produtores e empresários para a manutenção 
de equipamentos culturais que abriguem a produção contemporânea e reflitam sobre ela, motivando 
a pesquisa contínua de linguagens e interações destas com outros campos das expressões culturais 
brasileiras.  

3.1.21  Fomentar a implantação, manutenção e qualificação dos museus nos Municípios 
brasileiros, com o intuito de preservar e difundir o patrimônio cultural, promover a fruição artística e 
democratizar o acesso, dando destaque à memória das comunidades e localidades.  

3.2  Estabelecer redes de equipamentos culturais geridos pelo poder público, pela iniciativa 
privada, pelas comunidades ou por artistas e grupos culturais, de forma a propiciar maior acesso e o 
compartilhamento de programações, experiências, informações e acervos.  

3.2.1  Estimular a formação de redes de equipamentos públicos e privados conforme os perfis 
culturais e vocações institucionais, promovendo programações diferenciadas para gerações distintas, 
principalmente as dedicadas às crianças e aos jovens.  

3.2.2  Atualizar e ampliar a rede de centros técnicos de produção e finalização de produtos 
culturais, aumentando suas capacidades de operação e atendimento, promovendo a articulação com 
redes de distribuição de obras, sejam as desenvolvidas em suportes tradicionais, sejam as 
multimídias, audiovisuais, digitais e desenvolvidas por meio de novas tecnologias.  

3.3  Organizar em rede a infraestrutura de arquivos, bibliotecas, museus e outros centros de 
documentação, atualizando os conceitos e os modelos de promoção cultural, gestão técnica 
profissional e atendimento ao público, reciclando a formação e a estrutura institucional, ampliando o 
emprego de recursos humanos inovadores, de tecnologias e de modelos de sustentabilidade 
econômica, efetivando a constituição de uma rede nacional que dinamize esses equipamentos 
públicos e privados.  

3.3.1  Instituir programas em parceria com a iniciativa privada e organizações civis para a 
ampliação da circulação de bens culturais brasileiros e abertura de canais de prospecção e 
visibilidade para a produção jovem e independente, disponibilizando-a publicamente por meio da 
captação e transmissão de conteúdos em rede, dando acesso público digital aos usuários e 
consumidores.  

3.3.2  Garantir a criação, manutenção e expansão da rede de universidades públicas, 
desenvolvendo políticas públicas e a articulação com as pró-reitorias de cultura e extensão, para os 
equipamentos culturais universitários, os laboratórios de criação artística e experimentação 
tecnológica, os cursos e carreiras que formam criadores e interagem com o campo cultural e artístico, 
principalmente nas universidades públicas e centros de formação técnica e profissionalizante.  

3.3.3  Desenvolver redes e financiar programas de incorporação de design, tecnologias 
construtivas e de materiais, inovação e sustentabilidade para a qualificação dos equipamentos 
culturais brasileiros, permitindo construir espaços de referência que disponibilizem objetos projetados 
por criadores brasileiros históricos. Qualificar em rede as livrarias e os cafés presentes nesses 
equipamentos, ampliando a relação do público com as soluções ergonômicas e técnicas 
desenvolvidas no País pelo design.  



 

 

99 

3.4  Fomentar a produção artística e cultural brasileira, por meio do apoio à criação, registro, 
difusão e distribuição de obras, ampliando o reconhecimento da diversidade de expressões 
provenientes de todas as regiões do País.  

3.4.1  Criar bolsas, programas e editais específicos que diversifiquem as ações de fomento às 
artes, estimulando sua presença nos espaços cotidianos de experiência cultural dos diferentes grupos 
da população e a promoção de novos artistas.  

3.4.2  Fomentar e incentivar modelos de gestão eficientes que promovam o acesso às artes, 
ao aprimoramento e à pesquisa estética e que permitam o estabelecimento de grupos sustentáveis e 
autônomos de produção.  

3.4.3  Fomentar o desenvolvimento das artes e expressões experimentais ou de caráter 
amador.  

3.4.4  Fomentar, por meio de editais adaptados à realidade cultural de cada comunidade, a 
produção de conteúdos para a difusão nas emissoras públicas de rádio e televisão.  

3.4.5  Promover o uso de tecnologias que facilitem a produção e a fruição artística e cultural 
das pessoas com deficiência.  

3.4.6  Estimular a participação de artistas, produtores e professores em programas educativos 
de acesso à produção cultural.  

3.4.7  Desenvolver uma política de apoio à produção cultural universitária, estimulando o 
intercâmbio de tecnologias e de conhecimentos e a aproximação entre as instituições de ensino 
superior e as comunidades.  

3.4.8  Fomentar a formação e a manutenção de grupos e organizações coletivas de pesquisa, 
produção e difusão das artes e expressões culturais, especialmente em locais habitados por 
comunidades com maior dificuldade de acesso à produção e fruição da cultura.  

3.4.9  Atualizar e ampliar a rede de centros técnicos dedicados à pesquisa, produção e 
distribuição de obras audiovisuais, digitais e desenvolvidas por meio de novas tecnologias.  

3.4.10  Instituir programas de aquisição governamental de bens culturais em diversas mídias 
que contemplem o desenvolvimento das pequenas editoras, produtoras, autores e artistas 
independentes ou consorciados.  

3.4.11  Fomentar os processos criativos dos segmentos de audiovisual, arte digital, jogos 
eletrônicos, videoarte, documentários, animações, internet e outros conteúdos para as novas mídias.  

3.4.12  Promover ações de incremento da sustentabilidade sociocultural nos programas e 
ações que tiverem impacto nas comunidades locais.  

3.5  Ampliar a circulação da produção artística e cultural, valorizando as expressões locais e 
intensificando o intercâmbio no território nacional, inclusive com as de outros países, com constante 
troca de referências e conceitos, promovendo calendários de eventos regulares e de apreciação 
crítica e debate público.  

3.5.1  Incentivar, divulgar e fomentar a realização de calendários e mapas culturais que 
apresentem sistematicamente os locais de realização de eventos culturais, encontros, feiras, festivais 
e programas de produção artística e cultural.  

3.5.2  Estimular o equilíbrio entre a produção artística e as expressões culturais locais em 
eventos e equipamentos públicos, valorizando as manifestações e a economia da cultura regional, 
estimulando sua interação com referências nacionais e internacionais.  
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3.5.3  Apoiar a criação de espaços de circulação de produtos culturais para o consumo 
doméstico, criando oferta de qualidade e distribuição nacional que permitam a diversificação do 
mercado interno e a absorção das produções locais.  

3.5.4  Estimular a existência de livrarias e lojas de produtos culturais junto aos equipamentos 
culturais, dando destaque à produção das comunidades e permitindo aos consumidores locais obter 
produtos nacionais e internacionais de qualidade.  

3.5.5  Fomentar e estimular a construção de sítios eletrônicos e dispositivos alternativos de 
distribuição e circulação comercial de produtos, permitindo a integração dos diversos contextos e 
setores a uma circulação nacional e internacional.  

3.5.6  Incentivar e fomentar a difusão cultural nas diversas mídias e ampliar a recepção pública 
e o reconhecimento das produções artísticas e culturais não inseridas na indústria cultural.  

3.5.7  Apoiar a implementação e qualificação de portais de internet para a difusão nacional e 
internacional das artes e manifestações culturais brasileiras, inclusive com a disponibilização de 
dados para compartilhamento livre de informações em redes sociais virtuais.  

3.5.8  Apoiar iniciativas de sistematização de agenda de atividades artísticas e culturais em 
todas as regiões brasileiras de forma a otimizar oportunidades e evitar a proliferação de eventos 
coincidentes e redundantes.  

3.5.9  Estimular a criação de programas nacionais, estaduais e municipais de distribuição de 
conteúdo audiovisual para os meios de comunicação e circuitos comerciais e alternativos de exibição, 
cineclubes em escolas, centros culturais, bibliotecas públicas e museus, criando também uma rede de 
videolocadoras que absorvam a produção audiovisual brasileira.  

3.5.10  Apoiar e fomentar os circuitos culturais universitários e oferecer condições para que os 
campi e faculdades promovam a formação de público, a recepção qualificada e a abertura de 
espaços para a produção independente e inovadora, abrindo espaço para produção independente e 
circuitos inovadores.  

3.5.11  Integrar as políticas nacionais, estaduais e municipais dedicadas a elevar a inserção de 
conteúdos regionais, populares e independentes nas redes de televisão, rádio, internet, cinema e 
outras mídias.  

3.6  Ampliar o acesso dos agentes da cultura aos meios de comunicação, diversificando a 
programação dos veículos, potencializando o uso dos canais alternativos e estimulando as redes 
públicas.  

3.6.1  Apoiar os produtores locais do segmento audiovisual e a radiodifusão comunitária no 
processo de migração da tecnologia analógica para a digital, criando inclusive linhas de crédito para 
atualização profissional e compra de equipamentos.  

3.6.2  Estimular a criação de programas e conteúdos para rádio, televisão e internet que visem 
a formação do público e a familiarização com a arte e as referências culturais, principalmente as 
brasileiras e as demais presentes no território nacional.  

3.6.3  Apoiar as políticas públicas de universalização do acesso gratuito de alta velocidade à 
internet em todos os Municípios, juntamente com políticas de estímulo e crédito para aquisição de 
equipamentos pessoais.  

3.6.4  Fomentar provedores de acesso público que armazenem dados de texto, som, vídeo e 
imagem, para preservar e divulgar a memória da cultura digital brasileira.  
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3.6.5  Estimular o compartilhamento pelas redes digitais de conteúdos que possam ser 
utilizados livremente por escolas, bibliotecas de acesso público, rádios e televisões públicas e 
comunitárias, de modo articulado com o processo de implementação da televisão digital.  

3.6.6  Estimular e apoiar revistas culturais, periódicos e publicações independentes, voltadas à 
crítica e à reflexão em torno da arte e da cultura, promovendo circuitos alternativos de distribuição, 
aproveitando os equipamentos culturais como pontos de acesso, estimulando a gratuidade ou o preço 
acessível desses produtos.  

3.6.7  Criar enciclopédias culturais, bancos de informação e sistemas de compartilhamento de 
arquivos culturais e artísticos para a internet com a disponibilização de conteúdos e referências 
brasileiras, permitindo a distribuição de imagens, áudios, conteúdos e informações qualificados.  

CAPÍTULO IV – DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 
AMPLIAR A PARTICIPAÇÃO DA CULTURA  

NO DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO 
PROMOVER AS CONDIÇÕES NECESSÁRIAS PARA 
 A CONSOLIDAÇÃO DA ECONOMIA DA CULTURA 
INDUZIR ESTRATÉGIAS DE SUSTENTABILIDADE  

NOS PROCESSOS CULTURAIS 

A cultura faz parte da dinâmica de inovação social, econômica e tecnológica.  

Da complexidade do campo cultural derivam distintos modelos de produção e circulação de 
bens, serviços e conteúdos, que devem ser identificados e estimulados, com vistas na geração de 
riqueza, trabalho, renda e oportunidades de empreendimento, desenvolvimento local e 
responsabilidade social.  

Nessa perspectiva, a cultura é vetor essencial para a construção e qualificação de um modelo 
de desenvolvimento sustentável.  

ESTRATÉGIAS E AÇÕES  

4.1  Incentivar modelos de desenvolvimento sustentável que reduzam a desigualdade regional 
sem prejuízo da diversidade, por meio da exploração comercial de bens, serviços e conteúdos 
culturais.  

4.1.1  Realizar programas de desenvolvimento sustentável que respeitem as características, 
necessidades e interesses das populações locais, garantindo a preservação da diversidade e do 
patrimônio cultural e natural, a difusão da memória sociocultural e o fortalecimento da economia 
solidária.  

4.1.2  Identificar e reconhecer contextos de vida de povos e comunidades tradicionais, 
valorizando a diversidade das formas de sobrevivência e sustentabilidade socioambiental, 
especialmente aquelas traduzidas pelas paisagens culturais brasileiras.  

4.1.3  Oferecer apoio técnico às iniciativas de associativismo e cooperativismo e fomentar 
incubadoras de empreendimentos culturais em parceria com poderes públicos, organizações sociais, 
instituições de ensino, agências internacionais e iniciativa privada, entre outros.  

4.1.4  Estimular pequenos e médios empreendedores culturais e a implantação de Arranjos 
Produtivos Locais para a produção cultural.  

4.1.5  Estimular estudos para a adoção de mecanismos de compensação ambiental para as 
atividades culturais.  
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4.1.6  Fomentar a capacitação e o apoio técnico para a produção, distribuição, comercialização 
e utilização sustentáveis de matérias-primas e produtos relacionados às atividades artísticas e 
culturais.  

4.1.7  Identificar e catalogar matérias-primas que servem de base para os produtos culturais e 
criar selo de reconhecimento dos produtos culturais que associem valores sociais, econômicos e 
ecológicos.  

4.1.8  Estimular o reaproveitamento e reciclagem de resíduos de origem natural e industrial, 
dinamizando e promovendo o empreendedorismo e a cultura do ecodesign.  

4.1.9  Inserir as atividades culturais itinerantes nos programas públicos de desenvolvimento 
regional sustentável.  

4.1.10  Promover o turismo cultural sustentável, aliando estratégias de preservação patrimonial 
e ambiental com ações de dinamização econômica e fomento às cadeias produtivas da cultura.  

4.1.11  Promover ações de incremento e qualificação cultural dos produtos turísticos, 
valorizando a diversidade, o comércio justo e o desenvolvimento socioeconômico sustentável.  

4.2  Contribuir com as ações de formalização do mercado de trabalho, de modo a valorizar o 
trabalhador e fortalecer o ciclo econômico dos setores culturais.  

4.2.1  Realizar, em parceria com os órgãos e poderes competentes, propostas de adequação 
da legislação trabalhista, visando à redução da informalidade do trabalho artístico, dos técnicos, 
produtores e demais agentes culturais, estimulando o reconhecimento das profissões e o registro 
formal desses trabalhadores e ampliando o acesso aos benefícios sociais e previdenciários.  

4.2.2  Difundir, entre os empregadores e contratantes dos setores público e privado, 
informações sobre os direitos e obrigações legais existentes nas relações formais de trabalho na 
cultura.  

4.2.3  Estimular a organização formal dos setores culturais em sindicatos, associações, 
federações e outras entidades representativas, apoiando a estruturação de planos de previdência e 
de seguro patrimonial para os agentes envolvidos em atividades artísticas e culturais.  

4.2.4  Estimular a adesão de artistas, autores, técnicos, produtores e demais trabalhadores da 
cultura a programas que ofereçam planos de previdência pública e complementar específicos para 
esse segmento.  

4.3  Ampliar o alcance das indústrias e atividades culturais, por meio da expansão e 
diversificação de sua capacidade produtiva e ampla ocupação, estimulando a geração de trabalho, 
emprego, renda e o fortalecimento da economia.  

4.3.1  Mapear, fortalecer e articular as cadeias produtivas que formam a economia da cultura.  

4.3.2  Realizar zoneamento cultural-econômico com o objetivo de identificar as vocações 
culturais locais.  

4.3.3  Desenvolver programas de estímulo à promoção de negócios nos diversos setores 
culturais.  

4.3.4  Promover programas de exportação de bens, serviços e conteúdos culturais de forma a 
aumentar a participação cultural na balança comercial brasileira.  

4.3.5  Instituir selos e outros dispositivos que facilitem a circulação de produtos e serviços 
relativos à cultura na América Latina, Mercosul e Comunidades dos Países de Língua Portuguesa.  
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4.3.6  Estimular o uso da diversidade como fator de diferenciação e incremento do valor 
agregado dos bens, produtos e serviços culturais, promovendo e facilitando a sua circulação nos 
mercados nacional e internacional.  

4.3.7  Incentivar a associação entre produtoras de bens culturais visando à constituição de 
carteiras diversificadas de produtos, à modernização de empresas e à inserção no mercado 
internacional.  

4.3.8  Fomentar a associação entre produtores independentes e emissoras e a implantação de 
polos regionais de produção e de difusão de documentários e de obras de ficção para rádio, 
televisão, cinema, internet e outras mídias.  

4.4  Avançar na qualificação do trabalhador da cultura, assegurando condições de trabalho, 
emprego e renda, promovendo a profissionalização do setor, dando atenção a áreas de 
vulnerabilidade social e de precarização urbana e a segmentos populacionais marginalizados.  

4.4.1  Desenvolver e gerir programas integrados de formação e capacitação para artistas, 
autores, técnicos, gestores, produtores e demais agentes culturais, estimulando a profissionalização, 
o empreendedorismo, o uso das tecnologias de informação e comunicação e o fortalecimento da 
economia da cultura.  

4.4.2  Estabelecer parcerias com bancos estatais e outros agentes financeiros, como 
cooperativas, fundos e organizações não governamentais, para o desenvolvimento de linhas de 
microcrédito e outras formas de financiamento destinadas à promoção de cursos livres, técnicos e 
superiores de formação, pesquisa e atualização profissional.  

4.4.3  Estabelecer parcerias com instituições de ensino técnico e superior, bem como parcerias 
com associações e órgãos representativos setoriais, para a criação e o aprimoramento contínuo de 
cursos voltados à formação e capacitação de trabalhadores da cultura, gestores técnicos de 
instituições e equipamentos culturais.  

4.4.4  Realizar nas diversas regiões do País seleções públicas para especialização e 
profissionalização das pessoas empregadas no campo artístico e cultural, atendendo especialmente 
os núcleos populacionais marginalizados e organizações sociais.  

4.4.5  Promover a informação e capacitação de gestores e trabalhadores da cultura sobre 
instrumentos de propriedade intelectual do setor cultural, a exemplo de marcas coletivas e de 
certificação, indicações geográficas, propriedade coletiva, patentes, domínio público e direito autoral.  

4.4.6  Instituir programas e parcerias para atender necessidades técnicas e econômicas dos 
povos indígenas, quilombolas e outros povos e comunidades tradicionais para a compreensão e 
organização de suas relações com a economia contemporânea global, estimulando a reflexão e a 
decisão autônoma sobre as opções de manejo e exploração sustentável do seu patrimônio, produtos 
e atividades culturais.  

4.4.7  Instituir programas para a formação de agentes culturais aptos ao atendimento de 
crianças, jovens, idosos, pessoas com deficiência e pessoas em sofrimento psíquico.  

4.4.8  Promover atividades de capacitação aos agentes e organizações culturais proponentes 
ao financiamento estatal para a elaboração, proposição e execução de projetos culturais, bem como 
capacitação e suporte jurídico e contábil, a fim de facilitar a elaboração de prestação de contas e 
relatórios de atividades.  

4.4.9  Fomentar programas de aperfeiçoamento técnico de agentes locais para a formulação e 
implementação de planos de preservação e difusão do patrimônio cultural, utilizando esses bens de 
forma a geração sustentável de economias locais.  
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4.4.10  Estimular, com suporte técnico-metodológico, a oferta de oficinas de especialização 
artísticas e culturais, utilizando inclusive a veiculação de programas de formação nos sistemas de 
rádio e televisão públicos.  

4.4.11  Capacitar educadores, bibliotecários e agentes do setor público e da sociedade civil 
para a atuação como agentes de difusão da leitura, contadores de histórias e mediadores de leitura 
em escolas, bibliotecas e museus, entre outros equipamentos culturais e espaços comunitários.  

4.4.12  Fomentar atividades de intercâmbio inter-regional, internacional e residências artísticas 
de estudantes e profissionais da cultura em instituições nacionais e estrangeiras do campo da 
cultura.  

4.4.13  Estimular e promover o desenvolvimento técnico e profissional de arquitetos, designers, 
gestores e programadores de equipamentos culturais, para sua constante atualização, de modo a 
gerar maior atratividade para esses espaços.  

4.4.14  Estimular e formar agentes para a finalização de produtos culturais, design de 
embalagens e de apresentação dos bens, conteúdos e serviços culturais, ampliando sua capacidade 
de circulação e qualificando as informações para o consumo ampliado.  

4.5  Promover a apropriação social das tecnologias da informação e da comunicação para 
ampliar o acesso à cultura digital e suas possibilidades de produção, difusão e fruição.  

4.5.1  Realizar programa de prospecção e disseminação de modelos de negócios para o 
cenário de convergência digital, com destaque para os segmentos da música, livro, jogos eletrônicos, 
festas eletrônicas, webdesign, animação, audiovisual, fotografia, videoarte e arte digital.  

4.5.2  Implementar iniciativas de capacitação e fomento ao uso de meios digitais de registro, 
produção, pós-produção, design e difusão cultural.  

4.5.3  Apoiar políticas de inclusão digital e de criação, desenvolvimento, capacitação e 
utilização de softwares livres pelos agentes e instituições ligados à cultura.  

4.5.4  Identificar e fomentar as cadeias de formação e produção das artes digitais, para 
desenvolver profissões e iniciativas compreendidas nesse campo, bem como as novas relações 
existentes entre núcleos acadêmicos, indústrias criativas e instituições culturais.  

4.6  Incentivar e apoiar a inovação e pesquisa científica e tecnológica no campo artístico e 
cultural, promovendo parcerias entre instituições de ensino superior, institutos, organismos culturais e 
empresas para o desenvolvimento e o aprimoramento de materiais, técnicas e processos.  

4.6.1  Integrar os órgãos de cultura aos processos de incentivo à inovação tecnológica, 
promovendo o desenvolvimento de técnicas associadas à produção cultural.  

4.6.2  Fomentar parcerias para o desenvolvimento, absorção e apropriação de materiais e 
tecnologias de inovação cultural.  

4.6.3  Incentivar as inovações tecnológicas da área cultural que compreendam e dialoguem 
com os contextos e problemas socioeconômicos locais.  

4.7  Aprofundar a inter-relação entre cultura e turismo gerando benefícios e sustentabilidade 
para ambos os setores.  

4.7.1  Instituir programas integrados de mapeamento do potencial turístico cultural, bem como 
de promoção, divulgação e marketing de produtos, contextos urbanos, destinos e roteiros turísticos 
culturais.  
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4.7.2  Envolver os órgãos, gestores e empresários de turismo no planejamento e comunicação 
com equipamentos culturais, promovendo espaços de difusão de atividades culturais para fins 
turísticos.  

4.7.3  Qualificar os ambientes turísticos com mobiliário urbano e design de espaços públicos 
que projetem os elementos simbólicos locais de forma competitiva com os padrões internacionais, 
dando destaque aos potenciais criativos dos contextos visitados.  

4.7.4  Fomentar e fortalecer as modalidades de negócios praticadas pelas comunidades locais 
e pelos residentes em áreas de turismo, fortalecendo os empreendedores tradicionais em sua 
inserção nas dinâmicas comerciais estabelecidas pelo turismo.  

4.7.5  Realizar campanhas e desenvolver programas com foco na formação, informação e 
educação do turista para difundir adequadamente a importância do patrimônio cultural existente, 
estimulando a comunicação dos valores, o respeito e o zelo pelos locais visitados.  

4.7.6  Fomentar programas integrados de formação e capacitação sobre arte, arquitetura, 
patrimônio histórico, patrimônio imaterial, antropologia e diversidade cultural para os profissionais que 
atuam no turismo.  

4.7.7  Inserir os produtores culturais, os criadores e artistas nas estratégias de qualificação e 
promoção do turismo, assegurando a valorização cultural dos locais e ambientes turísticos.  

4.7.8  Desenvolver metodologias de mensuração dos impactos do turismo na cultura, no 
contexto dos Municípios brasileiros e das capitais.  

CAPÍTULO V – DA PARTICIPAÇÃO SOCIAL 
ESTIMULAR A ORGANIZAÇÃO DE INSTÂNCIAS CONSULTIVAS 

CONSTRUIR MECANISMOS DE PARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL 
AMPLIAR O DIÁLOGO COM OS AGENTES CULTURAIS E CRIADORES 

O desenho e a implementação de políticas públicas de cultura pressupõem a constante relação 
entre Estado e sociedade de forma abrangente, levando em conta a complexidade do campo social e 
suas vinculações com a cultura. Além de apresentar aos poderes públicos suas necessidades e 
demandas, os cidadãos, criadores, produtores e empreendedores culturais devem assumir 
corresponsabilidades na implementação e na avaliação das diretrizes e metas, participando de 
programas, projetos e ações que visem ao cumprimento do PNC.  

Retoma-se, assim, a ideia da cultura como um direito dos cidadãos e um processo social de 
conquista de autonomia, ao mesmo tempo em que se ampliam as possibilidades de participação dos 
setores culturais na gestão das políticas culturais. Nessa perspectiva, diferentes modalidades de 
consulta, participação e diálogo são necessárias e fundamentais para a construção e 
aperfeiçoamento das políticas públicas.  

Reafirma-se, com isso, a importância de sistemas de compartilhamento social de 
responsabilidades, de transparência nas deliberações e de aprimoramento das representações 
sociais buscando o envolvimento direto da sociedade civil e do meio artístico e cultural. Este processo 
vai se completando na estruturação de redes, na organização social dos agentes culturais, na 
ampliação de mecanismos de acesso, no acompanhamento público dos processos de realização das 
políticas culturais. Esta forma colaborativa de gestão e avaliação também deve ser subsidiada pela 
publicação de indicadores e informações do Sistema Nacional de Informações e Indicadores Culturais 
- SNIIC.  

ESTRATÉGIAS E AÇÕES  

5.1  Aprimorar mecanismos de participação social no processo de elaboração, implementação, 
acompanhamento e avaliação das políticas públicas de cultura.  
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5.1.1  Aperfeiçoar os mecanismos de gestão participativa e democrática, governo eletrônico e 
a transparência pública, a construção regionalizada das políticas públicas, integrando todo o território 
nacional com o objetivo de reforçar seu alcance e eficácia.  

5.1.2  Articular os sistemas de comunicação, principalmente, internet, rádio e televisão, 
ampliando o espaço dos veículos públicos e comunitários, com os processos e as instâncias de 
consulta, participação e diálogo para a formulação e o acompanhamento das políticas culturais.  

5.1.3  Potencializar os equipamentos e espaços culturais, bibliotecas, museus, cinemas, 
centros culturais e sítios do patrimônio cultural como canais de comunicação e diálogo com os 
cidadãos e consumidores culturais, ampliando sua participação direta na gestão destes 
equipamentos.  

5.1.4  Instituir instâncias de diálogo, consulta às instituições culturais, discussão pública e 
colaboração técnica para adoção de marcos legais para a gestão e o financiamento das políticas 
culturais e o apoio aos segmentos culturais e aos grupos, respeitando a diversidade da cultura 
brasileira.  

5.1.5  Criar mecanismos de participação e representação das comunidades tradicionais, 
indígenas e quilombolas na elaboração, implementação, acompanhamento, avaliação e revisão de 
políticas de proteção e promoção das próprias culturas.  

5.2  Ampliar a transparência e fortalecer o controle social sobre os modelos de gestão das 
políticas culturais e setoriais, ampliando o diálogo com os segmentos artísticos e culturais.  

5.2.1  Disponibilizar informações sobre as leis e regulamentos que regem a atividade cultural 
no País e a gestão pública das políticas culturais, dando transparência a dados e indicadores sobre 
gestão e investimentos públicos.  

5.2.2  Promover o monitoramento da eficácia dos modelos de gestão das políticas culturais e 
setoriais por meio do Sistema Nacional de Informações e Indicadores Culturais - SNIIC, com base em 
indicadores nacionais, regionais e locais de acesso e consumo, mensurando resultados das políticas 
públicas de cultura no desenvolvimento econômico, na geração de sustentabilidade, assim como na 
garantia da preservação e promoção do patrimônio e da diversidade cultural.  

5.2.3  Criar ouvidorias e outros canais de interlocução dos cidadãos com os órgãos públicos e 
instituições culturais, adotando processos de consulta pública e de atendimento individual dos 
cidadãos que buscam apoio.  

5.3  Consolidar as conferências, fóruns e seminários que envolvam a formulação e o debate 
sobre as políticas culturais, consolidando espaços de consulta, reflexão crítica, avaliação e 
proposição de conceitos e estratégias.  

5.3.1  Realizar a Conferência Nacional de Cultura pelo menos a cada 4 (quatro) anos, 
envolvendo a sociedade civil, os gestores públicos e privados, as organizações e instituições culturais 
e os agentes artísticos e culturais.  

5.3.2  Estimular a realização de conferências estaduais e municipais como instrumentos de 
participação e controle social nas diversas esferas, com articulação com os encontros nacionais.  

5.3.3  Estimular a realização de conferências setoriais abrindo espaço para a participação e 
controle social dos meios artísticos e culturais.  

5.3.4  Apoiar a realização de fóruns e seminários que debatam e avaliem questões específicas 
relativas aos setores artísticos e culturais, estimulando a inserção de elementos críticos nas questões 
e o desenho de estratégias para a política cultural do País.  
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5.4  Estimular a criação de conselhos paritários, democraticamente constituídos, de modo a 
fortalecer o diálogo entre poder público, iniciativa privada e a sociedade civil.  

5.4.1  Fortalecer a atuação do Conselho Nacional de Política Cultural, bem como dos 
conselhos estaduais e municipais, como instâncias de consulta, monitoramento e debate sobre as 
políticas públicas de cultura.  

5.4.2  Estimular que os conselhos municipais, estaduais e federais de cultura promovam a 
participação de jovens e idosos e representantes dos direitos da criança, das mulheres, das 
comunidades indígenas e de outros grupos populacionais sujeitos à discriminação e vulnerabilidade 
social.  

5.4.3  Promover a articulação dos conselhos culturais com outros da mesma natureza voltados 
às políticas públicas das áreas afins à cultural.  

5.4.4  Aumentar a presença de representantes dos diversos setores artísticos e culturais nos 
conselhos e demais fóruns dedicados à discussão e avaliação das políticas públicas de cultura, 
setoriais e intersetoriais, assim como de especialistas, pesquisadores e técnicos que qualifiquem a 
discussão dessas instâncias consultivas.  

5.5  Promover espaços permanentes de diálogo e fóruns de debate sobre a cultura, abertos à 
população e aos segmentos culturais, nas Casas Legislativas do Congresso Nacional, nas 
Assembleias Legislativas Estaduais, na Câmara Legislativa do Distrito Federal e nas Câmaras 
Municipais. 
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ANEXO B – EIXOS ESTRATÉGICOS DO SEGMENTO ARQUIVO 

 Eixos estratégicos do 

segmento Arquivo 

por: Lúcia Maria, em Documento final no dia 26/02/2010  

Eixo I 
Estratégia 

Ampliar a representação e a participação do 

segmento Arquivo na política cultural, 

afirmando as instituições e acervos arquivísticos 

públicos e privados como expressão da 

diversidade simbólica e cultural e como patamar 

para o desenvolvimento de ações de educação 

patrimonial. 
Diretrizes 

a) Incentivar a participação de distintos grupos sociais no processo de preservação dos 

arquivos. 

b) Consolidar os arquivos como produto cultural ultrapassando as fronteiras administrativas 

proporcionando um ambiente de colaboração e co-responsabilidade das diversas instâncias 

c) Promover a criação de projetos de educação patrimonial que reconheçam a importância 

do patrimônio documental e arquivístico como produção simbólica dos variados modos de 

expressão representativos dos diversos atores sociais, visando a preservação de acervos e 

incentivando a criação de novos arquivos (ex. Projeto Coleção histórias de bairros, Arquivo 

Público da Cidade de BH, etc.). 

d) Fomentar a pesquisa e o desenvolvimento de ferramentas de busca automatizada de 

informações arquivísticas em bancos de dados compostos de registros descritivos e 

documentos digitalizados. 

e) Constituir colegiado setorial, como instância para definição de políticas para o segmento 

Arquivo. 

f) Ampliar a articulação do segmento Arquivo internamente e com as demais cadeias 

produtivas da cultura. 

g) Incentivar a formação de profissionais voltados aos usuários e ao uso dos arquivos. 

http://culturadigital.br/members/luciamariarb/
http://culturadigital.br/setorialarquivos/category/sem-categoria/
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h) Incentivar novas ressignificações e apropriações de documentos de arquivo, no campo 

das artes. 

i) Desenvolver programas de capacitação de profissionais para a gestão de acervos, de 

serviços e de instituições arquivísticas 

Eixo II 
Estratégia 

Contribuir para o entendimento ampliado do 

arquivo municipal como espaço de memória, 

educação, cidadania e cultura e não apenas 

como depositário dos documentos do poder 

público municipal. 
 

Diretrizes 

a) Desenvolver campanhas e programas de incorporação de fundos de origem privada aos 

acervos dos arquivos municipais. 

b) Incentivar projetos de História Oral voltados para a comunidade local 

c) Criação de uma coordenação geral de arquivos junto ao Ministério da Cultura, com 

dotação orçamentária própria, articulada como o Conselho Nacional de Arquivos – 

CONARQ, para fins de fomento e apoio ao patrimônio arquivístico brasileiro. 

Eixo III 
Estratégia 

Fortalecer a preservação do patrimônio 

arquivístico como legado para as futuras 

gerações. 
Diretrizes 

a) Promover, no âmbito da Cultura, a implantação e a continuidade dos Programas de 

Gestão de Documentos, como instrumentos de racionalização do uso e da preservação do 

patrimônio arquivístico dentro de uma política de sustentabilidade. 

b) Promover ações de Conservação Preventiva de acervos arquivísticos. 

c) Incentivar estudos e pesquisas (envolvendo edificações, equipamentos, materiais de 

acondicionamento etc.) sobre a problemática da conservação do patrimônio arquivístico em 

um país tropical e com regiões distintas. 

 



 

 

110 

Eixo IV 
Estratégia 

Promover articulação entre as políticas de 

Arquivo e de Cultura, estimulando o 

financiamento governamental direcionado para 

a área de Arquivo. 
Diretrizes 

a) Lançar editais de financiamento específicos para o segmento Arquivo; 

b) Garantir a participação do profissional de arquivo na elaboração de termos de referência 

relativos à sua esfera de competência; 

c) Garantir nos editais de apoio a projetos culturais e de pesquisa a inclusão de recursos 

para organização e preservação dos documentos produzidos pelos projetos nas diversas 

áreas do conhecimento. 

d) Incluir linhas de financiamento para o segmento Arquivo no Fundo Nacional de Cultura. 

e) Incentivar parcerias entre a iniciativa privada e as instituições arquivísticas. 

f) Incentivar a criação de ações orçamentárias e linhas de financiamento destinadas a 

políticas de captação e ampliação de acervos arquivísticos. 

g) Incentivar a qualificação dos recursos humanos no desenvolvimento e gerenciamento de 

sistemas operacionais em plataforma aberta, de forma a garantir a adoção de softwares 

livres na recuperação da informação. 

h) Promover intercâmbio e estágios nacionais e internacionais voltados à qualificação de 

recursos humanos. 

Eixo V 
Estratégia 

Ampliar a participação dos arquivos públicos e 

privados no planejamento, execução e avaliação 

de políticas voltadas para o fortalecimento da 

ação do Estado e de inclusão social no campo 

da cultura. 
Diretrizes 

a) Garantir a inserção dos arquivos nos sistemas nacional, estaduais e municipais de 

cultura em consonância com sistemas ou redes nacionais, estaduais e municipais de 

arquivos; 
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b) Promover a articulação e cooperação sistemáticas entre conselhos e instituições públicas 

de cultura e os Conselhos Nacional, Estaduais e Municipais de Arquivos; 

c) Incluir o segmento Arquivo no Sistema Nacional de Informações e Indicadores Culturais 

(SNIIC) e promover a coleta de informações e a produção de indicadores sobre a realidade 

arquivística brasileira; 

d) Garantir a representação do campo arquivístico (arquivos públicos, cursos superiores de 

Arquivologia, associações profissionais, fóruns de arquivos públicos, etc) nos Conselhos de 

Política Cultural e Conselhos de Patrimônio em níveis nacional, estadual e municipal, bem 

como nos Planos de Cultura; 

e) Incluir os Arquivos na discussão orçamentária da PEC 150/2003 (proposta de Emenda à 

Constituição que eleva o patamar orçamentário da cultura); 

f) Constituição, de forma articulada, pelo CONARQ e o MINC, com o devido apoio 

financeiro, de redes de informações arquivísticas, públicas e privadas, em âmbitos 

municipal, estadual e nacional com a cooperação de setores arquivísticos do Estado e da 

sociedade civil 

Observações: 

As discussões realizadas pelos participantes apontaram tópicos que merecem ser 

considerados em futuras ações: 

o Subordinação do Conselho Nacional de Arquivos diretamente à Casa Civil da 

Presidência da República 

o Desenho e implementação da uma política arquivística para o Ministério da Cultura 

o O projeto de lei de acesso a informação e o impacto nos arquivos 

o Os arquivos na Conferência Nacional de Ciência e Tecnologia 


