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UM OLHAR
SOBRE A AÇÃO CULTURAL
NA CIDADE
E SEUS DESAFIOS

Elaboração: Favela é Isso Aí
Belo Horizonte, Julho de 2019

Desde o início do nosso mandato coletivo em 2017, a Gabinetona tem como compromisso a promoção do acesso às políticas culturais em nossa cidade. Por isso,
tão logo chegamos à Câmara Municipal de Belo Horizonte, demos início, à criação de um projeto de lei para instituir a Política Municipal Cultura Viva.
Belo Horizonte pulsa tradição e inventividade através da expressão cultural de
seus diferentes territórios – periferias, favelas, quebradas e quilombos –, e precisa de uma política pública específica que esteja à altura dessa riqueza cultural.
Nos inspiramos na revolucionária experiência dos Pontos e Pontões de Cultura
que, por meio do Programa Nacional Cultura Viva, fizeram florescer por todo o
Brasil uma rede potente, capaz de promover mudanças no tecido social em que
estão inseridos. Também nos afetamos pelas vivências de outras cidades e estados que construíram suas legislações específicas, com destaque para Campinas,
Niterói, Ceará e Rio Grande do Sul e os mais de 15 países da América Latina que
também constroem a Cultura Viva Comunitária.
Para a elaboração da proposta de uma política de Cultura Viva para Belo Horizonte, era preciso escutar a cidade, olhar atentamente para suas especificidades
e para o que é singular da Cultura belo-horizontina. Em parceria com a Ong Favela É Isso Aí, fomos ao encontro de diversos representantes de ações potentes
que o CÊ FRAGA? – chamada pública realizada pela Gabinetona para o reconhecimento e cartografia de iniciativas sociais e culturais de BH – nos permitiu (re)
conhecer.
Por meio das nossas ferramentas de participação popular – os GFortes (Grupos
Fortalecedores) e LabPops (Laboratórios Populares de Leis) –, realizamos encontros com artistas, coletivos de artes, fazedores de cultura, mestras e mestres da
cultura popular, povos indígenas, quilombolas, juventudes. Os resultados desse
estudo estão detalhados neste diagnóstico e foram base importantíssima para a
construção do Projeto 816/2019 que criará a Lei Municipal Cultura Viva de BH,
protocolado em 12 de julho pelas vereadoras Cida Falabella e Bella Gonçalves.
É isso que queremos: a instituição de uma política pública de caráter democratizante e comunitário, que promova o reconhecimento, o fomento e a articulação
de expressões culturais que já pulsam nas bordas, apesar dos baixos incentivos
do Estado. Com essa proposta acreditamos estar respondendo a alguns anseios
apresentados neste diagnóstico e alcançando iniciativas diversas e potentes, mas
que hoje estão postas às margens das ferramentas públicas de fomento e de participação social.
Queremos uma cidade onde as forças vivas da cultura sejam motriz da nossa teia
comprometida com o bem-viver e com o convívio das diversas existências.
Viva a Cultura Viva de BH! Boas leituras!
Agosto de 2019.
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INTRODUÇÃO

O presente relatório foi elaborado pela equipe Favela é Isso Aí a partir de demanda da Gabinetona para a sistematização de informações a respeito dos coletivos
e iniciativas inscritas no chamamento “CÊ FRAGA?”.
A ideia foi entender quais eram as principais demandas, fragilidades e potências
dos agentes culturais periféricos ou não hegemônicos, de forma a subsidiar a
construção de uma política pública para apoio a tais movimentos.
Como pano de fundo, tomou-se a perspectiva de construir, a exemplo de outras
cidades, uma Lei Cultura Viva para Belo Horizonte, com o foco nas periferias e
seus agentes, mestres tradicionais e os detentores de saberes e fazeres, juventudes, grupos artísticos e culturais, coletivos independentes, etc.
As pesquisas e suas respectivas análises foram estruturadas a partir de algumas
questões centrais, especialmente:

•

Como as iniciativas culturais e socioculturais
das periferias e territórios populares de Belo
Horizonte se sustentam?

•

O que existe em termos de apoio público / governamental a tais iniciativas?

•

Qual é o impacto social das ações que os grupos
e coletivos desenvolvem em seus territórios?

•

As ações desenvolvidas têm interface com outras áreas das políticas públicas? Quais suas
principais conexões, transversalidades e intersetorialidades?

A hipótese central do trabalho é que há uma distância entre o apoio público recebido por estas iniciativas e seu impacto social. Assim, vale a pena refletir sobre
como reduzir esta distância e o que poderia contribuir para mudar esta realidade
e alavancar as iniciativas.
Do ponto de vista metodológico, é preciso realçar que esta é uma pesquisa exploratória, com múltiplas fontes de informações e sem a pretensão de representatividade estatística. Seu objetivo foi levantar os principais elementos que poderiam subsidiar a criação de uma política de apoio e fomento em Belo Horizonte,
a partir das demandas dos grupos e coletivos da cultura popular.

Assim, as informações apresentadas a seguir foram recolhidas a partir das seguintes fontes:
•

Avaliação dos resultados da Lei Municipal de Incentivo à Cultura de Belo Horizonte (LMIC), edital 2018;

•

Análise das 313 inscrições recebidas pelo chamamento CÊ FRAGA?;

•

Transcrição dos áudios e análise das entrevistas
das 19 iniciativas reconhecidas e premiadas
pelo CÊ FRAGA?;

•

Coleta de dados complementares via formulários on line, enviados para todas as iniciativas
inscritas;

•

Tabulação dos dados e sistematização dos resultados;

•

Transcrição e sistematização dos Grupos de Trabalho – GT2 e GT4 – dos seminários Periferias
em Rede e Encontro Metropolitano, realizados
pelo Favela é Isso Aí no segundo semestre de
2018.

Ao final, realizou-se uma análise preliminar dos dados, cujos resultados serão
apresentados a seguir. Em alguns momentos, optou-se por inserir as falas dos
entrevistados, com suas próprias palavras, para melhor entendimento do contexto tratado, a partir do ponto de vista daqueles que vivenciam esta realidade.

RESUMO DA
PROBLEMÁTICA

Como pano de fundo da realidade estudada, está a situação da política cultural
no Brasil, com especial atenção às políticas de financiamento, fomento e apoio
às práticas culturais. Em relação a tal aspecto, pode-se perceber que o fomento
está fortemente baseado em mecanismos de renúncia fiscal/leis de incentivo,
que respondem por cerca de 80% do total dos recursos públicos destinados à
cultura.
Além das críticas relacionadas à vinculação dos investimentos via renúncia fiscal às prioridades das empresas patrocinadoras, com maior foco em visibilidade
e, portanto, com apoio apenas a artistas consagrados, realça-se outro grave problema destes mecanismos. O que se aponta é que os certames que regem o acesso aos recursos são extremamente burocratizados, com abuso do linguajar técnico e pouco acessíveis a muitos coletivos e artistas. Os formulários utilizados são,
muitas vezes, de complexo preenchimento e exigem documentação obrigatória
nem sempre viável para muitos coletivos e agentes.
Aponta-se ainda que há poucos recursos para financiamento via fundos e editais
diretos e que os projetos e iniciativas de moradores das periferias e das culturas
populares não conseguem ter acesso à maior parte destes mecanismos de financiamento, seja por falta de conhecimento de sua existência, seja por problemas
de documentação ou mesmo das dificuldades em lidar com os meandros burocráticos dos processos de seleção.
Cabe ressaltar que, muitas vezes, os próprios editais que têm como objetivo e
foco a descentralização e a desconcentração dos recursos não têm conseguido
cumprir seu papel a contento.

CONSIDERAÇÕES IMPORTANTES SOBRE OS PRINCIPAIS
MECANISMOS DE FOMENTO
Ao se analisar a Lei Federal de Incentivo à Cultura – a Lei 8.313/91, mais conhecida como Lei Rouanet – dados históricos mostram que quase 80% dos recursos
efetivamente captados estão concentrados no Sudeste (em sua maioria, no eixo
Rio-São Paulo), ao passo que somente 20% dos projetos aprovados conseguem
algum patrocínio.
A situação da Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais - Lei 22.944/2018
(LEIC/MG) não é muito diferente. Dos recursos efetivamente captados via este
mecanismo, cerca de 78% foram para empreendedores da Região Central e 73%
para a Capital, Belo Horizonte. Esta concentração foi um dos fatores que levou à
introdução, nos critérios de distribuição dos recursos do Fundo Estadual de Cultura (FEC), de percentuais progressivos para o interior do estado.
Nos últimos anos, o principal mecanismo de fomento para entidades, coletivos e
artistas do interior do Estado tem sido o Fundo Estadual de Cultura. Em 2017, o
FEC publicou editais específicos, de forma a contemplar a diversidade de propostas e proponentes no interior do estado: Pontos e Pontões de Cultura, Culturas Populares e Tradicionais, possibilitando o início da implementação do Programa Cultura Viva no âmbito do estado, aprovado em 2018 e que foi consolidado
na Lei 22.944 de 15 de janeiro de 2018, aguardando a regulamentação da Política
até a presente data. Entretanto, com a fusão das pastas Cultura e Turismo, propostas no Projeto de Lei 367/2019 e sancionada pela Lei 23304/2019, do atual governo, o futuro do Fundo é incerto, com riscos de sofrer cortes, comprometendo
a efetivação das políticas voltadas para o interior do estado.
Por fim, o próprio mecanismo da Lei Municipal de Incentivo à Cultura de Belo
Horizonte (LMIC – BH) apresenta concentração histórica de recursos captados
por empreendedores residentes nas regionais Centro-Sul e Leste, como será detalhado mais adiante.

MARCOS NA LEGISLAÇÃO
Mas será que é possível reverter este quadro, tão presente em todas as esferas de
governo?
É importante apontar que há outras formas de outros mecanismos que avançaram no sentido de reduzir os problemas citados e democratizar o acesso a recursos para projetos das periferias ou situados nas cidades do interior, comunidades e espaços populares.
Um exemplo disto foi o Programa Cultura Viva, do Governo Federal, criado na
gestão do então Ministro Gilberto Gil. A Lei 13.018/2014 instituiu a Política Nacional de Cultura Viva. Prêmios específicos, por meio do Ministério da Cultura,
também foram importantes para trabalhar com coletivos e comunidades tradicionais historicamente alijadas do processo das políticas públicas, tais como
Culturas Ciganas, Edital voltado para as regiões do Semiárido, Culturas Populares, Culturas Negras, etc.
Nesta perspectiva, o desafio é pensar como propor melhorias também para os
mecanismos já existentes na esfera municipal.

RESULTADOS
OBTIDOS

As pesquisas realizadas para compor o presente diagnóstico, ainda que em âmbito restrito ao município de Belo Horizonte, mostraram um panorama mais amplo, que se repete em outros territórios no estado e no país. A seguir, serão apresentadas sinteticamente algumas destas conclusões, que foram o subsídio para
as propostas apresentadas no próximo capítulo.

É PEQUENA A PRESENÇA PÚBLICA E OFERTA DA CULTURA
INSTITUCIONALIZADA NAS PERIFERIAS1
O que falta na cidade, o que sempre faltou, foi um olhar dos
gestores públicos, que contemplem a diversidade presente
na cidade. Detalhe que é esta diversidade negada, que nos
confere identidade, a boa e velha tradição marca identitária
do povo mineiro. No ano de 2017, os quilombos da cidade
foram reconhecidos como Patrimônio Imaterial da cidade,
por causa de um mandado judicial oficializado em favor dos
“Luízes”, expedido no ano de 2009, ou seja, não se fez
por reconhecimento e valorização, mas, sim, por se tratar
de uma obrigação. Por sorte, os demais quilombos foram
contemplados, apesar de ter sido uma exigência coletiva.
No início deste mesmo ano, foi entregue ao vice-prefeito
um documento de reivindicação de atendimento de demandas
e, até o momento, este reconhecimento patrimonial, foi
a única pauta atendida. Isto significa que as ações em
prol dos quilombos - de cunho coletivo, pararam por aí. É
necessário avançar e assegurar que outras tradições que
ainda resistem, precisam ser asseguradas. Destacamos ainda,
que a cidade possui muitos grupos de congados, reisados,
reinados, maracatus, percussionistas,
sambistas, povos
de terreiro, compositores populares, grupos folclóricos e
carnavalescos, capoeiristas, rappers, soul, dentre outros
segmentos diversos, que muito enriquecem a nossa cultura,
mas, que não são prestigiados pela gestão pública, o que
poderia, além de atrair os jovens, fomentar o mercado
do turismo na capital. Como um norte para apoiar estas
iniciativas, listamos algumas proposições: realização
de
pesquisa
diagnóstica,
investimento
financeiro,
especialização de mão de obra qualificada, valorização dos
mestres destes saberes, interação com projetos educacionais
e divulgação/propaganda. (Quilombo dos Luízes)

1		

Fonte: Libânio, 2017.

Estudos empreendidos por Libânio (2017) mostram que historicamente é pequena a oferta de ações e espaços geridos pelos poderes públicos nas periferias. Seja
em Belo Horizonte, no Rio de Janeiro ou em São Paulo, por exemplo, os moradores das periferias desenvolvem práticas culturais autônomas e autogeridas, em
contraponto à ausência do Estado, em diversas escalas e serviços.
Assim, a dificuldade de acesso dos projetos das periferias aos recursos públicos
começa já com a ausência da cultura institucionalizada nestes territórios, em
virtude da precariedade da oferta pública de equipamentos e serviços culturais.
Como pode ser visto no mapa a seguir, grande parte dos espaços culturais da cidade de Belo Horizonte está situada em sua região central ou na zona sul – região
de classe média e média alta. Tal concentração é mais grave quando se analisa
apenas os espaços privados, notadamente cinemas, teatros e museus, a tal ponto
de sobreporem-se até a quase impossibilidade de leitura do mapa (a maior parte
dos equipamentos está nos bairros Lourdes, Savassi e Centro). É possível perceber que o equipamento cultural com maior capilaridade no território municipal
são as bibliotecas, especialmente as comunitárias.

EQUIPAMENTOS ARTÍSTICO-CULTURAIS
EM BELO HORIZONTE, SEGUNDO TIPO
E VINCULAÇÃO DA GESTÃO, 2016

FONTE: Craveiro, 2017.

EQUIPAMENTOS ARTÍSTICO-CULTURAIS EM BELO
HORIZONTE, SEGUNDO TIPO E VINCULAÇÃO DA GESTÃO
(DETALHE REGIÃO CENTRO-SUL / CS1), 2016

FONTE: Craveiro, 2017

EQUIPAMENTOS CULTURAIS PÚBLICOS LIGADOS À
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA, SEGUNDO TIPO,
2017
Quanto aos equipamentos públicos ligados à Fundação Municipal de Cultura / Prefeitura de Belo Horizonte, que busca realizar uma política de
descentralização da
oferta cultural no território da capital, os
de maior capilaridade
no território são os
Centros Culturais, ao
passo que os demais
(cinema, teatro, biblioteca, escola de artes e arquivo), estão
localizados na área
central da capital,
provavelmente por serem únicos e terem
como proposta atender a todas as regiões
da cidade (ver mapa a
seguir).
FONTE: Craveiro, 2017.

A partir deste material produzido por Craveiro (2017), nota-se ainda que poucos
deles estão próximos às principais favelas, vilas e aglomerados e que, do total de
40 territórios da gestão compartilhada existentes na cidade, em 18 deles não há
nenhum equipamento ou espaço municipal voltado para as atividades culturais.
Há equipamentos culturais da FMC em 22 dos 40 territórios de gestão compartilhada, o que corresponde a 55% dos territórios, ficando outros 45% sem atendimento direto.

EQUIPAMENTOS CULTURAIS PÚBLICOS LIGADOS
À FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA, SEGUNDO
PROXIMIDADE COM
VILAS E FAVELAS
(2015)
A distribuição dos equipamentos municipais de cultura em comparação ao número de habitantes de cada
região da cidade, considerando os dados do Censo
Demográfico 2010 do IBGE,
mostra que, ao mesmo tempo em que há regiões com
uma média de um equipamento cultural para cerca
de 300 mil habitantes (Regionais Oeste e Nordeste,
por exemplo), em outras
localidades tal proporção é
bem mais favorável, como
é o caso da Centro-Sul, com
um equipamento para 25
mil habitantes. Ao se tomar
apenas o território CS1, tal
proporção é ainda maior (ver mapa a seguir), visto que, neste caso, a média é de
um equipamento para 12.314 habitantes.

FONTE: Craveiro, 2017.

EQUIPAMENTOS CULTURAIS PÚBLICOS LIGADOS
À FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA, SEGUNDO
TERRITÓRIOS DA GESTÃO COMPARTILHADA, 2017
FONTE: Craveiro, 2017.

Para além da existência de
equipamentos e espaços físicos, destaca-se também a
própria concentração dos
programas e ações culturais
no território. Craveiro (2017)
aponta que há desigual distribuição não apenas dos
equipamentos públicos, mas
também de atividades finalísticas e serviços culturais
municipais2 em Belo Horizonte. Entre a regional com
maior oferta (uma vez mais,
a Centro-Sul) e a com menor
oferta (Nordeste), a desproporção foi de mais de 130 vezes (dados de 2015).

2

As categorias “atividades finalísticas” e “serviços” são denominações do Sistema de
Monitoramento de Programas e Projetos (SMAPP) da FMC, utilizado para coleta e monitoramento de
dados de suas unidades executoras. De acordo com o SMAPP as atividades finalísticas compreendem:
abertura, apresentação artística, curso, exibição, exposição, lançamentos artísticos, oficinas, palestras,
visitas orientadas e visitas técnicas. Quanto aos serviços são: cessão de espaço, inclusão digital/telecentro,
empréstimo de livros, pesquisa livre e pesquisa orientada (os três últimos são chamados serviços de
referência e informação). Por outro lado, há as chamadas atividades-meio, que são as atividades de
natureza administrativa, não voltadas diretamente para atendimento ao cidadão.

FONTE: Craveiro, 2017.

TOTAL DE
ATIVIDADES
FINALÍSTICAS
E SERVIÇOS
MUNICIPAIS
DE CULTURA,
SEGUNDO
REGIONAL, 2015

Nota-se a completa ausência de atividades finalísticas e serviços em
três dos 40 territórios de
gestão compartilhada
(dois na região Oeste O3, O5 – e um em Venda
Nova - VN1)3; a ausência
de serviços em 19 dos
territórios; e a concentração de atividades finalísticas e serviços em
dois territórios da regional Centro-Sul (CS1 e CS2), que também apresentam atividades de grande impacto de público (festivais, Virada Cultural e serviços da
Diretoria de Patrimônio Cultural, por exemplo); concentrando quase 52% de
todo o público participante das ações municipais.
Por fim, o dado mais alarmante é a correlação positiva entre existência de equipamentos culturais e a maior disponibilidade de atividades e serviços nas mesmas regiões, o que contribui para ampliar e aprofundar a desigualdade entre os
territórios, oferecendo-se mais oportunidades a quem já tem mais oferta e acesso à cultura institucionalizada.

3
Os dados de 2016 diferem um pouco em termos de distribuição dos serviços e atividades
finalísticas, mas ainda permanecem territórios sem cobertura. São eles: Na Regional Noroeste - NO2; Na
Leste - L3; na Oeste - O5 e na Centro-Sul - CS5.

A LMIC AINDA É UM MECANISMO EXCLUDENTE
E/OU DE DIFÍCIL ACESSO
Como ainda não tivemos apoio em editais maiores, ou seja,
sempre estamos recebendo de apoio pouco recurso, não nos
permitindo ir mais adiante nas nossas ações. Ou seja, a
impressão que temos é que são nos dadas migalhas, para
continuarmos a nossa luta, mas sem condições de crescermos/
expandirmos nossa arte (Morro Encena).

A política municipal de cultura de Belo Horizonte tem levado em consideração
dados e indicadores, como os apresentados acima, que levam à elaboração de
políticas de enfrentamento à realidade de desigualdade de acesso aos meios de
produção e fruição da cultura na cidade. Exemplos disso são editais como o Descentra, que prioriza projetos desenvolvidos por moradores das comunidades e
territórios mais vulneráveis, especialmente os desenvolvidos também nas comunidades.
Por outro lado, o mecanismo com maior volume de recursos na esfera pública, a
Lei Municipal de Incentivo à Cultura de Belo Horizonte (LMIC-BH), em sua modalidade Incentivo Fiscal (IF), ainda apresenta uma série de limites e dificultadores para o acesso destas populações aos recursos disponíveis.
O relatório da Lei Municipal de Incentivo à Cultura de Belo Horizonte, a respeito
dos projetos inscritos, habilitados, inabilitados e aprovados no Edital 2017, divulgado em 2018, traz alguns elementos importantes para a temática em pauta. Vamos a alguns deles:
•

11% de todos os projetos apresentados neste
edital foram inabilitados;

•

Entre os projetos inabilitados, 33% foram por
problemas nos comprovantes de residência e
20,3% em outros documentos obrigatórios;

•

Na área do patrimônio cultural, provavelmente
a que engloba a maior parte dos projetos das periferias e dos grupos da cultura popular, a taxa
de inabilitação foi 50% maior, da ordem de
17,8%;

•

É flagrante a desigualdade de gênero na apresentação, inabilitação – e consequente aprovação – dos projetos (ver gráfico a seguir);

•

É maior ainda a desigualdade quando o quesito
é relativo à cor ou raça declarada, como pode ser
visto abaixo;

FONTE: FMC – relatório LMIC 2018.

•

Tanto as desigualdades de gênero quanto as de
cor e raça declarada são mais flagrantes quando
se observa a interseccionalidade na inabilitação
dos projetos, como pode ser visto a seguir;

FONTE: FMC – relatório LMIC 2018.

•

Por fim, a distribuição espacial também mostra
as discrepâncias para o acesso aos recursos públicos via LMIC.

FONTE: FMC – relatório LMIC 2018.

FONTE: FMC – relatório LMIC 2018.

OS MECANISMOS DE FOMENTO ATUALMENTE EXISTENTES
SÃO INADEQUADOS E INCOMPATÍVEIS COM O PERFIL DOS
PROJETOS SOCIOCULTURAIS
DAS PERIFERIAS
O primeiro ponto que acreditamos ser uma lacuna a fim de
conseguir um maior impacto social, é superar a invisibilidade
dessas ações. No município de Belo Horizonte, a divulgação
dessas iniciativas e os resultados que são obtidos com
elas, são pouquíssimos divulgados. Além de ter o fato
dificultador de que quem consegue um determinado tipo de
recurso não socializa a origem, “e, como conseguiu, achando
que se outros projetos tentarem buscar financiamento por
esse mesmo meio, retirará as chances de se obter esse
recurso futuramente”. (Reunião das Mulheres)

Se, de um lado, o atendimento público aos grupos, projetos culturais, movimentos situados nas periferias da cidade é precário, tanto do ponto de vista de serviços e equipamentos, quanto do financiamento; por outro, é nestes locais que se
encontram a maior riqueza e pluralidade de ações e iniciativas.
Em geral, são ações autogestionárias, com alto grau de independência, uso intenso de voluntariado e mobilização comunitária para suas pautas. Poucos projetos contam com o apoio sistemático e regular dos poderes públicos e a maior
parte deles tem grande potencial de impacto de suas ações, que são, ademais,
intersetoriais, navegando e alinhavando várias áreas das políticas públicas.
A seguir, faz-se um extrato dos resultados obtidos nas pesquisas para fins de delineamento do perfil dos projetos analisados.

SURGIMENTO
De uma forma geral, as histórias dos coletivos se misturam com a própria história individual de suas/seus fundadores/as. Geralmente, tais proposições e iniciativas são a consequência de vivências de luta individuais e/ou coletivas e que
culminam em um projeto. Normalmente surgem de forma coletiva, mas, quando surgem de forma individual acabam sendo amparadas pela rede de amigas/os
e/ou pessoas da própria comunidade onde o projeto se desenvolve. Há relatos de
projetos estimulados por outros projetos, inclusive de empresas privadas. Não
há relatos de projetos que surgiram a partir de iniciativas governamentais, apesar de que pessoas no coletivo ligadas ao Governo são chaves para o desenvolvimento das atividades.
Entre as motivações para o início da ação destacam-se: descontentamento em
relação à política e/ou demandas específicas das comunidades, questões religiosas, retribuição de ajudas/dádivas recebidas e/ou própria vivência das pessoas
envolvidas que percebem que suas atividades cotidianas têm potencial para impactar a comunidade ao entorno.
Aí um dia minha mãe chegando da rua ela viu algumas crianças
sentadas na rua e as crianças estavam com saquinho de leite
e ela achou que as crianças estavam com fome e aí minha
mãe falou com a minha irmã Jorge tá vendo aqueles meninos
ele lambendo saco de leite Chama ele para dar alguma coisa
para eles comerem aí meu irmão falou assim não ele está
me cheirando cola aí minha mãe foi pedir para chamar eles
E aí minha mãe chamou esse meninos o preto velho veio e
o preto velho veio e disse que a nossa missão era cuidar
dessas crianças e não deixar nenhuma criança usando esse
tipo de droga (Quilombo Manzo).

Os coletivos destacam a importância do amadurecimento dos projetos a partir
do seu desenvolvimento, inclusive, com a participação da própria comunidade
ou pessoas envolvidas indicando os rumos pelos quais o projeto deve seguir.
Ué, falando por mim, eu, foi nesse ambiente aqui, sentada
aqui nessa mesa em uma reunião com outras mulheres e
em uma mulher começou dar um depoimento falar um pouco
da experiência dela, e aí eu tô pensando aqui: gente é
tudo aquilo que a gente faz aqui tudo aquilo que a gente
idealiza aqui, tem muito a ver com a nossa história de
vida, então eu percebi naquele momento que eu deveria a
casa deveria trabalhar com algo que eu já tinha vivenciado
que era essa questão de ser mãe, solteira, cuidar da casa,
ser chefe de família resolver tudo sozinha que é algo da
comunidade, né, nas periferias você vê muito isso (Casa
dos Sonhos).

Outro importante fator a se destacar é que, em alguns casos, o projeto surge a
partir de um momento em que determinada ação recebe o incentivo, via financiamento ou visita de algumas pessoas importantes.
Quando nós ganhamos a verba para escola Maria do Socorro,
então isso nos mostrou que provavelmente a gente estava
no caminho certo, porque se a Secretaria de Educação
entendeu que aquele projeto merecia um recurso, significa
que merecia atenção (Orquestra Parque).

FORMALIZAÇÃO DOS COLETIVOS
Entre os coletivos analisados vários relatam uma recusa, ou quase aversão à institucionalização. Isso porque, por um lado, existem dificuldades em relação ao
conhecimento sobre os processos burocráticos necessários e, por outro, a não
adequação das burocracias às identidades e perfil dos coletivos. Os coletivos precisam se ajustar em outras identidades para se adequarem às burocracias governamentais.
Entretanto, a maior parte deles destaca a importância da formalização como mecanismo para conseguir receber fundos. Muitas vezes recorrem a outros coletivos já formalizados ou até mesmo ao CNPJ de pessoas do próprio coletivo para
acessarem recursos.
E aí tinha que fazer o nome Bento e aí a gente colocou como
não era Quilombo era Associação de resistência da cultura
afro-brasileira religiosa e cultural afro-brasileira e
mesmo assim pela questão do religioso aí veio falar que
não podia porque o estado é laico e aí não podia ser feito
esse alvará para a gente e a gente não conseguia mais o
recurso e com isso prazo recurso venceu. (Quilombo Manzo)

LOCALIZAÇÃO
A convocatória 2018 do CÊ FRAGA? teve contabilizou 650 indicações de projetos
para reconhecimento e premiação, dos quais 313 foram validados e 270 mapeados. A figura a seguir mostra a distribuição das iniciativas mapeadas.

FONTE: http://gabinetona.org/cefraga/mapa.html.

Os projetos validados estão distribuídos em 83 (oitenta e três) bairros diferentes.
O gráfico a seguir traz sua localização.

FONTE: Análise descritiva das indicações do Cê Fraga!

O formulário para complementação de dados foi respondido por 40 destes projetos, realçando as regiões Centro-Sul e Noroeste, seguida da Pampulha e Leste. Os
bairros e comunidades dos projetos respondentes foram: Aglomerado da Serra,
Alípio de Melo, Cabana, Caiçara, Carlos Prates, Centro, Conjunto Confisco, Califórnia, Funcionários, Dandara, Eliana Silva, Pampulha, Prado, Ribeiro de Abreu,
Sagrada Família, Santa Efigênia, São Cristóvão, Tupi, Vila Dias, Vila Estrela / Papagaio; dentre outros locais.

COMUNICAÇÃO
Entre os coletivos que relataram fazerem uso de algum meio de comunicação
próprio, destacam-se as redes sociais, Facebook e Instagram, e, principalmente,
a divulgação de suas ações “boca a boca”. Alguns coletivos relatam o uso de carro
de som, cartazes e também do apoio de mídias alternativas, como a Mídia Ninja.
Entre as dificuldades na área da comunicação, os coletivos relataram a falta de
recursos humanos que possam desenvolver as peças de divulgação. Nenhum dos
entrevistados relatou que investe dinheiro para a comunicação, mas conta com
a ajuda de pessoas voluntárias.
Além disso, muitas vezes as contas pessoais das redes sociais das pessoas envolvidas se misturam com as contas dos coletivos, ou seja, são utilizadas para a divulgação de atividades dos projetos em que atuam.

GASTOS
A maior parte dos coletivos entrevistados relatou gastos fixos com o aluguel da
estrutura onde se desenvolve o projeto, bem como contas de água, luz e, em alguns coletivos, também arcam com a conta de internet. São gastos que, segundo
os entrevistados, não são muito altos, porém são gastos constantes, que não podem deixar de ser pagos.
Ao mesmo tempo, o orçamento da maior parte dos projetos é instável, o que faz
com que, muitas vezes, eles tenham dificuldades em manterem as contas em
dia. Alguns coletivos ainda tem gastos eventuais com o transporte de seus integrantes para apresentações específicas, com materiais para as oficinas e sua manutenção, assim como para pagarem os profissionais para determinados eventos ou ocasiões.
Poucos informaram manterem salários ou retiradas constantes para seus integrantes.

FALTA APOIO, FINANCIAMENTO E
SUSTENTABILIDADE DAS INICIATIVAS
Acreditamos que em primeiro lugar o município deveria
reconhecer a festa junina mineira como um patrimônio
imaterial. Pois em Minas, somos um dos poucos estados no
país que preserva as tradições seculares que transpassam
esse festejo. E em seguida, reconhecer os grupos de
quadrilha junina como os principais agentes realizadores
deste evento. Entender que o trabalho social se estende
muito além dos meses de junho e julho. Com base nisso,
seria interessante, o município criar e vincular uma verba
específica para os grupos, através de um projeto de lei,
assim como é feito com o Carnaval. Em Sabará por exemplo,
os grupos de quadrilha lá existentes não possuem nenhuma
dificuldade financeira para sair para a temporada junina,
pois a prefeitura reserva, anualmente, uma verba que é
destinada a eles. (Quadrilha Junina Fulô de Laranjeira)

A partir de tal quadro e perfil geral, buscou-se conhecer como as iniciativas são
financiadas, ou seja, quais as formas utilizadas para arrecadarem recursos para
pagar os gastos do projeto e das ações. É muito importante entender como as
iniciativas se sustentam de forma a vislumbrar alternativas e propostas para
uma Lei Cultura Viva em BH.
Viu-se que a maior parte delas usa recursos próprios de seus membros para se
manter, além de doação de amigos e parentes, arrecadação através de mensalidades, rifas, eventos e mesmo venda de produtos e serviços.
Entretanto, ainda há um percentual importante de casos de arrecadação de fundos via editais e subvenções públicas (citado por ¼ dos respondentes), além de
patrocínios privados diretos e parcerias, como pode ser visto a seguir.

FONTE: Favela é Isso Aí e Gabinetona, pesquisa on line, 2018.
Base: 40 respondentes.

Na categoria apoios diversos foram citados: Associação do bairro, Projeto Pretança da UNA, GEPTT/CEFET-MG e CÊ FRAGA?
Destaca-se que 60% dos entrevistados afirmaram que nunca receberam recurso
público, apoio financeiro de órgãos governamentais municipais, estaduais ou
federal, nem de outras instituições.
Entre os que já tiveram algum apoio foram citadas as fontes: BDMG Cultural;
BDMG Pró-equidade; Belotur, em conjunto com a União Junina Mineira; CÊ FRAGA?; Descentra (2 casos); Descontorno Cultural; “Empresa privada que prefere o
anonimato”; FUNARTE (2 casos); Fundo de Projetos Culturais da LMIC; Lei Municipal de Incentivo à Cultura (3 casos); Prêmio “The Awesome Foundation”;
Programa Escola Aberta - PBH; Projeto Pretança Una; Verbas escolares.
Também foram citadas outras formas de viabilizar os projetos através de variados meios, incluindo a cessão de espaços e equipamentos por parceiros locais.

Entre os que ainda não receberam nenhum apoio de Governos Municipais, Estaduais ou Federais, os principais motivos apontados foram:

•

Falta de formalização jurídica / CNPJ;

Não o fizemos por falta de recursos para pagarmos os honorários
exigidos pelos advogados a quem recorremos para resolver
esta pendência, pois sempre nossa prioridade, acaba sendo
o aluguel. Registrar o Projeto, adquirir Identidade Legal
é uma de nossas
demandas urgentes (Projeto Libras na
Escola e na Vida - PLEV).
Bom, já tentamos um cadastro com a Prefeitura, mas o fato
de não termos um endereço (já que estamos localizados em
uma ocupação urbana), não conseguimos registrar um CNPJ
e isso é dificuldade grande parte do processo (Creche Tia
Carminha).
Talvez porque somos um movimento antipolítico, que não
está registrado (Movimento Livre Eu Amo Minha Quebrada).

•

Pouco tempo de existência da iniciativa, insuficiente para participar de editais;

O Tereza de Benguela - Coletivo de Faxinas, já teve a
oportunidade de concorrer a vários editais, sem nunca ter
sido contemplado. Acreditamos que o fato de se tratar de
uma iniciativa nova, ainda não suficientemente reconhecida,
contribua para essas negativas (Tereza de Benguela).

•

Receio de se inscrever, pouca informação das
oportunidades e dos trâmites;

•

Falta de equipe ou de tempo para inscrição em
editais;

•

Falta de interesse;

•

Excesso de burocracia (e dificuldade em lidar
com ela);

•

Dificuldade em preencher editais e atender às
suas exigências;

•

Falta de capacitação na elaboração de projetos;

“Somos pobres de verdade e moradores da comunidade e não
temos conhecimento para captar o recurso” (Projeto Social
Barcelona st.).

•

Inadequação dos editais ao perfil da iniciativa e
da comunidade;

A tradição sempre foi de cunho comunitário, uma vez que
todos os membros da comunidade se envolviam, e, como em
outros tempos - o tempo dos antigos, não existia este
tipo de iniciativa, não buscávamos recursos externos. As
dificuldades sociais e financeiras dos últimos anos, no
entanto, tem inviabilizado a ação. Mas, na condição de
mantenedora da tradição e memória dos Ancestrais, tenho
buscado através de recursos próprios, e este ano com o
recurso do CÊ FRAGA?, me empenhar para que seja assegurada
a manutenção da Festa, zelando assim pela manutenção da
tradição (Quilombo dos Luízes).
Esses editais são muito burocráticos e não respeita
nossas especificidades, segue um padrão, o qual não é
comum para quem vê a cultura como mecanismo sociocultural,
principalmente para os Mestres de Saberes Tradicionais
que repassa seus conhecimentos através da circularidade,
e que nem sempre tem o reconhecimento acadêmico. Além da
documentação que acaba sendo o principal quesito para
participar de qualquer edital (Festa da Senzala de Pai
Benedito).
Sabemos que a atual conjuntura do país muitas vezes não
favorece esse tipo de iniciativa que se constrói nas bases.
A crise que se instaurou e está arraigada até os dias de
hoje tem dificultado não só o acesso ao recurso público em
geral, mas também tendem a tirar os poucos recursos para
ações sociais. Assim, acreditamos que o nosso grupo, não
foi contemplado ainda, por falta de recursos públicos que
contemplem todas as ações e iniciativas desse tipo, que
são muitas em nossa cidade. Com isso, continuamos, como
outras iniciativas, invisibilizadas, mesmo atuando de
forma positiva com potencial de colaboração, protagonismo
e produção de sentindo, tanto no grupo como na comunidade
(Reunião das Mulheres).

•

Inexistência de financiamentos para projetos
intersetoriais;

Segundo a Fundação Municipal de Cultura, taekwondo não se
enquadra na Lei Municipal de Cultura porque não é cultura
e sim esporte, a Secretaria de Esportes só apoia esportes
ligados à Prefeitura (Projeto Itamar).

Enfim, os coletivos relataram várias dificuldades em se adequar aos editais propostos, bem como conseguir a documentação necessária exigida. De uma forma
geral, apontaram a dificuldade em acessar recursos públicos. Uma forma recorrente de ajuda em relação aos recursos são as trocas que ocorrem entre os coletivos, bem como o aluguel de espaços de sua própria estrutura para geração de
fundos.
“Nossa tradição e passa a ser aquilo que eles querem nos
moldar ou a gente quebra essa burocracia que eles criam
para que a gente não acessa esse direito porque que a gente
entende hoje que existe recurso para todas as culturas
todas as expressões culturais, mas o acesso a isso é que é
difícil a gente não consegue acessar e eu não falo só pelo
kizomba eu falo por qualquer cultura” (Quilombo Manzo)

Para além do financiamento, a partir dos relatos dos coletivos é possível dizer
que as redes são de grande importância, não só para o surgimento dos projetos
e coletivos, como também para sua manutenção e desenvolvimento das atividades, seu “amadurecimento” e evolução.
As parcerias e trocas já fazem parte das vivências entre as pessoas que compõe
os projetos, sendo anteriores até mesmo ao surgimento dos coletivos. Os relatos
mostram que as trocas não se dão somente de produtos e serviços, mas também
de processos burocráticos, como o empréstimo do CNPJ para receber financiamento e outros serviços.

Entre os entes públicos foram citados como principais parceiros as escolas públicas e os CRAS.
Entre os coletivos e gestores públicos, as parcerias são importantes, mas por estarem atreladas à determinadas pessoas e não necessariamente às políticas públicas, quando existe a troca de pessoas, as parcerias se acabam.
Me chama no gabinete e começa a nos interrogar até entender
o que aconteceu e ao mesmo tempo toda nossa documentação ela
desapareceu o pedido de alvará, o projeto tudo sumiu não
tinha nada, nada, nada. A gente tem o número do protocolo
até hoje, mas não achou, nunca mais encontramos. Então
começa a nossa luta e aí foi que a gente foi entender:
tem alguma coisa errada que a Prefeitura não quer nos
dar isso. E aí com Roberto Carvalho muito atencioso para
resolver nossa situação, porque minha avó trabalhou na
casa dele, ele mora na rua debaixo da minha casa, os
pais dele e minha avó benzeu muito eles e aí ele pega e
tinha uma sensibilidade com a história da família... aí
ele pega e pede a Prefeitura para poder ir lá e fazer um
levantamento arquitetônico ” (Quilombo Manzo).

Os coletivos identificam a importância da valorização e construção de redes entre os projetos, muitas vezes fazendo parte de redes específicas para que as trocas sejam estimuladas. Entretanto, é importante destacar que apesar dos coletivos conhecerem outras iniciativas que desenvolvem atividades semelhantes às
suas, não ocorrem muitas trocas entre os projetos de igual teor. As trocas ocorrem geralmente entre projetos de naturezas diferentes.

A MAIOR PARTE DOS PROJETOS É INTERSETORIAL E TEM
IMPORTANTES IMPACTOS EM SEUS TERRITÓRIOS
O CÊ FRAGA? mostrou que é possível apoiar projetos como
o do Manzo, é só abrir os olhos e ver a diversidade que
é nossa cidade, e como foi construída, também reconhecer
que mais da metade dessa população vive e se mantém
através desses projetos, que a cultura popular, não é
só uma atividade cultural, ela se torna um complemento
de uma educação onde a maioria desses jovens não têm
espaços, se sente excluído, e os mestres desvalorizados,
desburocratizar esses editais, é o mínimo que o estado pode
fazer para reparar tantos direitos negados, precisamos
incentivar nossos mestres, trazendo eles mais próximos
da sociedade, já que qualquer outra tentativa até aqui
falhou. E dentro dos seus territórios ainda se preserva a
ética e os princípios humanos, ao invés de jogá-los dentro
de um sistema violento, como a Receita Federal, abra as
portas da cultura e acolha esses que souberam preservar
os valores de ensinar uma cultura que alimenta (Festa da
Senzala de Pai Benedito).

Buscou-se entender quais as áreas eram abrangidas pelos projetos avaliados, especialmente identificando suas interfaces, intersetorialidade ou interação. Foi
possível perceber que todos os projetos e iniciativas abarcam mais de uma área
das políticas públicas.
O gráfico a seguir mostra que as áreas com maior intersetorialidade são as de
fortalecimento comunitário (ações com foco no fortalecimento das entidades
locais, movimentos sociais, outras organizações, associações de moradores, etc.)
e educação (ações em Creches, Escolas Públicas Municipais, Estaduais ou Escolas Privadas, projetos de teor educativo, etc.), citadas cada qual por 70% dos respondentes.
Outras interfaces citadas foram:trabalho digno; unidade, acessibilidade e interatividade; agroecologia; empoderamento feminino; resgate da primeira infância;
assessoria técnica de melhoria de moradia para mulheres; construção da cidadania e consciência crítica e educação inclusiva.

FONTE: Favela é Isso Aí e Gabinetona, pesquisa on line, 2018.
Base: 40 respondentes.

A ação que perpassa por várias áreas das políticas públicas também propicia a
ampliação do potencial de impacto destas iniciativas. Ainda que não tenha sido
feito um estudo específico com indicadores que pudessem mensurar o impacto
de cada uma delas, cita-se aqui a opinião dos respondentes sobre sua contribuição para seus territórios e comunidades.
Foi perguntado a eles qual era o principal impacto social da iniciativa e de que
forma avaliavam que o projeto/ação interferia na vida das pessoas. Como pode
ser visto nos depoimentos a seguir, os principais impactos estão ligados ao fortalecimento da comunidade e de públicos socialmente vulnerabilizados, como
crianças, jovens, mulheres, população negra e deficientes. Os projetos apontam
resultados em termos de autoestima, autoconhecimento, valorização, posição
crítica, redução dos preconceitos e melhoria da qualidade de vida em geral.

A preservação da memória ancestral impacta diretamente
no fortalecimento identitário, na preservação do legado
da população preta oriunda da diáspora africana. Zelar
pela manutenção da tradição em território ancestral,
que se destaca na história da cidade - até mesmo por
ser anterior a própria, é uma demonstração clara de que
uma cultura forte resiste e demonstra para a cidade o
valor cultural da ancestralidade, ressignificada por este
segmento tradicional presente nesta metrópole cosmopolita.
Em relação aos comunitários, a dinâmica de reavivamento
da tradição ancestral, ressignifica o sentimento de
pertencimento, fomentado pelo reavivamento da memória.
Quanto aos moradores do entorno, bem como os que vêm
de longe para participar da festividade, os relatos são
de alegria, contentamento e retorno às origens. Enfim, é
uma festa que, por algumas horas, enche de satisfação a
alma de todos que dela participam e nós ficamos felizes
em proporcionar esta alegria aos nossos ancestrais, que
tanto sofreram, naqueles tempo em que os direitos dos
remanescentes dos escravizados sequer existiam ou eram
considerados. Salve Ancestralidade Luízes, presente na
cidade desde 1895...salve! (Quilombo dos Luízes).
A Quadrilha possui um papel fundamental na formação
cultural, artística e social do indivíduo participante.
Os ensaios e apresentações nos finais de semana desenvolvem
ações que visam promover o valor histórico-cultural em que
a dança de quadrilha está inserida (Quadrilha Junina Fulô
de Laranjeira).
Ajuda na mudança de olhar e criar uma identidade positiva
sobre as diferenças humanas. Ajuda na formação da autoestima
positiva e empoderamento das pessoas que são vulneráveis
ao preconceito e discriminação (Projeto Tina Descolada).
Atuamos em uma área de grande vulnerabilidade social, por
isso o nosso esporte ajuda muitos jovens a ficar longe das
ruas e das drogas. Tendo como base a disciplina ajudamos
muito no desenvolvimento escolar também (Projeto Itamar).
Aumento da autonomia das mulheres (para além das atividades
de reforma de suas casas) (Arquitetura na Periferia).
O nosso impacto é na comunidade e o diálogo com os
adolescentes que às vezes não têm estrutura familiar
e aí escolhem o caminho errado a seguir... esporte e
lazer e cultura é um atrativo, pois nosso foco é a autosustentabilidade (Projeto social Barcelona st.).
O Parataekwondo além de promover a prática esportiva no
qual melhora a saúde da pessoa com deficiência, transforma
a vida destx atletx, trazendo novas perspectivas de vida,

fazendo com que promova estabelecimento de metas (chegar
a paraolimpíadas, vencer uma competição, etc.) e superação
(Parataekwondo).
Fortalecendo mulheres a atuarem em suas famílias,
comunidades, negócios. Possibilitando às crianças a
cultura e o lazer. Levantando o debate e a reflexão perante
assuntos ou ações para que tenhamos uma sociedade mais
justa (Conecta Mães BH).
Grande parte dos campos de futebol de várzea em Belo
Horizonte está vinculada às regiões periféricas com
grandes índices de criminalidade. O futebol amador, na
maioria delas, é a única atividade de lazer e vinculação
social dessas comunidades. Como prática social e cultural,
o futebol amador engaja um grande número de pessoas
na organização dos clubes. As emoções e experiências
vividas em campos de futebol de várzea são apreendidas
e compartilhadas, produzindo memórias em uma realidade
individual e coletiva. Um time de várzea se configura como
uma extensão dessas comunidades (Várzea BH).
Nossa iniciativa devolve ao cidadão o controle sobre
o alimento que ele próprio consome, na medida em que
somos uma organização horizontal aberta à participação de
todos, que aproxima quem produz e quem consome e preza por
relações justas e solidárias, muito ausentes no modelo
convencional de produção e comercialização de alimentos
(CSA Nossa Horta).
Nosso projeto por envolver oficinas de ritmos e dança
afro da modalidade contemporânea e popular e vivência com
mestres dos saberes para jovens e adultos, sobretudo de
periferias, de onde nós viemos, gera um impacto social de
mudança, no sentido de proporcionar perspectivas de vida
de formação na arte e cultura. Num âmbito psicossocial
possibilita a quebra de barreiras corporais através do
movimento, gerando também o reencontro com a autoestima.
Além desses, o impacto do contato com a cultura e raízes
afro-brasileiras, levando o conhecimento onde muitas
vezes é silenciado e não chega aos jovens e adultos que
trabalhamos (Cia Motumbá).
O maior impacto é na vida e no cotidiano das pessoas do
bairro, o tempo que geralmente é ocupado pela grande mídia,
rede sociais , serviços de Streaming, videogames etc.
é preenchido com conteúdo cultural e interação humana,
possibilitando que artistas locais tenham seu trabalho
conhecido na comunidade, possibilitando complemento de
renda para pessoas que vendem alimentos (Califórnia
Cultural).

O principal impacto é a mobilização social a partir da
temática da Agroecologia e, a partir disso, impacto sobre
a saúde, alimentação, organização social (Coletivo de
Agroecologia do Aglomerado Cabana).
Trabalhamos com o Fortalecimento da identidade negra,
e dos valores das tradições afrobrasileiras, tendo como
princípio a valorização da vida e o reconhecimento da mulher
como símbolo básico para nossa continuidade, trazendo a
mulher como papel principal para nossa educação, saúde e
respeito, a partir das histórias resgatadas da memória das
mais velhas, através do Kizomba resgatamos a autoestima
da juventude negra e damos a ela o papel principal de sua
própria história, para que se torne futuros cidadãos,
e guardiões dos saberes tradicionais, ultrapassando as
barreiras do genocídio, machismo, homofobia e todas as
forma de preconceito, levamos a cidade um trabalho coletivo
onde cada um mostra sua importância em estar presente,
nossa iniciativa atrai um público direto de 400 pessoas e
5000 indiretas (Festa da Senzala de Pai Benedito).
Transformando a relação da comunidade com o seu território.
Alterando a imagem do bairro em contraposição àquela que é
veiculada pela grande mídia, de forma altamente negativa.
Fortalecendo o sentimento de pertença e de comunidade
entre as/os estudantes e moradores do bairro Confisco.
(Projeto “Entre o Diário e a HQ: estudantes construindo a
história de um bairro”)
Transformando alunos em protagonistas entendendo seu papel
de transformação dentro das escolas públicas, realizando
processos de melhoria nas escolas, e encabeçando mudanças
dentro destes espaços - que reflete em suas casas e
comunidades. (Embaixadores de Minas)

SÃO MUITAS AS DIFICULDADES DOS GRUPOS DAS
PERIFERIAS
Por falta de recursos, as atividades são temporárias, o
que não permite fazer uma ação consistente e duradoura
(Núcleos de Quadrinhos Nação HQ).

Com o objetivo de discutir propostas de criação de mecanismos de fomento para
ações culturais e sociais nas periferias metropolitanas, o Periferias em Rede articulou dois encontros nos quais projetos, coletivos, gestoras/es públicos e agentes sociais e culturais foram convidados a apresentarem suas ações, destacando
o que podem oferecer para a rede de projetos, bem como suas demandas, ou
seja, o que precisa para garantir seu impacto social e/ou cultural.
O Gráfico a seguir mostra uma sistematização dessas respostas, no qual a maior
parte das pessoas respondentes destacou que a Rede de Apoio (23,4%) e a Comunicação e/ou Divulgação (21,2%) de suas ações são as principais necessidades no
momento em que participaram dos encontros.
A Captação de recursos, ou seja, a necessidade financeira para o financiamento
de suas ações é apresentada em 6º lugar, com apenas 8,0% das respostas, destacando que os recursos financeiros são importantes para que os coletivos e agentes desenvolvam suas ações; entretanto outros recursos são destacados como
mais importantes para que os impactos sociais e culturais sejam efetivados.

FONTE: Periferias em Rede, 2018.
Base: 137 respondentes

As pesquisas com as iniciativas inscritas no CÊ FRAGA? mostraram resultados
semelhantes. Ao serem questionados sobre quais são as principais dificuldades
da iniciativa para se manter e se ampliar, os entrevistados citaram, principalmente:

•

Falta de recursos financeiros;

Recursos financeiros para viabilizar todo o processo,
transporte da Guarda de Congado, compra dos alimentos
que são ofertados gratuitamente a todos os participantes,
aquisição de itens decorativos, dentre outras questões que
envolvem festividades como esta de cunho religioso, que
tem o objetivo de agregar pessoas. (Quilombo dos Luízes)

•

Falta de registro ou formalização do coletivo
ou projeto;

•

Dificuldade de acesso aos grandes editais públicos;

•

Falta de currículos para concorrer com outros
projetos;

•

Pouca capacidade de remunerar adequadamente os gestores dos projetos;

•

Falta de reconhecimento da iniciativa como
Utilidade Pública pela Câmara dos Vereadores;

•

Falta de reconhecimento e valorização pelo
poder público em geral;

Reconhecimento por meio de instituições artísticas e
culturais como a Secretaria municipal de Cultura e Fundação
Municipal de Cultura. E também da área da educação, como a
Universidade Federal de Minas Gerais, Secretaria Municipal
de Educação de Belo Horizonte, Secretaria Estadual de
Cultura e Educação do Estado de Minas Gerais. (Prêmio Leda
Maria Martins de Artes Cênicas Negras de Belo Horizonte)

•

Falta de equipamentos e de insumos;

•

Falta de voluntários;

•

Pouco apoio dos órgãos públicos;

•

Instalações precárias e alto custo alto do aluguel;

•

Pequena disponibilidade dos membros do coletivo para o projeto;

•

Dificuldades de divulgação e, principalmente,
de mobilização social;

•

Necessidade de melhorias nas áreas de gestão,
RH, desenho de projeto, documentação, prestação de contas, assessoria jurídica e contabilidade, capacitação para atender as exigências nos
editais públicos;

•

Altas taxas e pagamentos para órgãos públicos;

Entre as várias dificuldades apresentadas pelos coletivos é possível destacar a
falta e/ou dificuldade da manutenção da estrutura física para o desenvolvimento
das atividades, falta de sede própria ou altos custos para alugar uma sede.
Essa guarda é a única, das 36 guardas identificadas em
BH, que não tem sede própria. As coisas da guarda estão
dividas em casas de amigas e parentes integrantes da
guarda, em bairros diferentes de BH (Guarda de Moçambique
Alto dos Pinheiros).

Ainda sobre a estrutura, destaca-se também a falta de adaptações necessárias
para que pessoas com deficiência possam usufruir das atividades, manter uma
equipe coesa e duradoura durante o projeto uma vez que, devido a falta de recursos, as pessoas enquanto voluntárias saem do projeto, além da falta de mobilização do público com as atividades dos coletivos. A ausência de verba é um fator
recorrente, entretanto não impossibilita o desenvolvimento das atividades.
A burocracia, assim como a falta de informações para lidar com os processos
formais, é o que mais dificulta o desenvolvimento das atividades. Ainda podemos destacar a falta da garantia de direitos básicos bem como a falta de conhecimento a respeito de a quem recorrer para a garantia dos direitos básicos. Preconceito e o não reconhecimento do Poder Público e da sociedade de determinadas expressões artísticas enquanto cultura também é um fator apresentado pelos
entrevistados.

Problemas com a abordagem dos policiais, certa vez que
a festa não tinha o alvará expedido pelos bombeiros.
Problemas com as escolas da região que não reconhecem a
tradição, fazem pouco caso e são preconceituosas com as
integrantes... (Guarda de Moçambique Alto dos Pinheiros).

Foi citada ainda a necessidade de garantir renda para os membros do grupo.
Renda fixa para artistas, tendo em vista que o trabalho
que executamos compreendemos como trabalho de utilidade
pública, pois levamos teatro e reflexão social em vários
espaços pouco explorados pelos universos artísticos de
BH: Assentamentos, Ocupações, Favelas, Reassentamentos,
Condomínios minha casa minha vida, enfim, estamos em todos
os espaços não pensados por outros artistas, levando
espetáculos que falam sobre mulher, educação, meio
ambiente... (Morro Encena).

É importante ainda mencionar a falta de apoio e condições de uso dos centros
culturais:
Eles ainda faltam muito para nos atender, pois, precisamos
de uma sede para guardar e organizar nossas coisas (cenários,
figurinos, equipamentos). (...) nos centros culturais
não podemos fazer atividades que possam ter cobrança de
ingresso, ou possam nos dar algum apoio financeiro, ou
seja, não podemos pensar em executar nestes espaços ações
de sustentabilidade. Precisamos de transporte para levar
nossos espetáculos aos locais onde nos demandam e não
tem como arcar, por exemplo: assentamentos, ocupações,
etc... Poder utilizar espaços públicos com isenção de
taxas, tendo em vista que, a nossa produção artística é
filantrópica (Morro Encena).

Em resumo, em alguns casos chega a faltar
Tudo. Desde um simples bebedouro até o telhado que vaza.
Precisamos melhorar nossas instalações, pois capacitamos
alunos, estudantes de faculdades para o trabalho com
surdos. Damos palestras com pessoas graduadas, mas temos
problemas até com datashow. O nosso projeto é aberto
à comunidade e a estudantes que queiram realizar seus
trabalhos de faculdade, etc. (Projeto Libras na Escola e
na Vida - PLEV).

É POSSÍVEL CONTORNAR ESTE QUADRO,
COM AÇÕES SIMPLES
A partir das dificuldades e demandas dos grupos, solicitou-se que eles contribuíssem com sugestões de ações a serem implantadas em Belo Horizonte para
que os projetos dos grupos periféricos tivessem maior impacto social. Afinal,
que tipo de apoio seria necessário?
As respostas obtidas apontaram para mudanças, muitas vezes pequenas e de implementação simplificada, nas formas de se convocar, avaliar os projetos e distribuir recursos de forma mais justa e equânime. Foram sugeridas maneiras de se
fortalecer os projetos, ampliar seu acesso à formação e à informação, divulgar
suas ações e adequar as regras e burocracias públicas às reais necessidades e
perfis das iniciativas, não o contrário.
Nesse sentido, seguem algumas sugestões, transcritas literalmente:
Ajuda pra ensinar como captar o recurso e assessoria. Hoje
em Belo Horizonte temos 90% de projetos não
atuantes
que pessoas vem da zona sul e visa ganhar dinheiro nas
comunidades. Projeto social já diz tudo, trabalho pra eu
ganhar o meu dinheiro e dou um tempo meu de graça, sem
remuneração, pra fazer algo pra quem precisa mais do que
eu (Projeto social Barcelona st).
Apoio total ao pequeno empreendedor. Todo sonho começa com
a leveza e força do novo, do querer fazer. Eu faço o meu
trabalho com muito amor, com disposição e alegria. Só que
quando sai da cabeça pro papel vem a realidade; se não
temos recurso financeiro, patrocínio e apoio de verdade
nada acontece (Black Vika-Loja colaborativa).
Até para formalizar há custos. Poderia haver meios de
registro, reconhecimento ou certificação (mesmo que
simbólicos) para que projetos pequenos conseguissem mais
visibilidade e consequentemente mais apoios (Conecta Mães
BH).
Descentralização e simplificação dos editais, podendo,
inclusive, ter a participação de grupos e coletivos não
formalizados... Falta voltar com o edital Descentra!
(Coletivo de Agroecologia do Aglomerado Cabana).
Em primeiro lugar uma qualificação seguida de uma
regulamentação: criação de um curso para qualificar e
controlar os agentes culturais (Certificado + registro)
orientando e descomplicando todo o processo de aquisição
de verba pública e privada. E permitindo que a legalização

dos eventos seja mais rápida e isenta de custo. Acabar
com a descentralização (sic) dos eventos, o hipercentro
traz público, mas não permite que a cultura se prolifere
nos bairros. O incentivo financeiro na criação do material
de marketing e divulgação. Desenvolver alguma forma de
contato entre os agentes e os prestadores de serviço que
trabalhariam com preços abaixo do mercado. Tenho muitas
ideias gostaria de uma reunião para expor minhas ideias
(Califórnia cultural).
Falta, não apenas em Belo Horizonte, mas em todo o país,
uma maior valorização dos projetos sociais. Atualmente,
grande parte da população não os veem como um trabalho, o
qual gera um serviço para a comunidade. Portanto, existe
a necessidade de mudar esse pensamento para que se amplie
as possibilidades/ofertas de arrecadação de recursos
(Arquitetura na Periferia).
Outro ponto que acredito que falta é a mensuração desses
impactos, que são pouco vistas, o que dificulta a busca
de financiamentos e recursos para ações. Isso tudo porque,
muitas vezes, esses projetos se mantêm com recursos de
seus idealizadores que não dispõe de tempo integral para
se dedicar às ações. Ou seja, falta o recurso para o
profissional se dedicar integralmente. Outra questão é a
falta de conhecimento dos órgãos financiadores de diversas
iniciativas no município. O município não cria meios para
que sejam divulgados e mensurados os dados desses projetos.
Assim, acredito que conhecer o grupo de perto, sua realidade,
peculiaridade e como o mesmo tem impactado no território,
na cidade e sociedade, através das metodologias que são
aplicadas, se torna imprescindível. Com tudo isso exposto
acredito que seria necessário: ampliação da divulgação dos
dados e resultados; ampliação de informação para busca de
financiamentos; apoio técnico para melhorar as ações; e
disponibilização de mais recursos (Reunião das Mulheres).
Os principais problemas que podem ser observados em Belo
Horizonte se assemelham, em alguma medida, a questões
estruturais que podem ser encontradas em outros lugares.
Acreditamos que como a inserção do coletivo se dá sobre um
tema estruturalmente complexo, que envolve a manutenção
de privilégios das classes médias e ricas, haja pouca
empatia e estímulo ao desenvolvimento deste trabalho. O
que notamos em nossa experiência é que esse tema gera
muitas resistências, já que implica uma análise de
dimensões de classe, gênero e raça. Levamos em conta
que muitas mulheres ainda estão privadas de escolarização
adequada e em condições que dificultam significativamente
sua mobilidade social. A limpeza doméstica torna-se uma
alternativa efetiva de trabalho para muitas delas e por
isso nos preocupa que esse trabalho se dê de maneira

digna, segura e respeitosa. Esse é o principal objetivo do
Tereza (Tereza de Benguela Coletivo de Faxinas).
Políticas públicas que garantam a continuidade de projetos
de maneira menos burocratizada, com recursos diretos, sem
ter que apresentar todo ano propostas em editais (Garagens
Periféricas).
Uma linha de crédito especial para iniciativas culturais,
com prazos e juros mais baratos, para não ficarmos dependentes
apenas de leis de incentivo (Núcleos de Quadrinhos Nação
HQ).
Talvez, uma linha de financiamento menos burocratizada (sem
descuidar da prestação de contas) e mais acessível às
entidades comunitárias. Valorização da cultura popular e
das populações de periferia como sujeitos/as culturais e
de direitos (Projeto “Entre o Diário e a HQ: estudantes
construindo a história de um bairro”).

PROPOSTAS
PRELIMINARES

Falta reconhecimento da utilidade pública das atividades
que executamos. Ou seja, ações, grupos e atividades que
tiverem a utilidade pública municipal, deveria, por lei,
ser isento de impostos e taxas para realizações de suas
atividades. Imagina, uma peça de teatro para crianças,
onde aborda sobre preconceito e respeito mútuo, além de
não conseguirmos o alvará, ainda temos que, na rua, pagaram
várias taxas. Indigno isso. Além disso, para termos um
maior impacto, seria necessário, também, termos veiculação
das atividades nas mídias públicas, como direito (Morro
Encena).

A partir dos dados e informações levantadas ao longo deste diagnóstico, é possível separar as sugestões de ação e propostas em três grupos, a saber:
•

a) Ações para ajuste dos mecanismos já existentes, para que os mesmos sejam mais democráticos e contemplem os movimentos da cultura popular, tradicional e periférica;

•

b) Criação de novos mecanismos, voltados especificamente para os projetos de cunho comunitário e intersetorial, que não têm sido historicamente contemplados com financiamento e
apoio público;

•

c) Ações de fortalecimento dos movimentos culturais das periferias para que possam acessar as
oportunidades existentes.

A seguir, são apresentadas propostas preliminares para discussão em cada uma
destas linhas.

SUGESTÕES PARA AJUSTE DOS
MECANISMOS JÁ EXISTENTES
A primeira linha de ação está relacionada aos mecanismos já existentes. Entende-se que é fundamental a realização de ajustes em tais mecanismos e editais, de
forma a ampliar sua democratização e, ao final, o cumprimento de sua razão de
existir como política pública.
Nesta perspectiva, as principais ações propostas são:
•

Rever os critérios para o uso dos centros culturais e espaços públicos;

•

Possibilitar o acesso ao uso gratuito e remunerado dos espaços dos centros culturais, equipamentos públicos, por meio de ações de formação e mobilização de público;

•

Mapear os espaços que estão subutilizados e disponibilizá-los para a comunidade, priorizando a
programação e a gestão local;

•

Simplificar os editais, incluindo a inscrição oral
ou por vídeo (além do próprio processo de prestação de contas do recurso, caso não seja prêmio, como o envio de relatórios que tragam mais
o relato dos participantes do que indicadores
quantitativos, perfil mais qualitativo);

•

Mudanças nas formas de se convocar e divulgar
as oportunidades e editais – a informação não
chega a quem precisa;

•

Visitar os projetos e ver suas necessidades;

•

Simplificar as regras para uso de espaços públicos, como praças, por exemplo;

•

Reduzir taxas e custos para projetos das periferias;

•

Desburocratizar o uso dos espaços públicos da
cidade, reduzir exigências e taxas abusivas para
projetos sociais e de médio e pequeno porte;

•

Criar mecanismos para que os critérios de desburocratização, descentralização e valorização
das ações periféricas sejam efetivos, com acompanhamento permanente, monitoramento e
avaliação dos impactos (caso contrário será uma
letra morta);

•

Acompanhamento, por parte do Poder Público,
da execução dos projetos e, depois, de seus impactos, não apenas foco na burocracia da prestação de contas;

•

Garantir a intersetorialidade da Secretaria Municipal de Cultura com outras Secretarias e o
compartilhamento de recursos e objetivos por
meio do fomento às ações das periferias. Acessar recursos e rubricas de outras Secretarias
(função cultura);

•

Incluir a possibilidade de ajustes e correções –
documentais e de conteúdo – diligências e informações complementares.

AÇÕES DE FORTALECIMENTO DOS MOVIMENTOS
CULTURAIS DAS PERIFERIAS
Em segundo lugar, é preciso fortalecer os grupos e movimentos culturais populares e/ou situados em territórios vulneráveis. Sem esta etapa fica quase impossível democratizar o acesso destas populações aos recursos e políticas públicas.
Para tanto, é preciso, entre outras ações:
•

Ofertar formação para artistas e grupos culturais, com destaque para as áreas jurídica, contábil e de elaboração de projetos;

•

Conceder selo de reconhecimento para os projetos, chancelando e valorizando suas experiências prévias, como forma de viabilizar comprovações que os permitam participar de editais e
concorrências diversas.

PROPOSTAS PARA CRIAÇÃO DE UMA POLÍTICA DE
CULTURA VIVA EM BH
Por fim, a terceira linha proposta está relacionada à necessidade de se criar um
novo mecanismo, focado nos públicos trabalhados ao longo do diagnóstico. Nesta perspectiva, sugere-se:

•

Criar linhas de fomento que permitam a intersetorialidade;

•

Adequar as novas linhas ao perfil das ações sociais, culturais e comunitárias, reconhecimento
de suas singularidades;

•

Possibilitar formas de financiamento para ações
continuadas e não apenas realização anual dos
projetos;

•

Permitir a inscrição oral ou por vídeo;

•

Permitir a inscrição de ações “iniciantes” e de
pessoas físicas, que podem ser, inclusive, um
coletivo independente composto por pessoas físicas;

•

Criar linha de fomento para apoio às ações coletivas, em rede, apresentadas por mais de um coletivo ou iniciativa;

•

Ter editais para a periferia que não tenham valores inferiores aos demais só por sua origem social;

•

Tomar como critério para aprovação dos projetos seu conteúdo e seus impactos e não a burocracia;

•

Garantir a possibilidade de ajustes e correções
– documentais e de conteúdo – diligências, informações complementares, etc;

•

Regionalizar os editais para as periferias do município. Proposta de fazer uma audiência pública sobre a regionalização dos recursos, critérios
e porcentagens;

•

Incentivar ações descentralizadas, em comunidades ou locais com pouco atendimento de
ações culturais;

•

Descriminalizar os grupos, coletivos e eventos
locais das periferias;

•

Ampliar a discussão e propostas para o Estado e
Região Metropolitana

EIXOS E
DIRETRIZES PARA
UMA POLÍTICA
MUNICIPAL
CULTURA VIVA

A partir dos dados e informações levantados na etapa de diagnóstico, destaca-se
os principais eixos e diretrizes que devem orientar a criação da Política Municipal “Cultura Viva”.
Nas conclusões do diagnóstico, as sugestões foram agrupadas em três grupos de
ação, a saber:
•

Ações voltadas para a melhoria e ajustes dos mecanismos já existentes, para que os mesmos sejam mais democráticos e contemplem os movimentos da cultura popular, tradicional e periférica;

•

Criação de ações de fortalecimento dos movimentos culturais das periferias para que possam
acessar as oportunidades existentes (especialmente formação, certificação, consultorias e
apoio técnico);

•

Criação de novos mecanismos, voltados especificamente para os projetos de cunho comunitário, base comunitária e caráter intersetorial,
que não têm sido historicamente contemplados
com financiamento e apoio público.

As sugestões são sintetizadas a seguir em Eixos de ação e suas respectivas Diretrizes Gerais, a serem posteriormente detalhadas e descritas de forma a integrar
as novas legislações ou bases legais a serem criadas.

REFERÊNCIAS
CRAVEIRO, Caroline. Mapeamento cultural como instrumento da gestão da
política pública de cultura em Belo Horizonte, MG. Dissertação (Mestrado em
Geografia) – Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, Belo Horizonte,
2017. [manuscrito]
LIBANIO, Clarice de Assis. Reinventando o urbano: práticas culturais nas periferias e direito à cidade / Clarice de Assis Libânio. - 2017. Orientador: Roberto
Luís de Melo Monte-Mór. Tese (doutorado) – Universidade Federal de Minas Gerais, Escola de Arquitetura, 2017 [manuscrito].

SEMINÁRIO PERIFERIAS EM REDE

SISTEMATIZAÇÃO - GT4 - CULTURA E TERRITÓRIO - FOMENTO PARA AÇÕES
CULTURAIS E SOCIOCULTURAIS NAS PERIFERIAS
Mediação: Cida Fallabella
Sistematização: Nil César

O Debate iniciou com Nil César fazendo um rápido apanhado sobre o processo
de mobilização da Gabinetona com os Pontos de Cultura em 2017, para pensar
em uma proposta de Política Pública Cultura Viva para a Cidade de BH. Houve
encontro na Casa do Beco (Barragem Santa Lúcia), Querubins (Comunidade do
Acaba Mundo) e no espaço do Grupo IUNA de Capoeira Angola (Bairro Saudade).
Depois dessa mobilização, a primeira ação criada pela Gabinetona foi o prêmio
“Cê Fraga” e há planos de retomada dessa discussão com a Sociedade e esse GT
também busca a continuidade e a provocação de envolvimento dos presentes na
proposta iniciada.
Nil César informou, rapidamente, sobre o GT da manhã, ao qual ele foi o mobilizador e ilustrou que o processo foi de encontrar conexões reais naquele dia e
também já agendar encontros de possibilidades.
Cida Fallabella iniciou sua fala, pontuando principalmente a necessidade de se
garantir políticas públicas e que os recursos sejam acessados também por quem
está na periferia e que esse acesso seja adequado à realidade local e não a agressão de enquadrar todos nos parâmetros de pontuações que desconhecem a beleza do projeto e fica só com olhares técnicos. Por fim, ela provocou as pessoas a
participarem apresentando-lhes quatro perguntas provocadoras:

•

Como fomentar ações culturais e sociais da periferia?

•

Quais as fontes, demandas e necessidades a periferia tem?

•

Quais as ações possíveis e as formas de acesso
ao uso dos recursos públicos?

•

Como encaminhar as propostas criadas nesse
dia para uma coisa mais concreta?

Cada pessoa presente, que quisesse ajudar com a discussão, teve 3 minutos para
externar suas propostas, seus desabafos e ideias (podendo repetir a inscrição e
falar mais depois).
Participaram, através do uso da fala, as seguintes pessoas: Marcelo, Rodolfo, Rogério, Chico Pelúcio, Alison, Álvaro, Lena Cunha, Leo Lessa e Cida.
Por fim as propostas anotadas pelo sistematizador, a partir do debate, foram:
•

Construção de outra dinâmica de acesso a recursos, a partir dos projetos da periferia e não enquadrando-os a editais engessados;

•

Criar estratégias para que a periferia também
acesse os recursos já existentes;

•

Garantir recursos que cubra as demandas e não
que coloque a cultura contra a cultura, a periferia contra a periferia: o problema não é a aprovação dos 200 (duzentos) projetos e sim a reprovação dos 1400 (mil e quatrocentos), ainda mais
nesse sistema falido;

•

Ter uma Secretaria de Cultura que dialogue de
igual por igual com as outras Secretarias do município, mas que o recurso também seja igualitário;

•

Conectar, urgentemente, a cultura com a educação;

•

Lutar coletivamente pela PEC da cultura como
pauta prioritária;

•

Desmistificar a forma de acessar os recursos públicos;

•

Que os editais para a periferia não sejam com
valores inferiores só por sua origem social, desconsiderando sua cultura e o valor dela;

•

Ter espaços de formação permanente para que
haja o hábito de acesso aos recursos;

•

Questionar se os critérios para aprovação em
editais são mesmo a pontuação pela escrita correta, o preenchimento do formulário e a burocracia documental. (Se errar a ordem de apresentação do documento é desclassificado). Isso
mostra mesmo o valor do projeto que está sendo
classificado e desclassificado?

•

Alguns editais da Política Cultura Viva foram
apresentados em vídeo. É possível pensar em
forma de se inscrever em prêmios que o objeto
da ação é maior que a comprovação por relatórios e notas fiscais;

•

Criar sistemas de disponibilização de acesso aos
centros culturais, equipamentos públicos, formação e mobilização de público;

•

Circular com a arte em geral nos centros culturais das periferias (sendo eles públicos ou de coletivos);

•

Fazer a arte das periferias ocuparem espaços variados da cidade, mesmo aqueles que se construíram elitizados;

•

Estabelecer diálogos com fazeres distintos de
arte e cultura (periferia e não periferia);

•

Discutir sobre o formato da privatização da captação, que fica com 10% de cada projeto. Esse
recurso seria para otimizar a ação e vai para fora
do projeto;

•

Regionalizar mais ainda os editais do município;

•

Acessar recursos e rubricas de outras Secretarias que são direcionados para ações justificadas
como culturais (Que o recurso da cultura de
cada Secretaria seja disponibilizado para quem
realmente trabalha com);

•

Refazer e atualizar o mapeamento cultural da cidade;

•

Quebrar o paradigma cartesiano para permitir a
construção de outra política a partir da imaginação;

•

Acabar definitivamente com a criminalização
dos grupos, coletivos e eventos locais das periferias;

•

Desburocratizar o acesso aos recursos públicos;

•

Debater a construção de algo novo na política
pública que não perpasse pelas ferramentas já
ineficazes, tais como as leis de incentivo e os

fundos burocratizados. (Se forem eles as referências iniciais não passarão de simples remendos). Que essa nova legislação siga o ritmo dos
coletivos e da cultura existente e não os enquadrando;
•

Ter a Política Cultura Viva como fonte de inspiração para essa nova proposta;

•

Beber da fonte do Marco Regulatório das OSC’s
(MROSC- Lei 13.019/2014) para se sustentar em
uma lei que possibilita propostas inovadoras e
menos burocráticas;

•

Focar e potencializar as ações locais, periferias,
bairros, cidade, pois é no município que a vida
acontece;

•

Tirar da invisibilidade aquele que não tem acesso às possibilidades de financiamentos e de
crescimento;

•

Mapear os espaços que estão subutilizados e disponibilizá-los para a comunidade, priorizando a
programação e a gestão local;

•

Garantir ferramentas, fomento, recursos e ações
que permitam os artistas e coletivos executarem
sua cultura a médio, longo e longuíssimo prazo.
O formato de execução anual só prejudica o futuro dos coletivos;

•

Valorizar a existência em si dos coletivos, grupos e artistas da periferia. Fugir da lógica do
projeto e do produto;

•

Fazer uma audiência pública sobre a real regionalização dos recursos do município (a porcentagem proposta atende realmente?)

•

Detectar possibilidades e aplicá-las de forma
que as ações na capital possam reverberar na
Região Metropolitana;

•

Que os Blocos carnavalescos não sejam vistos
como turismo apenas e sim como parte da cultura da cidade;

•

Que os blocos não sejam julgados pela sua origem social quando do tratamento de liberações
para uso das ruas, policiamento e processos bu-

rocráticos em geral;
•

Potencializar a cultura como construção de um
caminho para uma efetiva cidadania;

•

Criar uma lei que garanta recursos, execução,
descentralização e acompanhamento permanente, caso contrário será uma letra morta;

•

Que o uso dos espaços públicos da cidade seja
sem burocracias e taxas abusivas para projetos
sociais e de médio e pequeno porte, não dá para
exigir de um artista com parcos recursos as mesmas demandas de um show megalomaníaco de
uma grande empresa de bebida, por exemplo;

•

Que o uso dos espaços públicos das periferias tenha recursos para ações culturais acontecerem
e não a burocracia e as taxas abusivas como se
fosse na praça da Savassi, por exemplo, ou se forem ter taxas que sejam menores ou simbólicas.

•

FORTALECER O QUE JÁ EXISTE!

BELO HORIZONTE, 25 DE JULHO DE 2018.

