
São José dos Campos, 11 de julho de 2011. 

Ata da Reunião extraordinária do colegiado de culturas populares. 

 

Nos dias 11, 12 e 13 de julho de 2011, na casa Olívio Gomes localizada no 

Parque da Cidade, em São José dos Campos – SP, foi realizada a reunião 

extraordinária com os membros do colegiado de culturas populares. 

As atividades do primeiro dia foram iniciadas às 16h com a apresentação dos 

membros presentes, bem como o agradecimento pela presença de todos. Os 

presentes registraram de início suas queixas referentes à organização, que 

poderia ter focado a reunião e os demais eventos em apenas um lugar, 

relataram também problemas com as passagens aéreas e a efetuação do 

pagamento para arcar com os custos das diárias nas pousadas. Outra queixa 

registrada foi a do pedido de documentos como publicações e o curriculum sem 

antecedência e, em alguns casos, os membros já haviam enviado os mesmo 

em outras ocasiões. Alguns participantes sugeriram redigir um documento no 

qual apresentariam uma queixa formal.  

Foi divulgada também a informação de que o Plano Setorial será publicado na 

íntegra, porém, ainda passará por revisões; serão prioridade as ações de 

destaque. Ressalta-se ainda que não haverá nenhuma alteração no 

documento, e sim um destaque para as diretrizes a serem priorizadas. A 

membra do colegiado do Rio Grande do Sul, Graziele Saraiva, afirmou que 

será implantado um plano estadual de cultura cuja previsão para aprovação se 

dará até o mês de novembro deste ano. Em Roraima, Goiás, será criado um 

museu de arte e, em São Paulo, há em tramitação (com caráter de urgência) 

uma lei que visa aprovar aposentadoria especial aos mestres. 

Antes do encerramento das atividades do primeiro dia, foi apresentada aos 

demais a programação dos dias 12 e 13. 

No dia 12 de julho a reunião iniciou-se no período da tarde, já com participação 

de todos os membros do colegiado, presidida pelo senhor Marcelo Manzati, 

que agradeceu a presença e o esforço de todos para comparecerem a mais 

esta reunião, desculpando-se pelos imprevistos ocorridos. 

Foi relatado que houve algumas mudanças na pauta do Seminário de Políticas 

Públicas. Alguns membros disseram que não foram avisados de que durante 

os dias das reuniões seria apresentado o texto da Lei Griô. Outros relataram 

que a lei constava, de fato, na proposta de pauta encaminhada a todos os 

membros do colegiado. 

No decorrer da reunião, foi apresentado o esboço do Seminário, que possui um 

ponto de partida dentro da secretaria de cultura, porém, é necessário que se 



obtenha mais parcerias. O seminário visa reunir agentes de cultura, lideranças 

comunitárias, artistas e gestores públicos envolvidos com a diversidade 

cultural. O evento será executado em 27 etapas, tendo em vista a consolidação 

de políticas públicas culturais. 

O mestre Rolinha aproveitou o momento para saudar os presentes e citou o 

membro Alessandro ao falar sobre a lei de amparo aos mestres, indagando se 

ela será discutida, pois, Laranjais, sua cidade, já possui uma lei dos mestres, 

pela qual ele foi condecorado. O mestre relatou que foi criado um Conselho 

Municipal de Cultura, aprovado pela Câmara de Vereadores e queixou-se 

sobre a organização do evento e a discriminação sofrida pelos mestres e 

divulgadores das culturas populares. 

De volta à pauta do Seminário, foram expostos objetivos específicos, tais como 

a realização de mostras artísticas, oficinas nas quais os artistas seriam 

reunidos, painéis para consulta pública sobre os projetos de lei referentes ao 

universo cultural. Foi sugerida realização de oficinas sobre o sistema nacional 

de cultura e para a capacitação de gestores públicos. 

Após a apresentação dos objetivos, os membros tomaram conhecimento dos 

locais onde ocorrerão as etapas estaduais e a apresentação da programação 

básica do evento. Alguns parceiros já definidos para este seminário foram 

apresentados, entre eles o gabinete, o SE, IPHAN, Fundação Cultural 

Palmares, ASPAR, ASCOM entre outros. 

Eliomar Mazoco relatou que há bastante alternativas, porém, a diversidade de 

assuntos fez com que se perdesse o foco no pré seminário. Mazoco sugeriu 

parceria com a sociedade civil. Outra preocupação relatada por um dos 

participantes foi a de investir na implantação do plano setorial nos estados. O 

foco do seminário deve ser bem estruturado com base na gestão e passar para 

uma forma mais sistematizada, de acordo com as necessidades. A seleção do 

efetivo para trabalhar no seminário será feita por meio de um edital que será 

publicado durante 45 dias entre os meses de agosto e setembro deste ano.  

Isaac Loureiro, representante do Pará, sugeriu acrescentar na abertura da 

apresentação do seminário o assunto que diz respeito aos educadores e 

demonstrou preocupação com a amplitude do seminário, que poderia ser mais 

visado no plano setorial. Sugeriu também eliminar algumas atividades 

presentes no esboço como a capacitação e as rodas. Em relação ao 

calendário, achou interessante realizar o seminário nas cidades do interior, 

porém, apontou o problema dos espaços para a realização dos eventos. 

Alessandro, representante do estado de São Paulo, sugeriu como local para a 

realização de eventos a região centro-oeste e inserir a cultura digital na 

programação do seminário. Um dos membros do colegiado levantou a questão 

da melhora do modo como o projeto é implementado para que não haja a 



impressão de que se está “começando do zero”. Houve também uma 

preocupação com o numero exacerbado de direções, pediu-se o foco somente 

na implantação do plano setorial. Foi sugerido um momento de descontração 

durante as reuniões com os membros representantes das culturas populares. 

Mestra Duci relatou que foi convidada para uma articulação em 20 municípios 

da Paraíba e que sua maior dificuldade foi abordar e dialogar com os prefeitos, 

pois eles não estão muito interessados na questão cultural. Relatou também a 

realização do Festival de Areias, em setembro, e também a dificuldade do 

início do seminário em agosto, devido à falta de recursos financeiros. 

O segundo dia de reunião foi encerrado com o consenso de todos os membros 

de que o foco do seminário deve ser definido. 

O último dia da reunião começou com a reclamação e insatisfação de Marcelo 

Manzati com a organização do evento, que não o convocou para substituir a 

senhora Marta Porto na mesa realizada dia 12 de julho. As atividades do 

período da manhã deste dia 13 foram desconsideradas, pois, não constam 

como uma reunião do colegiado, mas como da sociedade civil. 

Em seguida, mestra Doci começou sua apresentação do texto do Projeto de Lei 

nº 1786 de 06 de julho de 2011 referente à política Nacional Griô para a 

proteção e fomento à transmissão dos saberes e fazeres da tradição oral. 

A lei Griô começou a ser redigida em 2008, durante a reunião dos mestres do 

Brasil, com participação de mais de 50 pessoas. Um dos membros do 

colegiado que ajudaram na formulação da lei foi Isaac Loureiro, representante 

do estado do Pará. Foi encaminhada uma carta para o então presidente Luis 

Inácio Lula da Silva relatando a importância de uma lei de reconhecimento aos 

mestres. 

Para a formulação desta lei foram estudadas as leis de vários Estados. O texto 

passou por todas as comissões, sendo bem aceita e votada, mas, o desejo de 

todos era de que essa lei fosse de vontade popular, gerando mais de um 

milhão de assinaturas, o que não foi possível, pois, para aderir as assinaturas 

era necessário colher também o numero de documento do Título de Eleitor e 

como o plebiscito coincidiu com a data das eleições, sua realização não foi 

possível. 

Após a leitura do material que continha o texto do projeto, foi aberto o debate 

para uma possível alteração. 

Foi dada ênfase para que realmente se crie uma lei que proteja os mestres, 

pois a ciência é o acúmulo do conhecimento e a tradição oral é este 

conhecimento. Os mestres precisam entrar numa instituição de ensino e 

precisam ser respeitados. As escolas e a sociedade não podem discriminar 



essa sabedoria oral por não estar escrita como as demais. O texto de entrada 

foi apresentado, porém caberá ao congresso analisar. 

Foi sugerida uma mobilização para pressionar o congresso para que haja um 

julgamento mais rápido. Mestra Doci pediu então para que alguém que 

conheça algum deputado possa interceder por esta lei. Foi levantada também a 

questão do trabalho da lei em universidades e sobre os direitos autorais. Em 

resposta, foi dito que a questão de direitos autorais nunca foi discutida, porém 

há todo um cuidado quanto às referências de arquivo. Em relação ao trabalho 

nas universidades o tema está sendo bem dialogado e estão também 

formulando o assunto nas escolas por intermédio dos griôs aprendizes. 

Mestre Rolinha parabenizou Mestra Doci pelo projeto e falou sobre como está 

sendo recebida a fala dos mestres e se esta lei irá cobrir o mestre para que ele 

não passe vergonha quando for relatar seus conhecimentos na sociedade. Os 

grios aprendizes estão indo à frente nas escolas para preparar a ida dos 

mestres para evitar, assim, qualquer constrangimento. 

Após apresentarem e desfazerem as dúvidas sobre o novo projeto de lei, 

alguns membros retornaram ao assunto que dizia respeito à anulação das 

atividades do início da manhã. A discussão ficou dividida entre os que 

apoiavam a exclusão das atividades e os que queriam a reiteração das 

atividades para que  constassem na ata, pois, para alguns, a mesa do período 

da manhã foi bem produtiva. O problema inicial foi que sugeriram que os 

membros do Ministério da Cultura não participassem da reunião do período da 

manhã do dia 13. Por fim, ficou decidido que as atividades feitas no período da 

manhã não seriam reiteradas.  

A reunião foi encerrada as 18h. 

 

 


