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ATA REUNIÃO DO GRUPO DE TRABALHO DE CULTURAS 2 

POPULARES 3 

 4 

 5 

Aos dezenove dias do mês de maio do ano de dois mil e nove, 6 

às nove horas nesta cidade de Brasília, Estado do Distrito 7 

Federal, no Ministério da Cultural, situado nesta capital, sob a 8 

presidência do Sr. Gustavo Vidigal (Coordenador Geral do 9 

CNPC), e na presença dos integrantes do Grupo de Trabalho 10 

Sr. Marcelo Veiga (Coordenação Geral do CNPC), Sr. 11 

Américo Córdula (Secretário SID), Sr. Marcelo Manzatti 12 

(Gerente SID), Sr. Cristian Ávila (Secretaria de Estado de 13 

Cultura do Amazonas – Gerência de Patrimônio Imaterial), Sr. 14 

Anderson Formiga (Fórum das Culturas Populares do DF), 15 

Sr. José Jorge de Carvalho (Instituto de Ciências Humanas), 16 

Sra. Rejane Nóbrega (Fórum das Culturas Populares do 17 

Paraná), Sra. Maria de Lurdes Macena (Comissão Nacional 18 

do Folclore), Sra. Paula Simon (Representante CNPC), Sra. 19 

Maria Lúcia Montes (USP), teve início a Reunião do 20 

Colegiado Setorial de Culturas Populares, coordenada pelo 21 

Senhor Gustavo Vidigal, servidor do Ministério de Cultura, 22 

destinada a apreciar a seguinte pauta; Abertura; Consolidação 23 

do colegiado setorial de culturas populares; Encaminhamentos 24 

gerais. ITEM 1 – ABERTURA: O Sr. Gustavo Vidigal 25 

(Coordenador-Geral CNPC) cumprimentou a todos, dando-lhes 26 

as boas-vindas e agradecendo-lhes a presença e a 27 

participação; salientou os principais pontos pretendidos para a 28 

reunião, sendo eles: a estruturação do colegiado, o melhor 29 

momento para a divulgação do trabalho e a consolidação da 30 

estrutura; comentou que todos os Colegiados terão seus 31 

mandatos revistos e que seriam criados quatro novos 32 

Colegiados: Cultura Popular, Cultura Indígena, Moda e Arte 33 
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Digital; mencionou a possibilidade de criar outros Colegiados e 34 

que os 4 novos serão agregados aos 6 que já existem; 35 

mencionou outro ponto importante para a reunião do dia, que 36 

é a discussão da formação do Conselho Nacional, para todos 37 

entenderem onde se encaixam os Colegiados; salientou a 38 

estrutura organizacional do Plenário do Conselho Nacional, que 39 

tem como subordinados os Colegiados, que, por sua vez, tem 40 

como subordinados os Grupos de Trabalho; comentou a 41 

importância de consolidar o Colegiado e os Grupos de Trabalho 42 

de acordo com a estrutura do Conselho Nacional; salientou 43 

que a partir do resumo das atividades do Conselho de 2007 e 44 

2008, juntamente com o Regimento Interno, é que seriam 45 

discutidas as funcionalidades do Colegiado. O Sr. Américo 46 

Córdula (Secretário SID) cumprimentou a todos, dando-lhes 47 

as boas-vindas e agradecendo-lhes a presença nessa etapa de 48 

criação do Colegiado Setorial. Salientou que há 2 grupos de 49 

trabalho construídos juntamente com a CID, para que 50 

estabeleçam o Colegiado Setorial; mencionou que, como não 51 

participaram do processo das Câmaras Setoriais, têm um 52 

desafio muito grande que é constituir, em pouco tempo, os 53 

Colegiados, que tem como função trabalhar juntamente com a 54 

Conselheira, atualmente a Sra. Paula Simon, e a partir desse 55 

processo, ajudar a tomar as decisões para as políticas; 56 

comentou que no dia anterior havia discutido com o Grupo de 57 

Trabalho de Cultura Indígena e que perderam muito tempo 58 

debatendo acerca das representações, quando na verdade, o 59 

foco é a qualificação do Grupo de Trabalho, o importante é 60 

saber qual o trabalho que essa representação teria; 61 

mencionou que a idéia inicial de composição era de 3 62 

representações por estado, e a partir dai, retirarem os 15 que 63 

constituem o colegiado; comentou que o principal desafio do 64 

Grupo de Trabalho é a criação do Plano Setorial da Cultura 65 
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Popular e o Plano Setorial Indígena, até o fim do ano, e que é 66 

de extrema importância que eles saiam da reunião com 67 

algumas diretrizes para a que os Planos não demorem a serem 68 

executados e também para que os novos Colegiados já 69 

tenham algum material acerca dos Planos Setoriais para que 70 

não partam do zero; mencionou que há uma proposta da CID, 71 

que o Sr. Marcelo Manzatti relataria em alguns momentos, o 72 

processo de datas, e a discussão das diretrizes para os Planos 73 

Setoriais. O Sr. Marcelo Manzatti (Gerente SID) 74 

cumprimentou a todos e iniciou referindo-se aos e-mails que 75 

havia trocado com alguns participantes da reunião passada, a 76 

fim de resolver pendências; comentou que já ocorreram 2 77 

reuniões, uma em 2008 e uma em abril de 2009, e diferente 78 

do Indígena, o Cultural já está bem avançado na discussão do 79 

regimento interno e das possibilidades de formação do 80 

Conselho; mencionou que conseguiram captar um recurso 81 

para realização de um Seminário ou uma Pré-conferência, caso 82 

consigam aprovar a formação do Colegiado, que ainda não 83 

está aprovado no Conselho; salientou que a Sra. Paula Simon 84 

deverá apresentar formalmente a moção para a formação do 85 

Colegiado na próxima reunião, que será em junho e que se 86 

houvesse tempo, sairia da reunião com essa moção pronta. A 87 

Sra. Paula Simon (Representante CNPC) salientou que a 88 

moção estaria pronta, entretanto, não teria sido encaminhada. 89 

O Sr. Marcelo Manzatti (Gerente SID) orientou para que a 90 

moção fosse encaminhada e comentou que havia espaço na 91 

Conferência para 9 Setoriais, sendo 6 já ocupadas, porém, se 92 

não conseguissem, a verba já estaria separada e havia uma 93 

articulação política com os organizadores do Congresso 94 

Nacional do Folclore, que seria realizado em Vitória, de 24 a 95 

29 de novembro, para que a reunião do Setorial fosse lá, 96 

concomitante ao Congresso; mencionou que havia outra 97 
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possibilidade que seria combinar o esforço de lançamento do 98 

próximo edital do Prêmio Culturas Populares que, seria no final 99 

de maio, ou início de junho, para ministrarem oficinas e 100 

reuniões de mobilização, tanto para a formação do Colegiado 101 

quanto para a Conferência Nacional de Cultura; comentou que 102 

a idéia anterior era fazer uma mobilização das bases estaduais 103 

para que as pessoas participassem das etapas Municipais e 104 

Estaduais da Conferência, e do processo dos Delegados da 105 

Conferência, no nível Estadual, tiraríamos os representantes 106 

da Cultura Popular, com o cálculo de representantes 107 

praticamente definidos em três; alertou que haveria a 108 

possibilidade de chegarem à data limite de realização das 109 

etapas Estaduais, 15 de dezembro, sem todos os 110 

representantes definidos, tendo em vista que os Estados 111 

marcariam as Conferências Estaduais em meados de 112 

dezembro, tendo assim, que buscar alguma solução para os 113 

Estados que por ventura não estariam organizados; salientou 114 

que este seria o primeiro modelo acordado e por isso fizeram 115 

toda a articulação financeira com o Congresso do Folclore; 116 

comentou que a situação Indígena era diferenciada, tendo em 117 

vista que possuíam políticas distintas, com grandes entidades 118 

regionais como, por exemplo, a APOINE, que realizaria a 119 

assembléia anual em junho e aproveitariam a ocasião para 120 

definir os Representantes Estaduais. O Sr. Gustavo Vidigal 121 

(Coordenador Geral do CNPC) explicou que o fato de já terem 122 

um seminário que mobilizaria todo o seguimento, com o apoio 123 

do Ministério, era muito importante e que podiam fazer do 124 

seminário o ápice de mobilização em torno da Cultura Popular, 125 

onde se legitimariam em plenário, os representantes do 126 

Colegiado e, a partir daí, conseguirem uma proposta de plano 127 

nacional para o segmento. Questionou acerca da organização 128 

dos Colegiados. O Sr. Américo Córdula (Secretário SID) 129 
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ressaltou que era fundamental que o Colegiado Setorial 130 

possua pessoas capazes de contribuir na formulação e na 131 

discussão, tendo em vista que é uma Política Nacional e que o 132 

Colegiado teria a incumbência de ajudar o Conselheiro e ao 133 

Ministério e questionou se os Mestres estavam aptos, 134 

propondo um acompanhamento, e reforçou, veementemente, 135 

a cautela na escolha da composição do Colegiado. A Sra. 136 

Maria de Lurdes Macena (Comissão Nacional do Folclore) 137 

comentou que havia feito a mesma fala do Sr. Américo 138 

Córdula e que havia revisto e, portanto capacitando os 139 

Mestres, após as falas das pessoas da reunião anterior, 140 

salientando que, de acordo com a matemática que haviam 141 

feito, era possível abrigar os Mestres no Colegiado, tendo em 142 

vista que a presença deles é importante, também, para a 143 

sensibilização do grupo. A Sra. Rejane Nóbrega (Fórum das 144 

Culturas Populares do Paraná) mencionou que a discussão já 145 

havia sido realizada e que havia Mestres e mestres: não 146 

adianta o Mestre ter plena noção se não sabia utilizar um 147 

computador; mencionou que quando falavam de Mestres não 148 

se referiam unicamente aos antigos, isolados, que não sabiam 149 

ler; citou que havia mestres jovens com uma boa dimensão e 150 

capacidade e, reforçando, disse que a questão dos Mestres já 151 

havia sido resolvida na reunião anterior. O Sr. Américo 152 

Córdula (Secretário SID) reforçou a importância da escolha 153 

dos Representantes para este primeiro momento, citando que 154 

os Mestres são pessoas escolhidas “no grito”, na democracia, e 155 

que talvez, mesmo não sendo contra os Mestres, não fossem 156 

pessoas ideais para o primeiro momento; mencionou que sua 157 

preocupação seria elaborar um plano mediamente, 158 

consistente, com diretrizes traçadas, com uma boa estratégia; 159 

sugeriu a todos que estudassem o funcionamento dos 160 

Conselhos Nacionais mais antigos, tendo como base seus 161 
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acertos, para as resoluções da Cultura. O Sr. Cristian Ávila 162 

(Secretaria de Estado de Cultura do Amazonas – Gerência de 163 

Patrimônio Imaterial) mencionou os cálculos das vagas que a 164 

Sra. Maria de Lourdes Macena falou anteriormente, concluindo 165 

que haveria sim espaço para os mestres e concordou com o 166 

Sr. Américo Córdula na questão do acompanhamento dos 167 

Mestres, tendo em vista que já obteve experiências não 168 

animadoras com alguns; sugeriu duas medidas: articulação 169 

dentro do Grupo de Trabalho e tentativa de respeitar, 170 

minimamente, as articulações locais; salientou que se o 171 

Ministério apoiasse as articulações, o Grupo de Trabalho 172 

poderia ter uma espécie de controle sobre quem seriam os 173 

Mestres, além de qualificar as audiências; citou o caso do 174 

Amazonas em que não foram respeitadas as articulações locais 175 

(prefeituras, conselhos) e que isso não poderia acontecer 176 

novamente para que pudessem garantir a qualificação dos 177 

representantes; colocou que havia muitos Mestres acadêmicos 178 

e com bastante potencial; expôs que no Amazonas haveria 179 

Pré-Conferências Setoriais e aproveitou para convidar e 180 

informar a todos que no dia 8 de agosto haveria uma Pré-181 

Conferência de Cultura Popular e Folclore, onde esperavam 182 

retirar as representações, tendo assim uma espécie de 183 

controle na questão da representação; concluiu, concordando 184 

com o Sr. Américo Córdula, que se não aproveitarem essas 185 

ocasiões haveriam sim muitos Representantes desqualificados. 186 

A Sra. Rejane Nóbrega (Fórum das Culturas Populares do 187 

Paraná) mencionou que esta discussão já havia sido feita no 188 

Grupo de Trabalho anterior e que tinha outras preocupações 189 

para o momento, como a discussão do Plano Setorial de 190 

Cultura Popular; ressaltou sua preocupação com relação às 191 

Conferências Municipais, que de acordo com à proposta do 192 

MinC,  seriam organizadas pelos poderes locais, e propôs foco 193 
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na organização das Conferências, nas representações e em 194 

alguma metodologia de reuniões; expôs que o Paraná pensa 195 

em organizar seminários para discutir a questão da 196 

representatividade, para que o Mestre entenda porque 197 

haveria, por exemplo, uma política de edital para a Cultura 198 

Popular, qual seria a estrutura do Ministério da Cultura e a 199 

mobilização das pessoas que batalhavam para que as políticas 200 

fossem implementadas. A Sra. Paula Simon (Representante 201 

CNPC) reiterou a importância de organizar uma metodologia 202 

de reuniões, bem como um organograma, tendo em vista que 203 

o Rio Grande do Sul não possuía Mestres como os outros 204 

Estados. O Sr. Gustavo Vidigal (Coordenador Geral do CNPC) 205 

mencionou que era fundamental a apresentação de uma 206 

proposta de consolidação do caderno de diretrizes gerais, que 207 

não seria o projeto de lei e sim um instrumento de discussão 208 

pública; salientou que o caderno azul da pasta possuída pelos 209 

participantes, era o caderno de diretrizes gerais, formatado 210 

por uma equipe da SPC, CNPC e FUNARTE, e que seu conteúdo 211 

foi baseado nos seminários de discussão pública, orientando 212 

assim, os participantes a como formatar as diretrizes gerais; 213 

propôs que o Grupo de trabalho pensasse em um cronograma 214 

de constituição do caderno de diretrizes e que o Congresso 215 

Nacional de Folclore fosse aproveitado para que o trabalho 216 

fosse fruto de discussões públicas, que envolvessem forças 217 

sociais e políticas do segmento, que parassem de pé, que se 218 

sustentassem politicamente, pois não adiantaria lançar algo 219 

sem força política e que quando estivesse dessa forma, estaria 220 

na hora uma grande atividade para votá-lo e encaminhá-lo 221 

com outros planos; propôs a todos, primeiramente, que 222 

pensassem o processo de constituição do caderno de diretrizes 223 

do Plano Nacional de Cultura Popular Setorial e, em segundo 224 

lugar, a questão da representação e da constituição do 225 
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Colegiado. Mencionou a proposta do Sr. Marcelo Manzatti de 226 

realizar as eleições nos Estados ou, de acordo com outros 227 

seguimentos, realizar as eleições nos grandes seminários, 228 

desde que as regras fossem as que foram mencionadas: 2 229 

não-Mestres para 1 Mestre. O Sr. Américo Córdula 230 

(Secretário SID) salientou que o Grupo de trabalho teria como 231 

função o estabelecimento do processo de  composição do 232 

Colegiado bem como a consolidação das Políticas para as 233 

Culturas Populares e a partir dessa consolidação ter eixos, 234 

propostas de como proceder. Mencionou que o documento 235 

deverá ser provocativo, um pré-plano, deixando claro para que 236 

as pessoas que forem para o Colegiado suas responsabilidades 237 

e desafios; citou que havia 2 cadernos com diretrizes e que a 238 

prioridade, segundo ele, deveria ser a consolidação do 239 

programa. Ele foi questionado se o Grupo de Trabalho deveria 240 

sair da reunião com isso pronto, entretanto salientou que era 241 

inviável fazê-lo. O Sr. Daniel Castro (SID) salientou que 242 

desde a última reunião havia vários documentos relativos às 243 

sínteses dos seminários, decretos do Patrimônio Material, da 244 

Comissão Nacional de Povos Tradicionais e que também já 245 

havia sido feita uma pesquisa inicial de palavras-chave dentro 246 

das diretrizes do PNC, tendo assim os ingredientes para, como 247 

mencionou, “botar a mão na massa”. O Sr. Américo Córdula 248 

(Secretário SID) mencionou que seria lançado no fim do ano o 249 

Caderno Cultura em Números, composto por dados de 250 

pesquisa do IBGE e salientou a importância de se trabalhar 251 

com estes diagnósticos para que os programas tenham uma 252 

melhor sustentação; mencionou que alguns pontos precisavam 253 

estar no Plano, bem como: conteúdos para TV e participação 254 

dos Mestres na educação formal e informal; sugeriu um prazo 255 

de 30 dias, com o apoio da REDE, para que se consolidasse o 256 

documento base de ações e que após esse período fosse 257 
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marcada uma reunião para apresentação das propostas, 258 

levando em consideração o início das Conferências Municipais 259 

(até 30 de setembro). O Sr. Marcelo Manzatti (Gerente SID) 260 

mencionou que na reunião Indígena o ponto principal do 261 

debate foi o perfil da composição do Colegiado, e que as 262 

indicações tem que seguir o perfil, tendo eleições feitas 263 

internamente, em parceria com as entidades ou por lista 264 

tríplice. A Sra. Rejane Nóbrega (Fórum das Culturas 265 

Populares do Paraná) salientou a resolução da reunião 266 

Indígena que decidiu que o candidato deveria ter o respaldo 267 

dos grupos culturais, como por exemplo, um candidato a ser o 268 

representante das folias de reis deverá ser respaldado pelos 269 

grupos de folias de reis. O Sr. Américo Córdula (Secretário 270 

SID) despediu-se de todos e ressaltou a importância do apoio 271 

dos governos estaduais, por intermédio das instituições, para 272 

que fortalecesse no Congresso o entendimento de que a 273 

criação do Fundo Setorial traria muitos benefícios para o 274 

segmento. O Sr. Marcelo Manzatti (Gerente SID) salientou 275 

que no governo Lula todos os Ministérios teriam alguma ação 276 

que cruzava a cultura com a questão social e que na 277 

construção do plano é importante levar-se em consideração os 278 

marcos legais já existentes, nacional e internacionalmente, 279 

mencionando também a importância de aproveitar as 280 

experiências positivas dos planos e ações mais experientes, o 281 

que muda a dinâmica de estruturação do Colegiado que foi 282 

acordada, todavia fez-se pronto para o desafio, caso todos 283 

concordassem. O Sr. Anderson Formiga (Fórum das Culturas 284 

Populares do DF) mencionou sua proposta de composição do 285 

colegiado nos encontros realizados pelo país e em estados 286 

carentes de encontros, realizar-se-iam então congressos para 287 

as eleições; salientou sua preocupação acerca da composição, 288 

tendo como sugestão que haja sempre um não-mestre para 289 
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um mestre para que o não-mestre oriente, traduza, para que 290 

o mestre tenha conhecimento pleno do que se passava e 291 

questionou acerca disso para saber qual procedimento adotar. 292 

O Sr. Marcelo Veiga (Coordenação-Geral do CNPC) saudou a 293 

todos e iniciou sua fala prometendo apontar, como 294 

representante do Conselho, o que essa discussão 295 

representaria para eles, e posteriormente, sugeriria um 296 

encaminhamento; salientou que o Grupo de Trabalho teria 297 

sempre que buscar o melhor, afirmando, na seqüência, que o 298 

Grupo teria que observar o momento político, que, segundo 299 

ele, seria o momento político de ocupação, apropriação e 300 

consolidação de um espaço; justificou a afirmação 301 

mencionando que a constituição do Conselho era feita por 302 

intermédio de um Decreto Presidencial e que o mesmo era um 303 

argumento jurídico precário, podendo o próximo Presidente 304 

desconstituir o Conselho com facilidade; reforçou a pretensão 305 

do Conselho de encaminhar sua composição por intermédio de 306 

um Projeto de Lei no Congresso, e, independente dessa ação, 307 

fortaleceria as instâncias de participação do Conselho para, 308 

caso não conseguissem encaminhariam o Projeto de Lei, tendo 309 

assim, instâncias fortalecidas, dificultando a dissolução do 310 

Conselho; reiterou que após a ocupação do espaço, a 311 

retomada as discussões acerca da composição virão pela 312 

constituição do regimento interno e que já haveria a 313 

experiência das eleições para auxiliá-los nessas discussões; 314 

relembrou a todos que quanto maior a articulação política do 315 

candidato ao Conselho, maior a chance de eleição e que a 316 

intenção é que as eleições fossem as mais democráticas 317 

possíveis; sugeriu a breve apresentação estrutural do 318 

Conselho para que, através da leitura dos artigos IX e X do 319 

Regimento Interno, que falavam sobre as competências e 320 

formação do Colegiado, pudessem discutir e pontuar algumas 321 
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questões. A Sra. Rejane Nóbrega (Fórum das Culturas 322 

Populares do Paraná) mencionou que havia uma proposta de 323 

minuta e que a mesma seria encaminhada pelo Ministério para 324 

os estados, com as deliberações e considerando os artigos IX e 325 

X do regimento interno; citou que havia uma carta 326 

encaminhada ao Ministro para a formalização do Colegiado 327 

Setorial, reforçando que a discussão do regimento já havia 328 

ocorrido na reunião passada; expressou sua preocupação 329 

relacionada a participação ou não de mestres no Colegiado, 330 

achando estranho uma mobilização popular em que o Mestre 331 

não sabia do que se tratava, em contrapasso salientou que 332 

alguns mestres sabiam que não eram capacitados, pois, 333 

deveriam propor políticas públicas e a grande maioria deles 334 

mal sabem utilizar computador; salientou que o Paraná teria 335 

se mobilizado, promovendo seminários para que ocorressem 336 

as discussões de composição e de conhecimento do Ministério; 337 

enfatizou a importância da discussão das escolhas das 338 

representatividades para os estados e que era necessário 339 

marcar uma nova reunião para discutir o Plano, com base nos 340 

documentos que já tem. O Sr. Marcelo Veiga (Coordenação-341 

Geral do CNPC) concordou com a Sra. Rejane Nóbrega e 342 

reforçou que a decisão do Grupo de Trabalho não seria por 343 

nomes e sim de que forma que ocorreria a representatividade. 344 

A Sra. Maria de Lurdes Macena (Comissão Nacional do 345 

Folclore) salientou que o perfil adequado independe da pessoa 346 

ser Mestre ou não e que a definição desse perfil minimizaria as 347 

preocupações gerais. Mencionou que, com relação ao 348 

regimento interno, a discussão já havia sido feita na reunião 349 

anterior, entretanto o regimento poderia servir de apoio legal 350 

nas questões da reunião; concordou com a proposta de utilizar 351 

os espaços de reuniões, eventos e conferências já existentes 352 

para o debate e nos lugares em que não há eventos previstos, 353 
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averiguar, junto ao Ministério da Cultura, alguma outra 354 

possibilidade; propôs a todos a objetividade nas falas para que 355 

o tempo fosse aproveitado ao máximo. O Sr. Marcelo Veiga 356 

(Coordenação-Geral do CNPC)  mencionou que na reunião 357 

indígena havia sido decidido que haveriam 2 suplentes para 358 

cada titular, para ampliar o atendimento aos diversos perfis, 359 

podendo assim, convocar os suplentes para alguma eventual 360 

discussão. A Sra. Maria de Lurdes Macena (Comissão 361 

Nacional do Folclore) citou que no Conselho do Ceará era dois 362 

suplentes por área para cada titular. O Sr. Marcelo Veiga 363 

(Coordenação-Geral do CNPC) propôs a incorporação dos dois 364 

suplentes; mencionou que foi discutido na reunião indígena o 365 

perfil dos cinco membros do governo que comporiam o 366 

Colegiado. A Sra. Maria de Lurdes Macena (Comissão 367 

Nacional do Folclore) questionou como seriam as indicações 368 

dos cinco membros do Governo. O Sr. Marcelo Veiga 369 

(Coordenação-Geral do CNPC) respondeu que os cinco 370 

membros do Governo no Colegiado viriam dos seguintes 371 

órgãos: 1 Membro Nato da Secretaria Executiva,  1 da SID, 2 372 

para o IPHAN - Departamento de Patrimônio Imaterial e a 373 

Comissão Nacional de Folclore e Cultura Popular, e 1 da 374 

Fundação Palmares e os suplentes viriam dos Ministérios. O 375 

Sr. Cristian Ávila (Secretaria de Estado de Cultura do 376 

Amazonas – Gerência de Patrimônio Imaterial) mencionou sua 377 

felicidade com as propostas do Grupo de Trabalho, salientando 378 

que as reuniões não foram em vão e que havia muita coisa 379 

bem encaminhada; com relação às eleições, mencionou que 380 

havia que se levar em consideração 2 coisas: a democracia e o 381 

democratismo, e que o Ministério tinha que apoiar a 382 

composição do Colegiado para que houvesse democracia e não 383 

democratismo; reafirmou que não acreditava que uma 384 

mudança no que havia sido definido com relação aos mestres 385 
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na reunião passada, fosse necessária; questionou o Sr. 386 

Marcelo Veiga (Coordenação-Geral do CNPC) acerca das 387 

resoluções que foram aprovadas da reunião anterior. O Sr. 388 

Marcelo Veiga (Coordenação-Geral do CNPC) mencionou que 389 

a resolução dos 81 havia sido aprovada e que já se articulou 390 

politicamente para que acontecesse no Congresso; salientou 391 

que ao invés da escolha dos três por estado que deveriam, 392 

então, fazer as coletas de nomes, análises de perfis para 393 

serem escolhidos no Congresso em Vitória, para que as 394 

pessoas conhecessem e escutassem as argumentações dos 395 

candidatos, ou, ainda, que fossem escolhidos por uma 396 

convenção estadual, através de composição política e enviado 397 

através de uma lista justificando as escolhas; afirmou que o 398 

processo poderia ser feito pela indicação de 3 pessoas, 2 399 

mestres e 1 não mestre, indicando os motivos e o perfil de 400 

cada um, salientando a importância do respaldo da indicação 401 

pela comunidade onde o mestre estava incluído, ou no grupo 402 

no qual se inseria. A Sra. Rejane Nóbrega (Fórum das 403 

Culturas Populares do Paraná) questionou o Sr. Marcelo Veiga 404 

quanto a que ele proporia para tirar as indicações. O Sr. 405 

Marcelo Manzatti (Gerente SID) explicou que a forma seria 406 

livre, a critério do local, uma vez que os grupos tinham 407 

perspectivas diferentes de atuação. A Sra. Maria de Lurdes 408 

Macena (Comissão Nacional do Folclore) questionou qual seria 409 

a metodologia a ser aplicada. O Sr. Marcelo Manzatti 410 

(Gerente SID) esclareceu que ainda seria definida. A Sra. 411 

Rejane Nóbrega (Fórum das Culturas Populares do Paraná) 412 

questionou como as entidades iriam se articular. O Sr. 413 

Marcelo Manzatti (Gerente SID) respondeu que seria por 414 

meio de um processo próprio, sugeriu uma trajetória de 415 

discussão, fazendo uma composição das entidades a fim de 416 

fazer uma indicação conjunta. A Sra. Maria de Lurdes 417 
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Macena (Comissão Nacional do Folclore) sugeriu que deveria 418 

haver uma metodologia de como deveria ser feita a inscrição. 419 

O Sr. Marcelo Manzatti (Gerente SID) sugeriu conceder um 420 

prazo, mas antes estabeleceria um perfil, indica o regimento 421 

interno, as perspectivas de trabalho, ou seja, indica os 422 

parâmetros, que devem ser estabelecidos na reunião. A Sra. 423 

Rejane Nóbrega (Fórum das Culturas Populares do Paraná) 424 

afirmou que por um lado agilizaria o processo, mas por outro 425 

burocratizava; enfatizou a discussão acerca da titularidade de 426 

mestre ou não para a representatividade; solicitou a Sra. 427 

Maria Lucia Montes, a discorrer, diante da consciência de que 428 

o mestre teria que estar inserido no processo, sobre qual seria 429 

o perfil desse mestre, dentro da proposição do que seria um 430 

colegiado setorial. A Sra. Maria Lúcia Montes (USP) 431 

esclareceu que por se tratar de plano de governo, pensando 432 

em formação de políticas publicas, haveria que se ter uma 433 

visão de conjunto; o mestre popular, que teria a visão da 434 

realidade local, saberia o que é a necessidade; explicou que a 435 

questão estava em ouvir o que o universo colocava como 436 

questão, que sempre seria local, eis que partiria da 437 

experiência do mestre; esclareceu que a parte dos não-438 

mestres membros do colegiado teriam a função de encontrar o 439 

que era ponto comum e poder generalizar e afirmar que isso 440 

seria diretriz de políticas públicas; declarou que a composição 441 

de 2 mestres e 1 não-mestre era absolutamente adequada, e 442 

as indicações iriam depender da realidade local; concordou 443 

com a proposição do Sr. Marcelo Manzatti ao afirmar que iria 444 

depender do processo de cada um, ressaltando inadequação 445 

em se pretender um enquadramento, no entanto reforçou a 446 

necessidade de ter marcos regulatórios, no máximo 447 

formalizando instâncias de encaminhamento de propostas, 448 

cabendo discutir critérios para avaliação dessas indicações, 449 
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caso contrario, tentar regular de alguma outra forma seria 450 

prejudicial. O Sr. Marcelo Manzatti (Gerente SID) citou o 451 

encaminhamento da eleição da Sra. Paula Simon, para qual o 452 

Ministério havia feito chamamento público, receberam três 453 

frentes de apoio da indicação, onde a solução dada havia sido 454 

uma composição de indicações; lembrou que houve um 455 

processo de discussão interna bem como externa para escolha 456 

dos membros. A Sra. Paula Simon (Representante CNPC) 457 

lembrou que além da Comissão Nacional de Folclore que tem o 458 

apoio das diversas comissões estaduais, obteve o apoio da 459 

Associação Rio-Grandense de Imprensa, Associação Gaúcha de 460 

Escritores e do Movimento Tradicionalista Gaúcho, em razão 461 

disso conseguiu uma ajuda maior. O Sr. Marcelo Manzatti 462 

(Gerente SID) sugeriu que fosse estabelecida na ocasião o 463 

processo de escolha e o prazo, o que dispensaria o processo 464 

formal de eleição por voto previsto no regimento interno do 465 

Conselho e assim daria mais legitimidade para o Colegiado que 466 

iria se instalar. A Sra. Maria de Lurdes Macena (Comissão 467 

Nacional do Folclore) colocou que seria muito importante que 468 

os estados indicassem, a partir de um evento, os três 469 

participantes que iriam participar, e teriam que organizar os 470 

estados que não houvesse. O Sr. Anderson Formiga (Fórum 471 

das Culturas Populares do DF) encaminhou que eles poderiam 472 

ler o artigo do colegiado, e reiterar aquilo que fosse 473 

importante para a composição do colegiado, de acordo com o 474 

perfil, que se definisse esse perfil do membro. O Sr. Marcelo 475 

Veiga (Coordenação-Geral do CNPC) esclareceu que eram 476 

duas coisas diferentes, o perfil e o processo eleitoral, colocou 477 

que eles estavam tentando um modelo ideal para cada uma 478 

das realidades dos colegiados, então as características seriam 479 

enviadas para a consultoria jurídica do Ministério da Cultura 480 

que daria alguns nortes, e seria importante ouvir a opinião do 481 
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colegiado também. O Sr. Daniel Castro (SID) fez a leitura do 482 

art. 9º, qual seja: “Art. 9º Compete aos Colegiados Setoriais: 483 

I – debater, analisar, acompanhar solicitar informações e 484 

fornecer subsídios ao CNPC para a definição de políticas, 485 

diretrizes e estratégias dos respectivos setores culturais de 486 

que trata o art. 5º. II – apresentar as diretrizes dos setores 487 

representados no CNPC, previamente à aprovação prevista no 488 

inciso II do art. 4o; III – promover o diálogo entre poder 489 

público, sociedade civil e os agentes culturais, com vistas a 490 

fortalecer a economia da cultura e a circulação de idéias, de 491 

produtos e de serviços, assegurada a plena manifestação da 492 

diversidade das expressões culturais; IV – propor e 493 

acompanhar estudos que permitam identificação e 494 

diagnósticos precisos das cadeias produtivas e criativas nos 495 

respectivos setores culturais; V – promover pactos setoriais 496 

que dinamizem as cadeias produtivas e criativas, e os arranjos 497 

produtivos nos planos nacional, regional e local; VI – 498 

incentivar a criação de redes sociais que subsidiem a 499 

formulação, a implantação e a continuidade de políticas 500 

públicas nos respectivos setores; VII – estimular a integração 501 

de iniciativas sócio-culturais de agentes públicos e privados de 502 

modo a otimizar a aplicação de recursos para o 503 

desenvolvimento das políticas culturais; VIII– estimular a 504 

cooperação entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios 505 

para a formulação, realização, acompanhamento e avaliação 506 

de políticas públicas na área da cultura, em especial as 507 

atinentes ao setor; IX – subsidiar o CNPC na avaliação das 508 

diretrizes e no acompanhamento do Plano Nacional de Cultura; 509 

X – propor parâmetros para a elaboração de editais públicos e 510 

de políticas de fomento ao setor afim e para a avaliação da 511 

execução dos diversos mecanismos de incentivo cultural; XI – 512 

receber as informações necessárias para a avaliação e o 513 
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aprimoramento dos editais aprovados e publicados; XII– 514 

auxiliar o CNPC em matérias relativas aos setores 515 

concernentes, respondendo às demandas do Plenário; XIII – 516 

incentivar a valorização das atividades e modalidades de 517 

exercício profissional vinculadas à cultura, além da formação 518 

de profissionais da área; XIV – incentivar a promoção de 519 

atividades de pesquisa; XV – incentivar a fruição da cultura; 520 

XVI – subsidiar o Plenário na elaboração de resoluções, 521 

proposições, recomendações e moções no âmbito do CNPC e 522 

do SFC; XVII – debater e emitir parecer sobre consulta que lhe 523 

for encaminhada pelo CNPC;”. O Sr. Marcelo Veiga 524 

(Coordenação-Geral do CNPC) explicou que aquelas 525 

competências seriam desdobradas nos regimentos internos 526 

dos colegiados. O Sr. Daniel Castro (SID) continuou a leitura 527 

do regimento, art. 10º, qual seja: “Art. 10 Os Colegiados 528 

Setoriais serão compostos por, titulares e suplentes, 529 

representantes do poder público e da sociedade civil 530 

nomeados pelo Ministro de Estado da Cultura, conforme os 531 

seguimentos e a forma de escolha a seguir indicados: I – 5 532 

(cinco) representantes do Poder Público escolhidos dentre 533 

técnicos e especialistas indicados pelo Ministério da Cultura 534 

e/ou pelos órgãos estaduais, distritais e municipais 535 

relacionados ao setor; II – 15 (quinze) representantes da 536 

sociedade civil organizada, escolhidos pelos 5 (cinco) fóruns 537 

setoriais de cada macrorregião administrativa. § 1º Caberá a 538 

cada Colegiado Setorial, em seu regimento interno, definir 539 

quais os segmentos artísticos e culturais que comporão a 540 

representação da sociedade civil; § 2º As indicações e 541 

escolhas dos representantes citados nos incisos I e II deste 542 

artigo observarão, quando couber, normas publicadas pelo 543 

Ministério da Cultura. § 3º A sociedade civil, nos termos do 544 

inciso II, deverá ter 3 (três) representantes indicados para 545 
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cada uma das cinco macrorregiões do país, garantindo-se o 546 

equilíbrio regional. § 4º É membro nato do poder público o 547 

representante da entidade finalística integrante do SFC, cujas 548 

atribuições correspondam ao campo setorial do Colegiado. § 549 

5º Para dirimir eventuais conflitos de interesses, o Ministro de 550 

Estado da Cultura poderá indicar até 3 (três) membros de 551 

reconhecida atuação nos setores atinentes. § 6º O mandato 552 

dos representantes da sociedade civil será de dois anos, 553 

improrrogável, a contar da data da posse, sendo permitida 554 

uma única recondução. § 7º Os Colegiados Setoriais 555 

substituirão as Câmaras Setoriais em suas funções.”; A Sra. 556 

Rejane Nóbrega (Fórum das Culturas Populares do Paraná) 557 

sugeriu que fossem discutindo cada item, de acordo com o que 558 

eles necessitavam. O Sr. Marcelo Manzatti (Gerente SID) 559 

questionou se eles poderiam considerar a questão dos dois 560 

suplentes como certa. O Sr. Marcelo Veiga (Coordenação-561 

Geral do CNPC) confirmou, seriam dois suplentes para cada 562 

titular nomeado. O Sr. Marcelo Veiga (Coordenação-Geral do 563 

CNPC) colocou que os cinco representantes do poder público, 564 

seriam de forma genérica, representantes que fariam uma 565 

rotatividade, no plenário seria dessa forma. O Sr. Marcelo 566 

Manzatti (Gerente SID) colocou que quanto a questão dos 567 

fóruns, a proposta seria de realizar os cinco ao mesmo tempo, 568 

em novembro, em Vitória-ES no Congresso de Folclore. A Sra. 569 

Maria de Lurdes Macena (Comissão Nacional do Folclore) 570 

colocou que no congresso teria uma programação acadêmica, 571 

e teria os dois momentos de reunião interna da comissão e o 572 

espaço para essa questão do colegiado e a indicação seria na 573 

ata final. O Sr. Marcelo Manzatti (Gerente SID) questionou 574 

se lá mesmo eles poderiam votar a substituição da Sra. Paula 575 

Simon. O Sr. Marcelo Veiga (Coordenação-Geral do CNPC)  576 

colocou que deveria amadurecer essa questão, marcar uma 577 
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primeira reunião do colegiado formado, nessa reunião 578 

tomariam posse e após isso indicariam um membro para o 579 

plenário. A Sra. Maria de Lurdes Macena (Comissão 580 

Nacional do Folclore) colocou que acreditava que seria mais 581 

interessante que essa escolha se desse na segunda reunião, 582 

pois na primeira os membros ainda estariam se conhecendo  583 

não teriam base suficiente para referendar essas escolha. O 584 

Sr. Marcelo Veiga (Coordenação-Geral do CNPC) que se os 585 

nomes já estivessem escolhidos, eles chamariam a primeira 586 

reunião para janeiro, de composição, já com os nomes 587 

publicados no D.O.U. e assim indicariam o nome; colocou que 588 

operacionalmente eles teriam que escolher na primeira 589 

reunião. A Sra. Paula Simon (Representante CNPC) salientou 590 

que estava sentindo a necessidade do Colegiado Setorial, pois 591 

precisava de subsídios para levar para o CNPC com relação as 592 

culturas populares. O Sr. Marcelo Veiga (Coordenação-Geral 593 

do CNPC) colocou que um membro apenas no conselho não 594 

teria como dar conta da demanda de todo o Brasil. O Sr. 595 

Marcelo Manzatti (Gerente SID) colocou que eles fariam a 596 

seleção dos setores e pensariam na divisão, então teriam que 597 

pensar na segmentação, que não repetissem expressões 598 

culturais para aumentar a representatividade. A Sra. Maria de 599 

Lurdes Macena (Comissão Nacional do Folclore) colocou 600 

como questão de ordem um questionamento sobre como seria 601 

a definição do perfil do membro. A Sra. Rejane Nóbrega 602 

(Fórum das Culturas Populares do Paraná) colocou que eles 603 

deveriam definir como seria o perfil dessa representação. O 604 

Sr. Marcelo Veiga (Coordenação-Geral do CNPC) explicou 605 

que eles tinham alguns delimitadores legais, o GT não teria as 606 

mesmas competências do Colegiado, então o Ministério da 607 

Cultura reconheceria a legitimidade das sugestões do GT. A 608 

Sra. Rejane Nóbrega (Fórum das Culturas Populares do 609 
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Paraná) concordou e colocou para o plenário que eles 610 

deveriam então fazer a indicação para que o Ministério da 611 

Cultura tivesse as bases necessárias. O Sr. Cristian Ávila 612 

(Secretaria de Estado de Cultura do Amazonas – Gerência de 613 

Patrimônio Imaterial) colocou que a carta que eles tinham 614 

redigido seria interessante e colocou que eles precisariam 615 

saber qual a função mesmo do colegiado, para que assim eles 616 

pudessem definir o perfil do membro do colegiado. O Sr. 617 

Marcelo Veiga (Coordenação-Geral do CNPC) colocou que os 618 

colegiados tinham duas reuniões por ano, duas por semestre, 619 

e haveria a possibilidade de reuniões virtuais, por vídeo-620 

conferência. O Sr. Marcelo Manzatti (Gerente SID) colocou 621 

que encaminhariam no chamamento público para a sociedade 622 

civil as definições e o perfil dos candidatos, as indicações que 623 

forem enviadas pelos estados eles farão em uma próxima 624 

reunião uma triagem para definir aqueles que iriam para o 625 

Congresso. O Sr. Marcelo Veiga (Coordenação-Geral do 626 

CNPC) colocou que eles poderiam pensar na divulgação da 627 

questão dos membros através de edital e que os estados 628 

mandassem as sugestões e eles escolheriam através dessas 629 

sugestões. A Sra. Rejane Nóbrega (Fórum das Culturas 630 

Populares do Paraná) colocou que essa forma de escolha não 631 

invalidaria a proposta da Sra. Maria de Lurdes Macena. A Sra. 632 

Maria de Lurdes Macena (Comissão Nacional do Folclore) 633 

concordou e disse que teria que haver uma metodologia 634 

dentro do edital, critérios para escolha dos 81 candidatos, até 635 

para que não fossem questionados depois, fazer de forma 636 

legítima e clara. O Sr. Daniel Castro (SID) esclareceu que a 637 

nomenclatura utilizada no edital deveria ser liderança 638 

comunitária e não mestre ou não-mestre, pois em algumas 639 

comunidades e culturas essa nomenclatura não contemplaria. 640 

O Sr. Marcelo Veiga (Coordenação-Geral do CNPC) 641 
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esclareceu que se alguém do GT fosse eleito seria o primeiro 642 

mandato, e poderia se reeleger, para quem era das câmaras 643 

que seria mais complicado, pois eles estariam exercendo um 644 

mandato, e assumiram outro mandato nos colegiais então 645 

seria uma questão a analisar. O Sr. Marcelo Manzatti 646 

(Gerente SID) colocou que os colegiados ampliavam as 647 

funções. O Sr. Daniel Castro (SID) fez a leitura da carta que 648 

havia sido redigida na última reunião do GT para que os 649 

membros pudessem ver a proposta a ser defendida pelo setor 650 

para a defesa da constituição do colegiado setorial; documento 651 

que seria discutido, alterado e definido na parte da tarde; 652 

sugeriu que eles elaborassem uma cartilha para explicar as 653 

pessoas de cultura popular, para que atenda a todos, que 654 

explicasse a todos como seria o processo. O Sr. Cristian Ávila 655 

(Secretaria de Estado de Cultura do Amazonas – Gerência de 656 

Patrimônio Imaterial) questionou, quanto a seleção e perfil, se 657 

ele não poderiam fazer um mistura, pois havia estados onde 658 

haveria consenso e poderia se reunir um grande grupo e este 659 

encaminharia uma lista tríplice, e onde não houvesse consenso 660 

eles fariam essa triagem. A Sra. Maria Lúcia Montes (USP) 661 

colocou que essa seria uma boa alternativa, a tentativa seria 662 

que conseguisse consenso no conjunto das entidades locais, e 663 

se não houvesse, fariam essa triagem através dos nomes 664 

enviados pelas entidades. O Sr. Daniel Castro (SID) colocou 665 

que teria que ter alguém coordenando essas plenárias e eles 666 

não poderiam correr o riso de perder a imparcialidade nessas 667 

plenárias. O Sr. Marcelo Manzatti (Gerente SID) colocou que 668 

toda a parte de burocracia seria definida ali também, quanto a 669 

questões de documentos a serem enviados, de questionários, 670 

de informações necessárias, entre outros. A Sra. Rejane 671 

Nóbrega (Fórum das Culturas Populares do Paraná) questiona 672 

quanto a algumas entidades pequenas, como eles saberiam 673 
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disso. A Sra. Maria Lúcia Montes (USP) colocou que o 674 

Ministério da Cultura não teria como garantir isso e nem seria 675 

responsabilidade deles, o interessado teria que ir atrás das 676 

entidades que poderiam informar. O Sr. Cristian Ávila 677 

(Secretaria de Estado de Cultura do Amazonas – Gerência de 678 

Patrimônio Imaterial) colocou que as inscrições poderiam 679 

também ter assinaturas referendando cada uma delas, o que 680 

daria um peso maior aquela candidatura. A Sra. Maria Lúcia 681 

Montes (USP) colocou que também deveriam levar em 682 

consideração a representatividade da entidade que estaria 683 

referendando também e a divulgação seria a normal, diários e 684 

entidades, e caberiam as entidades e pessoas do GT divulgar 685 

em suas regiões e associações. O Sr. Marcelo Manzatti 686 

(Gerente SID) colocou que por conta de toda a burocracia e 687 

preparação do congresso, o envio dos nomes, por parte das 688 

entidades teria que ser até final de agosto. O Sr. Marcelo 689 

Manzatti (Gerente SID) avisou a todos que fariam um 690 

intervalo para o almoço, retornando às 14hs para retomar os 691 

trabalhos. O Sr. Marcelo Manzatti (Gerente SID) declarou 692 

reabertos os trabalhos e confirmou os itens 1 e 2, já discutidos 693 

anteriormente. Discutiu sobre a pré-candidatura. A Sra. Maria de 694 

Lurdes Macena (Comissão Nacional do Folclore) elogiou o 695 

modelo e sugeriu que dentro do perfil as pessoas pudessem falar e 696 

defender como se vêem diante desse perfil etc. A Sra. Maria 697 

Lúcia Montes (USP) perguntou se ela estava sugerindo que as 698 

pessoas ligadas às entidades pudessem apresentar suas 699 

candidaturas e defender frente a quem? A Sra. Maria de Lurdes 700 

Macena (Comissão Nacional do Folclore) explicou que existiam 701 

várias entidades que poderiam sugerir os nomes e que dentro de 702 

cada uma deveria ter seus critérios para que as pessoas possam se 703 

apresentar, falar diante dessas entidades. O Sr. Marcelo 704 

Manzatti (Gerente SID) sugeriu que deixasse para as entidades, 705 
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cada uma tem o seu processo. A Sra. Maria Lúcia Montes 706 

(USP) colocou que na medida em que as pessoas estivessem 707 

vinculadas nas organizações estaduais e locais, poderia ser parte da 708 

informação passada a elas que não seja uma escolha arbitrária, que 709 

haja a possibilidade de uma pluralidade de candidatos. A Sra. 710 

Maria de Lurdes Macena (Comissão Nacional do Folclore) 711 

colocou que era adequado, porque a recomendação deixava livre, 712 

não imporia. O Sr. Marcelo Manzatti (Gerente SID) afirmou 713 

que recomendação impõe perfil, têm que seguir o perfil, senão será 714 

negado. O Sr. Anderson Formiga (Fórum das Culturas 715 

Populares do DF) comentou que a recomendação da Sra. Maria de 716 

Lurdes Macena impunha mais um critério de pontuação. O Sra. 717 

Maria de Lurdes Macena (Comissão Nacional do Folclore) 718 

disse que dá legitimidade. Os candidatos escolhidos mediante o 719 

processo mais amplo possível e respaldados por carta de 720 

recomendação. A Sra. Maria Lúcia Montes (USP) colocou que 721 

era mais complicada, a coisa indígena era um mundo fechado, 722 

praticamente ONG e antropólogo. E comparou com a multiplicidade 723 

de organizações de formas de expressão só da cidade de São Paulo. 724 

São realidades de natureza diferente. E sugeriu que em caso de 725 

empate, deva pesar mais a recomendação que venha dos grupos 726 

populares. A Sra. Maria de Lurdes Macena (Comissão 727 

Nacional do Folclore) salientou que os fóruns e as entidades 728 

geralmente têm um cronograma de encontro, quando sai o edital 729 

eles legitimam a organização para o objetivo. Depende muito da 730 

data e do tempo que ele vai dar. A Sra. Rejane Nóbrega (Fórum 731 

das Culturas Populares do Paraná) considerou que acha que é 732 

muito difícil, no Paraná, tirar a representação sem  que fosse 733 

chamadas as entidade para compor uma plenária e que gostaria 734 

muito que tirassem essa metodologia para aplicar nos estados. A 735 

Sra. Maria Lúcia Montes (USP) colocou que teria um tipo de 736 

realidade onde há uma instituição com legitimidade para convocar 737 

as outras para fazer a discussão. O Sr. Cristian Ávila (Secretaria 738 
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de Estado de Cultura do Amazonas – Gerência de Patrimônio 739 

Imaterial) considerou que quanto mais se tirasse dali e acabaria 740 

indo para o perfil. O Sr. Daniel Castro (SID) colocou que 741 

poderia ter uma cartilha do edital enviada com o material, por e-742 

mail. O Sr. Marcelo Manzatti (Gerente SID) questionou se 743 

sairiam os itens 1, 2 e 5; perguntou se havia algum acréscimo a ser 744 

feito nos critérios. A Sra. Maria de Lurdes Macena (Comissão 745 

Nacional do Folclore) sugeriu que se o quarto item fosse ficar, 746 

teriam que redigí-lo, pois se referia a outras coisas; colocou que as 747 

perguntas eram mais para o avaliador do que para o candidato. Não 748 

são recomendações para o candidato. O Sr. Daniel Castro (SID) 749 

reiterou à questão do processo, disse que se não fosse esse texto, 750 

teriam que fazer outro naquele momento. A Sra. Maria Lúcia 751 

Montes (USP) concordou; colocou que na prática, quem era 752 

liderança era conhecido; reiterou que na hora que as coisas estavam 753 

sendo explicadas que o conteúdo das perguntas deveria ter sido 754 

incorporado. O Sr. Marcelo Manzatti (Gerente SID) colocou 755 

que as coisas poderiam ser resolvidas em blocos, leriam o edital, o 756 

plano setorial e discutiriam a partir daí. O Sr. Cristian Ávila 757 

(Secretaria de Estado de Cultura do Amazonas – Gerência de 758 

Patrimônio Imaterial) afirmou que se mantivessem o item 4 759 

estariam engessando os processos de eleição dos grupos; sugeriu 760 

que cada um escolhesse sua metodologia. O Sr. Daniel Castro 761 

(SID) lembrou que quem quer que fosse eleito, da forma como for 762 

eleito, teria que se enquadrar nos termos do edital. O Sr. Marcelo 763 

Manzatti (Gerente SID) Complementou que a leitura, a discussão 764 

e aproveitar o momento para que se faça algum encaminhamento 765 

de indicação de candidato, se vier algum tipo de recomendação para 766 

a melhoria do plano seria muito bom. A Sra. Maria Lúcia Montes 767 

(USP) sugeriu para o Sr. Marcelo dizer “explicar”, “produzir 768 

cartilha”, nunca dizer que era para “ler” nada, não mandar ler nada, 769 

mas mandar apresentar um material que traduza o sentido disso e 770 

falou sobre a sugestão para o procedimento de seleção das 771 
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entidades. O Sr. Cristian Ávila (Secretaria de Estado de 772 

Cultura do Amazonas – Gerência de Patrimônio Imaterial) 773 

colocou que as perguntas valeriam como diretrizes de avaliação do 774 

ministério nos currículos; avisou que teriam que elaborar uma 775 

minuta do edital para o jurídico e pediu prazo para apresentação 776 

para fechar a história e encaminhar para publicação. O Sr. 777 

Marcelo Manzatti (Gerente SID)fez a leitura, comentou e 778 

sugeriu os pontos discutidos no Item 5; considerou o item aprovado. 779 

O Sr. Daniel Castro (SID) questionou de que forma os pré-780 

candidatos iriam se apresentar dentro do edital. Se é por ata, carta, 781 

inscrição, por meio oral. O Sr. Marcelo Manzatti (Gerente SID) 782 

respondeu que seria mais por carta mesmo, além dos documentos 783 

que auxiliam na avaliação: currículo, histórico de vida, cartas de 784 

recomendação, ata de reuniões, abaixo-assinado etc. O Sr. 785 

Anderson Formiga (Fórum das Culturas Populares do DF) 786 

sugeriu que, caso houvesse critérios objetivos para comparar todos 787 

os inscritos, seria necessário um formulário, para ter o mesmo 788 

roteiro para todos. O Sr. Daniel Castro (SID) ponderou algumas 789 

coisas faladas durante a reunião e comentou alguns critérios para o 790 

perfil: capacidade de articular com as bases comunitárias, 791 

Capacidade de articular com o Ministério da Cultura e a esfera 792 

pública local, o currículo, capacidade de saber ouvir, capacidade de 793 

pensar para além dos seus grupos, se fez ou faz parte de alguma 794 

entidade pública ou privada. A Sra. Maria Lúcia Montes (USP) 795 

fez uma questão de ordem e questionou sobre a indicação de 796 

apresentar o pré-plano setorial, se era para a entidade na 797 

oportunidade de estar juntando todo mundo, a qual foi confirmada. 798 

A Sra. Rejane Nóbrega (Fórum das Culturas Populares do 799 

Paraná) colocou que não dava tempo e que se fizesse uma reunião 800 

para isso. O Sr. Daniel Castro (SID) lembrou que o 801 

compromisso estabelecido era terminar a reunião com dois 802 

cronogramas, um para a constituição do colegiado e outro para 803 

constituição do pré-plano. O Sr. Marcelo Manzatti (Gerente 804 
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SID) explicou que conseguiram um recurso, uma consultoria do 805 

PNUD, para ajudar a SID a trabalhar os documentos e colocá-los em 806 

formato de plano para apresentar e discutir nas reuniões. O Sr. 807 

Anderson Formiga (Fórum das Culturas Populares do DF) 808 

entendeu que havia sugestões para dar ao plano e sugeriu incluir 809 

isso no formulário. O Sr. Marcelo Manzatti (Gerente SID) 810 

completou que se conseguissem mandar sugestões junto com a 811 

candidatura, seria bom, daria maior respaldo. A Sra. Rejane 812 

Nóbrega (Fórum das Culturas Populares do Paraná) confirmou 813 

como seria o procedimento de sistematização e fiscalização. O Sr. 814 

Marcelo Manzatti (Gerente SID) esclareceu que quem iria 815 

fiscalizar seria o ministério; explicou como seria a construção do 816 

plano. A Sra. Maria de Lurdes Macena (Comissão Nacional 817 

do Folclore) perguntou se levariam alguma coisa em relação ao 818 

plano setorial para trabalhar em casa. O Sr. Marcelo Manzatti 819 

(Gerente SID) respondeu que podem sim, se houvesse 820 

disponibilidade e comentou sobre os eixos, metas, diretrizes, ações 821 

e responsabilidades institucionais. A Sra. Maria Lúcia Montes 822 

(USP) perguntou se havia em algum lugar previsão dessas coisas. 823 

O Sr. Marcelo Manzatti (Gerente SID) respondeu que por 824 

enquanto não. Mas o plano tem previstas três revisões, após dois a 825 

nos a primeira, e a cada quatro anos as duas últimas. E comentou a 826 

possibilidade de se criar um sistema de avaliação para o plano 827 

setorial. A Sra. Maria Lúcia Montes (USP) indagou sobre a 828 

avaliação dos pontos de cultura. O Sr. Marcelo Manzatti 829 

(Gerente SID) respondeu que foi contratado o IPEA para fazer essa 830 

avaliação, através de um grande formulário elaborado pela 831 

instituição. Mas esclareceu que dentro dos programas existem 832 

vários processos de avaliação. A Sra. Maria Lúcia Montes (USP) 833 

achou interessante, pensando no parâmetro dos pontos de cultura, 834 

a dinâmica do processo, da interação dos encontros; comentou a 835 

importância de uma avaliação interna. A Sra. Rejane Nóbrega 836 

(Fórum das Culturas Populares do Paraná) colocou que isso foi 837 
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visto no encontro de mestres do mundo. O Sr. Marcelo Manzatti 838 

(Gerente SID) junto com os participantes deliberaram, 839 

comentaram e fizeram correções no documento que estava sendo 840 

constituído na reunião; afirmou que a luta era aprovar a formação 841 

do colegiado na próxima reunião, para garantir que a reunião de 842 

Vitória fosse considerada uma pré-conferência. O Sr. Anderson 843 

Formiga (Fórum das Culturas Populares do DF) disse que 844 

passaria para todos recomendações e portarias de criação dos outro 845 

colegiados. O Sr. Marcelo Manzatti (Gerente SID) colocou que 846 

existiam apenas nove reuniões setoriais previstas, explicou que 847 

havia sido informado que já existem seis e vão criar mais quatro, 848 

uma ficará de fora, por isso é importante correr; fez a leitura e 849 

comentou o conteúdo do documento que estava sendo criado na 850 

ocasião. A Sra. Maria de Lurdes Macena (Comissão Nacional 851 

do Folclore) colocou os representantes e os suplentes e redigiram 852 

documento sobre o assunto. O Sr. Marcelo Manzatti (Gerente 853 

SID) informou sobre a reestruturação da SID. O Sr. Anderson 854 

Formiga (Fórum das Culturas Populares do DF) perguntou 855 

sobre o processo de eleição em cada um dos cinco fóruns de cada 856 

macrorregião. A Sra. Maria de Lurdes Macena (Comissão 857 

Nacional do Folclore) sugeriu que deveria haver uma metodologia 858 

pra colaborar com o encontro. O Sr. Marcelo Manzatti (Gerente 859 

SID) lembrou que chegaram até ali porque houve uma história da 860 

rede e colocou que o movimento foi da rede; disse que não havia 861 

delicadeza no trato com o colegiado e afirmou que acreditava ser 862 

antiético eles criarem as regras e se candidatarem; rebateu críticas 863 

que havia sofrido; voltou ao debate, de forma intensa; houve 864 

desentendimentos; voltaram a debater os procedimentos do 865 

cronograma, atualizando as datas; comentou-se que junho e 866 

dezembro eram datas inviáveis para as culturas populares e 867 

deliberaram e ficou estabelecido o cronograma de constituição do 868 

colegiado; decidiram passar então a definição dos perfis dos 869 

candidatos. O Sr. Marcelo Manzatti (Gerente SID) perguntou 870 
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se haviam feito um exercício sobre os perfis na outra reunião. Foi 871 

respondido que não. O Sr. Daniel Castro (SID) explicou que na 872 

carta convocatória para a composição, que seria o edital, tinham 873 

várias informações, inclusive perguntas, mas não tinha o perfil. O 874 

Sr. Cristian Ávila (Secretaria de Estado de Cultura do 875 

Amazonas – Gerência de Patrimônio Imaterial) sugeriu pegar 876 

essas perguntas e transformar no perfil. A Sra. Maria Lúcia 877 

Montes (USP) elogiou a idéia de usar as perguntas contidas no 878 

edital e transformá-las no perfil; salientou que as perguntas 879 

estavam gerais o suficiente para quem as estiver lendo saber o que 880 

é relevante em termos de resposta naquele contexto específico. O 881 

Sr. Daniel Castro (SID) colocou que havia pensado em inserir as 882 

perguntas no formulário do edital para padronizar as informações 883 

que virão; disse que o próprio formulário seria uma recomendação 884 

que indicasse às pessoas o que esperar e com as perguntas do 885 

formulário para indicar os perfis, as entidades teriam informação 886 

suficiente para fazer a seleção, depois de eleitos, os três de cada 887 

entidade teriam que preencher o formulário. O Sr. Anderson 888 

Formiga (Fórum das Culturas Populares do DF) sugeriu como 889 

critérios para o perfil: capacidade de articular com a comunidade, 890 

capacidade de articular com o Ministério da Cultura, esferas 891 

públicas, currículo e saber ouvir e traduzir as linguagens entre os 892 

mundos. A Sra. Maria Lúcia Montes (USP) sugeriu juntar 893 

“saber ouvir” e “traduzir” as diferentes linguagens de um universo 894 

heterogêneo. O Sr. Anderson Formiga (Fórum das Culturas 895 

Populares do DF) completou com “pessoas que podem pensar no 896 

bem comum dos grupos locais”. A Sra. Maria Lúcia Montes 897 

(USP) colocou que a questão entre o local e o global é importante: 898 

não se traduz só as diferentes linguagens de um universo 899 

heterogêneo, é ter uma visão muito precisa do local e saber como 900 

aquilo se enquadra numa coisa mais ampla, que é global, e ao 901 

mesmo tempo, do global não perder de vista o que é específico do 902 

local. O Sr. Marcelo Manzatti (Gerente SID) juntamente com 903 
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os outros, leu sobre as sugestões do modelo do perfil, quais 904 

sejam: “pessoa disposta ao estabelecimento de interconexões, 905 

diálogos e aproximações entre os diversos agentes que trabalham 906 

com o universo das culturas populares, pessoa com forte senso de 907 

democracia e solidariedade, pessoa com sensibilidade para 908 

estabelecer elos de ligação entre pessoas, grupos e movimentos, 909 

pessoa com grandes capacidades de escuta e respeito às diferenças. 910 

Levantou-se a questão da dificuldade de se avaliar alguns desses 911 

itens através do currículo. Questionaram se haveria distinções de 912 

perfis, para agentes e para lideranças comunitárias.” A Sra. Maria 913 

de Lurdes Macena (Comissão Nacional do Folclore) defendeu 914 

a utilização de um perfil único. O Sr. Anderson Formiga (Fórum 915 

das Culturas Populares do DF) sugeriu e debateu com os outros 916 

sobre os critérios do perfil os quais seriam critérios prioritários que 917 

estabeleceriam pontuação. O Sr. Marcelo Manzatti (Gerente 918 

SID) lembrou que havia pelo menos dois grandes grupos de 919 

critérios de seleção: o de pontuação e o de desempate; comentou 920 

também os critérios de habilitação e lembrou que é preciso 921 

classificar por ordem de pontuação. A Sra. Maria Lúcia Montes 922 

(USP) colocou que algumas funcionariam como âncoras: “pessoa 923 

que não represente determinado grupo ou coletivo, mas que esteja 924 

a serviço do coletivo”; explicou que todos estariam representando, 925 

apesar de ter uma raiz determinada, o coletivo deveria ser mais 926 

importante do que aquele grupo específico que ela representa e não 927 

poderia dizer “que não seja representante de um determinado 928 

grupo”, é óbvio que seria representante de algum grupo; sugeriu 929 

mudanças no texto e disse que achava boa parte das sugestões que 930 

já estavam redigidas inúteis ou inavaliáveis. A Sra. Maria de 931 

Lurdes Macena (Comissão Nacional do Folclore) colocou para 932 

não excluir as comunidades que já têm representação, mas centrar 933 

o olhar nos espaços que ainda não têm; comentou que existiam 934 

vários itens interessantes, mas que não tinham como se mensurar. 935 

O Sr. Marcelo Manzatti (Gerente SID) precisou sair e despediu-936 

se. O Sr. Daniel Castro ficou coordenando os trabalhos em seu 937 
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lugar. A Sra. Maria de Lurdes Macena (Comissão Nacional do 938 

Folclore) sugeriu colocar a questão da compreensão em relação ao 939 

funcionamento do sistema. A Sra. Maria Lúcia Montes (USP) 940 

colocou que quase tudo o que estava ali poderia ser utilizado, 941 

desde que sintetizado de outra maneira, as questões do 942 

conhecimento, linguagens populares e meios de comunicação eram 943 

requisitos fundamentais; completou que era uma questão de 944 

linguagem, comunicação e eficiência na comunicação. O Sr. Daniel 945 

Castro (SID) sugeriu que talvez sintetizasse: pegar as atribuições 946 

do conselho (debater, analisar, acompanhar, solicitar, apresentar 947 

diretrizes, promover o diálogo com o poder público) e partir disso, 948 

incluindo as outras sugestões. O Sr. Cristian Ávila (Secretaria 949 

de Estado de Cultura do Amazonas – Gerência de Patrimônio 950 

Imaterial) salientou que a única maneira de saber se o candidato 951 

teria condições de ajudar o CNPC era através do currículo e 952 

perguntou aos presentes como se avalia a capacidade de ouvir de 953 

um candidato. A Sra. Maria Lúcia Montes (USP) perguntou 954 

como se avaliava isso, principalmente se o instrumento fosse um 955 

questionário. O Sr. Daniel Castro (SID) sugeriu que um ponto 956 

interessante para a comissão de avaliação seria o candidato 957 

apresentar um plano de atuação. A Sra. Maria Lúcia Montes 958 

(USP) rebateu dizendo que isso seria exigir muito. O Sr. Daniel 959 

Castro (SID) colocou que acreditava que dava para fazer sim, 960 

através de questionário. A Sra. Maria Lúcia Montes (USP) 961 

sugeriu que seria interessante saber o que um sujeito que vai 962 

representar uma região conhecia das outras coisas, pra medir sua 963 

capacidade de articulação e de diálogo. O Sr. Daniel Castro 964 

(SID) comentou que estavam perguntando sempre da atuação das 965 

culturas populares, mas sugeriu fazer pergunta sobre atuação mais 966 

ampla, a Atuação da Secretaria de Cultura. A Sra. Maria de 967 

Lurdes Macena (Comissão Nacional do Folclore) elogiou à 968 

valorização da cultura popular no questionário e comentou que se 969 

continuassem com o questionário com a forma que ele estava 970 



 32/24 

tomando, não haverá nenhum candidato. Todos riem e continuam 971 

com os trabalhos. O Sr. Cristian Ávila (Secretaria de Estado de 972 

Cultura do Amazonas – Gerência de Patrimônio Imaterial) 973 

sugeriu que separassem um tempo para verificar os documentos 974 

que seriam enviados pelos candidatos. A Sra. Maria de Lurdes 975 

Macena (Comissão Nacional do Folclore) sugeriu que avaliasse 976 

as entidades.  A Sra. Maria Lúcia Montes (USP) concordou, 977 

mas disse que havia outras situações que não eram entidades com 978 

estatuto, e que pedir isso seria complicar a vida; sugeriu então e 979 

debateram o texto, além de redigir o questionário sobre os critérios 980 

do perfil dos candidatos. O Sr. Daniel Castro (SID) avisou o 981 

horário, pediu um tempo no final do dia para gravar o material nos 982 

pen-drives e perguntou se havia algo mais a ser declarado. 983 

Retomou os compromissos do dia: estabelecer um cronograma para 984 

o colegiado, o que foi realizado. Baseado nesse trabalho, 985 

estabelecer outro cronograma, para o pré-plano setorial, no que 986 

apresentaram avanços na construção do formulário. Avançaram 987 

mais do que a pauta, segundo ele. A Sra. Rejane Nóbrega 988 

(Fórum das Culturas Populares do Paraná) reiterou o que o Sr. 989 

Daniel Castro falou e disse que está feliz com os avanços do grupo 990 

no dia. Apresentou uma questão: quem vai elaborar a carta que 991 

será levada ao colegiado? A Sra. Rejane Nóbrega (Fórum das 992 

Culturas Populares do Paraná) disse que têm uma carta, 993 

construída no outro GT. E têm um livro de recomendações. A Sra. 994 

Maria de Lurdes Macena (Comissão Nacional do Folclore) 995 

perguntou se poderiam adaptar a carta para ter uma solicitação 996 

formal. E perguntou como seria estruturada a recomendação; 997 

debateram sobre a carta, como seriam os procedimentos e a melhor 998 

forma de redigi-la e enviá-la. O Sr. Daniel Castro (SID) 999 

perguntou se havia mais alguma consideração. A Sra. Maria de 1000 

Lurdes Macena (Comissão Nacional do Folclore) despediu-se e 1001 

agradeceu e desejou que o grupo pudesse se reunir outras vezes. A 1002 

Sra. Maria Lúcia Montes (USP) colocou que acompanhava tudo 1003 
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através do Sr. Marcelo Manzatti há anos, e que veio para no grupo 1004 

de última hora; agradeceu a acolhida que recebeu. O Sr. Daniel 1005 

Castro (SID) informou que com nada mais havendo a ser 1006 

tratado, chegava ao fim a reunião do Grupo de Trabalho; 1007 

parabenizou e agradeceu a presença e a colaboração de todos, em 1008 

nome do Ministério da Cultura e deu por encerrada a reunião do 1009 

grupo de trabalho. 1010 


