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A cultura contribuindo para um projeto 
democrático de cidade 
A Secretaria Municipal de Cultura de Belo Horizonte - SMC nasceu, em 
setembro de 2017, como desdobramento e conquista de uma retomada 
e fortalecimento dos movimentos culturais da cidade, ocorridos na última 
década. Na verdade, a SMC renasceu, pois havia sido extinta há 12 anos. A 
reestruturação da SMC foi uma promessa de campanha do prefeito Ale-
xandre Kalil que se concretizou com a formação de um sistema municipal 
de cultura, junto com a Fundação Municipal de Cultura. 

Há mais de 120 anos, Belo Horizonte foi inventada e vem se reinventando 
desde então. Uma cidade jovem, mas que já acumula história, memória e 
cultura, construídas por gerações. As cidades e os espaços públicos são 
expressões da cultura de um lugar. É pela cultura que significamos e que 
damos sentido à experiência humana de convivência plural e civilizada. É 
pela cultura que afirmamos nossa identidade e nossa pluralidade e diversi-
dade e é também por meio dela que abrimos caminhos para a inovação. A 
cultura, em conjunto com a educação, fomenta as bases para um projeto 
de futuro comum, fortalece a coesão social e estimula o sentimento de 
pertencimento e cidadania, contribuindo para a construção de uma socie-
dade mais justa, democrática e inclusiva.

Com essa compreensão da cultura, a SMC ganhou institucionalidade e teve 
seu espaço reforçado na administração pública do município.

Comprometida com modelos democráticos de gestão, priorizou em um 
primeiro momento a escuta de todos os setores culturais da cidade, iden-
tificou as oportunidades e os desafios, manteve e reforçou os programas 
e projetos de sucesso e ousou estratégias políticas inéditas com vistas a 
abertura de novos e ousados caminhos e perspectivas que pudessem, em 
igual medida, contemplar a ampla gama da produção cultural de Belo Ho-
rizonte, sem exclusivismos de qualquer tipo.

O balanço apresentado, mais que uma prestação de contas burocrática, 
procura sintetizar o trabalho das equipes da Secretaria e da Fundação e 
de todos os parceiros envolvidos na dinâmica cultural da cidade durante 
este curto mas intenso período de gestão. Por meio dele aponta-se para 
o futuro, pois o trabalho desenvolvido consolidou uma visão estratégica e 
linhas de ação, programas e projetos que se desdobrarão e contribuirão 
para ampliar, democratizar e descentralizar o fazer e o fruir das artes e da 
cultura em nossa cidade, ajudando a torná-la mais humana, mais feliz e 
mais plural.

Vamos em frente! 
Juca Ferreira

Secretário Municipal de Cultura 
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POLÍTICAS E DIRETRIZES

Com o compromisso de dar continuidade e aperfeiçoar os programas 

existentes, associado ao desafio de planejar e iniciar ações e políticas 

inéditas, a SMC construiu e efetivou seu planejamento estratégico, em 

conjunto com a Fundação Municipal de Cultura.

O primeiro passo efetivou-se em um diagnóstico amplo e pormenoriza-

do. O objetivo inicial foi identificar projetos em andamento, assim como 

a situação institucional e orçamentária, as demandas provenientes dos 

setores artísticos e culturais, além dos desafios para implantação de uma 

nova gestão.

O passo seguinte focou a construção de uma identidade institucional. 

Visou-se  definir a missão e a visão da SMC, de modo que a instituição 

pudesse cumprir de maneira eficiente e eficaz o papel a ela creditado. 

Com essa finalidade, foram concebidas seis políticas estruturantes e pro-

gramas a elas circunscritas, com a pretensão de consolidar um instru-

mento gerencial hábil em estimular e acompanhar os desdobramentos 

necessários à consecução dos objetivos e desafios postos como metas 

para a Secretaria.`

MISSÃO: 

Garantir os direitos culturais e fortalecer a cultura de Belo Horizonte em 

suas dimensões simbólica, econômica e cidadã.

VISÃO: 

Consolidar a cultura como dimensão estratégica para o desenvolvimento 

integral da cidade.
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POLÍTICAS ESTRUTURANTES: 
1.   Participação Social e Fortalecimento Institucional.

2.   Acesso, Democratização e Diversidade.

3.   Artes.

4.   Fomento e Economia da Cultura.

5.   Formação e Educação Cultural.

6.   Patrimônio Cultural e Memória.

PROJETOS ESTRATÉGICOS E ESPECIAIS
Alinhados ao planejamento de gestão da Prefeitura de Belo 

Horizonte, foram definidos quatro projetos estratégicos que 

integram as políticas municipais de cultura. Além desses, a 

Secretaria criou quatro projetos especiais e a política de fomento.

 

PROJETOS ESTRATÉGICOS 
• Fortalecimento da cultura e do turismo na Pampulha.

• Circuito Municipal de Cultura.

• Escola Livre de Artes Arena da Cultura.

• BH nas Telas.

PROJETOS ESPECIAIS
• Zona Cultural Praça da Estação.

• Projeto Lagoinha.

• Cogestão do Centro de Referência da Juventude.

• Cultura e Pensamento.

FOMENTO
• Lei Municipal de Incentivo à Cultura - LMIC.
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1. POLÍTICA DE 
PARTICIPAÇÃO SOCIAL 

E FORTALECIMENTO 
INSTITUCIONAL  

A manutenção e a ampliação da 
participação social nas políticas 
culturais devem garantir não 
apenas a efetivação das ações 
implementadas pelo poder pú-
blico, mas, principalmente, de-
vem possibilitar a construção 
conjunta das políticas públicas, 
a disseminação do respeito à 
pluralidade e a universalização 
do acesso à produção e consu-
mo das artes e da cultura.

A institucionalização de proces-
sos participativos e democráti-
cos é basilar para a efetiva im-
plantação de políticas públicas 
de longo prazo. Ela comporta 
a criação de marcos legais, de 
legislações, de regulamenta-
ções, de programas e de políti-
cas, garantindo que essas ações 
permaneçam, não como meros 
atos de governos pontuais, mas 
como legítimas conquistas da 
sociedade e políticas perma-
nentes de Estado.

A Secretaria Municipal de Cultu-
ra foi recriada com o intuito de 
organizar as políticas públicas 
culturais e transformou-se no 
principal instrumento de institu-
cionalização da cultura em Belo 
Horizonte. 

Todo o esforço de governança 
norteia-se por atividades per-
manentes de promoção da ci-
dadania cultural, de respeito e 
promoção da autonomia dos 
atores culturais, de promoção 
da diversidade de expressão 
artística e de democratização 
do acesso aos instrumentos e 
espetáculos. O princípio de go-
vernança instaurada justifi ca-se 
uma vez que se compreende 
que os processos culturais são 
como que vetores de qualifi ca-
ção dos ambientes sociais e do 
desenvolvimento de todo muni-
cípio.

7



MAIS DE

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DE BELO HORIZONTE - BALANÇO E PROJEÇÕES

REUNIÕES PÚBLICAS

136 ENCONTROS | 2500 PESSOAS

IMPLANTAÇÃO DE 9 FÓRUNS SETORIAIS DA CULTURA

PRINCIPAIS AÇÕES

DIÁLOGOS CULTURAIS

16 ENCONTROS | 1480 PESSOAS
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A participação social e a construção coletiva são premissas de toda gestão ver-
dadeiramente democrática. A governança promovida pela SMC nestes últimos 
dois anos iniciou-se com o gesto de escuta e diálogo entre governo e sociedade 
civil, os quais se consolidaram a partir de ações como os Diálogos Culturais e 
as Reuniões Públicas, a fi m de permitir a refl exão e discussão sobre temas rela-
cionados aos setores culturais. Durante esse percurso de participação dinâmica 
e de mútua colaboração, os princípios de governabilidade se consolidaram em 
diretrizes e ferramentas de planejamento e construção de políticas públicas efi -
cientes e efi cazes.
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5ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE CULTURA

26 a 28/NOV/2018 

TEMA “CULTURA, TERRITÓRIO E DEMOCRACIA”

CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICA CULTURAL – COMUC

Nova gestão marcada 
pela participação e 
representatividade social.

42 novos conselheiros, 
oriundos da sociedade 
civil e do poder público, 
empossados em abril de 
2018.

1.924 votantes – número 
recorde

Refl exões sobre a política cultural em Belo Horizonte e 
seus territórios
• Revisão das metas e ações do Plano Municipal de Cultura.

• Realização de 19 encontros preparatórios antes da plenária fi nal.

Palestra com Jorge Melguizo, ex-secretário de Cultura Cidadã e de De-
senvolvimento Social da cidade de Medelín, Colômbia.

Fonte: SMC

9
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FORTALECIMENTO DO SISTEMA MUNICIPAL DE 

CULTURA

• Institucionalização de processos – Elaboração do fl uxo de execução de 
despesas e publicação de normativas e manuais.

• Criação e qualifi cação de marcos legais e regulatórios no campo da cultura.

• Execução orçamentária em 2018 de 92% - maior execução orçamentá-

ria da história da Cultura.

Informações e Indicadores Culturais

• Aprimoramento do sistema de registro das ações realizadas.

• Participação da SMC na Rede Nacional de Indicadores Culturais.

• Construção do Glossário da Política Cultural de Belo Horizonte.
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2. POLÍTICA DE 
ACESSO, 

DEMOCRATIZAÇÃO E 
DIVERSIDADE 

Acesso, democratização e 

diversidade são princípios 

estruturantes da gestão con-

junta que realizam a Secreta-

ria Municipal de Cultura e a 

Fundação Municipal de Cul-

tura.

Com a recriação da Secre-

taria as políticas públicas 

municipais para esta área 

se fortaleceram. A Secreta-

ria nasce sob o signo do di-

álogo, comprometida com a 

participação como método 

para a formulação de políti-

cas culturais democráticas, 

transversais, participativas, 

transparentes e descentrali-

zadas, de modo a garantir o 

pleno exercício dos direitos 

culturais, a universalização 

do acesso à cultura e à diver-

sidade cultural.
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12

O projeto objetiva otimizar a descentralização, democra-
tização e o acesso à programação cultural diversa e ex-
pressiva.

• Ocupação articulada e integrada dos equipamentos e espa-
ços da cidade.

• Criação de calendário anual e contínuo com programa-
ção artística, cultural e de formação.

• Ações intersetoriais envolvendo outros dez órgãos da PBH.

CIRCUITO MUNICIPAL 
DE CULTURA
Considerando a abundante e valiosa produção artística da 

cidade e a potencialidade dos equipamentos culturais, a 

Secretaria Municipal de Cultura criou o Circuito Municipal 

de Cultura, o qual será implementado em 2019.
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PRINCIPAIS AÇÕES
LIVRO, LEITURA E LITERATURA

REDE DE BIBLIOTECAS: Além da Biblioteca 
Pública Infantil e Juvenil de Belo Horizonte, outras 
20 bibliotecas estão instaladas em equipamentos 
públicos municipais e em 2019 será inaugurada a 
Biblioteca Pública do Núcleo de Formação Artística/
Arena da Cultura.

AQUISIÇÃO DE ACERVO: Mais de 15.500 livros 
foram adquiridos em 2018. Trata-se de coleções 
sobre formação artístico-cultural, história e cultura, 
cujas obras serão distribuídas na rede de bibliotecas 
municipais e configurarão acervo da biblioteca do 
Núcleo de Formação Artística e Cultural - NUFAC, 
da Escola Livre de Artes Arena da Cultura, em fase 
de  implementação.

BIBLIOTECA ACESSÍVEL: Projeto piloto para a 
promoção de acessibilidade física na Biblioteca 
Pública Infantil e Juvenil de Belo Horizonte.

PROMOÇÃO DA LEITURA: Atividades para a 
formação de leitores (palestras, oficinas, saraus)

PRÊMIOS LITERÁRIOS: Concurso Nacional 

Prêmio João de Barro e Concurso Nacional Prêmio 

Cidade de Belo Horizonte. Previsão para primeiro 

semestre/2019

76 MIL 
EMPRÉSTIMOS

R$ 500 MIL 
RECURSOS

R$ 10 MIL 
RECURSOS

R$100 MIL 
RECURSOS

1080 ATIVIDADES

42.590 ATENDIMENTOS

Os dados são referentes ao período de set/2017 a dez/2018.
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CENTROS CULTURAIS

Os 17 centros culturais da PBH, distribuídos pelas nove regionais, são equipamen-

tos públicos destinados ao desenvolvimento e exercício dos direitos culturais e à 

promoção da cidadania, bem como ao reconhecimento e valorização da memória, 

do patrimônio e das identidades  locais.

14

INVESTIMENTO de mais de R$ 8,5 MILHÕES nos Centros Culturais em 2018: 

R$ 5,8 milhões para pagamento de despesas fixas (custeio).
R$ 2,9 milhões em projetos realizados nos e pelos Centros Culturais.

QUALIFICAÇÃO DOS ESPAÇOS 
R$ 500 mil investidos na aquisição de equipamentos de som e luz, qualificando o 
atendimento aos grupos e projetos artísticos. 

VALORIZAÇÃO DA CULTURA TERRITORIAL

• Valorização de artistas, grupos e coletivos em seus territórios através de 
projetos como o Territórios Criativos e Descontorno Cultural.

• Valorização das instâncias de participação social com a formação e capaci-
tação das Comissões Locais de Cultura que, em 2018, passaram a deliberar 
acerca das programações, aquisição de insumos, dentre outros.

• 48% de ampliação no número de oficinas nos centros culturais, oferta-
das por meio da Escola Livre de Artes Arena da Cultura.

• Retorno do projeto Rede BH CineClube, que exibe filmes nacionais do catá-
logo da Programadora Brasil.
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CULTURAS POPULARES E URBANAS

Ações e projetos destinados a promover e valorizar manifestações das 

Culturas Populares e Urbanas em Belo Horizonte. 

• Elaboração de diagnóstico sobre a presença das manifestações das 

Culturas Populares e Urbanas nos equipamentos da SMC/FMC.

• Suporte para realização do Arraial de Belo Horizonte, junto com a Belotur.

• Reconhecimento do Patrimônio Imaterial como setor artístico-cultural 

pela Lei Municipal de Incentivo à Cultura. 

> Destinação de R$ 700 mil dos recursos totais do Edital ao setor.

• Ações desenvolvidas por meio de Política de Patrimônio e Memória*, 

relativasao reconhecimento e salvaguarda das culturas populares tradi-

cionais e urbanas.

* Ler mais sobre Patrimônio e Memória na página 33.

PRÊMIO MESTRES DA CULTURA POPULAR

15

Destinado ao reconhecimento e valorização da atuação das mes-

tras e mestres da cultura popular, responsáveis pela transmissão 

e perpetuação de saberes, celebrações e formas de expressão 

que compõem o patrimônio cultural imaterial de Belo Horizonte.                                                      

RECURSO DE R$45 MIL

(2019)
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CENTRO DE REFERÊNCIA DA CULTURA POPULAR E 
TRADICIONAL LAGOA DO NADO - CRCP

Manutenção do CRCP com atividades diversas tendo 

como objetivos principais a valorização, a promoção, a 

conscientização da memória e do patrimônio cultural de 

Belo Horizonte e região. Dentre as atividades empreen-

didas, destaca-se:

• Festejos na Lagoa.

• Centro de Memória.

• Exposição “Quilombos Urbanos e a Resistência Negra em Belo Hori-

zonte”.

• Conversa ao Pé do Fogão.

• Ações educativas: Aulas Passeio (Escola Integrada), Circuito de Mu-

seus (educação regular, EMEIS e EJA) e Projeto Educando a Cidade 

para Educar  (EMEIS).

16
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EDITAL DESCENTRA

• 51 projetos culturais aprovados.

• 76,5% dos contemplado são novos proponentes.

• 51% dos aprovados são mulheres.

• 82% são negros e pardos.

• R$ 1 milhão em recursos foi distribuído para a cultura da cidade.

• Expectativa de 200 novos postos de trabalho e público estima-

do em aproximadamente 160 mil pessoas.

• 39% dos recursos direcionados às regionais Barreiro, Venda 

Nova e Norte, historicamente menos contempladas.
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DESCENTRALIZAÇÃO E POLÍTICA TERRITORIAL

OBJETIVO

Ampliar as atividades e serviços 
ofertados pela SMC/FMC, fazendo-os 
chegar à territórios onde não existam 

equipamentos culturais municipais.

18

Em 2017/2018, a Secretaria Municipal de Cultura, conforme demonstra-
do, intensifi cou os esforços na descentralização das atividades e serviços 
ofertados à cidade.
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POLÍTICA 
TERRITORIAL

Pretende ampliar e qualifi car 
a cobertura territorial com a 

oferta de atividades e serviços 
qualifi cados.
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CENTRO DE REFERÊNCIA DA 
JUVENTUDE - CRJ
• Cogestão do Centro de Referência da Juventu-

de em parceria com a Secretaria Municipal de As-

sistência Social, Segurança Alimentar e Cidadania. 

• Objetiva contribuir e dar suporte à jovens criadores de modo que eles se tornem 

protagonistas de uma agenda de formação, fomento, produção e difusão de ativi-

dades culturais e artísticas no CRJ. 

• A Secretaria Municipal de Cultura e a Fundação Municipal de Cultura, por intermé-

dio da Biblioteca Pública Infantil e Juvenil - a mais antiga do município - oferecem 

atendimento permanente e contínuo a toda a população no CRJ.

ZONA CULTURAL PRAÇA DA ESTAÇÃO (2019)

FORTALECIMENTO DA CIDADE COMO ESPAÇO DEMOCRÁTICO

• Pretende potencializar a região da Praça da Estação, oportunizando que ela se 
consolide como espaço de acolhimento e expressão das artes e da cultura integra-

do à comunidade, sem contudo destituí-la de suas características identitárias.

• Atuação integrada com Órgãos da PBH, instituições, equipamentos e sociedade 

civil atuante no local.

Eixos:

Potencializar ações existentes

Criar condições para realização de programação regular

Reconhecimento e valorização da diversidade local.

Melhorias e manutenção na infraestrutura.

ATENDIMENTOS: 

200 
ESTUDANTES 
POR SEMANA 
NA BIBLIOTECA
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3. POLÍTICA DE 
ARTES 

A política municipal para as 

artes tem o objetivo de pro-

mover e incentivar a fruição 

artística e cultural belo-hori-

zontina enquanto referência 

local, nacional e internacio-

nal, por meio de programas, 

projetos e ações voltadas 

para artistas, criadores, pro-

dutores e demais profi s-

sionais do campo, e para a 

população em geral. A Se-

cretaria Municipal de Cultu-

ra e Fundação Municipal de 

Cultura têm como desafi o 

o fortalecimento e qualifi ca-

ção dos equipamentos cul-

turais existentes sobre sua 

governança, assim como, 

oportunizar a expansão de 

suas atividades para além 

dos territórios ocupados 

pela Prefeitura, cujo plane-

jamento de ações articula-se 

em torno de um projeto de 

desenvolvimento e demo-

cratização das artes.
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PRINCIPAIS AÇÕES 

BH NAS TELAS - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO 
DO AUDIOVISUAL 

Em 2018, a SMC lançou programa inédito dedicado ao desenvolvimento do audiovisual 

no município, contando com R$ 9,5 MILHÕES em recursos. Entre as principais ações 

do BH nas Telas, estão:

EDITAIS PARA O AUDIOVISUAL

Lançamento de 4 editais por meio de Coinvestimento com ANCINE/Fundo Setorial do 

Audiovisual:

1. Edital Setorial do Audiovisual - LMIC (Curtas Metragens, Audiovisual Comunitário, Mos-

tras/Festivais e Pesquisa/Publicação).

2. Edital FSA: FIQ Games (Games baseados em quadrinhos).

3. Edital FSA: Desenvolvimento, Produção e Comercialização (Longas Metragens e pro-

dutos para TV).

4. Edital de Incentivo fiscal com 2.2 milhões previstos para o audiovisual.

CRIAÇÃO DA BELO HORIZONTE FILM COMMISSION

• Estabelece o sistema único de licenciamento e autorização de filmagens.

• Amplia o potencial de atração de novas produções para o município.

• Contribui para o fortalecimento do turismo local.

• Favorece o mapeamento do setor audiovisual em Belo Horizonte.

IMPLANTAÇÃO DO NÚCLEO DE PRODUÇÃO DIGITAL 

• Equipamento público de cultura e educação que visa formar e qualificar realizadores 

do audiovisual em diversas competências/funções próprias à cadeia produtiva do 

audiovisual.

• O Núcleo tem por meta contribuir com a produção audiovisual independente, 

oferecendo apoio via edital de empréstimo de equipamentos.

• Previsão de inauguração: outubro de 2019.
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AMPLIAÇÃO DO INVESTIMENTO NO SETOR 

Em 2019, A PBH investirá 

R$ 9,5 milhões 
no setor audiovisual 

Valor 3 vezes maior 
que a média de 

investimentos anuais.
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1. Orçamento Direto: 
- Fundo Municipal de Cultural.
- Belo Horizonte Film Comission.
- Ampliação do NPD.

2. Fundo do Idoso:
- Programa de formação intergeracional 
em audiovisual.

3. Convênio COM O MINC:
- Implantação NPD.
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CIRCULAÇÃO E APRESENTAÇÃO

CENAPLURAL (antigo CenaMúsica) 

• Seleção de 42 PROPOSTAS artísticas para circulação.

• Linguagens contempladas: música, teatro, dança, 

   contação de histórias, circo e exibições de audiovisual. 

• R$ 600 MIL

TEATROS PÚBLICOS

Teatro Francisco Nunes, Teatro Marília e Espaço Cênico 

Yoshifumi Yagi - Raul Belém Machado

• INVESTIMENTO DE R$ 196 MIL para novos equipamentos.

• 128 INSCRIÇÕES no chamamento Público para Ocupa-

ção dos Teatros em 2018.

• 1.127 ATIVIDADES

• Público de 135 MIL PESSOAS. O dobro em relação ao 

ano anterior.
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33º SALÃO NACIONAL DE ARTE DA PBH

7ª EDIÇÃO DO BOLSA PAMPULHA NO MUSEU DE ARTE 

DA PAMPULHA

• Seleção por meio de edital do JA.CA – Centro de Arte e Tecnologia Organização 
daSociedade Civil, para participação no projeto bienal de residência artística.  O 
JA.CA será parceiro da SMC/FMC nos trâmites e ações referentes à  realização do 
Salão Nacional de Arte e à retomada do Bolsa Pampulha.

• A primeira abertura de edital para seleção de 10 bolsistas ocorreu em dezembro de 2018.

• A última edição do Bolsa Pampulha aconteceu em 2015/2016.

ARTE URBANA

• Edital para seleção de murais de arte urbana. 

• Seleção de 40 propostas nas linguagens: grafite, lambe-lambe, estêncil,  

   muralismo, pintura livre, etc.  

• R$ 300 MIL EM PRÊMIOS
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FESTIVAIS

R$ 6.954 MILHÕES 
(ORÇAMENTO DA PBH + CAPTAÇÃO EXTERNA)

PÚBLICO: 165 MIL PESSOAS

POLÍTICA DE APOIO A FESTIVAIS E MOSTRAS
Mapeamento da produção de mostras e festivais destinado ao planejamento de

ações de apoio que  promovam e fortaleçam o calendário cultural de Belo Horizonte.

Os festivais são peças estruturantes da cadeia produtiva das artes e da 

cultura, igualmente importantes para a difusão dos trabalhos dos artistas 

mineiros. por assim se afi rmarem, foram incorporadas ao calendário cultu-

ral da cidade.
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FLI-BH – FESTIVAL LITERÁRIO INTERNACIONAL 
14 a 17/SET/2017`

• 152 convidados locais, nacionais e internacionais.
• Mais de 200 atrações.

 
FAN-BH – FESTIVAL DE ARTE NEGRA
12 a 22/OUT/17

• Celebração dos 22 anos de existência do festival.
• Homenagens prestadas à Joaquina Maria da Conceição da Lapa, a Lapi-
nha, primeira cantora lírica negra do Brasil.
• 87 atrações.
• Mais de 400 artistas e agentes culturais se envolveram nessas atividades.

FIQ-BH – FESTIVAL INTERNACIONAL DE QUADRINHOS 
30/MAIO a 3/JUN/18 

• Mais de 500 quadrinistas.
• 694 atividades.
• Realização do FIQ Jovem (ação formativa continuada – de agosto a dezembro).

FIT-BH – FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRO PALCO & RUA 
13 a 23/ SET/08

• Iniciativa inédita: Edital para seleção de equipe curatorial.
• 30 espetáculos.
• 49 atividades.

TEMPORADA FAN 
Novembro e dezembro de 2018 e janeiro de 2019

• Atividades de formação gratuitas com foco na arte e cultura negra.

FESTIVAL DESCONTORNO CULTURAL 
Dezembro de 2018

• 217 atividades para um público de mais de 10 MIL pessoas.
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4. POLÍTICA DE 
FOMENTO E ECONOMIA 

DA CULTURA

A Política de Fomento à Cul-

tura tem como objetivo ar-

ticular modelos de estímulo 

e fi nanciamento para ações 

desenvolvidas por artistas, 

agentes e instituições cul-

turais do município e para a 

qualifi cação e manutenção 

de equipamentos culturais, 

priorizando a descentraliza-

ção dos recursos e das ativi-

dades culturais e artísticas.

Por meio de editais, a políti-

ca de fomento e de estímulo 

à economia da cultura busca 

renovar e modernizar seus 

mecanismos, tornando-a mais 

acessível aos agentes cul-

turais e aproximando-os do 

poder público. À economia 

da cultura, especifi camente, 

cabe fortalecer o empreen-

dedorismo e ações culturais e 

artísticas para além do fi nan-

ciamento público direto.

27



SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DE BELO HORIZONTE - BALANÇO E PROJEÇÕES

PRINCIPAIS AÇÕES

Lei Municipal de Incentivo à Cultura - Edital 2017/2018  

Fundo de Incentivo Fiscal

MAIOR VOLUME DE RECURSOS DA HISTÓRIA: 

R$ 20,05 MILHÕES

• 1.663 projetos inscritos (aprox. 25% de crescimento).

• 275 projetos selecionados.

• Mínimo de 4% dos investimentos para cada regional.

• Público estimado dos projetos: em torno de 2,5 milhões de pessoas.

• Número de profi ssionais envolvidos: mais de 5 mil pessoas.
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CARAVANA DA CULTURA
• 30 ENCONTROS realizados em todas as regionais do município

• MAIS DE 1.000 EMPREENDEDORES CAPACITADOS para acesso às 

   ferramentas de fomento.

EDITAL DE PARECERISTAS
• Realizado pela primeira vez no município.

• Composição de comissões setoriais que auxiliam a Câmara 

    de Fomento, Colegiado responsável pela análise dos projetos, 

    visando maior celeridade nos resultados.

• Qualifi cação do processo de análise.
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5. POLÍTICA DE 
FORMAÇÃO E 

EDUCAÇÃO

Destina-se a qualifi car profi s-

sionais para atuação nos mais 

diversos segmentos e fases das

cadeias produtivas da cultu-

ra e das artes, as quais vão da 

criação à gestão, capacitando-

-os para formularem políticas e 

projetos comprometidos com 

a democratização do acesso e 

com a valorização da diversi-

dade cultural.

Para tanto são realizadas ofi -

cinas de sensibilização e pro-

fi ssionalização, por meio das 

quais são capacitados profes-

sores, agentes culturais, arte-e-

ducadores, educadores popu-

lares, além de crianças, jovens 

e idosos. A qualifi cação é ofer-

tada por intermédio de ações 

centralizadas ou descentrali-

zadas que são disponibilizadas 

tanto nos espaços quanto no 

entorno dos equipamentos cul-

turais geridos pela Fundação 

Municipal de Cultura.
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AÇÕES EM 2018

ESCOLA LIVRE DE ARTES 
ARENA DA CULTURA 20 ANOS

O projeto oferece, por meio das ofi cinas de curta e lon-
ga duração, sensibilização, iniciação,  aprofundamento e 
especialização em sete áreas de atuação: artes visuais, 
circo, dança, design popular, música, patrimônio cultural 
e teatro.

• Realiza também Encontros de Brinquedos e Brincadeiras, destinados a faixas 
etárias que vão dos 4 aos 90 anos, possibilitando momentos lúdicos de intera-
ção social e contato com a cultura da infância. 

• As atividades são realizadas no Núcleo de Formação e Criação Artística e Cul-
tural – NUFAC, equipamentos culturais da FMC e outros espaços da cidade.
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ga duração, sensibilização, iniciação,  aprofundamento e 

R$ 2 MILHÕES EM AMPLIAÇÃO DE INVESTIMENTO EM 2018 E 2019.

R$ 700 MIL EM AQUISIÇÃO DE NOVOS EQUIPAMENTOS.

48% DE AUMENTO DO NÚMERO DE OFICINAS OFERTADAS EM  RELAÇÃO A 2017.

85 OFICINAS ACRESCIDAS  EM 2018.

1800 NOVAS VAGAS DE AÇÕES DE FORMAÇÃO CULTURAL PASSAN-

DO PARA 3120 VAGAS EM 2018.

450 PARTICIPANTES NA REALIZAÇÃO DO SEMINÁRIO FORMAÇÃO EM FOCO.
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INTEGRARTE - CURSO DE FORMAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS
Formação de agentes públicos da rede municipal de ensino de Belo Horizonte em 

parceria com a Secretaria Municipal de Educação (SMED). 

• Formação de 250 AGENTES.
• Áreas: artes visuais, circo, dança, design popular, música, patrimônio cultural e teatro. 

MOSTRA ARENA 20 ANOS: DIÁLOGOS COM A CIDADE

Mais de 40 apresentações, envolvendo os trabalhos artísticos dos alunos dos

cursos e oficinas do projeto. As atividades aconteceram até dezembro de 2018 

e juntas contabilizaram um público de mais de 5 mil pessoas.

Atividades educativas voltadas para os visitantes do Arquivo Público, Centro de 

Referência da Cultura Popular e dos sete museus municipais gerenciados pela FMC.

• As ações são pensadas segundo a vocação de cada uma dessas instituições, 

sempre em diálogo com o público. São oferecidas visitas orientadas, oficinas, 

palestras, etc.

• 3.348 Atividades.

• 49.212 Atendimentos.

PROJETOS EDUCATIVO EM MUSEUS E CENTROS DE 

REFERÊNCIA
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6. POLÍTICA DE 
PATRIMÔNIO E MEMÓRIA

A política municipal de Patri-

mônio e Memória fundamen-

ta-se no reconhecimento do 

direito universal ao passado 

e aos legados culturais en-

quanto dimensões essenciais 

da cidadania. O principal ob-

jetivo dessa política é a va-

lorização e salvaguarda dos 

bens culturais portadores de 

referência às histórias, às me-

mórias e às identidades, indi-

viduais ou coletivas, dos dife-

rentes grupos que compõem 

a sociedade belo-horizontina. 

Para tanto, são desenvolvi-

das ações de preservação, 

guarda, acesso e promoção 

de documentos históricos de 

diferentes suportes materiais, 

tais como bens edifi cados, 

bens naturais, paisagens cul-

turais, acervos museológicos, 

acervos bibliográfi cos, acer-

vos artísticos e acervos docu-

mentais.  Competem também 

à política de patrimônio e me-

mória a identifi cação, registro 

e salvaguardas de manifesta-

ções culturais (saberes, cele-

brações, formas de expressão 

e lugares) que compõem a di-

versidade do patrimônio ima-

terial da cidade.     
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PRINCIPAIS AÇÕES 
PROJETO ESTRATÉGICO
CONJUNTO MODERNO DA 
PAMPULHA

ÁREA DECLARADA PATRIMÔNIO DA 

HUMANIDADE PELA UNESCO EM 2016.

A partir de setembro de 2017, iniciou-se 

o processo de formatação e estruturação 

da gestão e monitoramento do Conjunto 

Moderno da Pampulha e dos compromissos 

assumidos junto à UNESCO.
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CONJUNTO MODERNO DA PAMPULHA

PROJETO ESTRATÉGICO 
Estruturação do Projeto Estratégico de Fortalecimento da Cultura e do Turismo 

na Pampulha, com o objetivo de promover o desenvolvimento integrado e sus-

tentável do Conjunto Moderno. 

PROGRAMA DIÁLOGOS PAMPULHA
Visa pactuar prioridades e formular estratégias relacionadas ao reconhecimento e 

fruição do Conjunto Moderno da Pampulha.

• Ofi cina “A Orla da Lagoa da Pampulha: usos, infraestrutura e gestão” -

    19 e 20/MAR/2018.

• Ofi cina “O Museu de Arte da Pampulha: perspectivas” - 16 e 17/ABR/2018.

• Palestra “Patrimônio, Cultura e Turismo” 19/ABR/2018.

OBRAS E REALIZAÇÕES

• Igreja São Francisco de Assis: obra de restauro 

na parte interna iniciada em julho de 2018 .

    Orçamento: R$ 1,075 milhão. 

• Museu de Arte da Pampulha: 

    previsão para início das obras em 2019 - R$ 7,2 milhões.

• Requalifi cação da Casa do Baile: Demolição da guarita 

    em dezembro de 2017.

R
IC

A
R

D
O

 L
A

F

35



A
N

A
 B

E
A

TR
IZ

 M
. B

A
E

TA

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DE BELO HORIZONTE - BALANÇO E PROJEÇÕES

ARQUIVO PÚBLICO

O Arquivo Público da Cidade de Belo Horizonte atua, desde 

1991, como instrumento de apoio à administração, à cultura e 

à história do município, preservando e promovendo o acesso 

à documentação da cidade. Possui cerca de 1.500 metros de 

documentos textuais e 1,2 milhão de itens documentais como 

fotografi as, fi tas de vídeo, cartazes, plantas, mapas, dentre 

outros.

Documentos digitalizados

4.641 ITENS
Conservação e restauro

36.154 ITENS
Atendimento ao público

2.719 CONSULTAS
Alunos Atendidos
3.222 ATENDIMENTOS
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Nesse biênio deu-se início aos trabalhos de 
DIGITALIZAÇÃO dos dossiês de tombamento 
arquivados na Diretoria de Patrimônio Cultural, 
com o intuito de compor o acervo permanente do 
APCBH, acondicionado de forma adequada.



A
LE

XA
N

D
R

E
 G

U
ZA

N
S

C
H

E

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DE BELO HORIZONTE - BALANÇO E PROJEÇÕES

PATRIMÔNIO MATERIAL E IMATERIAL

• Gestão e monitoramento das áreas já protegidas e de interesse de proteção 

histórico e cultural.

Belo Horizonte possui 794 imóveis tombados e 23 Conjuntos Urbanos pro-

tegidos pelo Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural do Município. 

• Políticas de proteção dos patrimônios imateriais, em especial, os patrimô-

nios advindos das comunidades tradicionais de matrizes africanas. 

PROMOÇÃO DA VISIBILIDADE DE TERRITÓRIOS NEGROS

• Processo de registro imaterial das festas de Preto Velho e de Iemanjá, 

    utilizando a metodologia do autoregistro.

• Reconhecimento dos quilombos Manzo N’Gunzo Kaiango, Luízes e 

    Mangueiras como patrimônio cultural da cidade, em dezembro de 2017.

• Recuperação do Monumento à Iemanjá e da sede do Quilombo Manzo 

    N’Gunzo Kaiango.

• Abertura do processo de registro imaterial da Capoeira.

• Abertura da exposição “NDÊ! Trajetórias Afro Brasileiras em Belo 

    Horizonte”, em novembro de 2018.
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MUSEUS
Rede integrada de 7 museus
Centro de Referência da Arquitetura, Urbanismo e Design Casa do Baile

Museu Casa Kubitschek

Museu de Arte da Pampulha

Museu da Moda de Belo Horizonte

Museu da Imagem e do Som

Museu da Imagem e do Som - Cine Santa Tereza 

Museu Histórico Abílio Barreto. 

PRINCIPAIS EVENTOS
Para além das atividades de preservação, difusão e pesquisa realizadas cotidiana-

mente, são desenvolvidas ações de integração dos museus.

16ª Semana Nacional de Museus - 14 a 20/ MAIO/2018

Noturno nos Museus - 20/JULHO/2018

12º Primavera nos Museus - 17 a 23/SET/2018

38

6.500 

Atividades e serviços

314.530 
Atendimentos




