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1. INTRODUÇÃO 

Nas democracias contemporâneas, há a premissa fundamental da ideia de igualdade 

intrínseca, em que todas as pessoas devem ser consideradas iguais nos assuntos coletivos. 

Nesse sentido, a participação social fortalece as democracias e é necessária para a manutenção, 

legitimação e aprofundamento democrático. A participação direta é, portanto, a melhor maneira 

de se expressar preferências e, quanto mais ampla,  maior a possibilidade de que as mais 

diversas preferências estejam manifestas nos processos, aumentando a legitimidade das 

decisões e contribuindo para o pleno desenvolvimento dos indivíduos como seres políticos em 

uma dada sociedade.  

A partir da valorização da participação social, insere-se também a ideia de deliberação, 

como “um ato intersubjetivo de comunicação e argumentação cujo objetivo é alcançar um 

consenso sobre a solução para determinado problema social” (Habermas, 1990). Entende-se 

que em uma democracia as preferências dos cidadãos formam-se no processo de discussão e 

que, portanto, é necessário que a ênfase se desloque do momento da decisão para o processo 

de deliberação que lhe antecede e que deve ser estruturado segundo condições que propiciem 

o livre debate. Um procedimento deliberativo ideal deve ser livre, baseado na troca de razões, 

igualitário no sentido formal e substancial e voltado para um consenso racional.  

No Brasil, após a redemocratização e com a Constituição Federal de 1988 - CF 88, 

houve esforços de descentralizar e democratizar a gestão pública, com a institucionalização de 

espaços de participação, deliberação, avaliação e controle social, onde os cidadãos pudessem 

acompanhar as ações políticas e participar direta e coletivamente da elaboração, 

monitoramento e avaliação das políticas públicas. É neste momento que começam a surgir as 

Conferências de Políticas nos níveis federativos nacional, estaduais e municipais, como 

espaços públicos e democráticos de deliberação coletiva sobre diretrizes para a estruturação e 

condução das políticas públicas a serem implementadas, bem como o acompanhamento das 

suas resoluções. As conferências contribuem para a disseminação da cultura de participação e 

controle da gestão; a orientação do Estado pela sociedade; e o aumento da qualidade da ação 

estatal. Conforme apontado por Dias (2008), o envolvimento da população no processo de 

identificação dos problemas e na decisão sobre as prioridades orçamentárias contribui para a 

criação de um compromisso cívico e uma identificação com os destinos do desenvolvimento 

do Município. A dinâmica gerada contribui para uma maior consciencialização sobre a 

importância da comunidade e da interdependência entre os seus elementos. 
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As conferências são espaços destinados ao encontro entre a sociedade organizada e 

representantes do governo, com o objetivo de avaliar, debater e propor políticas, programas e 

ações no campo das políticas públicas culturais para os próximos anos. No nível municipal, 

cabe à Prefeitura a responsabilidade pela convocação, regulamentação e realização da 

Conferência Municipal de Cultura.  A Secretaria Municipal de Cultura e a Fundação Municipal 

de Cultura têm como política estruturante a Política de Participação Social e Fortalecimento 

Institucional, que visa garantir o princípio da gestão compartilhada entre poder público e 

sociedade civil com vistas ao fortalecimento da democracia participativa. Em Belo Horizonte, 

já foram realizadas até o momento cinco Conferências: 

 

Ano Tema Público 

Total 

2005 Belo Horizonte: a cultura na cidade. Sem dados. 

2009 Cultura, Diversidade, Cidadania e 

Desenvolvimento. 

Sem dados. 

2013 Cultura em Belo Horizonte: avanços e desafios. 

Conferência Extraordinária: Construindo o Plano 

Municipal de Cultura para a cidade de Belo 

Horizonte. 

433 

 

229 

2015 A Cultura na vida do Cidadão. 625 

2018 Cultura, Território e Democracia. 388 

                   Fonte: Sistema de Monitoramento e Avaliação de Programas e Projetos - SMAPP. 

 

As conferências são espaços destinados ao aprofundamento do diálogo entre a sociedade 

e representantes do governo, com o objetivo de avaliar, debater e propor políticas, programas 

e ações no campo das políticas públicas culturais para os próximos anos.    

No nível municipal, cabe à Prefeitura a responsabilidade pela convocação, 

regulamentação e realização das conferências.  A Conferência Municipal de Cultura é uma das 

ações estratégicas do Plano Municipal de Cultura, instituído pela Lei Municipal Nº 

10.854/2018, e também é um dos elementos do Sistema Municipal de Cultura, previsto na Lei 

Municipal Nº 10.901/2016, que integra o Sistema Nacional de Cultura - SNC, em conformidade 
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com os arts. 215 e 216 da Constituição Federal, que estabelecem o papel do Estado no 

desenvolvimento da cultura. 

A Secretaria Municipal de Cultura e a Fundação Municipal de Cultura desenvolvem a 

Política de Participação Social e Fortalecimento Institucional que visa garantir o princípio da 

gestão compartilhada entre poder público e sociedade civil com vistas ao fortalecimento da 

democracia participativa, o que reforça e complementa os mecanismos representativos. 

A VI Conferência Municipal de Cultura teve como temática “Cultura em Tempos de 

Pandemia”. O produto final foi um plano emergencial, para os próximos dois anos, que apontou 

estratégias para as políticas culturais diante dos impactos causados pela pandemia, reforçando 

os princípios de democratização e participação na construção da política cultural de Belo 

Horizonte. 

A Conferência foi organizada em quatro etapas: Encontros temáticos, Pré-Conferências, 

Núcleos Estruturantes e Conferência, como forma de ampliar as possibilidades de participação, 

debate e deliberação. 

Além da Conferência, foi realizada, em parceria com a Universidade Federal de Minas 

Gerais (UFMG), a pesquisa intitulada "Os impactos da Pandemia nas Culturas de Belo 

Horizonte”. A pesquisa mapeou as atividades artístico-culturais na cidade para embasar, 

posteriormente, estratégias para superar os efeitos da pandemia sobre o setor. 

O Regimento Interno da VI Conferência Municipal de Cultura foi estabelecido pela 

Portaria SMC nº 013/2021 (disponível no link: https://dom-

web.pbh.gov.br/visualizacao/ato/1264#error=login_required&state=efbc9ffc-a950-48da-

a992-0f4eac989093) 

 

1.1. CONTEXTO  E JUSTIFICATIVA  

Em 2020, os impactos da pandemia da Covid-19 e as necessárias medidas de isolamento 

social para conter a disseminação do vírus foram sentidas em todos os setores. Na cultura não 

foi diferente, gerando graves impactos entre os e as profissionais que atuam no ramo - um dos 

primeiros a interromper suas atividades e um dos últimos que poderá retomá-las. 

O contexto de pandemia trouxe ameaças em relação ao aspecto social e político, com o 

acirramento das desigualdades em diversos níveis, incluindo aspectos de classe, raça e gênero; 

acesso educacional e cultural; e acesso aos meios digitais. Consequentemente, é observado o 

sentimento de insegurança e desesperança pela população; o aumento da violência nas esferas 

pessoal e pública; a fragilização democrática e dos espaços de participação e controle social; o 

aumento do conservadorismo político e social e a veiculação de notícias falsas em relação às 

formas de controle e combate à pandemia.  No que se refere à Cultura, há desigualdade social 

e etária na produção e consumo cultural durante o contexto de isolamento social. 

O setor cultural foi diretamente afetado a partir das regras de restrição à circulação de 

pessoas e de  paralisação de atividades, desde artistas até às equipes de backstage. Segundo 

estudo realizado pelo Painel de Dados do Observatório Itaú Cultural, com base nos dados da 
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Pnad Contínua (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua), do IBGE (Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística), houve 49% de queda dos postos de trabalhadores ligados 

às atividades culturais durante o primeiro semestre de 2020. A FGV Projetos calculou uma 

perda de R$ 46,5 bilhões e um encolhimento de 24% no setor da cultura e das indústrias 

criativas nacionais durante o contexto pandêmico. Segundo o levantamento “Impactos da 

Covid-19 na economia criativa”, do Observatório de Economia Criativa da Bahia, entre 27 de 

março e 23 de julho de 2020, 90% dos entrevistados tiveram o cancelamento de atividades de 

trabalho desde o início da pandemia, sendo que mais de 60% relataram que precisaram cancelar 

entre metade e a totalidade de suas atividades. 

Ressalta-se, ainda, a redução do fomento do Estado em determinadas áreas como fator 

estimulante à descontinuidade das ações culturais nas comunidades tradicionais e periféricas. 

Associado a isso, houve o fortalecimento das indústrias culturais mais hegemônicas, 

direcionando o mercado e a indústria de patrocínio a alguns setores específicos. Em um país 

que tem como uma das principais marcas da sua cultura a diversidade, essa dinâmica exclui 

artistas que precisam dessa visibilidade, padroniza tendências de pensamento e de 

comportamento na sociedade e limita o acesso do público a novos pontos de vista narrativos 

no universo da cultura.  

Entretanto, a arte e a cultura têm um papel fundamental no plano psicossocial ao longo 

de toda a história humana, especialmente em momentos de crises e tragédias. Elas contribuem 

para a diminuição dos sentimentos de ansiedade e angústia, promovendo esperança e 

solidariedade, estimulando a criatividade e fortalecendo os laços civilizatórios e os valores 

éticos nas sociedades. Dessa forma, as políticas públicas culturais têm contribuição relevante 

em diferentes frentes: para o desenvolvimento econômico, na medida em que geram emprego 

e renda, e promovendo a melhoria da saúde da população. O momento atual que vivemos no 

âmbito da pandemia traz novos olhares sobre o corpo e sobre as interações sociais que  estão 

em ressignificação. A efemeridade dos processos culturais em meios digitais, agravada pelo 

isolamento e a redução das interações, exigem a valorização do patrimônio e da memória para 

que não percamos elementos simbólicos fundamentais de nossa diversidade cultural, múltiplas 

identidades e trajetórias coletivas. Nesse contexto, é possível identificar o papel da cultura 

como protagonista na retomada dos espaços públicos, com criatividade e  inovação.  

Dessa forma, reforça-se a cultura como um direito que impacta diretamente na saúde, 

aproximando a ação cultural da realidade social. Há, ainda, a possibilidade de retomada do 

desenvolvimento econômico pela Cultura, com a potencialização de novas racionalidades 

econômicas, como a economia criativa e a engenharia social, a partir do entendimento de que 
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a arte e a cultura são um caminho para a reorganização das sociedades pós-pandemia, em 

diferentes aspectos.  

Considerando o contexto descrito, aponta-se o reposicionamento e reconhecimento do 

papel do poder público para o enfrentamento da pandemia e também nos processos culturais, 

tornando-se ainda mais necessária a construção da VI Conferência Municipal de Cultura de 

Belo Horizonte, seguindo as normativas sanitárias vigentes, para ampliar o diálogo com o 

campo cultural da cidade, para a elaboração de metas e ações para o próximo período de forma 

participativa e democrática. 

Ressalta-se que as Conferências de políticas públicas são espaços de debate, discussão 

e, principalmente, deliberação sobre os rumos de determinados setores da vida pública. A 

Conferência Municipal de Cultura é uma das ações estratégicas do Plano Municipal de Cultura, 

instituído pela Lei Municipal Nº 10.854/2018, e também é um dos elementos do Sistema 

Municipal de Cultura, previsto na Lei Municipal Nº 10.901/2016, que integra o Sistema 

Nacional de Cultura - SNC, em conformidade com os arts. 215 e 216 da Constituição Federal, 

que estabelecem o papel do Estado no desenvolvimento da cultura. 

 

1.3. TEMA DA 6ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE CULTURA 

 

VI Conferência Municipal de Cultura - Culturas em tempos de pandemia 

Os eixos temáticos das Pré-Conferências e Conferência de discussão foram os seguintes: 

● Fomento e Economia da Cultura; 

● Acesso, democratização e diversidade; 

● Patrimônio cultural e memória; 

● Artes; 

● Formação e educação cultural; 

● Participação e fortalecimento institucional. 

 

1.4. OBJETIVOS 

Objetivo Geral 

● Realizar a VI Conferência Municipal de Cultura visando à elaboração de um plano 

emergencial, tendo como referência as deliberações das conferências anteriores, e que 

aponte a priorização de estratégias para as políticas culturais diante dos impactos 

causados pela pandemia, garantindo os princípios de democratização e participação na 

construção da política cultural de Belo Horizonte. 

 

Objetivos Específicos 

● Ampliar a mobilização e participação popular em todas as etapas da Conferência; 
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● Garantir os direitos culturais e fortalecer a cultura de Belo Horizonte em suas dimensões 

simbólica, econômica e cidadã; 

● Consolidar a cultura como dimensão estratégica para o desenvolvimento integral do 

cidadão e da cidade; 

● Discutir a Cultura de Belo Horizonte nos seus aspectos de acesso, fomento, 

institucionalização, memória e formação; 

● Promover o debate entre cidadãos em geral, artistas, produtores, conselheiros, gestores, 

investidores e demais protagonistas da cultura, valorizando a diversidade das 

expressões e o pluralismo das opiniões; 

● Tirar encaminhamentos para a retomada do campo cultural de Belo Horizonte; 

● Estabelecer metas para os eixos: fomento e economia da cultura; acesso, 

democratização e diversidade; patrimônio cultural e memória; promoção das artes; 

formação e educação cultural; participação e fortalecimento institucional; 

● Promover a escuta e o acolhimento de agentes culturais, diante dos impactos da 

pandemia; 

● Promover o compartilhamento de experiências e potências, gerando um ambiente de 

esperança e organização coletiva; 

● Realizar diagnósticos e promover reflexões que colaborem com a compreensão dos 

impactos causados pela pandemia e as transformações sociais, culturais, econômicas e 

políticas pelas quais passam a cidade e o mundo. 

● Avaliar as políticas culturais municipais, a partir do diagnóstico de implementação do 

Plano Municipal de Cultura, buscando ajustar o planejamento de longo prazo aos 

desafios emergenciais impostos pela pandemia e seus impactos nas culturas da cidade. 

 

1.5. PROGRAMAÇÃO 

Conforme apontado, a Conferência foi organizada em quatro etapas: Encontros 

temáticos, Pré-Conferências, Núcleos Estruturantes e Conferência. Os encontros temáticos 

foram momentos de discussões, em formato de live no YouTube, abertas ao público e sem 

necessidade de inscrição prévia. Os vídeos estão disponíveis no canal da Fundação Municipal 

de Cultura1. As datas e temáticas foram as seguintes: 

 

● 04/10 - Eixo Acesso - Impactos sociais da pandemia no acesso, formação e 

representatividade 

● 05/10 - Eixo Presença - Criação, ritualização, encontro, memória: a cultura vive sem 

presença? 

● 06/10 - Eixo Trabalho - Primeira a fechar e a última a abrir: os impactos econômicos da 

pandemia no campo cultural 

 

Em seguida, foram realizadas seis Pré-Conferências, uma para cada eixo temático, com 

o intuito de apontar propostas para a Conferência e tirar delegados e delegadas. Os seis eixos 

foram construídos a partir das seis políticas estruturantes da cultura, que são: Fomento e 

                                                
1 Disponível no link: < www.youtube.com/user/canalFMC>.  

http://www.youtube.com/user/canalFMC
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Economia da Cultura; Formação e educação cultural; Acesso, democratização e diversidade; 

Participação e fortalecimento institucional; Patrimônio Cultural e memória; e, por fim, Artes. 

 

As Pré-Conferências foram realizadas nas seguintes datas e horários: 

● Formação e Educação Cultural:14/10 (quinta-feira), de 18h às 21h; 

● Fomento e Economia da Cultura: 16/10 (sábado), de 9h às 11h; 

● Acesso, Democratização e Diversidade: 19/10 (terça-feira), de 18h às 21h; 

● Participação e Fortalecimento Institucional: 21/10 (quinta-feira), de18h às 21h; 

● Patrimônio e Memória:23/10 (sábado), de 9h às 12h; 

● Artes: 26/10 (terça-feira), de 18h às 21h. 

 

Os Núcleos Estruturantes tiveram como atribuição sistematizar e sintetizar as 

proposições, apresentadas nas Pré-Conferências e recebidas por e-mail, em até nove propostas 

por eixo temático no âmbito municipal, três recomendações por eixo temático para o âmbito 

estadual e três recomendações por eixo temático para o âmbito federal.  

Participaram dos núcleos estruturantes os(as) delegados(as) eleitos(as) nas Pré-

Conferências e a Comissão Organizadora, que encaminhou as propostas e recomendações que 

seriam votadas na Conferência. 

 

As plenárias finais da Conferência foram realizadas nos dias 05, 06 e 07 de novembro. 

Dia 05 realizou-se a Abertura do evento, da seguinte maneira: 

  

● 05/11/2021 - Sexta-feira - Abertura 

Realização Online, pelo Youtube da Fundação Municipal de Cultura2: 

- 14h30min - Apresentação da Pesquisa sobre os efeitos da pandemia na atuação de 

agentes, grupos e espaços culturais de Belo Horizonte  

- 16h - Mesa de Abertura da VI Conferência Municipal de Cultura 

Nome: "Desafios da cultura e da democracia em tempos de pandemia" 

Convidados: Boaventura de Souza Santos e Conceição Evaristo 

Mediação: Fabiola Moulin Mendonça 

- 18h - Apresentação Artística Dona Jandira  

  

As plenárias finais foram realizadas da seguinte forma: 

 

● 06/11/2021 - Sábado  

Realização híbrida (Online no Zoom e Presencial do Centro de Referência das 

Juventudes) 

- Credenciamento - 9h às 10h 

- Votação das propostas - 10h às 12h  

- Almoço – 12h às 14h 

- Destaques - 14h às 18h 

 

                                                
2 Disponível no link: < www.youtube.com/user/canalFMC>. 

http://www.youtube.com/user/canalFMC
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● 07/11/2021 - Domingo 

- Destaques - 9h30 às 11h 

- Moções e Encerramento - 11h às 12h  

- Almoço – 12h às 14h 

 

Cabe salientar que todos os protocolos sanitários contidos na Portaria SMSA/SUS-BH 

nº483/2021, que sofreu alterações através da Portaria SMSA/SUS-BH nº 496/2021, além das 

especificações sanitárias do local do evento (Centro de Referência da Juventude) foram 

devidamente seguidos. Foi fornecida alimentação para os(as) delegados(as) que optaram pela 

participação no formato presencial e vale-transporte para os(as)  delegados(as) da sociedade 

civil que optaram por recebê-lo. 

2. ENCONTROS TEMÁTICOS 

Os Encontros Temáticos foram momentos de grande troca de saberes e experiências. 

Abaixo, segue os folders de divulgação dos eventos, com informações dos dias, horários, 

temáticas e convidados: 

 
 

Negona Dance 

Negona Dance é o nome artístico de Welleton Carlos, jovem militante, dançarino, 

intérprete, coreógrafo, produtor cultural e diretor artístico, nascido e criado no Aglomerado da 

Serra. Graduando em dança na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), faz parte do 

Observatório das Quebradas e integra a equipe do Centro Cultural Lá da Favelinha. Além disso, 

é diretor e coreógrafo do Grupo Identidade e coordenador e dançarino do Favelinha Dance. 
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Natacha Costa 

Natacha Costa é graduada em psicologia e atua nas áreas de pesquisa em Educação 

Integral, Políticas Sociais e Sociologia da Educação. É membro do Comitê de Assessoramento 

do Fundo das Nações Unidas e já foi membro do Comitê de Assessoramento do Ministério da 

Educação. 

 

Ricardo Fabrino 

Ricardo Fabrino é Doutor em Comunicação Social e professor associado do 

Departamento de Ciência Política da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Integra 

o Comitê Gestor do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Democracia Digital, e é 

pesquisador do MARGEM - Grupo de Pesquisa em Democracia e Justiça. Ainda, é bolsista de 

Produtividade do CNPq e tem diversas cooperações acadêmicas com pesquisadores do Brasil 

e do exterior. 

 
 

Eni Carajá 

Descendente da Comunidade Indígena Carajá, Eni Carajá é poeta, escritor, compositor e 

liderança indígena de grande atuação no controle e participação das  políticas públicas de saúde 

e direitos humanos do povo indígena. Graduando em Antropologia e Mestre da Cultura Popular 

de Belo Horizonte, atualmente, é Coordenador Estadual do Movimento de Reintegração das 

Pessoas atingidas pela Hanseníase (MOHAN). 

 

Letícia Julião 

Letícia Julião é Doutora em História, Mestra em Ciência Política e Especialista em 

Cultura e Arte Barroca. Docente da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e da 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), atua em pesquisas nas áreas de história, 
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colecionismo, patrimônio e memória. Além disso, é produtora artística e conselheira da 

Associação Nacional de História - Seção Minas Gerais (ANPUH-MG) e do Comitê Brasileiro 

do Conselho Internacional de Museus (ICOM-BR). 

 

Marcos Coletta 

Doutorando em Artes da Cena pela Escola de Belas Artes da UFMG, onde também 

concluiu Mestrado em Artes e Graduação em Teatro. Ator formado pelo Curso Técnico de 

Formação de Atores do Teatro Universitário da UFMG. Desenvolve trabalhos como ator, 

pesquisador, dramaturgo e diretor em espetáculos e grupos teatrais de Belo Horizonte. Ministra 

oficinas e cursos de teatro e dramaturgia. Integrante e cofundador do grupo Quatroloscinco - 

Teatro do Comum, com o qual desenvolve trabalhos desde 2007. Coordenador do Centro de 

Pesquisa e Memória do Teatro do Galpão Cine Horto. 

 

 
 

Ana Flávia Machado 

Ana Flávia Machado é Doutora e Mestra em Economia, com experiência em Economia 

da Cultura, atuando, principalmente, nas temáticas de economia criativa, cidades criativas, 

consumo cultural, mercado de trabalho de artistas e economia de museus. É professora 

associada à Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Pesquisadora CNPq e líder do 

Grupo de Pesquisa Economia da Cultura, também integra o Comitê Executivo da Association 

for Cultural Economics International (ACEI). 

 

Eduardo Saron 
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Eduardo Saron é mestre em Administração e pós-graduado em Turismo Cultural. Com 

foco em Cidades Criativas, atua no Instituto Itaú Cultural (IC) há 13 anos, e atualmente é o 

Diretor Superintendente. Também é Secretário Geral da Associação Nacional de Entidades 

Culturais não Lucrativas (ANEC), Conselheiro da Fundação Bienal, Conselheiro do MASP, 

Membro do Conselho Nacional de Política Cultural (CNPC), Membro do Conselho da Escola 

de Artes Visuais Parque Lage e da Comissão Nacional de Incentivo à Cultura como 

representante da Federação Brasileira de Bancos (Febraban). 

 

Tainá Rosa 

Tainá Aparecida de Oliveira Rosa é produtora, cenotécnica e coordenadora técnica. 

Graduada em História e formada em Gestão e Produção Cultural, já contribuiu para a realização 

de diversos espetáculos e exposições.  Além disso,  já atuou no Teatro Francisco Nunes, no 

Teatro Marista Dom Silvério, no Festival Internacional de Teatro (FIT-BH) e na Associação 

Zona de Arte da Periferia. 

 

2.1. DADOS QUANTITATIVOS 

 

Os Encontros Temáticos promovidos pela VI Conferência Municipal de Cultura de Belo 

Horizonte, somados, obtiveram 907 visualizações, com média de 302 visualizações por dia de 

evento.  

O primeiro encontro, “Impactos sociais da Pandemia no acesso, formação e 

representatividade”, contou com a participação de Negona Dance (Lá da Favelinha - BH), 

Natacha Costa (Associação Cidade Escola Aprendiz - SP), Ricardo Fabrino (UFMG-BH), 

totalizou 357 visualizações.  

O segundo encontro, sobre “Criação, ritualização, encontro, memória: a cultura vive sem 

presença?”, com a participação de Eni Carajá (Líder Indígena -BH), Letícia Julião (UFMG-

BH) e Marcos Coletta (Ator - BH), totalizou 293 visualizações.  

O terceiro e último encontro, “Primeira a fechar e a última a abrir: os impactos 

econômicos da pandemia no campo cultural”, com participação de Ana Flávia Machado 

(UFMG-BH) , Eduardo Saron (Itaú Cultural-SP), Tainá Rosa (Multicabos-BH), somou 259 

visualizações.  

 

A tabela a seguir ilustra e sintetiza as informações mencionadas: 

 

Encontro Visualizações 

Impactos sociais da pandemia no acesso, formação e 

representatividade - 04/10/2021 
357 

Criação, ritualização, encontro, memória: a cultura vive sem 

presença? - 05/10/2021 
293 

Primeira a fechar e a última a abrir: os impactos econômicos da 

pandemia no campo cultural - 06/10/2021 
259 

Total 907 

*Dados retirados no dia 11/11/2021 às 17h16  
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3. PRÉ- CONFERÊNCIAS 

As Pré-Conferências foram momentos de apontamento de propostas para a Conferência 

e eleição de delegados e delegadas. Os seis eixos discutidos foram construídos a partir das seis 

políticas estruturantes da cultura: Fomento e Economia da Cultura; Formação e educação 

cultural; Acesso, democratização e diversidade; Participação e fortalecimento institucional; 

Patrimônio Cultural e memória; e Artes. 

 

A dinâmica desses encontros foi organizada pela equipe de mediação, da seguinte 

maneira:  

 

1. Explanação sobre a temática e a metodologia; 

2. Apresentação das propostas; 

3.  Eleição dos/as delegados/as e subdelegados(as).  

 

Cada pré-conferência elegeu seus respectivos delegados(as) - pessoas que adquiriram 

direito à voz e voto nas plenárias finais da Conferência.  Para os(as) participantes da sociedade 

civil, foram eleitos(as) um delegado(a) para cada dez participantes na plenária, com o mínimo 

de dois delegados(as) a serem eleitos(as) em cada pré-conferência, independentemente do 

número de participantes. Os critérios foram: 

I – Votação Geral: Ao final de cada encontro, todas as pessoas podiam votar em qualquer 

candidato(a); 

II - Paridade de gênero; 

III - Cotas étnico-raciais para indígenas e/ou autodeclarados negros(as): mínimo de um 

terço, a partir de três delegados(as) eleitos(as), se houver;  

IV - Reserva para a eleição de, no mínimo, um(a) representante dos seguintes segmentos:  

Representatividade LGBTQIA+, a ser eleito(a) na Pré-Conferência de Acesso, 

Democratização e Diversidade; Comunidades Tradicionais, a ser eleito(a) na Pré-Conferência 

de Patrimônio e Memória; Povos Indígenas, a ser eleito(a) na Pré-Conferência de Patrimônio 

e Memória; Quilombolas, a ser eleito(a) na Pré-Conferência de Patrimônio e Memória. 

 

Para os participantes do poder público, foram eleitos(as) um delegado(a) para cada vinte 

participantes na plenária, com o mínimo de dois delegados(as) a serem eleitos(as) em cada pré-

conferência, independentemente do número de participantes. Os critérios foram: 

I – Votação Geral: Ao final de cada encontro, todas as pessoas podiam votar em qualquer 

candidato(a); 

II - Paridade de gênero; 

III - Cotas étnico-raciais para indígenas e/ou autodeclarados negros(as), com o mínimo 

de um terço, a partir de três delegados(as) eleitos(as), se houver. 
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3.1. INSCRITOS 

As Pré-Conferências, que ocorreram de forma online, mesmo com o contexto pandêmico 

e os desafios enfrentados por sua realização remota, foi sucesso de adesão. Ao todo, 534 

pessoas se inscreveram para participar das pré-conferências, que somaram 6 dias, distribuídos 

em duas semanas, de discussão sobre os caminhos que a cultura de Belo Horizonte deve seguir 

nos próximos dois anos.  

O gráfico, a seguir, ilustra o percentual de inscritos da sociedade civil versus o percentual 

de inscritos do poder público: 

 

 

 
 

A sociedade civil foi grande parte dos inscritos para a participação nas pré-conferências, 

com 77% de integrantes e apenas 23% de integrantes do poder público. Esses dados 

demonstram que, apesar do contexto pandêmico enfrentado pela população, o interesse e 

preocupação com a cultura belo-horizontina ainda envolve os cidadãos. 

A inscrição do público feminino também foi marcante. O gráfico a seguir ilustra o 

percentual dos gêneros autodeclarados pelos inscritos: 

 

23%

77%

Poder Público vs Sociedade Civil

Poder Público

Sociedade Civil
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53,34% declararam ser mulher cis, 36,61% declararam ser homem cis, 6,90% preferiram 

não declarar seu gênero, e 3,13% declaram não ser binário ou ser de outro gênero, não 

especificado.  

Faz-se importante, também, compreender o local de residência desses inscritos, para que 

se possa dimensionar o possível perfil dos inscritos, a partir dos indicadores demográficos e 

socioeconômicas de Belo Horizonte3 . A tabela a seguir ilustra esses dados: 

 

 
 

                                                
3 Prefeitura de Belo Horizonte. Indicadores demográficos e socioeconômicos de Belo Horizonte. 
Disponível em: < https://prefeitura.pbh.gov.br/estatisticas-e-indicadores>. Acesso em 05 de novembro 
de 2021. 

53%37%
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3%
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20,50% dos inscritos residiam na Regional Centro-Sul; 12,97% residiam na Regional 

Leste; 11,08% residiam na Regional Noroeste; 10,66% residiam na Regional Pampulha; 

10,04% residiam na regional Nordeste; 8,36% residiam na Regional Oeste; 6,69% residiam na 

Regional Metropolitana de Belo Horizonte; 4,81% residiam em Outra Cidade de Minas Gerais; 

4,60% residiam na Regional Barreiro; 3,97% residiam na Regional Norte; 3,13% residiam em 

outro Estado do Brasil; e, 3,13% residiam na Regional Venda Nova. 

Observa-se, assim, que grande parte dos inscritos, 20,50%, declararam residir na 

Regional Centro-Sul. De acordo com os indicadores demográficos e socioeconômicas de Belo 

Horizonte, a Regional Centro-Sul é a terceira regional com maior número de habitantes de Belo 

Horizonte e possui a maior renda média mensal per capta. Segundo o censo realizado em 2010, 

a média era de aproximadamente quatro mil reais mensais por cidadão. Além disso, a Regional 

Centro-Sul possui a menor razão de dependência jovem e maior razão de dependência idosa, 

se comparada com as outras regionais. 

As três regionais com menor índice de participação foram, nessa ordem: Regional venda-

nova, com 3,13%, Regional Norte, com 3,97%, e Regional Barreiro, com 4,60%. Além disso, 

segundo os indicadores demográficos e socioeconômicas de Belo Horizonte, as três regionais 

mencionadas são as que possuem o menor índice de renda média per capta. De acordo com o 

censo de 2010, a renda média mensal na Regional Barreiro era R$ 705,07 por pessoa; R$759,31 

por pessoa na Regional Venda-Nova; e R$764,87 por pessoa na Regional Norte. De maneira 

oposta à Regional Centro-Sul, as três regionais também estão entre as três com maior razão de 

dependência jovem e menor razão de dependência idosa, se comparada com as outras regionais. 

O número de inscritos da Região Metropolitana de Belo Horizonte, de outras cidades de 

Minas Gerais e de outros Estados do País também foi relevante, totalizando, juntos, 14,64% 

dos inscritos. Isso demonstra como a capital mineira extrapola sua territorialidade no que tange 

às pessoas interessadas na cultura pública do município. 

Sobre a raça/cor dos participantes, 49,79% dos inscritos se autodeclararam brancos; 

26,98% se autodeclararam pardos; 16,94% se autodeclararam pretos; 5,23% preferiram não 

declarar sua raça/cor; 0,62% se autodeclararam indígenas; e 0,41% se autodeclararam 

amarelos/orientais. Dessa forma, 43,92% dos participantes se autodeclararam negros. O gráfico 

a seguir ilustra essa proporção: 
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O próximo gráfico demonstra o quantitativo de inscritos por orientação sexual: 

 

 
 

 

Os resultados demonstram que 77,82% se autodeclararam heterossexuais; 9,2% 

preferiram não declarar ou se autodeclararam como sendo de outra orientação sexual, não 

especificada; 6,06%  se autodeclararam bissexuais; 3,13% se autodeclararam gays; 2,3% se 

autodeclararam pansexuais; 1,04% se autodeclararam lésbicas e 0,41% se autodeclararam 

assexuais. Logo, pode-se afirmar que os inscritos que se autodeclararam LGBTQIA+ 

corresponderam a 12,9% do total de inscritos. Entretanto, ressalta-se a ausência de inscrição 

de pessoas travestis ou transsexuais, embora essas últimas podem ter sido contempladas nas 

categorias de identidade de gênero.  
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Sobre inclusão e acessibilidade, 88,07% dos inscritos negaram ter algum tipo de 

deficiência ou dificuldade de mobilidade e 5,64% preferiram não responder. A tabela a seguir 

demonstra a distribuição entre as 5,69% de respostas afirmativas:  

 

 
 

A maioria das respostas afirmativas diziam respeito às pessoas autodeclaradas obesas, 

totalizando 12 respostas. As pessoas com alguma dificuldade de movimentação temporária ou 

permanente somaram nove; Sete pessoas autodeclararam ter deficiência visual; Quatro pessoas 

com deficiência auditiva; três pessoas com deficiência física; duas pessoas com transtorno do 

espectro autista; e uma pessoa com deficiência intelectual.  

Quanto à escolaridade dos inscritos, 34,51% declaram possuir pós-graduação, MBA, 

mestrado ou doutorado; 36,61% declararam possuir ensino superior completo; 14,41% 

declararam possuir ensino superior incompleto; 2,51% declararam possuir ensino técnico 

completo; 0,20% declararam possuir ensino técnico incompleto; 8,78% declararam possuir 

ensino médio completo; 1,46% declararam possuir ensino médio incompleto; 0,41% 

declararam possuir ensino fundamental completo; 0,20% declararam não possuir educação 

formal; e 0,83% preferiram não responder. 

Podemos, logo, perceber que mais de 75% dos inscritos possuíam ensino superior 

incompleto ou completo; ou pós-graduação, MBA, Mestrado ou Doutorado. Dado que 

demonstra o alto índice de escolaridade dos participantes. O gráfico a seguir ilustra essa 

proporção: 
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Dado o perfil dos inscritos, no próximo tópico será apresentado, de maneira resumida, 

alguns dados sobre os participantes das pré-conferências por dia de evento.  

 

3.2. PRÉ-CONFERÊNCIA: FORMAÇÃO E EDUCAÇÃO CULTURAL 

 

Número de Participantes: 58 participantes 

Sociedade Civil x Poder Público: 67,24% dos participantes eram da sociedade civil e 

32,75% do poder público. 

 

 
 

Gênero: 53,44% dos participantes declararam ser mulheres cis; 41,37% homens cis; e 

5,17% preferiram não declarar ou declararam ser de outro gênero, não especificado. 

 

 
 

Raça/cor: 60,34% dos participantes se autodeclararam brancos; 27,58% se 

autodeclararam pardos; 8,62% se autodeclararam pretos; 1,72 se autodeclararam amarelos/ 

orientais; e 1,72% preferiu não declarar. 
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Orientação Sexual: 77,58% se autodeclararam heterossexuais; 6,89% se autodeclararam 

bissexuais; 5,17% não responderam; 3,44% declararam ser de outra orientação sexual, não 

especificada; 3,44% se autodeclararam gays; 1,72% se autodeclararam lésbicas; e 1,72% se 

autodeclararam assexuais. Ou seja, 77,58% dos participantes autodeclararam-se 

heterossexuais; 13,77% dos participantes autodeclararam-se LGBTQIA+, 8,61% preferiram 

não responder ou declararam ser de outra orientação sexual, não especificada. 

 

 
 

Delegados: 

Sociedade Civil: 3 delegados e 3 suplentes 

Gênero Etnia/Raça Situação 

Masculino Branca Delegado 
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Masculino Negra Delegado 

Feminino Branca Delegada 

Masculino Negra Subdelegado 

Feminino Branca Subdelegada 

Feminino Branca Subdelegada 

 

Poder Público: 2 delegados e 2 suplentes 

Gênero Etnia/Raça Situação 

Masculino - Delegado 

Feminino Negra Delegada 

Masculino Branca Subdelegado 

Feminino Branca Subdelegada 

 

3.3. PRÉ-CONFERÊNCIA: FOMENTO E ECONOMIA DA CULTURA 

 

Número de Participantes: 48 participantes 

Sociedade Civil vs Poder Público: 72,91% dos participantes eram da sociedade civil e 

27,08% do poder público 

 

 
 

Gênero: 52,08% dos participantes declararam ser homens cis; 39,58% declararam ser 

mulheres cis; e 8,33% preferiram não declarar ou declararam ser de outro gênero, não 

especificado. 
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Raça/cor: 56,25% dos participantes se autodeclararam brancos; 20,83% se 

autodeclararam pardos; 16,66% se autodeclararam pretos; 2,08% se autodeclararam amarelos/ 

orientais; e 6,25% preferiram não declarar. 

 

 
 

Orientação Sexual: 70,83% se autodeclararam heterossexuais; 10,41% se 

autodeclararam bissexuais; 8,33% se autodeclararam gays; 6,25% não responderam ou 

declararam ser de outra orientação sexual, não especificada; 2,08% se autodeclararam 

pansexuais; e 2,08% se autodeclararam assexuais. Ou seja, 70,83% dos participantes 

autodeclararam-se heterossexuais; 22,92% dos participantes autodeclararam-se LGBTQIA+, 

6,25% não responderam ou declararam ser de outra orientação sexual, não especificada. 
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Delegados: 

Sociedade Civil: 3 delegados e 2 suplentes  

Gênero Etnia/Raça Situação 

Masculino Branca Delegado 

Feminino Negra Delegada 

Feminino Branca Delegada 

Feminino Branca Subdelegada 

Masculino Negra Subdelegado 

 

Poder Público: 2 delegados  

Gênero Etnia/Raça Situação 

Masculino Negra Delegado 

Feminino Branca Delegada 

 

3.4. PRÉ-CONFERÊNCIA: ACESSO, DEMOCRATIZAÇÃO E DIVERSIDADE 

 

Número de Participantes: 62 participantes 

Sociedade Civil vs Poder Público: 66,12% dos participantes eram da sociedade civil e 

33,87% do poder público 
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Gênero: 54,83 % dos participantes declararam ser mulheres cis; 40,32% homens cis; e 

4,83% preferiram não declarar ou declararam ser de outro gênero, não especificado. 

 

 
 

Raça/cor: 48,38% dos participantes se autodeclararam brancos; 24,19% se 

autodeclararam pardos; 16,12% se autodeclararam pretos; 6,45% preferiram não declarar 

3,22% se autodeclararam indígenas; e 1,61% se autodeclararam amarelos/orientais. 
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Orientação Sexual: 72,58% se autodeclararam heterossexuais; 14,51% se autodeclararam 

bissexuais; 6,45% se autodeclararam gays; 3,22% não responderam; 1,61% se 

autodeclararam pansexuais; e 1,61% se autodeclararam assexuais. Ou seja, 72,58% dos 

participantes autodeclararam-se heterossexuais; 24,18% dos participantes autodeclararam-se 

LGBTQIA+, 3,22% preferiram não declarar. 

 

 
 

Delegados: 

Sociedade Civil: 5 delegados e 2 suplentes 

Gênero Etnia/Raça Cotas Situação 

Masculino Negra LGBTQIA+ Delegado 

Masculino Indígena PCD Delegado 

Masculino Branca LGBTQIA+ Delegado 

Feminino Branca - Delegada 

Feminino Branca - Delegada 

2% 3%

7%

16%

24%

48%

PRÉ-CONFERÊNCIA: ACESSO, DEMOCRATIZAÇÃO E DIVERSIDADE

Raça/Cor dos participantes

Amarela/Oriental

Indígenas

Prefiro não declarar/Outra

Preta

Parda

Branca

73%

14%

3%
6%

2% 2%

PRÉ-CONFERÊNCIA: ACESSO, DEMOCRATIZAÇÃO E DIVERSIDADE

Orientação Sexual dos participantes

Heterossexual

Bissexual

Prefiro não declarar

Gay

Assexual

Pansexual
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Feminino Negra - 

Subdelegad

a 

Masculino Negra - 

Subdelegad

a 

 

Poder Público: 2 delegados e 1 suplente 

Gênero Etnia/Raça Situação 

Masculino Negra Delegado 

Feminino Negra Delegada 

Feminino Branca Subdelegada 

 

3.5. PRÉ-CONFERÊNCIA: PARTICIPAÇÃO E FORTALECIMENTO 

INSTITUCIONAL 

 

Número de Participantes: 47 participantes 

Sociedade Civil vs Poder Público: 61,70% dos participantes eram da sociedade civil e 

38,29% do poder público 

 

 
 

Gênero: 53,19 % dos participantes declararam ser mulheres cis; 40,42% homens cis; e 

6,38% preferiram não declarar ou declararam ser de outro gênero, não especificado. 

 

62%

38%

PRÉ-CONFERÊNCIA: PARTICIPAÇÃO E FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL

Sociedade Civil vs Poder Público

Sociedade Civil

Poder Público
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Raça/cor: 55,31% dos participantes se autodeclararam brancos; 23,40% se 

autodeclararam pardos; 12,76% preferiram não declarar; 6,38% se autodeclararam pretos; e 

2,12% se autodeclararam amarelo/ oriental. 

 

 
 

Orientação Sexual: 74,46% se autodeclararam heterossexuais; 17,02% se 

autodeclararam bissexuais; 4,25% não responderam; 2,12% se autodeclararam gays; e 2,12% 

se autodeclararam assexuais. Ou seja, 74,46% dos participantes autodeclararam-se 

heterossexuais; 21,29% dos participantes autodeclararam-se LGBTQIA+ e 4,25% preferiram 

não declarar. 

 

53%

41%

6%

PRÉ-CONFERÊNCIA: PARTICIPAÇÃO E FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL

Gênero dos Participantes

Mulher Cis

Homem Cis

Prefiro não Declarar/ Outro

55%
24%

6%

13%

2%

PRÉ-CONFERÊNCIA: PARTICIPAÇÃO E FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL

Raça/ Cor dos Participantes

Branca

Parda

Preta

Prefiro não declarar/Outra

Amarelo/Oriental
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Delegados: 

Sociedade Civil: 2 delegados e 1 suplentes 

Gênero Etnia/Raça Situação 

Feminino Negra Delegada 

Masculino Negra Delegado 

Feminino Branca Subdelegada 

 

Poder Público: 2 delegados e 1 suplentes 

Gênero Etnia/Raça Situação 

Feminino Branca Delegada 

Masculino Branca Delegado 

Feminino Branca Subdelegada 

 

3.6. PRÉ-CONFERÊNCIA: PATRIMÔNIO E MEMÓRIA 

 

Número de Participantes: 81 participantes 

Sociedade Civil vs Poder Público: 53,08% dos participantes eram da sociedade civil e 

46,91% do poder público 

 

75%

17%

4%

2% 2%

PRÉ-CONFERÊNCIA: PARTICIPAÇÃO E FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL

Orientação Sexual dos Participantes

Heterossexual

Bissexual

Prefiro não declarar

Gay

Assexual
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Gênero: 60,49 % dos participantes declararam ser mulheres cis; 33,33% homens cis; e 

6,17% preferiram não declarar. 

 

 
 

Raça/cor: 64,19% dos participantes se autodeclararam brancos; 13,58% se 

autodeclararam pardos; 12,34% se autodeclararam pretos; 1,23% se autodeclaram amarelos/ 

orientais; e 8,64% preferiram não declarar. 

 

53%
47%

PRÉ-CONFERÊNCIA: PATRIMÔNIO E MEMÓRIA

Sociedade Civil vs Poder Público

Sociedade Civil

Poder Público

61%

33%

6%

PRÉ-CONFERÊNCIA: PATRIMÔNIO E MEMÓRIA

Gênero dos Participantes

Mulher Cis

Homem Cis

Prefiro não Declarar / Outro

64%

14%

12%

9%
1%

PRÉ-CONFERÊNCIA: PATRIMÔNIO E MEMÓRIA

Raça/Cor dos Participantes

Branca

Parda

Preta

Prefiro não declarar/Outra

Amarela/ Oriental



33 
 

Prefeitura de Belo Horizonte | Secretaria Municipal de Cultura | VI Conferência Municipal de Cultura 

 

 

 

Orientação Sexual: 77,77% se autodeclararam heterossexuais; 8,64% se autodeclararam 

bissexuais; 6,17% se autodeclararam gays; 3,70% não responderam; 1,23% declarou ser de 

outra orientação sexual, não especificada; 1,23% se autodeclararam pansexual; e 1,23% se 

autodeclararam assexuais. Ou seja, 77,77% dos participantes autodeclararam-se 

heterossexuais; 18,53% dos participantes autodeclararam-se LGBTQIA+ e 3,70% preferiram 

não responder. 

 

 
 

Delegados: 

Sociedade Civil: 5 delegados e 1 suplentes  

Gênero Etnia/Raça Cotas Situação 

Masculino Negra Representante de Comunidades Tradicionais Delegado 

Masculino Negra Quilombola e indígena Delegado 

Feminino Branca - Delegada 

Masculino Negra - Delegado 

Feminino Branca - Delegada 

Masculino Branca - Subdelegado 

 

Poder Público: 2 delegados e 2 suplentes  

Gênero Etnia/Raça Cotas Situação 

Masculino Negra Representante de Comunidades Tradicionais Delegado 

Feminino Branca - Delegada 

Feminino Branca - Subdelegada 

Feminino Branca - Subdelegada 

78%

9%

4%

6%

1% 1%
1%

PRÉ-CONFERÊNCIA: PATRIMÔNIO E MEMÓRIA

Orientação Sexual dos Participantes

Heterossexual

Bissexual

Prefiro não declarar

Gay

Assexual

Outra

Pansexual
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3.7. PRÉ-CONFERÊNCIA: ARTES 

 

Número de Participantes: 49 participantes 

Sociedade Civil vs Poder Público: 57,14% dos participantes eram da sociedade civil e 

42,86% do poder público 

 

 
 

Gênero: 53,06 % dos participantes declararam ser mulheres cis; 36,73% homens cis; e 

10,20% preferiram não declarar ou declararam ser de outro gênero, não especificado. 

 

 
 

Raça/cor: 69,38% dos participantes se autodeclararam brancos; 18,36% se 

autodeclararam pardos; 8,16% se autodeclararam pretos; e 4,08% preferiram não declarar. 

 

57%

43%

PRÉ-CONFERÊNCIA: ARTES

Sociedade Civil vs Poder Público

Sociedade Civil

Poder Público

53%37%

10%

PRÉ-CONFERÊNCIA: ARTES

Gênero dos Participantes

Mulher Cis

Homem Cis

Prefiro não Declarar/ Outro
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Orientação Sexual: 77,55% se autodeclararam heterossexuais; 8,16% não responderam; 

6,12% se autodeclararam bissexuais; 6,12% se autodeclararam gays; e 2,04% se 

autodeclararam assexuais. Ou seja, 77,55% dos participantes autodeclararam-se 

heterossexuais; 14,29% dos participantes autodeclararam-se LGBTQIA+, 8,16% preferiram 

não responder. 

 

 
 

Delegados: 

Sociedade Civil: 2 delegadas e 2 suplentes 

Gênero 

Etnia/Raç

a Situação 

Feminin

o Branca Delegada 

Feminin

o Branca Delegada 

 

Poder Público: 2 delegadas e 2 suplentes 

70%

18%

8%
4%

PRÉ-CONFERÊNCIA: ARTES

Raça/Cor dos Participantes

Branca

Parda

Preta

Prefiro não declarar/Outra

78%

6%

8%

6%
2%

PRÉ-CONFERÊNCIA: ARTES

Orientação Sexual dos Participantes

Heterossexual

Bissexual

Prefiro não declarar

Gay

Assexual
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Gênero 

Etnia/Raç

a Situação 

Feminin

o Branca Delegada 

Feminin

o Branca Delegada 

 

NÚCLEOS ESTRUTURANTES 

Cada pré-conferência resultou em um núcleo estruturante, ou seja, uma pré-conferência 

e um núcleo estruturante para cada eixo temático. Como dito anteriormente, as pré-

conferências foram momentos de envio de proposições, e essas proposições foram 

encaminhadas para os núcleos estruturantes organizarem e aperfeiçoarem, transformando-as 

em Metas. 

 

No total, cada núcleo estruturante encaminhou nove metas para o município, 3 

recomendações para o Estado e três recomendações para o Governo Federal, para passarem 

pelo processo de eleição nas plenárias finais. 

 

As reuniões foram sistematizadas da seguinte forma: 

 

● Primeira Reunião: 

- Abertura 

- Apresentação dos trabalhos e da planilha com as propostas recebidas 

- Explicação das “Metas Smart”  

 

S 

(specific) 

Específico 

M 

(measurable) 

Mensurável 

A 

(achievable) 

Atingível 

R 

(relevant) 

Relevante 

T 

(time bound) 

Temporal 

 

O que, 

exatamente, 

você quer? 

 

O que determina 

que você atingiu 

seu objetivo? 

 

Esta meta é 

realista? 

 

Por que esta 

meta é 

importante? 

 

Em quanto 

tempo você quer 

alcançar? 

 

- Organização das propostas 

- Encerramento 

 

● Segunda Reunião: 

- Abertura 

- Retomada dos trabalhos: Elaboração das Metas “SMART”. 

- Encaminhamento das nove metas para votação na Plenária da Conferência Municipal 

de Cultura 
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- Encerramento 

4. CONFERÊNCIA 

4.1. ABERTURA: DIA 05 DE NOVEMBRO 

 

 
 

Os eventos do dia 05 de novembro se deram em formato online, através da plataforma 

Youtube, ao vivo. A primeira programação foi destinada à apresentação dos resultados da 

pesquisa sobre os efeitos da pandemia na atuação de agentes, grupos e espaços culturais de 

Belo Horizonte. João Paulo Pontes e Silva, Diretor de Políticas Culturais e Participação Social, 
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fez os cumprimentos e contextualizações iniciais, passando a palavra para Ana Flávia 

Machado. 

Ana Flávia Machado é Doutora e Mestra em Economia, graduada em Ciências 

Econômicas e possui formação em “Multidimensional Poverty and Capability Approach” 

(Abordagem Multidimensional de Pobreza e Capacidade) e em “Economics of Art and 

Culture” (Economia da Arte e da Cultura).Tem experiência na área de Economia, com ênfase 

em Economia da Cultura, atuando, principalmente, nas temáticas de economia criativa, cidades 

criativas, consumo cultural, mercado de trabalho de artistas e economia de museus. É 

professora associada à Universidade Federal de Minas Gerais, pesquisadora e líder do Grupo 

de Pesquisa Economia da Cultura, cadastrado no CNPq, e integra o Comitê Executivo da 

Association for Cultural Economics International (ACEI).  

 A pesquisa abordou o perfil do(a)s agentes, coletivos ou espaços culturais; o perfil 

econômico do setor anterior à pandemia (seguridade, grau de formalização, rendimentos); o 

impacto econômico da pandemia (impactos sobre rendimentos, acesso de editais e auxílios, 

paralisação de atividades, alternativas encontradas, migração para o ambiente virtual); e, as 

perspectivas de futuro (novos campos, capacitação, retomada, redução de pessoal, demanda 

reprimida, apoio público, sistema híbrido, retomada de projetos incentivados, cena cultural de 

Belo Horizonte, migração de atividades profissionais). 

O relatório final com dados e informações sobre os efeitos da pandemia na atuação de 

agentes, grupos e espaços culturais de Belo Horizonte, e os impactos e estratégias criadas pelo 

setor durante o período de paralisação das atividades presenciais será disponibilizado para 

futuras pesquisas no site da Prefeitura de Belo Horizonte.  

Depois, às 16 horas, realizou-se a Mesa de Abertura da VI Conferência Municipal de 

Cultura, com a mediação de Fabíola Moulin Mendonça e participação de Boaventura de Souza 

Santos e Conceição Evaristo. O tema do debate foi “Desafios da Cultura e da Democracia em 

tempos de Pandemia''. 

Boaventura de Sousa Santos, nascido em Coimbra, é poeta, doutor em Sociologia do 

Direito pela Universidade de Yale (1973) e Professor Catedrático Jubilado da Faculdade de 

Economia da Universidade de Coimbra e Distinguished Legal Scholar da Universidade de 

Wisconsin-Madison. Foi também Global Legal Scholar da Universidade de Warwick e 

Professor Visitante do Birkbeck College da Universidade de Londres. É Diretor Emérito do 

Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra e Coordenador Científico do 

Observatório Permanente da Justiça Portuguesa. Tem escrito e publicado extensivamente nas 

áreas de sociologia do direito, sociologia política, epistemologia, estudos pós-coloniais, e sobre 

os temas dos movimentos sociais, globalização, democracia participativa, reforma do Estado, 

direitos humanos, com trabalho de campo realizado em Portugal, Brasil, Colômbia, 

Moçambique, Angola, Cabo Verde, Bolívia e Equador. Os seus trabalhos encontram-se 

traduzidos em espanhol, inglês, italiano, francês, alemão, chinês, romeno e dinamarquês. 

Conceição Evaristo é escritora, ficcionista e ensaísta. Mestre em Literatura Brasileira 

pela PUC/Rio, Doutora em Literatura Comparada pela UFF. Sua primeira publicação (1990) 

foi na série Cadernos Negros do grupo Quilombhoje. 7 livros publicados, entre eles o vencedor 

do Jabuti, Olhos D’água (2015), 5 deles traduzidos para o inglês, o francês, espanhol e árabe. 

Prêmio do Governo de Minas Gerais pelo conjunto de sua obra; Prêmio Nicolás Guillén de 

Literatura pela Caribbean Philosophical Association;  Prêmio Mestra das Periferias pelo 
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Instituto Maria e João Aleixo.  Escritora homenageada em diversas Feiras Literárias, a mãe de 

Ainá – sua especial menina – em 2019, teve 3 de seus 7 livros, aprovados no PNLD Nacional 

e também foi a escritora homenageada da Olimpíada de Língua Portuguesa pelo Itaú Social. 

Lançou seu “Poemas da Recordação e Outros Movimentos” em edição bilíngue 

(Português/Francês) no Salão do Livro de Paris e “Olhos D’água em francês pela Editora Des 

Femmes. Foi homenageada pelo Prêmio Jabuti ainda em 2019 como personalidade literária. 

Conceição Evaristo e Boaventura trouxeram importantes reflexões sobre a atualidade da 

cultura no período pandêmico e suas perspectivas de fomento e descentralidade para o futuro. 

O debate foi enriquecedor e muito elogiado pelos participantes. 

 Seguindo a programação, às 18 horas, Dona Jandira fez uma linda apresentação, com 

um repertório que exaltou a mineiridade através de músicas compostas exclusivamente por 

mineiros, e compartilhou sua relação com Belo Horizonte e Minas Gerais. 

Dona Jandira, iniciou sua carreira tardiamente aos 66 anos, tendo realizado, desde então, 

mais de trezentos shows por Minas Gerais e por todo país. Gravou seu primeiro CD "Dona 

Jandira", em 2008, e em 2012 o DVD "Dona Jandira ao Vivo" com participações importantes 

de Luiz Melodia, Paulinho Pedra Azul e Marco Lobo. Em 2017 gravou o CD "Afinidades" em 

dupla com o renomado pianista, compositor e arranjador Túlio Mourão. Em 2016, representou 

o Brasil no Festival EXIB Música, em Évora, Portugal, com enorme sucesso. Agora, aos 82 

anos, continua sua vitoriosa trajetória, interpretando obras de grandes compositores da nossa 

música como Ary Barroso, Tom Jobim, Lupicínio Rodrigues, Paulinho da Viola, entre outros. 

A seguir, será apresentado informações quantitativa sobre o evento: 

 

VI Conferência Municipal de Cultura - Dia 05 de novembro de 2021 

Evento Visualizações 

Apresentação dos resultados da pesquisa "Os efeitos da pandemia na atuação de 

agentes, grupos e espaços culturais de Belo Horizonte" 311 

Mesa de Abertura: Debate Boaventura de Souza Santos e Conceição Evaristo + 

Apresentação Dona Jandira 1480 

Total 1.784 

*Dados retirados no dia 06/12/2021.  

 

4.2. PLENÁRIAS FINAIS: DIAS 06 e 07 DE NOVEMBRO 

 

As plenárias finais foram realizadas no dia 06 e 07 de novembro, de forma híbrida, com 

participação somente dos(as) delegados(as) da Conferência e funcionários convocados para 

contribuir com a organização técnica do evento. Os delegados que optaram pelo formato online 

participaram através da plataforma zoom, e os que optaram pelo formato presencial 

participaram no Centro de Referência das Juventudes. O formato presencial atendeu todos os 

protocolos sanitários contidos na Portaria SMSA/SUS-BH nº483/2021, que sofreu alterações 

através da Portaria SMSA/SUS-BH nº 496/2021, além das especificações sanitárias do local 

do evento. 

Como já abordado, a programação foi planejada da seguinte maneira: 
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● 06/11/2021 - Sábado  

Realização híbrida (Online no Zoom e Presencial do Centro de Referência das 

Juventudes) 

- Credenciamento - 9h às 10h 

- Votação das propostas - 10h às 12h  

- Almoço – 12h às 14h 

- Destaques - 14h às 18h 

 

● 07/11/2021 - Domingo 

- Credenciamento - 9h às 10h 

- Destaques - 10 às 12h  

- Almoço – 12h às 14h 

- Moções - 14h às 17h  

- Encerramento - 17h às 18h 

 

Ao total, foram designados 56 delegados e delegados para elegerem as metas a serem 

eleitas para compor o Plano Emergencial da Política Cultural de Belo Horizonte, para os 

próximos dois anos. No primeiro dia de plenária, dia 06 de novembro, participaram 43 

delegados e delegadas; E, no segundo dia, 07 de novembro, participaram 36 delegados e 

delegadas. 

Para os(as) delegados(as) que optaram pela participação presencial, foi ofertado os 

seguintes itens: pasta com materiais do evento, crachá, caneta, bloco de anotações e refeições: 

café da manhã, almoço, e lanche da tarde.  

Devido à ausência de alguns delegados e delegados que haviam confirmado a presença, 

sobraram alguns alimentos, que, ao final de cada dia, foram distribuídos aos moradores de rua 

que estavam na Praça da Estação, local próximo do Centro de Referência das Juventudes. 

Quanto à realização das atividades, ao final do primeiro dia de evento foi solicitado, pelos 

delegados e pelas delegadas que a programação do segundo dia de evento iniciasse mais cedo, 

às 09:30. Tendo a solicitação sido posta a votação, por contraste, foi acatada. Além disso, o 

cronograma obteve tanto êxito na otimização das atividades que não foi necessário finalizar as 

atividades às 18 horas do dia 07 de novembro. Dado que todas as atividades já haviam sido 

cumpridas, as moções e o encerramento iniciaram, e conseguiram ser finalizadas, antes do 

horário de almoço. Nesse sentido, pode-se dizer que a programação efetivamente ocorreu da 

seguinte maneira: 

 

● 06/11/2021 - Sábado  

Realização híbrida (Online no Zoom e Presencial do Centro de Referência das 

Juventudes) 

- Credenciamento - 9h às 10h 

- Votação das propostas - 10h às 12h  

- Almoço – 12h às 14h 

- Destaques - 14h às 18h 

 

● 07/11/2021 - Domingo 
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- Credenciamento - 9h às 09h30 

- Destaques – 09:30 às 11h  

- Moções - 11h às 11h30  

- Encerramento - 11h30 às 12h 

- Almoço – 12h às 14h 

 

ANEXOS 

ANEXO 1: DELIBERAÇÕES DAS VI CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE 

CULTURA 

EIXO FORMAÇÃO E EDUCAÇÃO CULTURAL 

 

PROPOSTAS APROVADAS 

Metas para Belo Horizonte 

● Realização de seminário no campo da formação artística e cultural, até 2023, com ampla 

participação social, para iniciar a elaboração do Plano Municipal de Formação Artística e 

Cultural; 

● Implementar, até 2023, mínimo de 30% de cotas étnico raciais e pessoas com 

deficiência nas ações, projetos e programas de formação artístico cultural, quando a demanda 

for superior à oferta, com a realização de busca ativa do público alvo; 

● Criar, até 2023, um prêmio que promova pesquisas inovadoras na área de formação 

artística e cultural. 

Recomendação para o Governo de Minas Gerais 

 

● O Governo de MG deverá implantar, até 2023, um programa de formação cultural 

descentralizado, com processos informais de educação, garantindo o acesso a, pelo menos, 500 

mil pessoas, em todas as regiões do Estado. 

 

Recomendação para o Governo Federal 

 

● O Governo Federal deverá retomar, até 2023, os mesmos valores investidos há 7 anos 

atrás (2014) em pesquisa e projetos científicos, bem como nos programas Mais Cultura nas 

Escolas e Mais Cultura nas Universidades. 

 

PROPOSTAS NÃO APROVADAS 

 

Propostas para Belo Horizonte não eleitas 

 

● Instaurar, até 2023, a Comissão Paritária Consultiva da Política de Educação e 

Formação Artístico Cultural, como espaço de reflexão e de realização de ações formativas que 
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fomentem as noções de direito cultural, cidadania, diversidade cultural e democratização do 

acesso; 

 

● Realizar, até 2023, planejamento de qualificação de todos os processos de formação 

artística e cultural, estrutural e pedagogicamente, para que as pessoas com deficiência tenham 

acessibilidade garantida, amparadas por tecnologia assistiva; 

 

● Promover a área de Audiovisual em todos os centros culturais, por meio de ações 

formativas diversas, implementando, até 2023, cineclubes em pelo menos um centro cultural 

de cada regional, em parceria com a sociedade civil local, como espaço de formação cultural e 

fruição artístico-cultural; 

 

● Realizar, até 2023, um mínimo de sete atividades de formação na Escola Livre de Artes 

Arena da Cultura, por centro cultural, a cada semestre, sendo uma parcela ofertada 

obrigatoriamente nos territórios mais vulneráveis e em parceria com espaços comunitários, não 

contemplados geograficamente pelos Centros Culturais; 

 

● Ofertar, até 2023, ações específicas de formação literária na ELA-Arena, por meio de 

sua Biblioteca (BELA), projetando a criação da Área de Literatura na Escola até 2025; 

 

● Criar, até 2023, por meio da ELA-Arena e do Museu da Moda (MUMO), no mínimo 

quatro ações de formação em moda, que valorizem a memória e saberes tradicionais da moda 

em Belo Horizonte, que possam culminar em um Projeto de Formação em Moda. 

 

Propostas para o Governo de Minas Gerais não eleitas 

 

● Criar, até 2023, um prêmio que promova pesquisa na área de políticas públicas culturais 

multisetoriais, diversidade e sustentabilidade; 

 

● Realizar, até 2023, parceria com a Secretaria de Educação do Estado para a realização 

de projetos de educação e formação cultural. 

 

EIXO FOMENTO E ECONOMIA DA CULTURA 

 

PROPOSTAS APROVADAS 

 

 

Metas para Belo Horizonte 

 

● Viabilizar, até 2023, comercialização dos produtos de artistas e empreendimentos 

individuais e coletivos de economia popular e solidária (como cafés, lanchonetes e feiras) nos 
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equipamentos culturais, considerando-os espaços estratégicos para socialização e a promoção 

da economia cultural das comunidades;  

 

● Ampliar a participação de artistas dos territórios na programação do Circuito Municipal 

de Cultura para, no mínimo, 50% até 2023, priorizando pessoas que não foram contempladas 

em editais públicos municipais nos seis meses antecedentes à data do Edital;  

 

● Garantir a participação das comissões locais de cultura na definição da programação 

artística e cultural em seus territórios, considerando que a curadoria será realizada a partir de 

um cadastro de artistas e coletivos (formado com processos simplificados - como a 

possibilidade de inscrição por meio de vídeos), evitando a necessidade de apresentação de 

projetos. 

 

Recomendação para o Governo de Minas Gerais  

 

● O Governo do Estado de MG deverá, até 2023, ampliar, anualmente, os recursos 

disponíveis no Fundo Estadual da Cultura (FEC), repondo as perdas da inflação, e, no mínimo, 

executar integralmente o que tem sido previsto nas Leis Orçamentárias Anuais, respeitando a 

composição demográfica de cada município - hoje, a execução está bem abaixo do disponível.  

 

Recomendação para o Governo Federal  

 

● O Governo Federal deverá retomar, até 2023, o volume de orçamento disponível ao 

Fundo Nacional de Cultura há 10 anos atrás (2011), e destinar plenamente as isenções fiscais 

disponíveis para a Lei de Incentivo à Cultura, de maneira republicana e democrática - sem 

censura, perseguição política e com garantia de autonomia por parte da Comissão Nacional de 

Incentivo à Cultura (CNIC). 

 

PROPOSTAS NÃO APROVADAS 

 

Propostas para Belo Horizonte não eleitas 

 

● Criar, até 2023, um roteiro turístico, cultural, artístico e histórico da Cidade de Belo 

Horizonte, com foco nos setores culturais e artísticos, fortalecendo os centros culturais e os 

museus como espaços estratégicos de fomento à economia criativa; 

 

● Criar, no mínimo, 2 núcleos de produção descentralizada equipados com materiais de 

vídeo, áudio e tecnologias digitais, até 2023; 

 

● Realizar, até 2023, busca ativa de artistas e fazedores de cultura, realizada através das 

equipes dos Centros Culturais e das Comissões Locais, para cadastro e inclusão no Mapa 

Cultural e criação de um Banco de Projetos das nove regionais; 
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● Implementar plano plurianual de divulgação contínua das ações de fomento, nos moldes 

e quantias gastas para a realização das grandes atividades de difusão cultural (como os 

Festivais); 

 

● Ampliar, até 2023, o Edital de Mestres e Mestras da Cultura Popular de Belo Horizonte; 

 

● Realização, até 2023, de estudo de simplificação dos processos de seleção. 

EIXO ACESSO, DEMOCRATIZAÇÃO E DIVERSIDADE 

PROPOSTAS APROVADAS 

 

Metas para Belo Horizonte 

 

● Produzir, a partir de 2022, 12 eventos anuais, com periodicidade mensal, por centro 

cultural, que deverão acontecer nos espaços públicos dos seus territórios, com protagonismo 

dos gestores desses centros, promovendo a integração de artistas do território e a população, e 

em parcerias com as áreas de saúde, educação, assistência social, esportes e a economia popular 

e solidária; 

 

● Garantir a participação das comissões locais de cultura na definição, a partir de 2022 

de, pelo menos, 50% das rubricas orçamentárias exclusivas dos Centros Culturais; 

 

● Estabelecer, até 2023, um Plano de Políticas Culturais Afirmativas para as pessoas com 

deficiência, povos indígenas, originários e pessoas LGBTQIA+.  

 

Recomendação para o Governo de Minas Gerais  

 

● O Governo de MG deverá, até 2023, retomar o investimento no programa Cultura Viva, 

garantindo o fomento a 400 projetos trienais de Pontos de Cultura (sendo o mínimo de 

R$100mil por ano para cada Ponto de Cultura).  

 

Recomendação para o Governo Federal  

 

● O Governo Federal deverá, até 2023, retomar o investimento no programa Cultura Viva 

aos mesmos parâmetros orçamentários de 10 anos atrás (2011), com o fomento às redes 

estaduais e municipais de Pontos de Cultura, visando o cumprimento da meta 23 do Plano 

Nacional de Cultura (PNC). 

 

PROPOSTAS NÃO APROVADAS 

 

Propostas para Belo Horizonte não eleitas 
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● Produzir, até 2023, um programa de reocupação do espaço público, considerando não 

apenas a centralidade estratégica da Zona Cultural Praça da Estação, mas também a 

radicalização da descentralização de políticas culturais; 

 

● Reconhecer e apoiar 10 Pontos de Cultura até 2023 através do Programa Cultura Viva 

, com pelo menos 5 em 2022; priorizando do total, pelo menos, 2 de grupos culturais de 

matrizes africanas, povos indígenas, de terreiro, culturas populares tradicionais e urbanas; 

 

● Elaborar, até 2023, Plano de Comunicação para o Sistema Municipal de Cultura, com 

diretrizes para a comunicação institucional democrática e descentralizada,  voltada à ampliação 

das condições de acesso aos meios, promovendo a pluralidade e a diversidade cultural da 

cidade, considerando formação e apoio aos meios comunitários alternativos e públicos de 

comunicação. Sendo pesquisa, diagnóstico e entrega do plano em 2022 e implementação e 

monitoramento em 2023; 

 

● Registrar, fomentar e consolidar, até 2023, calendário de apoio às práticas e festividades 

de grupos e expressões de matriz africana  e povos originários; 

 

● Estabelecer, até 2023, cotas para pessoas com deficiência e povos originários em 

contexto urbano em editais de fomento; 

 

● Garantir, até 2023, nas ações Circuito Municipal de Cultura e dos Festivais, até 30% de 

expressções artísticos-culturais representantivas de povos indígenas, originários LGBTQIA+ e 

pessoas com deficiência. 

EIXO PARTICIPAÇÃO E FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL  

PROPOSTAS APROVADAS 

 

Metas para Belo Horizonte 

 

● Manutenção, até 2023, do orçamento efetivamente destinado à cultura (considerando 

reposição da inflação no período), atingindo, no Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) 

de 2024, 1% dos Recursos Ordinários do Tesouro (ROT) para o órgão gestor da cultura; 

 

● Repor os quadros de trabalhadores nos equipamentos culturais através da realização de 

concurso público em 2022, com sua homologação até 2023; 

 

● Elaborar, até 2023, proposta de revisão da Lei do Conselho Municipal de Política 

Cultural (COMUC) para permitir que a sua presidência seja ocupada alternadamente pela 

sociedade civil e poder público, a partir de votação do plenário para esse cargo.  

 

Recomendação para o Governo de Minas Gerais  
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● O Governo de MG deverá convocar imediatamente (em 2022) a Conferência Estadual 

de Cultura.  

 

Recomendação para o Governo Federal  

 

● O Governo Federal deverá convocar imediatamente (em 2022) a IV Conferência 

Nacional de Cultura (prevista para 2017, segundo Plano Nacional de Cultura), a partir de um 

Conselho Nacional de Política Cultural democrático, paritário e atuante, com o objetivo de 

construir um novo Plano Nacional de Cultura, vencido desde 2020. 

 

PROPOSTAS NÃO APROVADAS 

 

Propostas para Belo Horizonte não eleitas 

 

● Criar, até 2023, um mapeamento dos agentes e espaços culturais existentes no 

município de Belo Horizonte dos diversos setores, recursos necessários, produtos e serviços, 

para realização de parcerias institucionais, envolvendo a academia, setor público e sociedade 

civil; 

 

● Criar, até final de 2022, mecanismo para repasse de recursos para subvenção de gastos 

pelo gestor local dos Centros culturais para maior fluidez das atividades e autonomia 

financeira; 

 

● Regulamentar, até 2023, no mínimo, três Planos Setoriais da política cultural; 

 

● Garantir as condições para que, até 2023, voluntárias/os que realizam atividades nos 

equipamentos culturais não sejam entendidas/os como agentes públicos, de tal forma a permitir 

que possam acessar recursos por meio da Lei Municipal de Incentivo à Cultura; 

 

● Regulamentar, até 2023, o Sistema Municipal de Informações e Indicadores Culturais 

(SMIIC), com a implementação do Observatório Municipal da Cultura trabalhando de forma 

abrangente os setores da cultura; 

 

● Realizar, em 2023, a VII Conferência Municipal de Cultura para elaboração do Plano 

Municipal de Cultura 2025-2035, através da participação plural da sociedade. 

 

EIXO PATRIMÔNIO CULTURAL E MEMÓRIA 

PROPOSTAS APROVADAS 

 

Metas para Belo Horizonte  
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● Inventariar, até 2023, os povos indígenas e originários, presentes no território da cidade 

e estabelecer planos de valorização e salvaguarda a partir dos inventários, garantindo o acesso 

e participação democrática das comunidades inventariadas; 

 

● Elaborar, até 2022, o projeto de implantação junto à sociedade civil, do Museu 

Afrobrasileiro de Belo Horizonte, com criação até 2024, década de afrodescendentes e diáspora 

africana, com chamamento público para identificação, mapeamento e inventariamento de 

acervos materiais e imateriais, de forma intersetorial e transversal, baseado em epistemologias 

negras e nas metodologias afrocentradas, de sociomuseologia e museologia comunitária; 

 

● Publicar e implantar até 2022, a política municipal de preservação e gestão de acervos 

museológicos (artísticos, históricos, documentais e bibliográficos), para cada equipamento do 

órgão gestor da cultura, conforme suas especificidades, atividades, e responsabilidades. 

 

Recomendação para o Governo de Minas Gerais  

 

● Tombamento Estadual da Serra do Curral aprovado em 2022.  

 

Recomendação para o Governo Federal  

 

● Recuperação imediata do orçamento da União destinado ao Patrimônio Histórico, 

Artístico, Arqueológico e Museológico para 2022 e 2023, garantindo participação mínima de 

0,01% do efetivo e crescimento proporcional entre as Unidades Orçamentárias. 

 

PROPOSTAS NÃO APROVADAS 

 

Propostas para Belo Horizonte não eleitas 

 

● "Implementar o FICA BH Festival Internacional de Carnaval de Beagá simultâneo ao 

período carnavalesco, sendo o projeto desenvolvido em 2022 e a primeira realização em 2023; 

 

● A Secretaria de Cultura, através de Portaria, deverá instituir um sistema de 

credenciamento de interessadas/os para prestação de serviços de bens imateriais sobre a guarda 

da entidade credenciada que se efetivará com o desfile durante o carnaval de BH de 

manifestação da cultura de matriz africana na seguintes categorias: afroreligioso, congado, 

favelas, reggae, indígenas. Utilizando ainda espaços na capital com atrações gratuitas, 

promovendo o encontro da música, artes cênicas, cinema, moda, artes visuais, performances e 

literatura de matrizes africanas do Brasil e do exterior. "; 

 

● Inventariar, até 2023, as comunidades tradicionais afrobrasileiras presentes no território 

da cidade e estabelecer planos de valorização e salvaguarda a partir dos inventários; 
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● Inventariar, até 2023, o Patrimônio imaterial relacionado aos saberes e práticas ligadas 

a cultura alimentar e gastronomia de Belo Horizonte; 

 

● Iniciar, em 2022, a formação e o intercâmbio em gestão de acervos, arquivísticos e 

museológicos, inclusive digitais, destinadas a todos museus e arquivos da cidade; 

 

● Elaborar, até 2022, Plano de Financiamento de editais para os museus da cidade e de 

orçamento direcionado para os museus da FMC,  para ampliação de capacidade técnica para 

permitir a preservação, difusão, pesquisa, manutenção e atualização de plataformas e sites de 

acervos bibliográficos, arquivísticos e museológicos na internet, com implementação a partir 

de 2023; 

 

● Ampliar a pontuação para projetos apresentados nos Editais públicos da FMC/SMC 

para ações que envolvam o patrimônio cultural tradicional e urbano, culturas populares, saberes 

e fazeres das populações tradicionais, costumes, ritos e festejos, a partir de 2022, e que tenham 

como protagonistas as mestras e mestres desses fazeres. 

 

Propostas para o Governo de Minas Gerais não eleitas 

 

● Registro dos Mestres das Culturas Tradicionais do Estado, com um número de mestres 

a ser definido anualmente para receber auxílio financeiro a ser pago mensalmente, pelo Estado, 

no valor correspondente a (01) um salário mínimo; 

 

● Recomendação ao Sistema Estadual de Museus de Minas Gerais para incentivar o 

cadastramento dos museus de Belo Horizonte na Plataforma Museus Br. 

EIXO ARTES 

PROPOSTAS APROVADAS 

 

Metas para Belo Horizonte 

 

● Realizar, até 2023, o 1º Festival de Cultura LGBTQIA+;  

●  

● Promover ações regulares de valorização do design e do artesanato do município, 

registrando e avaliando as atividades de economia criativa de maneira inclusiva e regional, 

visando a construção de uma Bienal do Design e Artesanato de Belo Horizonte, até 2023; 

●  

● Garantir, até 2023, a participação das comissões locais de cultura na definição das 

linguagens artísticas a compor a programação do Circuito Municipal de Cultura e das ações 

educativas da Escola Livre de Artes Arena da Cultura nos territórios.  

 

Recomendação para o Governo de Minas Gerais  
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● Utilizar o potencial das atividades de pesquisa e extensão da UEMG para o 

desenvolvimento do setor cultural do Estado.  

 

Recomendação para o Governo Federal  

 

● Garantir a liberdade de expressão nas políticas culturais, buscando a liberdade criativa 

e a autonomia para as produções artísticas e estéticas. 

 

PROPOSTAS NÃO APROVADAS 

 

Propostas para Belo Horizonte não eleitas 

 

● Construir, até 2023, sistemas setoriais para, no mínimo, 2 linguagens artísticas, com a 

elaboração de Planos Setoriais correspondentes, em diálogo com as esferas de participação 

(Fóruns/Colegiados Setoriais e COMUC), incidindo no conjunto das políticas culturais e com 

programas de fomento específicos; 

 

● Realizar, até 2023, a segunda edição do projeto "Telas Urbanas"; 

 

● Realizar a 9ª Edição do Bolsa Pampulha, até 2023, com concorrência nacional; 

 

● Disponibilizar, até 2023, espaços expositivos para novos talentos de diferentes 

linguagens artísticas; 

● Garantir, até 2023, critério de equilíbrio, proporcionalmente às demandas de inscrições, 

entre as linguagens artísticas nos processos de seleção para uso dos espaços públicos; 

 

● Garantir, até 2023, pelo menos 60% das datas disponíveis para programação cultural 

nos equipamentos culturais aos grupos artísticos da sociedade civil. 

 

Propostas para o Governo de Minas Gerais não eleitas 

 

● Garantir a liberdade de expressão nas políticas culturais, buscando a liberdade criativa 

e a autonomia para as produções artísticas e estéticas; 

 

● Microcrédito para setor artístico para financiamento de insumos, tecnologias, recursos 

e outras aquisições pertinentes, afim de atender a todas as cadeias produtivas da Cultura e Arte. 
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ANEXO 2: MOÇÕES 

 

MOÇÕES APROVADAS 

 

 

● “A VI Conferência Municipal de Cultura de Belo Horizonte vem, muito 

respeitosamente, se dirigir ao Congresso Nacional e à sociedade brasileira como um todo, 

manifestar apoio à aprovação do Projeto de Lei Complementar Paulo Gustavo, nº 73/2021, em 

tramitação no Senado, que pretende destinar R$ 4,3 bilhões de reais ao setor cultural como 

medida emergencial no período da pandemia. Considera que este projeto dispõe sobre apoio 

financeiro da União aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios para garantir ações 

emergenciais voltadas ao setor cultural; altera a Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 

2000 para vedar a limitação de empenho e movimentação das despesas relativas a aquisição de 

produtos e serviços vinculados à execução do Fundo Nacional de Cultura, e não contabilizar 

na meta de resultado primário as transferências previstas nesta Lei Complementar; vedar a 

imposição de limites à execução orçamentária e financeira da programação orçamentária 

relativa às fontes vinculadas ao Fundo Nacional de Cultura; e vedar a alocação de recursos do 

Fundo Nacional de Cultura em reservas de contingência de natureza primária ou financeira. 

Considera que, se aprovado, esse Projeto de Lei ajudará substancialmente ao campo cultural 

nesse momento de pandemia da Covid-19 e de isolamento social. Por isso, reforça a 

importância deste Projeto de Lei Complementar para os trabalhadores e as trabalhadoras da 

cultura que, até este momento, encontram-se com suas atividades extremamente impactadas e 

por muitas vezes, paralisadas. ” (João Paulo Pontes e Silva); 

 

● A VI Conferência Municipal de Cultura de Belo Horizonte vem, muito respeitosamente, 

se dirigir à sociedade brasileira como um todo, para manifestar repúdio ao atual Governo 

Federal, com seus ataques aos princípios democráticos e republicanos do Estado de Direito, às 

políticas neoconservadoras de violação de direitos humanos e culturais, à destituição do 

Ministério da Cultura, ao desmonte das políticas culturais, ao esvaziamento dos espaços 

participativos, à necropolítica do negacionismo da ciência e do deixar morrer em tempos de 

pandemia. (Maria Clara de Mendonça Maia); 

 

● A VI Conferência Municipal de Cultura de Belo Horizonte vem, muito respeitosamente, 

se dirigir à Câmara Municipal de Belo Horizonte para solicitar a mudança da legislação 

municipal de Belo Horizonte que impede a participação dos Conselheiros Municipais de 

Cultura nos editais públicos no município. (Roberto Raimundo); 

 

● Com base na Lei Nº 13.146/2015 - Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com 

Deficiência, a VI Conferência Municipal de Cultura solicita que sejam asseguradas condições 

de equidade e o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais das pessoa com 

deficiência, visando à sua acessibilidade, à liberdade de movimento e de expressão dessa forma, 

oportunizando, verdadeiramente, a participação destas pessoas na cultura do município de Belo 

Horizonte dentro de editais do Circuito Municipal de Cultura e Festivais tanto como exposição 
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de todos os trabalhos artísticos destas pessoas como acesso em todos equipamentos culturais. 

(Meiry Geraldo); 

 

● A VI Conferência Municipal de Cultura indica que as propostas não aprovadas nas 

plenárias finais devem ser encaminhadas ao Conselho Municipal de Cultura (COMUC) para 

discussões e acompanhamentos posteriores. (Lucinéia Dias de Lima); 

 

● Valorização do trabalho realizado nos últimos dias, não só com a divulgação da 

distribuição dos documentos às instâncias pertinentes, mas também com a manifestação da 

Secretaria Municipal de Cultura. (Rosângela Míriam L.O. Mendonça); 

 

● A VI Conferência Municipal de Cultura indica que o Centro de Referência da Memória 

de Venda Nova abrigue um Núcleo de Referência da Cultura Digital, ainda que com caráter 

precário, com a finalidade de atender digitalmente os atores culturais da regional. O imóvel, 

propriedade da Prefeitura, encontra-se subutilizado mesmo sendo o único imóvel tombado em 

total a regional. (Amauri de Paula da Conceição Vieira); 

 

● O Coletivo Cultural Noroeste BH, submetendo-se à VI Conferência Municipal de 

Cultura, lamenta a baixa participação dos gestores e trabalhadores dos equipamentos culturais 

dos territórios, os Centros Culturais. Entende-se que a participação desses atores é importante 

para a construção das diretrizes da política pública do município na área da cultura, por isso é 

necessário priorizar agendas e atividades nos equipamentos culturais para favorecer a 

participação dos trabalhadores da cultura em todas as etapas das Conferências. (Coletivo 

Cultural Noroeste BH); 

 

● O Coletivo Cultural Noroeste BH, submetendo-se à VI Conferência Municipal de 

Cultura, lamenta a baixa participação dos artistas e dos vereadores, em especial da Comissão 

de Cultura da Câmara de Vereadores de BH, por entendermos que a Conferência é um dos 

espaços adequados e importantes de construção da política pública cultural da cidade. (Coletivo 

Cultural Noroeste BH); 

 

● A VI Conferência Municipal de Cultura aponta a insatisfação com o fato de, desde 

2019, os cargos da Secretaria e Presidenta da Secretaria Municipal de Cultura e da Fundação 

Municipal de Cultura serem ocupados pela mesma pessoa. Esse contexto revela a falta de 

compromissos da Prefeitura de Belo Horizonte na composição adequada do organograma dos 

quadros da cultura e indica o centralismo das decisões. (Cláudia Houara de Castro). 

 

MOÇÕES NÃO APROVADAS 

 

● “Levando-se em conta o histórico de corrupção sistêmica no antigo Ministério de 

Cultura nos governos Lulla e Dillma em que mais de 20 mil projetos não foram auditados 

acumulando-se mais de 13 bilhões de rombo aos cofres públicos, subscrevo esta moção de 
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apoio ao Sr. Secretário especial de cultura Sr. Mário Frias e o Sr. André Porciúncula”. (Mauro 

Fernandes Lopes de Lima e Sousa). 

● “Moção de repúdio à condução preferencial do Sr. João Pontes frente à colocações 

discordantes a sua ideologia. Condução total da Sra. Maria Clara se apresenta mais 

democrática.”(Mauro Fernandes Lopes de Lima e Sousa). 

 

 

ANEXO 3 - FOTOS 

 
João Paula Pontes e Silva. Disponível em: < 

https://www.youtube.com/watch?v=96j1f2XuLrQ>. . Acesso em 11 de novembro de 2021. 

https://www.youtube.com/watch?v=96j1f2XuLrQ
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Fabíola Moulin Mendonça. Disponível em: < 

https://www.youtube.com/watch?v=96j1f2XuLrQ>. . Acesso em 11 de novembro de 2021. 

 

 
Palestrantes, Mediadora e Tradutora de LIBRAS. Encontro temático “Impactos sociais 

da pandemia no acesso, formação e representatividade”. Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=96j1f2XuLrQ>. Acesso em 11 de novembro de 

2021. 

https://www.youtube.com/watch?v=96j1f2XuLrQ
https://www.youtube.com/watch?v=96j1f2XuLrQ
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