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Professor: 

 

Apresentamos com satisfação a Coleção Cultura de Ponta. 

  

A Coleção é a síntese de debates realizados em torno de temas pertinentes 

para o crescimento e transformação individual e coletiva. Os temas foram 

discutidos em encontros semanais, envolvendo público e convidados 

especializados.  

 

Este exemplar foi formatado com o objetivo de colaborar com os professores, 

fornecendo sugestões para a preparação de atividades e sendo um facilitador 

das discussões. Não pretende esgotar as possibilidades de abordagem dos 

conteúdos, e sim instigar o professor a buscar encaminhamentos diferentes, 

criativos e atraentes, oferecendo-lhe um material que proponha reflexões e, 

ainda, sugira novas formas de desenvolver o conhecimento em sala de aula, 

independentemente da matéria lecionada. 

 

Queremos que a rede escolar possa acessar conteúdos de qualidade para 

estimular sua comunidade local a desenvolver e colocar em prática ideias 

criativas, fornecendo ferramentas que aperfeiçoem suas atitudes diante dos 

obstáculos e aprimorem seu repertório para a construção da base de criação 

artística, econômica e social.  

 

O projeto foi desenvolvido em parceria com o Light e a Secretaria Estadual de 

Cultura através da Lei de Incentivo a Cultura. Esperamos que você aproveite 

bem, junto com seus alunos!

 INTRODUÇÃO 



DE PONTA
CULTURA

 PARA COMEÇO DE CONVERSA

Quando se fala em política cultural, de que exatamente se está falando? 

Artistas, governo e empresários têm o mesmo entendimento e objetivos para 

as políticas públicas para a promoção da cultura? Cultura é negócio? É 

responsabilidade apenas do Poder Público? Qual o papel das empresas e da 

iniciativa privada no desenvolvimento da nossa identidade cultural? 

 

Políticas culturais são propostas, iniciativas e medidas de apoio 

desenvolvidas principalmente pela administração pública - mas também por 

organizações não-governamentais e empresas privadas - para promover 

intervenções na sociedade através da cultura, e assim estimular e proteger 

seu patrimônio material e imaterial. 

 

Uma política cultural se traduz em operações, princípios e procedimentos 

administrativos e orçamentários, sejam de ação direta, de fomento ou de 

regulamentação. Organismos internacionais como a Unesco recomendam 

que pelo menos 1% do PIB de um país seja aplicado no setor cultural. Este é 

um bom modo de verificar o comprometimento de um governo com sua 

cultura.  

 

Estas políticas referem-se tanto ao mercado da cultura - peças de teatro 

montadas por companhias, festivais da indústria cinematográfica, polos 

gastronômicos, etc, etc, elaborados com a intenção de alcançar algum tipo de 

público - quanto à cultura produzida no cotidiano, representada pelas 

manifestações produzidas pelos indivíduos - o samba de roda do Recôncavo, 

o funk carioca, o pão de queijo de Minas. Um grande desafio para os gestores 

públicos da cultura é elaborar políticas e abordagens que contemplem as 

duas dimensões. 

 

Dentre as formas de incentivo que podem ser apontadas estão ações que 

facilitem o acesso a equipamentos culturais (construção de tetros em bairros 

menos privilegiados, por exemplo), programas de incentivo e promoção ao 

acesso aos bens culturais (por exemplo, espetáculos públicos de grandes 

orquestras), apoio às diferentes manifestações regionais (Procissão do 

Fogaréu, Boi Pintadinho, etc), mas estes itens não são exclusivos, ou seja, 

existem infinitas possibilidades de implantação de políticas culturais, 

adequadas a cada realidade.  

 

Pensando nas especificidades brasileiras, os desafios enfrentados pelos 

agentes que atuam no campo cultural para o desenvolvimento de políticas 

culturais começam com as desigualdades entre as regiões, os diferentes 

grupos sociais e os estratos econômicos.  



 Nas últimas décadas surgiram vários cursos de graduação, pós-graduação e 

extensão voltados para a formação de profissionais para a área da cultural, 

em substituição ou complementação aos antigos cursos mais preocupados 

com a obra ou o artista, como cursos de artes plásticas, cinema, teatro, 

museologia, biblioteconomia, etc.  

 

Pela perspectiva da iniciativa privada, é preciso pensar no uso da ferramenta 

do patrocínio como uma ação planejada, construída a partir de sua visão, 

missão, valores, atributos desejados, etc., preferencialmente de longo prazo e 

que não vise apenas o ganho fiscal imediato.  

 

Outro desafio é aliar qualidade e alcance, não só atingir a população com o 

que já é consumido, mas também ampliar o conhecimento, o universo de 

produtos culturais oferecidos.  

 

Para saber mais:  

 

Ministério da Cultura - www.cultura.gov.br 

Secretaria de Cultura do Estado do Rio de Janeiro - www.cultura.rj.gov.br  

Secretaria Municipal de Cultura - www.rio.rj.gov.br/web/smc  

Ecad- www.ecad.org.br/pt/Paginas/default.aspx  

Creative Commons - http://creativecommons.org.br  

Lei do Direito Autoral - www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9610.htm   



Comece visitando o site do Ministério da Cultura, em especial o link Programas 

e Ações (www.cultura.gov.br/programas-e-acoes) e conheça alguns dos 

programas de estímulo à cultura. Aproveite para ver também se há algum 

edital aberto que interesse aos seus alunos ou sua comunidade. Faça o 

mesmo com as secretarias do Estado e do Município.  

 

Converse com seus alunos e procure investigar quais seriam as 

reivindicações da comunidade na área da cultura. Mais cinemas no bairro? Um 

teatro na comunidade? Apoio aos grupos artísticos locais? Cursos? Espaços 

multiuso?   

 EM AÇÃO



 BANCO DE ATIVIDADES

Direito de Propriedade Intelectual: a proteção da criatividade  
Proteger a criação do artista, remunerando seu trabalho, mas ao mesmo 

tempo permitir o acesso e o uso social das obras de arte. Um dilema de 

difícil solução 
 
O artista, apesar do aspecto muito especial de sua obra, é um trabalhador como 

qualquer outro, ou seja, precisa ser remunerado pelo que produz, sob o risco de não 

ter mais condições – ou interesse - de continuar produzindo. Quantos pintores, 

escultores e compositores de talento simplesmente abraçaram outras profissões, 

simplesmente porque não conseguiram viver de sua arte? 
 
Por outro lado, a obra de arte, uma vez pronta e tornada pública, é incorporada ao 

patrimônio cultural daquele povo, país ou comunidade. Torna-se um bem comum, e 

sua circulação – seja de uma música, de uma técnica de artesanato, de um texto 

literário – deve ser estimulada, como ferramenta de educação e de construção de 

cidadania e coesão social. Somos mais brasileiros apreciando as obras de Portinari, 

mais cariocas apreciando o desfile das escolas de samba e nos sentimos membros 

da nossa comunidade ouvindo um funk que fala de nossa vizinhança. 
  
Equilibrar estes dois aspectos da mesma situação é um grande desafio, e estes são 

apenas dois dos aspectos que podemos apontar quando falamos em direito de 

propriedade intelectual. Se pensarmos ainda no surgimento de obras coletivas, nos 

trabalhos disponibilizados – voluntária ou involuntariamente – na internet, na 

apropriação privada dos bens elevados à categoria de patrimônio da humanidade, e 

no recurso do crowdsourcing, que torna todos “sócios” de um trabalho, o cenário se 

complica ainda mais. Para tentar esclarecer o assunto, ou, pelo menos, apontar 

direções na discussão, estiveram reunidos Ana Luzia Campos, advogada 

especialista em direito de propriedade intelectual, Eliza Seoud, assessora Jurídica do 

Projeto Portinari, Jair Miranda, presidente do Centro de Referência e Informação em 

Artes, Entretenimento e Cultura Brasileira, e Márcio do Val, gerente de Relações 

Institucionais do Ecad. 
 
Direito da Propriedade Intelectual é a área que garante a inventores ou responsáveis 

por qualquer produção do intelecto - seja nos domínios industrial, científico, literário 

ou artístico - o direito de obter, por um determinado período de tempo, recompensa 

pela própria criação. A propriedade intelectual pode ser dividida em direito autoral e 

em propriedade industrial (patentes, marcas e desenho industrial, entre outros itens). 
 
O direito autoral é um conjunto de normas que regulam a relação entre a criação das 

obras – abrangendo livros e demais trabalhos literários, peças, filmes, música, 

desenhos, símbolos, imagens, esculturas, programas de computador, interpretações 

e execuções dos artistas, fonogramas, radiodifusão, etc – e seu uso pela sociedade. 

No Brasil, o direito autoral é protegido pela Constituição Federal, pela Lei do Direito 

Autoral e por tratados internacionais. Cabe exclusivamente ao autor decidir o que 

fazer com a sua obra: ele pode ceder ou negociar, com ou sem ganho monetário. 



  
No caso do acervo de um escultor ou pintor, por exemplo. Se a imagem de alguma de 

suas obras for usada para, vamos supor, ilustrar uma peça publicitária, este uso deve 

ser autorizado, e ele pode ou não cobrar uma retribuição financeira. A música tem um 

formato especial de gestão desse direito, que é a gestão coletiva. Os artistas, sejam 

compositores ou músicos, se organizam em entidades, que, por sua vez , estão 

ligadas ao Ecad – Escritório Central de Arrecadação de Direitos, encarregado de 

monitorar a execução pública e a reprodução. Isso acaba desaguando num conflito 

que é corrente entre o direito patrimonial do autor e o acesso à cultura. Em outras 

palavras, argumenta-se que muitas produções são inviabilizadas por causa da 

obrigatoriedade do pagamento de direitos do autor. Os projetos desenvolvidos a partir 

das leis de incentivo, por exemplo, teriam seus valores muito aumentados em função 

das taxas cobradas pelo Ecad ou pelas entidades mantenedoras dos acervos, 

tornando impraticável a captação junto às empresas. O esforço para equilibrar o 

acesso à cultura e o direito do autor talvez precise do arbitramento do Estado, como 

intermediador entre os interesses conflitantes, uma vez que a cultura não é uma 

mercadoria no sentido clássico da palavra.  
 
Um aspecto também difícil da questão da proteção ao direito do autor é o que trata do 

acesso ao bem comum. Por um lado, existe uma tendência – alimentada pela 

evolução da tecnologia e pela interação acelerada das redes sociais – de criações 

difusas, coletivas, em amplos arranjos de co-autoria ou de compartilhamento. Os 

exemplos mais conhecidos da prática do compartilhamento da propriedade intelectual 

são o Creative Comons, os softwares livres e o crowdsourcing (obtenção de serviços 

ou conteúdo solicitando contribuições de um grupo de pessoas, frequentemente em 

uma comunidade on-line). Deste fenômeno contemporâneo começa a emergir uma 

nova arquitetura desse direito, e uma forma de acesso maior à própria cultura. Como 

pensar – e, principalmente, remunerar – os direitos de propriedade intelectual daquilo 

que é criado coletivamente?  
 
Por outro lado, pode acontecer – e frequentemente ocorre – a expropriação de alguns 

desses direitos coletivos. O Carnaval é um bom exemplo, já que o samba é um bem 

comum e a produção do espetáculo é pulverizada, mas o resultado da festa é 

apropriado privadamente, para lucro individual.Quem é o dono do Carnaval? Quem é 

o dono do samba? Por que a arrecadação não reverte para quem produziu? Como 

este valor foi dividido?  
 
E, por fim, a questão mais polêmica e de mais difícil controle de todas: a difusão de 

som e imagem pela internet. Considerada, sim, um meio de execução pública, mas ao 

mesmo tempo uma “território livre”, como estimar, mensurar, valorar e pagar direitos 

do que é compartilhado em celulares, tablets, computadores?  
 
O Direito em geral não é uma ciência exata, e o Direito do Autor ainda tem muitos 

pontos nebulosos ou desconhecidos. Muito há para pensar e, principalmente, 

normatizar.   



1) Veja o debate completo em http://migre.me/lxaD1

2) Uma forma muito comum de violação do Direito Autoral é o uso de textos, 

fotos e outros recursos encontrados na internet. Discuta com seus alunos 

o uso não autorizado da propriedade de outras pessoas, e a 

apresentação, como sendo de sua autoria, de criações simplesmente 

copiadas. Eles sabem que isso é crime?  

3) Aproveite para orientá-los sobre a forma correta de citação de textos ou 

livros pesquisados. Observe com eles uma nota de rodapé ou citação 

encontrada em algum livro deles. 

SOBRENOME, PRENOME abreviado. (data da primeira edição). Título: 

subtítulo (se houver). Edição (se houver). Local de publicação: Editora, 

data de publicação da obra. Nº de páginas ou volume. (Coleção ou série) 

 

4) Lance um desafio: eles devem escrever um texto inédito sobre um tema 

sugerido. Selecione uma bibliografia básica e alguns sites sobre o 

assunto, para que eles possam pesquisar e preparar o novo texto com 

suas próprias palavras. Oriente-os para que usem, sempre que 

necessário, notas de rodapé, citação direta e a indicação bibliográfica 

seguindo as normas da ABNT. O trabalho pode ser em dupla ou trio, para 

 PARA PENSAR 



Políticas culturais: o diálogo entre Estado e sociedade

Um dos grandes desafios do campo da cultura é estruturar uma 

política que garanta direitos e também o seu desenvolvimento como 

um braço econômico importante do país 

 

 

Falar de política cultural é falar sobre política pública. O recurso do incentivo 

fiscal, amplamente utilizado no Brasil – Lei Rouanet, Lei do ICMS, Lei do ISS, 

Lei do Audiovisual – é bastante criticado, acusado, principalmente, de colocar 

nas mãos das empresas um poder que deveria ser do estado. e não pode ser a 

única alternativa para os atores da cena cultural. Como montar uma política 

pública que permita e garanta o direito ao acesso à cultura, e que torne os 

produtos culturais um potencial econômico para o mercado, dando 

sustentabilidade ao setor e, consequentemente, libertando-o da dependência 

dos incentivos? 

Dois experientes gestores de projetos culturais – Junior Perim, fundador do 

Circo Crescer e Viver, e Marcus Faustini, fundador da Agência de Redes Para 

Juventude – estiveram ao lado do advogado especialista em Leis de Incentivo 

e Audiovisual Roberto Jucá para debater os mecanismos de elaboração e 

realização das políticas para a cultura no país.  

A presença da sociedade na mesa de discussões sobre a elaboração de 

políticas culturais é uma experiência relativamente recente, e teve sua 

concretização nas experiências dos Pontos de Cultura e do programa Cultura 

Viva, experiências essas pelas quais passaram vários atores sociais de cultura 

vindos das camadas populares. É aí que se desenha a ideia de que, além do 

reconhecimento pelo Estado como uma interlocutora válida, essa produção 

cultural precisava também se afirmar na sua dimensão econômica, mantendo 

um nível de sustentabilidade que lhes permitisse ampliar o impacto da sua 

atuação, realizando o seu papel transformador. Alguns dos atores sociais de 

cultura que passaram por essas esferas e esses programas chegaram ao 

limiar de se tornarem protagonistas no processo de transmutação da cultura 

em eixo estratégico de desenvolvimento econômico, humano e social, na sua 

capacidade de enfrentar as desigualdades. Contudo, o mesmo Estado que os 

trouxe até este ponto não promove as condições para o passo seguinte. Um 

exemplo simples: um circo-escola, contemplado com os recursos dos 

programas oficiais, e que alcança um nível de amadurecimento que lhe 

permitiria transformar a realidade social dos jovens atendidos, paga uma 

energia elétrica mais cara que uma pequena indústria, o que o inviabiliza 



economicamente, impedindo assim a realização de seu potencial. Ou ainda: 

gerar um emprego num organismo social custa mais caro que um emprego 

gerado pela grande indústria. É preciso dar conta dos direitos de acesso e 

realização, mas também do desenvolvimento campo popular como economia 

da cultura.

Uma política pública de cultura deve desenvolver e garantir direitos. Enquanto 

o estado brasileiro não se organizar pensando uma política para o 

entretenimento, outra para a cultura e outra de incentivo às artes, não vai haver 

realmente uma política cultural, com todos os setores disputando entre si.  

Uma política cultural também é uma política de equipamentos culturais, e a 

descentralização dos equipamentos construídos, e a incorporação de 

equipamentos criados pela sociedade civil nessa rede contemplada pelo 

Estado talvez sejam boas propostas. 

O Brasil tem um desafio, que é o de pensar a cultura como uma estratégia de 

diversificação do desenvolvimento, uma alternativa à lógica cumulativa do 

capitalismo clássico na inclusão produtiva, na geração de renda e na produção 

de riqueza e sua distribuição, sobretudo entre os setores populares. 



1)Veja o debate completo em http://migre.me/lzi6P

2) Existe algum Ponto de Cultura em sua comunidade? Convide o gestor do 

espaço para conversar com seus alunos sobre a história do local.  

3) Algum dos seus alunos vive de cultura? Alguém é ator, cantor, músico, 

dançarino, ou tem pais ou irmãos que ganhem seu sustento 

exclusivamente de atividades culturais? Peça para ele descrever as 

dificuldades do setor.  

4) Que tal desenvolver uma política cultural para a sua escola? Redija com 

eles um pequeno documento sugerindo iniciativas e linhas de ação que 

podem ser adotadas pela direção e pelos professores, para estimular a 

cultura entre seus alunos. Disponibilização de espaços para ensaios e 

apresentações, apoio material às iniciativas dos alunos, criação de um 

calendário de eventos, etc, são alguns exemplos do que pode ser incluído. 

 PARA PENSAR 



Manifestações populares e segurança pública: a política cultural 

encurralada  
Manifestações culturais em áreas de periferia acabam sendo, na 

prática, demarcadas pelas permissões policiais 
 
O que políticas culturais têm a ver com segurança pública? Se pensarmos em 

ações culturais que acontecem em áreas de periferia, nós vamos ver que têm 

tudo a ver. O que pode ou não acontecer na lanhouse, as circulações que 

acontecem no território da favela, as possibilidades de diversão, de 

entretenimento e até a permissão para usufruir os seus bens culturais, 

acabam, infelizmente, sendo reguladas pelas autorizações ou restrições 

policiais. 

Três pessoas que conhecem bastante esta realidade – a professora-doutora 

do Instituto Federal de Ciência, Educação e Tecnologia e pós-doutoranda no 

Museu Nacional/ UFRJ Pâmella Passos, o coordenador e professor do curso 

de Produção Cultural do Instituto Federal de Ciência, Educação e Tecnologia 

João Guerreiro, e o ator, diretor e artista-educador Veríssimo Junior – 

debateram este triste relacionamento entre políticas culturais e a presença dos 

agentes de segurança e da repressão dirigida às manifestações populares.  

Não é de hoje que se diz que “A questão social é uma questão de polícia, e não 

de política”. A capoeira e o samba são exemplos da desconfiança com que 

sempre foram vistas e tratadas as expressões culturais vindas das camadas 

populares. Atualmente, talvez o melhor exemplo seja o funk e tudo o que o 

cerca – a música, os bailes, a estética, os dançarinos, etc. Olhadas com 

desconfiança, todas as faces dessa expressão tipicamente carioca são 

tratadas – e reprimidas – como se delas, necessariamente, decorresse algum 

crime ou irregularidade. Assim, os bailes são sumariamente proibidos, seus 

adeptos interrogados, vigiados e detidos, etc.  

As manifestações culturais que vêm da periferia são criminalizadas e 

reprimidas de diversas formas, não apenas com o fuzil em punho. Quando uma 

autoridade local faz exigências tão rigorosas à produção de um evento que 

acaba por inviabilizar sua realização, também está contribuindo para este 

entrelaçamento entre política cultural e segurança pública, remetendo, 

inclusive, a práticas muito comuns à época da ditadura, quando artistas 

sofriam com exigências burocráticas inexplicáveis.  

Percebe-se facilmente que – usando as palavras de um funkeiro, em entrevista 

ao pesquisador Micael Herschmann – o problema não é a música, é quem 

canta. Quando um menino a favela faz a crônica de seu cotidiano, e fala em 



violência e marginalidade, ele é imediatamente perseguido, mas a mesma 

temática está presente em toda a MPB. Palavras de cunho negativo (“baixaria”, 

“apologia”) usadas para o funk, se opõem a outras que demonstram aceitação 

(“irreverente”, “transgressão”), dedicadas a criações mais elitizadas. Essa 

separação entre o que vale a pena fomentar e o que vale a pena silenciar 

precisa ser discutida e principalmente questionada. 

A presença da Polícia Militar na banca de avaliação de um edital para fomento 

do funk lançado pela Secretaria Estadual de Cultura é mais um fato a ratificar a 

ideia de que as políticas culturais voltadas para as classes populares são 

entrecortadas pelo olhar da segurança, da repressão e da desconfiança.  

Outro exemplo são os casos envolvendo conflitos entre vizinhos de clubes, 

quadras ou áreas usadas para bailes e festas. Quando tais atritos ocorrem “no 

asfalto”, diversas instâncias são mobilizadas antes que a polícia seja acionada. 

Entram em cena a Secretaria de Meio Ambiente, o Ministério Público, A 

Secretaria de Ordem Pública, etc. A polícia é a última a ser convocada. Ao 

contrário, se o problema ocorre na favela, a força policial é a primeira da lista.  

A repetição de tais práticas acaba por naturalizar a proibição. É “natural” que a 

polícia de “duras’ em bailes, é “natural” a resistência de autoridades a esta ou 

aquela atividade cultural nas comunidades, etc.. A cultura tanto pode nos fazer 

silenciar e aceitar as condições adversas, quando para questionar. A 

manipulação autoritária da cultura é também uma forma de dominação, e é 

preciso muita atenção quando a política de segurança se sobrepõe à política 

cultural.  



1) Veja o debate completo em http://migre.me/lztGX

2) Conheça o edital da SEC para o funk - http://migre.me/lzuHj 

3) Sua comunidade tem casos de repressão de atividades culturais? 

Converse com seus alunos.

4) Se possível, convide o responsável pela segurança pública em sua 

comunidade para uma conversa sobre os parâmetros e limites usados por 

eles com relação às atividades culturais.  

 PARA PENSAR 



 CURRÍCULOS DO EIXO
TEMÁTICO CULTURA URBANA

Junior Perim  -  Fundador do Circo Crescer e Viver 

Marcus Faustini - Fundador da Agência de Redes Para Juventude 

Roberto Jucá - Advogado, especialista em Leis de Incentivo e Audiovisual 

Ana Luzia Campos - Advogada e especialista em direito de propriedade 

intelectual 

Eliza Seoud - Advogada e Assessora Jurídica do Projeto Portinari 

Jair Miranda - Presidente no Centro de Referência e Informação em Artes, 

Entretenimento e Cultura Brasileira 

Márcio do Val - gerente de Relações Institucionais do Ecad. 

Pâmella Passos - Professora doutora do Instituto Federal de Ciência, 

Educação e Tecnologia e pós-doutoranda no Museu Nacional/ UFRJ 

João Guerreiro - Coordenador e professor do curso de Produção Cultural 

Instituto Federal de Ciência, Educação e Tecnologia 

Veríssimo Junior - Ator, diretor e artista-educador 



 REALIZAÇÃO

Sede Rio de Janeiro

Rua da Lapa, nº 180 – Centro - Rio de Janeiro/RJ

Tel.: + 55 21 3095.7200

Contatos 

www.afroreggae.org

facebook.com/afroreggaeoficial

twitter.com/AfroReggae

É permitida a reprodução dos conteúdos desta publicação, desde que citada 

a fonte. Reproduções para fins comerciais são proibidas.

Presidente do GAS

José Junior

Coordenadora do NAR

Bruna Camargos

Coordenador do Projeto Cultura de Ponta

Luiz Lopes

Conselho Editorial

Ana Rosa Reis

Bruna Camargos

Danilo Costa

Fabiana Guzman

Jefferson Oliveira

Larissa Lage

Luana Cabral

Luna Rozenbaum

Rafael Ruas

Thales Santos

Texto e Sistematização do Catálogo

Lilian Sapucahy

Supervisão Editorial

Marcelo Garcia






	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	Página 9
	Página 10
	Página 11
	Página 12
	Página 13
	Página 14
	Página 15
	Página 16
	Página 17
	Página 18
	Página 19
	Página 20

