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O InfoReggae desta semana dará continuidade ao levantamento 

realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) sobre 

o mapa da cultura nos municípios brasileiros. O AfroReggae trabalha, há 

quase 23 anos, utilizando a cultura como instrumento de transformação e 

inclusão social, através de seus grupos artísticos. 

Os dados expostos foram retirados da pesquisa do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE), realizada em 2014, através de uma 

investigação realizada em 27 unidades da federação, e entre os 5.570 

municípios existentes no país. Foram levantados, um conjunto de 

informações sobre a diversidade cultural e territorial dessas unidades, 

sob olhar do órgão gestor dos poderes públicos estadual e municipal.

Desta vez, o dados serão concentrados, principalmente, entre políticas 

municipais de cultura e promoção da diversidade cultural por tipo de 

segmento.

Trata-se de um conjunto amplo de informações que irá contribuir para o 

processo de construção de um sistema de indicadores sobre a cultura, 

permitindo, assim, um maior conhecimento da atividade fornecendo 

subsídios para o planejamento e a formulação de políticas, visando à 

adoração de um novo padrão de desenvolvimento. O objetivo é o de 

propiciar políticas públicas capazes de melhorar a qualidade de vida da 

população por meio de atividades culturais, artísticas, sociais e 

recreativas.
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Apresentação



Promover / apoiar 
Festivais ou mostras 

de cinema/vídeo

22,4%

Promover programas 
em prol  da leitura, do 

livro e da literatura

56,3%

Tornar a cultura um dos
componentes básicos para a

qualidade de vida da população

34,5%

Preservar o patrimônio
histórico artístico e cultural

35,4%
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Política municipal de cultura
(Principais objetivos)



Promoção da diversidade cultural - Tipo de segmento
(% por municípios brasileiros)

oferecem
atividades para a
comunidade LGBT

8,4%50,1%
oferecem atividades

para crianças
e adolescentes

59,2%
oferecem atividades

para idosos

40,2%

oferecem atividades 
para jovens

46,1%

oferecem atividades para
pessoas com deciência ou

mobilidade reduzida
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Distribuição gratuita

Não jogue este material na via pública.
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