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PAUTA PROPOSTA 

 
Dia 13 
 
09h00 - Chegada e café 
 
09h30 - Abertura 
Antônio Grassi - Presidente da Funarte 
Antônio Gilberto - Diretor do Centro de Artes Cênicas 
Marcos Moraes - Coordenador de Dança 
Vitor Ortiz - Coordenador das Câmaras Setoriais 
 
10h30 - Plano Nacional de Cultura 
Apresentação de Elder Vieira, coordenador do Plano Nacional de Cultura. 
 
Discussão sobre o tema. 
 
12h30 - Almoço 
 
13h30 - Escolha dos representantes do Fórum Funarte Condutos Internacionais da 
Arte 
 
14h30 - Relato de cada representante dos GTTs sobre o trabalho realizado 
 
16h00 - Relato de um representante de cada GTE sobre o trabalho realizado. 
Obs. Como não foi tratado o tema Fomento, financiamento e difusão na última 
reunião do GTE, seguimos esperando alguma sugestão de encaminhamento por parte 
dos membros desse grupo, conforme já solicitado por e-mail anteriormente. 
 
17h00 - Início da discussão sobre as ações e a gestão dessa formação da Câmara. 
 
 
Dia 14 
 
09h00 - Continuação da discussão sobre as ações e a gestão dessa formação da 
Câmara. 
 
11h00 - Discussão sobre formato da Câmara Setorial de Dança. 
 
13h00 - Almoço 
 
14h00 - Discussão sobre renovação do mandato da Câmara e metodologia para 
recomposição da mesma. 
 
16h00 - Últimos Encaminhamentos 
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REUNIÃO DE 13/11/2006 

Obs: Devido a problemas com o vôo de Elder Vieira, a pauta foi modificada, 

alternando-se a ordem prevista, conforme segue: 

 

MANHÃ 
 

ABERTURA: MARCOS MORAES / Coordenador de Dança da Funarte  

Saudação e apresentação da pauta. 

 
RELATO DE MARTA CÉSAR SOBRE O Grupo de Trabalho Transversal (GTT) 
DE DIREITOS AUTORAIS 
 
Pontos Importantes 
 
- Ressaltou que os profissionais da dança em geral desconhecem que existem outras 
instituições envolvidas no campo dos direitos autorais além do ECAD. Como exemplo, 
citou as questões do direito internacional. Pesquisou sobre direitos autorais da Suíça, 
França, Canadá, entre outros. Também foi discutida a possibilidade de abatimentos nos 
direitos autorais e a questão do baixo retorno dos recursos para os artistas.    
- Sugeriu uma atenção maior da Câmara para o tema e a necessidade de se ter um órgão 
de gestão de direitos. A música, por exemplo, tem sete ou nove órgãos arrecadadores. 
Outro exemplo é a Interartes, uma associação de arrecadação que trata do Circo no Rio 
de Janeiro.  
 
Debate 
 
Marcos Moraes sugeriu se pensar num sistema único ou sociedade autoral na área da 
dança. 
 
Sofia Cavalcante disse que parece ter uma possibilidade de isenção ou abatimento de 
impostos nas últimas modificações da Lei. 
 
Vitor Ortiz alertou para um fato que considera muito preocupante: O SGAI, uma 
arrecadadora espanhola, tem feito alguns movimentos no Brasil e tem conseguido canal 
de acesso nos nossos satélites. Há uma tendência de ocupação desse espaço se não for 
ocupado por uma entidade brasileira. 
 
No teatro e na dança esse sistema de arrecadação ainda não funciona adequadamente. 
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RELATO DE SOFIA CAVALCANTE SOBRE O GTT DE ECONOMIA DA 
CULTURA 
 
Pontos importantes 
 
- A Economia da Cultura engloba muita coisa além do Fomento. 
- O MinC não trata a dança como indústria cultural. 
- Para o Plano Nacional de Cultura (PNC) e na CSDança o Fomento deve ser discutido 
mais detidamente, mas é necessário um mapeamento prévio. Nenhuma das pesquisas de 
economia da cultura abarca a dimensão informal, é preciso atentar para os aspectos 
sociológicos que impactam o cenário, os estudos não prestigiam as diversidades 
regionais. 
-  As academias atualmente estão em crise, até pouco tempo eram uma fonte financeira. 
- Houve uma demora para os membros do referido GTT se conciliarem, sobretudo pela 
dificuldade em se organizarem para criar uma elaboração conjunta, devido às grandes 
diferenças entre uma área e outra. Com exceção da música, as outras áreas não 
apresentam um movimento intenso no mercado cultural brasileiro.  
- Cada área apresentou suas reivindicações, mas faltou um diagnóstico específico para o 
PNC, com as dificuldades de cada uma, abordando pontos como: a dificuldade de 
manutenção de trabalhos continuados, quais estruturas funcionam no país, quais são as 
novas demandas, diante dos projetos que apareceram no país nos últimos anos, a 
questão dos juros sociais, etc. 
- Foi solicitada uma nova reunião devido às dificuldades enfrentadas na primeira. 
 
Marcos Moraes assinalou que o diagnóstico elaborado pela Coordenação de Dança 
apontou a necessidade de mapeamento de ações e eventos na área. 
- Apontou que é fundamental que a visão do MinC sobre economia da cultura seja 
assimilada pela classe e seja difundida para lideranças locais.  Falou também sobre a 
importância de se perceber a dimensão econômica da cultura, que não é uma dimensão 
numérica apenas, a fim de que se possa pensar políticas públicas nesse sentido. 
- Ressaltou também que há uma mudança no público das academias, mudança nas 
expectativas que as pessoas têm, nos formatos das aulas, (módulos, formato fim de 
semana). A formação das pessoas está mais pulverizada, portanto é difícil ler o cenário 
atual.   
 
Sofia Cavalcante complementou as palavras de Marcos afirmando que as academias 
estão se reorganizando para dar conta desse novo mercado.   
- Acredita que está muito difícil ler o cenário atual por falta de mapeamento. A 
demanda de grupos por projetos está imensa. Só a Cooperativa Paulista de Teatro, por 
exemplo, teria tido 300 grupos inscritos para participar dos editais, portanto em 
quantidade maior de inscrições do que os grupos registrados na própria cooperativa. 
- Os encaminhamentos elaborados pelo GTT da Economia da Cultura foram enviados à 
Funarte através do relatório.   
 
Vitor Ortiz diz que uma das características positivas dos GTTs foi aproximar as 
categorias de setores desconhecidos.  Por exemplo, quem trabalha com as Câmaras 
Setoriais no MinC é a Secretaria de Políticas Culturais - SPC, mas o gabinete começou 
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um trabalho específico para a área de economia.  Também podem ser apontados os 
trabalhos com o IPEA e IBGE.   
- A partir de agora esses segmentos sabem que existem um canal com as Câmaras 
Setoriais, que estão disponíveis para o diálogo. 
- O IBGE evoluiu, em relação a pesquisas anteriores, no sentido da pesquisa sobre 
consumo cultural, mas incluir uma questão nova na pesquisa do IBGE é sempre 
complicado devido ao custo do processo, mão de obra, etc.   
- O mercado cultural e o consumo também são preocupações. 
- Outro fator apontado pela assessora do Ministro, Paula Porta, é que o sentido de 
fortalecimento de Economia da Cultura por parte dos bancos busca algo mais rentável, 
por isso, o MinC priorizou o audiovisual e a música, porque tinham mais possibilidades 
de mercado.  Isso foi cobrado pela área da dança e até pela música também, por causa 
do acordo com a APEX (exportação).  O GTT não concordou com o enfoque dado pelo 
MinC.   
- O fórum da Funarte Condutos Internacionais da Arte vai discutir a circulação 
internacional de espetáculos. Não vai discutir apenas o mercado, mas subsídios para se 
formar uma rede que quer pensar a circulação. 
 
AVALIAÇÃO DE ANTONIO GRASSI SOBRE OS TRABALHOS DAS 
CÂMARAS SETORIAIS 
 
Pontos Importantes 
 
- As Câmaras Setoriais, além dos programas, foram um dos grandes avanços dessa 
gestão, elas são uma ferramenta para uma política de estado afinada com cada área de 
atuação.  Foi um encontro da classe com a política de estado, onde esta pôde passar de 
espectadora à protagonista.  
- É fundamental que se pense numa permanente renovação e depuração dessa política 
por parte do estado.  
- Destacou que quando foi feita a primeira minuta sobre o trabalho das CS, foi visto que 
o material era um programa de governo – que já é um fato e também um compromisso – 
além de apresentar uma radiografia geral das áreas de atuação da Funarte. 
- Já se encontra em elaboração a edição dos Cadernos das Câmaras Setoriais. 
- Agora o desafio das Câmaras Setoriais é que tenham mais autonomia, não ficando tão 
dependentes das pautas da Funarte. Com a questão da emenda dos Prêmios Klauss 
Vianna e Myriam Muniz viu-se que já há uma independência. Foi fundamental a 
discussão dentro da CS e a discussão dessas em BSB, no Congresso.  A Funarte também 
fez reuniões em BSB.  Inicialmente eram 100 milhões, passaram para 30 milhões e, 
finalmente, foram liberados R$ 15 milhões. Foi um trabalho conjunto entre gestores e as 
Câmaras.   
- A Funarte está contemplando neste momento todos os suplentes da segunda fase dos 
dois prêmios (foi o mesmo número dos contemplados na primeira fase). Após uma 
consulta ao Departamento Jurídico, o novo prazo para conclusão dos trabalhos foi 
adiado para junho de 2007. Essa consulta garantiu também que a sobra das verbas 
desses prêmios poderá ser repassada para Caravana Funarte. 
- No dia 6 de dezembro será lançada, juntamente com a Petrobrás, a liberação dos 
recursos para uma nova edição dos Prêmios Klauss Vianna e Myriam Muniz. A Funarte 
entrará em 2007 com editais cujos formatos poderão ser rediscutidos.  
- A Funarte está reavaliando a sua própria participação nas seleções dos programas, pois 
acredita que deve fazer parte efetiva dessas seleções, participando da decisão final. 
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-  Assinalou alguns pontos que considera acertos da Funarte na distribuição desses 
prêmios, como a divisão regional: os dados que se têm hoje oferecem mais claramente 
as possibilidades de avaliação das proporções em cada região. As diferenças regionais 
não podem ser ignoradas na avaliação, a democratização dos recursos não passa por 
uma divisão eqüitativa, porque o volume de produção de algumas regiões é bem maior 
que de outra. 
- O IBGE, através dos programas pode desenvolver um cadastro muito importante das 
áreas. Hoje, por causa dos programas, conseguimos ter um censo interessante em 
relação aos projetos e à produção do Brasil.   
- Foi lançado o primeiro edital para artistas com deficiência e 117 companhias de dança 
(número muito significativo) passaram a fazer parte do Programa chamado Além dos 
Limites, apoiado também pela Caixa Econômica Federal, que já assegurou um aumento 
de recursos no próximo ano. 
- Finalizou agradecendo o trabalho realizado este ano pela Câmara Setorial de Dança e 
pontuou que há condições de avançar bastante ainda. 
 
Debate 
 
Vitor Ortiz disse que a Funarte considerou a possibilidade de realizar até o dia 10/12 
uma videoconferência nacional com todas as Câmaras Setoriais, com possibilidade de 
participação de outros participantes dos fóruns. O objetivo é comemorar o trabalho 
coletivo das Câmaras Setoriais, da Funarte e do MinC. A liberação dos recursos do 
Klauss Vianna foi a maior ação do governo federal já realizada na área das artes cênicas 
e gostaríamos de comemorar esse esforço coletivo.   
 
Lúcia Matos ressaltou a necessidade de se discutir a presença de critérios mais amplos 
nos editais, sobretudo nas questões das diferenças regionais. 
 
Antônio Grassi apontou que a distribuição dos recursos foi feita de acordo com a 
proporção de projetos recebidos de cada região. 
- Assinala que a experiência com a Cooperativa Paulista de teatro é muito saudável para 
a produção porque tem uma estrutura já definida para apresentação de projetos, o edital 
possibilita que as cooperativas congreguem a apresentação de projetos. Sugeriu se tentar 
trabalhar no sentido de se criar uma cooperativa de representação das companhias de 
dança do norte e nordeste.  
 
Marcos Moraes diz que o norte e nordeste reivindicaram nas reuniões a modificação da 
formatação dos editais, que deveriam priorizar linguagem mais adequada à área artística 
e menos à área acadêmica. 
 
Ernesto Gadelha propôs que a Câmara Setorial de Dança possa trabalhar no 
aperfeiçoamento dos editais antes deles serem liberados. 
 
Antônio Grassi diz que antes do próximo lançamento, o edital pode ser trabalhado em 
conjunto com as Câmaras Setoriais. Pode-se começar a partir de agora. Avaliar 
juntamente com os dados anteriores, rever as questões de formatação. 
 
Rosa Coimbra pergunta se já existe alguma avaliação sobre o Conselho Nacional de 
Políticas Culturais - CNPC. 
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Antônio Grassi responde que está atrasado com isso, mas ressalta que Elder Vieira irá 
apresentar o tema na Câmara Setorial de Dança. 
 
Marcos Moraes pede que Sigrid Nora faça um relato sobre a sua participação como 
representante do Conselho Nacional de Incentivo à Cultura - CNIC. 
 
RELATO DE SIGRID NORA SOBRE A CNIC 
 
Pontos importantes 
 
-  Agradeceu, em primeiro lugar, a batalha de todo o coletivo para a conquista de uma 
representação da dança na CNIC e a sensibilidade do Marco Acco que aceitou a 
indicação do Fórum Nacional de Dança para concorrer à indicação do Conselho.  
- A dança, até então, tinha suas questões vistas pelo titular do teatro, hoje ela tem uma 
cadeira e não uma suplência.  
- As reuniões da CNIC estão procurando estabelecer novos critérios para avaliação dos 
projetos. Essa nova comissão assumiu em 28/8 e já se encontra na sétima reunião: três 
de análise de projetos e três de estabelecimento de novos critérios e estratégias. A 
renovação foi de praticamente 100 %.  
- Trabalha-se atualmente sobre a lei Rouanet para viabilizar artigos que não estavam 
atuantes. 
- Concluiu o seu relato afirmando que o avanço foi grande e que é fruto de um trabalho 
coletivo. 
 
Debate 
 
Antônio Grassi relatou que o balanço do ano passado na captação Lei Rouanet foi de R$ 
700 milhões, mais que a verba da Funarte.  Dessa forma, o Conselho acaba decidindo 
por questões relevantes na produção cultural. Deve-se ter uma discussão bastante 
afinada com relação à atuação do governo, pois não se trata de patrocínio: é renúncia 
fiscal, é dinheiro público. 
 
Sigrid Nora disse que a CNIC está trabalhando no sentido de se chegar a parâmetros que 
sejam os mais justos possíveis com os artistas e também com o governo federal, com 
relação aos recursos. A questão é que o nome divulgado no final do processo é o da 
empresa, com o falso nome de patrocínio, e não o governo, que está tendo vontade 
política para o desenvolvimento da área.   
- Outro processo é a tentativa de se estabelecer alguns critérios para que não se perpetue 
a visão de que é uma lei que passa tudo, que tudo é possível. O objetivo é estabelecer 
essa credibilidade do processo já que se trata de dinheiro público que determina em 
grande medida o desenvolvimento cultural do país. 
 
Rui Moreira pergunta como está sendo o processo de passagem das informações para a 
sociedade civil. 
 
Sigrid Nora diz que ainda se está em processo de discussão e quando se chegar ao 
resultado final a questão da divulgação/difusão será vista. 
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Marise Siqueira disse ser unânime, seja qual for a inclinação ideológica, se admitir que 
houve uma mudança muito grande nesta gestão do MinC, foi uma gestão divisora de 
águas.  
- Fez uma observação sobre o papel do MinC nas regiões afirmando que a atuação do 
escritório regional do MinC no sul foi fraca. A atuação da comissão regional de dança 
foi bem mais forte. Os escritórios regionais do MinC precisam ser mais atuantes, ter 
mais informações para poderem divulgar tudo de bom que está acontecendo. 
 
Antônio Grassi disse que há uma preocupação de melhora da capilaridade do MinC 
pelos estados. Já existe um escritório em Porto Alegre e estuda-se a possibilidade de 
serem implantados outros em outras partes, como em Curitiba e também na região 
norte. A Funarte tem agora uma representação em BH.  Sugeriu também a possibilidade 
de utilização das delegacias regionais do IPHAN – já que é a única vinculada que está 
em todos os estados – para divulgar as ações do MinC.   
- Há também a divulgação através do canal virtual.  Na área da dança há várias 
entrevistas sobre a área. É a possibilidade de levar as informações para o mundo.  Em 
65 dias tivemos 15 mil acessos. 
 
Vitor Ortiz aponta que já foi pedida à Secretaria Executiva um informe sobre a questão 
do Conselho Nacional de Políticas Culturais - CNPC.   Os principais entraves são em 
relação a áreas que não têm CS e dependem das entidades indicarem pessoas para o 
Ministro escolher e nomear.  Há uma vontade no MinC para agilizar isso o mais rápido 
possível.   
 
RELATO DE ELDER VIEIRA SOBRE O Plano Nacional de Cultura - PNC 
 
Pontos importantes 
 
-  Entregou documento redigido pelo núcleo central do PNC para a área de dança. 
- Desde o seminário “Cultura para Todos”, pensado para discutir leis de incentivo, vem 
sendo construído um processo de consulta na sociedade.  Depois vieram as Câmaras 
Setoriais, a Teia, o Programa Nacional de Museus, as Conferências, vários fóruns com a 
população para definir diretrizes para a cultura brasileira. O MinC considera que o 
processo de discussão e legitimação do PNC se deu durante esse processo.  Ao encerrar 
a Conferência Nacional de Cultura o desafio era a redação do PNC. Construir um texto 
e apresentá-lo a sociedade, para ser criticado e alterado de acordo com as sugestões.  
- Durante esse processo, três deputados (Gilmar Machado (PT/MG), Paulo Rubens 
Santiago (PT/PE) e Iara Bernardi (PT/SP) entraram com uma Proposta de Lei - PL 
sobre o PNC na Câmara, o que surpreendeu a Secretaria de Políticas Culturais - SPC. 
Esse PNC era composto pelo rol de diretrizes da Conferência e pelo relatório da 
Secretaria de Articulação Institucional - SAI. Foi feita uma proposta para que essa PL 
fosse substituída pelo PNC que está em elaboração no MinC.  
- O Ministro pediu para que essa proposta fosse entregue até o fim da gestão. O prazo 
ficou exíguo e, portanto ousado, mesmo com todo acúmulo que já existia, mas o 
objetivo do MinC não é uma votação rápida dessa PL, por isso o mais interessante seria 
a votação não acontecer esse ano.  O PNC vai mexer com questões muito profundas, vai 
tocar na questão da TV, do audiovisual, questões de deslocamentos de poder na 
sociedade brasileira.  Não será qualquer batalha, por isso interessa que haja um debate 
longo na sociedade.   
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- O objetivo é que, depois da entrega final do PNC, um novo debate seja feito em 2007, 
principalmente pela internet.  É importante que seja um processo muito transparente, 
senão, 80% do PIB Cultural vai mandar no processo, o que o MinC quer evitar, pois 
20% das pessoas geram 80% do PIB cultural, e vice versa.  As regras do mercado na 
cultura geram concentrações de recursos e de poder. É preciso haver um deslocamento.  
É preciso que construamos um processo de legitimidade e consolidação. O PNC é a 
consolidação de 4 anos de gestão.   
- Procura-se fazer deslocamentos importantes nesse cenário – esse é um dos desafios: 
planejar o intangível – especificidade da cultura que lida com o simbólico. A gente não 
procura determinar o que de simbólico vai surgir, mas queremos garantir que o 
simbólico aconteça.  Isso é difícil para o Ministério do Planejamento assimilar. Como 
vai se planejar algo que não se controla?  Como disponibilizar o manejo livre da 
produção cultural brasileira e com isso construir um ativo econômico e de inclusão? 
Isso não é para ser controlável.  A pergunta é como planejar o não controlável? 
Disponibilizar para a sociedade de modo que ela própria crie bens simbólicos que o 
governo não pode controlar. No que vai dar esse diálogo não se sabe, mas o objetivo é 
estabelecer metas e diretrizes que possibilitem esse desenvolvimento cultural.    
- A estruturação do texto do PNC compreende essa complexidade que é planejar o 
intangível.  A primeira parte do texto será conceitual, a segunda vai articular as três 
dimensões que essa gestão elegeu como mais evidentes da cultura: a simbólica, a 
econômica e a social.  Vai se tratar da questão da cultura educação, gestão cultural e 
financiamento, tentar criar eixos que transversalizem.  Depois haverá as metas e por fim 
um capítulo que prevê que o PNC se auto avalie periodicamente.  É preciso que de 2 em 
2 ou 3 em 3 anos haja uma reavaliação.  
- A idéia é entregar o texto em dezembro. Essa comissão articula as inteligências do 
MinC fora do MinC. Quando é necessário são encomendadas notas técnicas a 
professores, artistas, lingüistas. O texto trazido a essa reunião é um mascote, só foi 
possível porque o trabalho da CSDança já estava adiantado.   
- É importante que a Câmara não só aprecie criticamente, mas permaneça mobilizada, 
esse ano e principalmente o ano que vem, pois haverá uma batalha em torno do texto.  É 
fundamental que a sociedade se assenhore do texto. 
- É importante tentar criar trechos que universalizem o plano, que criem um tecido, uma 
lógica matricial entre as ações do plano. 
- O objetivo do plano é explodir os muros que limitam a cultura. A visão da diversidade 
é ponto de encontro e de partida. O desenho, o elo de articulação do Plano é a expressão 
da relação entre diversidade cultural e desenvolvimento. 
- A cultura representa sete por cento do PIB do Mundo. É uma fronteira para 
desenvolvimento econômico e distribuição de renda.  A cultura é o lugar da abundância 
e não da escassez, é uma usina que mexe com os fundamentos da economia.  
 
Debate 
 
O debate se iniciou com a discussão da questão da inclusão da capoeira enquanto uma 
modalidade de dança.   
 
Lúcia Matos considerou complexa a inserção da capoeira nessa altura do processo. 
Capoeira, na Bahia é uma questão muito especifica, porque eles não se vêem nem na 
dança nem da educação física.  A área deveria ser consultada, porque eles se colocam 
como manifestação cultural e é complicado pensar agora a capoeira como dança. 
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Elder Vieira explicou que há múltiplas dimensões de um mesmo fenômeno cultural, por 
exemplo, na capoeira, que são importantes de serem consideradas. Na capoeira há uma 
dimensão da dança, que será discutida.  Vai ter no Plano um capítulo da capoeira como 
algo em si, mas essa questão matricial (transversal) é fundamental também, porque há 
uma dimensão do espetáculo, do entretenimento.  Talvez a CS possa ajudar a encontrar 
o tom certo para isso. Esse movimento matricial não é um movimento simples. 
 
Lúcia Matos colocou a preocupação de que esse discurso – de dizer que a capoeira tem 
dança – é o discurso que a ed. física, faz contra a dança – que a dança é movimento e 
portanto deve ser gerida pelo Cref/Confef.  
 
Marcos Moraes explicou que a dança viveu um ataque de outro setor dentro de sua 
atividade, e isso a mobilizou.  O Conselho de educação física quis gerir a atividade 
docente na área da dança. A mobilização contra isso continua.  
 
Rosa Coimbra apontou que há muitos deputados eleitos com apoio do Conselho de 
educação física.   
 
Marcos Moraes esclareceu que quando a SPC entrou em contato pedindo indicações de 
pessoas para redigir um histórico introdutório ao PNC a solicitação foi no sentido de 
abarcar as danças brasileiras tradicionais.  Sugere então que a capoeira poderia estar aí, 
cumprindo um lugar simbólico na cultura brasileira. Mas que isto não significa uma 
posição da CSD, que não discutiu isso. Assinala ainda que as fontes para construção do 
documento apresentado foram a sistematização das propostas da Câmara, feita por 
Leonel Brum – que adaptou os relatórios à metodologia do PNC, o diagnóstico feito 
pela Coordenação de Dança e os relatórios da Câmara. 
 
Vitor Ortiz assinala que o PNC vai circular nos poderes legislativos com um intenso 
debate. É fundamental um acompanhamento junto ao PNC para garantir que as posições 
da CS sejam garantidas e que o texto seja tramitado no Congresso – porque cultura não 
é prioridade política no Congresso e há segmentos que não estão interessados na 
tramitação desse Plano, pois isso pode resultar em desempoderamento de alguns setores.  
 
Elder Vieira esclarece que o PL passa pela Comissão de Justiça e pela Comissão de 
Orçamento. Depois pode passar por outra Comissão por pedido de algum deputado. O 
CNPC – se for instalado esse ano – deve conseguir fazer uma reunião, mas não terá 
condição de debater o PNC. Ano que vem ele pode ser um canal de melhoria do PNC. 
Outra possibilidade é que se possa fazer outra Conferência Nacional.  Mas tudo depende 
das composições que serão articuladas agora.  Reitera que a mobilização tem que 
permanecer e é preciso mobilizar mais pessoas, pois isso é só o começo, a batalha 
mesmo será ano que vem. 
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TARDE 
 
RELATO LÚCIA MATOS SOBRE O GTT DE MEMÓRIA 
 
Pontos importantes 
 
- O presidente do IPHAN participou das reuniões.  
-  Na ocasião foram apresentados os conceitos de memória, patrimônio material e 
imaterial. 
-  A música não participou. 
-  A dança está muito avançada nas discussões em relação às outras áreas. 
- Foi falado da necessidade da ampliação do conceito de patrimônio. O patrimônio 
imaterial das manifestações artísticas e culturais está sendo muito valorizado. 
- Foram definidas algumas diretrizes: necessidade de publicações e centros de 
referência, memória da dança e organização e disponibilização do acervo de dança. 
- A Funarte tem um grande acervo, mas não está disponibilizado.  É importante a 
difusão.  
 - A questão mais importante para a dança é a salvaguarda e o fomento, para que não se 
perca a memória da dança. 
-  Há necessidade também da criação de fomento para a área da memória da dança. 
-  Haveria uma terceira reunião que não foi realizada. 
-  O documento final ficou 80% fechado. 
 
RELATO DE DULCE AQUINO SOBRE O GTT MEC/MINC 
 
-  Aconteceram 2 reuniões. 
-  Participaram também o teatro, música, artes visuais e circo. 
-  O circo está sem estrutura acadêmica para formação de professores. 
- A Escola de Circo é ligada a Funarte e não ao MeC. 
-  Haveria uma terceira reunião que não foi realizada. 
- A presença de Carlos Alberto Xavier foi importante, mas evidenciou a distância 
conceitual e em termos de ação entre as duas instituições. 
-  O documento final do GTT não foi terminado. 
- Tivemos a notícia de que foi aberta uma linha de financiamento para apoio à criação 
de grupos de teatro nas universidades, mas só para teatro e não para as outras categorias. 
- Quando se soube da criação da Câmara Interministerial Mec/MinC houve a construção 
de um documento para esta.  
- Aquino leu as recomendações do documento.  
- O GTT de Educação está na mesma situação do GTT de Economia, pois ainda estão 
dependendo de mais uma reunião. 
 
Vitor Ortiz esclarece que a Câmara Interministerial foi formalizada no final do mês de 
agosto com a presença dos ministros do MEC e  MinC. Foi criada a partir da Secretaria 
de Articulação e do MEC, mas principalmente a partir da pressão das Câmaras 
Setoriais. Ela tem o propósito de reunir as secretarias do MinC e do MEC, com uma 
freqüência ainda não estabelecida. Sua forma de funcionamento ainda não está definida, 
mas ela não inclui as Câmaras Setoriais. A primeira reunião de 20/10 não foi realizada, 
mas a expectativa é que aconteça uma reunião até o final do ano. O documento 
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aprovado no GTT para esse fim foi enviado para Carlos Alberto Xavier e Juca Ferreira e 
ambos repassaram para MEC e MinC. 
 
RELATO DE MARISE SIQUEIRA SOBRE O GTT DE TRABALHO E 
LEGISLAÇÃO 
 
Pontos importantes 
 
- Foram feitas 3 reuniões. Na primeira o Vitor não estava presente, estavam os 
secretários do MinC.  Para eles era novidade o problema da dança com a legislação.   
- Sobre o Cref/Confef, tudo era novidade para a mediadora e para o próprio MinC. O 
circo vem apoiando a dança nessa questão, pois está havendo um boom de escolas de 
circo e eles estão com receio da questão do Cref/Confef. O Confef agora está querendo 
fiscalizar o turismo de aventura.   
- Sobre livro e literatura houve um representante da Biblioteca Nacional na reunião. 
- Na questão da tributação, o livro conseguiu desonerar a produção – foi um acordo 
entre MinC e Ministério da Fazenda, num percentual que retornaria para o fundo do 
livro, mas o fundo ainda não havia sido criado.  Os editores estão economizando, mas 
os artistas ainda não estão recebendo.  Foi perguntado como o livro foi desonerado e as 
outras áreas não, pois a dança também quer ser desonerada.  Disseram que existe essa 
possibilidade, mas ainda não se sabe como, ainda não se tem nada.  É um assunto 
comum a todos, é preciso pressionar. 
- Não houve resultado para a desoneração da micro e pequena empresa. 
- Outro assunto comum foi a questão previdenciária, com o Cultura-Prev. O Culturaprev 
é mais vantajoso do que recolher como autônomo.  É preciso levantar essa bandeira 
como problema de todos.   
- Sobre a lei 6.533, Aluisio Cherobim, da CSTeatro, participou da criação dessa lei e 
trabalha no sentido de fortalecê-la.  Parece que no Brasil está se achando que a dança 
está contra o teatro, contra a lei.  Na verdade a 6.533 não serve pra ninguém, como disse 
a Marcia Jovita, delegada regional do trabalho presente na reunião da CSDança no ano 
passado. O que eles querem é terminar a questão dos direitos conexos, no entanto, 
quando a lei vai pra o Congresso para ser modificada fica exposta a grandes lobbies. 
Não queremos modificar a 6.533, nem o anexo, o que queremos é mobilizar a dança no 
país e discutir a questão, discutir a minuta que nós já temos. 
- A posição do Sated era contra uma lei para a dança. Os Sateds e Conateds não estão 
ouvindo a classe.  Foi colocado que a dança não tem força suficiente para um sindicato 
próprio. O discurso é que poderia haver uma divisão de forças, e não é isso que 
queremos, temos que lutar contra essa idéia. 
- Ainda se deve discutir com os profissionais de dança para criar uma Câmara 
Interministerial com o Ministério do Trabalho e, paralelamente, continuar discutindo 
com a sociedade. 
- O Conated entregou um documento ao ministro Gilberto Gil solicitando que todas as 
discussões do MinC sobre a legislação trabalhista deveriam passar por eles. E foi 
acatado pelo ministro.  
- Deve-se tentar também a desoneração da produção cultural como um todo. 
 
Discussão 
 
Houve uma discussão/mal entendido em relação à entrega do documento pelo Conated 
ao ministro Gilberto Gil, pois alguns participantes acharam que isso poderia tirar a 
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legitimidade da CSDança na discussão das questões trabalhistas. 
 
Marcos Moraes esclareceu que qualquer entidade que entregar documento à Funarte 
será recebida. O que não significa a posição do Ministério sobre o tema. O documento 
do Conated foi fornecido ao GTE de Trabalho e tributação em sua reunião passada. 
 
Vitor Ortiz esclareceu que o documento foi encaminhado por Lourdes para a Funarte, 
recebido e enviado para a Secretaria de Políticas Culturais. O referido documento trata 
de várias coisas, entre elas, uma solicitação ao MinC, de que o posicionamento do 
Conated seja considerado ao se abordar assuntos trabalhistas. O MinC não tem 
autonomia para definir a posição do governo sobre a questão trabalhista.  Ele pode 
recomendar mas tudo será decidido no âmbito do Ministério do Trabalho, assim o 
Conated tem que ser sempre ouvido, pois o MinC não pode assumir uma questão sem 
que se ouça a organização sindical.  O governo é vitima constante da pressão de vários 
grupos no âmbito da legislação trabalhista e precisa estar amparado pelas instâncias 
legais para tocar nas questões.  Isso não significa que a Câmara Setorial não seja ouvida.  
- Sobre a 6.533 Vitor Ortiz informou que as questões de cada área, embora estejam sob 
o guarda-chuva desta lei, são muito diferentes e divergentes entre si. Há uma 
determinação para que, por enquanto, não seja alterada a Lei 6.533, pois existem 
entendimentos consensuados não na mudança da lei, mas no quadro anexo e também no 
registro profissional.  Informou ainda que o grupo do GTT acordou que a SPC iria 
buscar estudo para promover a mudança do quadro anexo da lei 6.533. 
 
Dulce Aquino disse que a lei é lixo da ditadura, juntando os interesses de defesa 
nacional com interesses internacionais. A Lei 6.533 não funciona para a dança, não é 
somente o anexo que não funciona.  A dança não quer abrir nada, nem mexer em nada. 
A lei simplesmente não diz respeito à dança.   
 
Marcos Moraes disse que no GTE se chegou a um local de avanço que foi, em primeiro 
lugar, apontar a necessidade de estudos mais profundos para informar ao Ministério do 
Trabalho e aumentar a informação para a categoria da dança. A Funarte não vai fazer 
isso, pode sim apoiar ações, desde que partam de articulações nacionais. Considerou 
ainda que para uma discussão sobre os impostos da categoria deveria haver primeiro um 
consenso sobre o assunto. 
  
Marilia Rameh observou que apesar do caminho ser o diálogo com o Ministério de 
Trabalho, ele próprio não possui informação sobre a área da dança. Contou que numa 
reunião em Recife a Secretaria do Trabalho foi convidada, mas não houve nenhum 
representante da Delegacia Regional do Trabalho, pois não havia ninguém preparado 
para falar da 6.533. 
 
Marise Siqueira ressaltou que o RS fez em 2002 uma plenária com representação da 
dança, e em 2003 fez uma minuta da lei da dança. O Fórum Nacional de Dança - FND 
achou necessário discutir com o resto do país, e é isso que está sendo feito agora. A 
Dança tem a discussão de se o sindicato que existe a representa ou não. 
 
Rosa Coimbra afirmou a necessidade de discussão da lei para que esse tema avance e 
ressalta que o Conated não tem colaborado para desenvolver a discussão. O Fórum 
Nacional vai retomar a discussão nos dias 4 e 5/12, quando se reunirá em Salvador. 
 



 17 

Encaminhamento 
 
Realização de seminários e discussões para formalizar documentos e abaixo-assinados 
com posições claras da categoria sobre a lei da dança. Sobre isso Marília Rameh 
assinala a possibilidade de compartilhar o formato do seminário realizado em Recife 
para coletivos que tiverem o interesse em realizá-lo. 
 
 
RELATO DE VITOR ORTIZ SOBRE PROPOSTA DE RENOVAÇÃO DA 
CÂMARA SETORIAL DE DANÇA 
 
Pontos importantes 
 
- Como as Câmaras Setoriais estão baseadas num decreto, e como o trabalho já está 
muito consolidado, a tendência é não haver ruptura nesse processo. Apresentou a 
proposta de fechar o plano de trabalho para 2007 antes do final do ano, deixando tudo 
preparado para uma eventual mudança de interlocutores no MinC e na Funarte.  
- Em primeiro lugar, deve-se fazer uma avaliação das Câmaras Setoriais ao longo dos 
três anos de processo. Deve-se colocar a opinião daqueles que participaram, como foi e 
como o processo pode ser aperfeiçoado.   
- Ortiz acredita que é importante a noção do quanto foi difícil levar adiante as propostas 
das Câmaras Setoriais. Por exemplo, no caso do MEC/MinC, a partir  das diferentes 
maneiras de pensar nas duas instituições. 
- As estratégias de um país continental devem ser mais focadas para se conseguir as 
coisas. Por exemplo, a perseverança do teatro e da dança na busca de liberação da 
emenda (descontingenciamento) orçamentária para os Prêmios Klauss Vianna e Myriam 
Muniz. 
- Sobre a representatividade ainda existem varias questões: Os representantes continuam 
representativos? E a representatividade regional? Como minimizar a impossibilidade de 
se ter um representante de cada um dos 27 estados?  
- Uma questão fundamental relacionada à representatividade é a dificuldade do 
constante diálogo com a base, o que é compreensível, porque é uma atividade não 
remunerada – se fosse existiriam outros problemas.  Pagar os representantes pode 
comprometer a representatividade. 
- Há uma tentativa da Funarte para envolver cada vez mais as representações do MinC e 
Funarte nos debates das Câmaras Setoriais. Tenta-se ter uma pessoa em cada 
representação regional que tenha informações sobre as Câmaras Setoriais. 
 
A proposta propriamente dita 
 
- Dedicar seis meses para um processo de remobilização dos representantes das 
Câmaras Setoriais – eventuais mudanças dos representantes seriam em setembro. A 
partir das propostas vindas da base renovar e estabelecer um novo mandato até setembro 
de 2009. Enquanto isso, manter a composição atual até a renovação ser feita. 
- O processo de renovação: reuniões nos estados devem ser realizadas não 
necessariamente com acompanhamento do MinC. Mesmo assim a Funarte fará um 
esforço para participar de todas. Além disso, serão feitas duas rodadas de reunião em 
cada estado que tenha representatividade. 
- Sugere que essas reuniões sejam marcadas com, no mínimo, 15 dias de antecedência e 
sejam divulgadas publicamente no website do MinC/Funarte. 
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- Que a primeira dessas reuniões tenham como pauta a avaliação e o processo de 
renovação – não partir para trocar o representante na primeira reunião. A segunda seria 
para efetivamente escolher o representante. Essa segunda reunião teria sempre um 
representante do MinC e da Funarte. Sugere que a escolha tenha fé pública, para dar um 
mínimo de legitimidade ao processo, para que ele possa ser menos informal. A meta 
seria fazer nos 27 estados. A Funarte vai se empenhar nesse esforço. 
- Além dessas, deveriam ocorrer mais duas reuniões nas regiões. Em seis meses, quatro 
reuniões (duas no estado de origem e duas regionais), sempre tentando resolver o 
problema da representação regional. Deve-se tentar também um grupo intermediário em 
cada região. Mais duas reuniões ordinárias da Câmara Setorial de Dança no primeiro 
período (previsão para maio e julho) e mais duas de outubro a dezembro. O objetivo é 
recompor o tecido da Câmara Setorial para que ela se torne forte e representativa. 
Deve-se manter também as reuniões dos GTTs – abril e maio, duas reuniões, para 
consolidar os encaminhamentos. 
- É preciso pensar sobre a manutenção ou não do formato de especialistas convidados 
por áreas ou setores (indicação da Funarte ou outra sugestão). 
 
Debate 
 
Sigrid Nora sugeriu equilibrar com representantes do interior e das capitais. Equilibrar 
também os especialistas com outros gêneros da dança. Muitas vezes se consegue uma 
representação regional somente de alguns gêneros, então a questão do especialista pode 
ser uma forma de equilibrar os gêneros e também a questão de capital e interior. É uma 
carta na manga. 
 
Sofia Cavalcante colocou que as especialidades foram super importantes. Não devem 
ser retiradas. É preciso pensar as sub-câmaras e é preciso uma ação maior da Funarte 
dando um suporte logístico, pois falta fôlego. Disse que recebeu muitas reclamações e 
que é preciso se reavaliar o papel dos representantes perante as mobilizações. 
 
Dulce Aquino propôs a criação de sub-câmaras estaduais. 
 
Ernesto Gadelha sugeriu que os especialistas deveriam estar presentes não só nas 
reuniões relativas a suas especialidades, mas em todas, pois os temas são muito 
transversais.  
 
Lúcia Matos destacou que é a primeira vez que a dança está sendo ouvida de forma 
ativa dentro do MinC. A dança está começando a discutir, difundir e ser ouvida aos 
poucos nos estados. Está começando a sistematizar o pensar e o fazer da dança no país. 
Os GTTs são uma ação difícil mas produtiva – e gratificante. 
- Disse ainda que as pessoas reclamam como se os representantes fossem funcionários 
da Funarte, há uma confusão.  Ela não se sente satisfeita com a atuação da representação 
Regional do MinC em Recife e diz que nos coletivos sempre surge a reivindicação de  
uma representação do MinC em Salvador.   
- Disse que é preciso construir um processo de credibilidade da gestão, mostrar as 
ações.  Devem-se mostrar também, de uma forma prática, as discussões da Câmara que 
irão acontecer em 2007.  
- Considerou que há pessoas muito bem qualificadas na Câmara, mas que o 
envolvimento com as questões da Câmara pode ser desenvolvido. Observou que se 
sente representante de Salvador e não da Bahia, pois lá ainda não se conseguiu envolver 
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o interior do estado. Na Bahia há um apoio da Universidade Estadual para penetração 
no interior, mas não há bom respaldo do escritório do MinC de Recife.  
- Lembrou que a nomeação oficial dos representantes da Câmara Setorial de Dança é 
necessária. 
 
Marise Siqueira disse que o coletivo do RS é diferente dos outros, já funciona desde 
2001 como comissão permanente de dança, contempla muitas entidades e tem 
representação na capital e no interior.  Em 2005, em Porto Alegre, foi criada uma 
subcomissão dentro da comissão permanente.  
- Lembrou que há um grande movimento pela proliferação dos festivais competitivos. 
Deve-se tocar nessa ferida que todos sabem que existe. É importante ter um 
representante do movimento dos festivais para discutir a questão aqui na Câmara. É 
importante trazer representantes dos assuntos discutidos e não cortar cadeiras de 
representação. 
- Frisou que as representações do MinC podem ser muito importantes fornecendo o 
apoio logístico para as convocações. Considerou também a necessidade de capilarizar a 
estrutura da Câmara Setorial.  
 
Rosane Gonçalves sugeriu uma ação da Funarte oficializando representação nas 
Secretarias de Estado da Cultura. Talvez isso ajude na mobilização e logística. É 
favorável ao apoio formal dos escritórios regionais. Ressaltou que no Paraná o 
movimento começou com uma mobilização estadual que caiu, então criou-se um fórum 
municipal para, posteriormente, incluir de novo o estadual. É importante ouvir as 
pessoas que realmente produzem pois algumas categorias da dança não se sentem 
representadas. É importante pensar quais ações poderiam ser feitas para incluí-las. 
- Além disso, apontou que no Paraná se conseguiu uma lei para inibir as ações do 
Confef, mas que a mesma não é considerada. É importante pensar como essas leis 
podem ganhar peso. 
 
Rui Moreira disse que a representação de Minas foi feita pelos coletivos, que cobram 
dele. Ao mesmo tempo grupos do interior o têm convidado para falar sobre o 
movimento das Câmaras Setoriais. Sugere um consenso da Câmara sobre o perfil 
desejado, que possa ajudar a indicar os representantes. Os especialistas devem ser os 
tops das especialidades. Eles têm que dar condição de aprofundamento nas suas áreas. 
Os próximos também devem estar bem preparados. 
- Levantou as seguintes questões: desconhecimento da Câmara por parte das pessoas; 
necessidade de se estudar como se dá a capilaridade e o movimento da diversidade, que 
é muito intenso. Como se pode reavaliar e dar continuidade às ações da Câmara? 
 
Waldete Brito disse que em Belém o escritório regional ainda está sem espaço fixo e 
tem somente três funcionários, não há apoio nenhum.  Em nenhum momento houve 
reunião com a categoria artística.  Sugeriu que o MinC, via Funarte ou não, pudesse 
estar mais próximo da regional. Reforçou a necessidade de apoio das regionais aos 
representantes das Câmaras Setoriais.  E sugeriu a existência de um plano de ação para 
desenvolver essas parcerias. 
 
Rosa Coimbra destacou que os colegas de fora da Câmara não têm noção das conquistas 
dentro das instâncias do governo, é preciso mudar a cultura de pensamento: “ou tem 

dinheiro ou não interessa”. Diz que é necessária a divulgação dos avanços tanto para a 
categoria como para os gestores. O MinC e a Funarte têm a obrigação de divulgar a 
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função da Câmara Setorial, deixar claro quais os critérios para os representantes, os 
avanços, a mudança de pensamento. 
 
Sofia Cavalcante ressaltou que a representação do MinC em São Paulo é excelente. 
 
Dulce Aquino colocou que os coletivos devem decidir sua própria representação e que 
devemos ter apoio nos estados. É preciso um suporte, não pagamento, mas suporte de 
logística, administrativo.  Em uma reunião Mec/MinC 2003, na UFBA, ficou decidido 
que onde o MinC não tivesse representação as Universidades Federais, por serem 
órgãos federais, dariam suporte de espaço para que funcionassem representações do 
MinC. 
- Apontou que nesses três anos a dança está com uma presença importantíssima no 
processo democrático que estamos experimentando no país. A Câmara Setorial de dança 
foi uma grande conquista, apesar da questão das artes cênicas nos sindicatos.  Diz que 
se já é difícil reunir as pessoas da dança, imagina se fosse uma Câmara de artes cênicas.  
Parabeniza a sensibilidade de Grassi, Vitor, Antônio e a presença de Marcos, que 
apoiaram a reivindicação. 
- Observou que os interiores são diferentes em cada estado. O MinC tem que dar 
condições para que se façam viagens nos interiores, é necessário aprofundar e criar 
condições reais para que as vozes do interior apareçam e possam discutir e construir 
juntas. Sugere a criação de bolsas-trabalho para universitários que possam ajudar nesse 
processo. 
 
Vitor Ortiz apontou que a questão do apoio logístico talvez seja tão importante quanto a 
assessoria que cada coordenação tem para as Câmaras Setoriais. O maior problema seria 
o respaldo das regionais. A Funarte tem que tentar resolver isso no próximo período das 
Câmaras Setoriais.  
- A Câmara não é um órgão governamental, mesmo os representantes recebendo as 
cobranças que receberam. Ela é parte de uma estrutura montada pelo governo para 
participação da sociedade no setor cultural. Também não é um órgão de representação 
classista.  
- É preciso evitar as distorções como, por exemplo, na Câmara de Teatro, um GTE 
divulgar publicamente uma proposta sem que ela fosse dialogada com o governo. 
- Deve-se preservar a relação de franqueza que temos com a Câmara Setorial de Dança. 
Ela não é uma instância de representação unilateral. É um órgão consultivo que trabalha 
para ter conseqüências deliberativas. Lugar onde se dialoga, se formula e se pactua. 
-  O governo não é o único responsável pelo processo das Câmaras Setoriais. 
- Comprometeu-se a enviar a proposta apresentada anteriormente para todos e, ressaltou 
que o prazo para sugestões será no dia 4/12. 
- A Funarte vai lançar os Cadernos das Câmaras e também está fazendo o registro em 
vídeo. Ainda faz parte dos planos a publicação de um manual popular das Câmaras 
Setoriais. 
 
ESCOLHA DOS PARTICIPANTES DO FÓRUM FUNARTE CONDUTOS 
INTERNACIONAIS DA ARTE 
 
Pontos importantes para a escolha 
 
- Que os participantes dêem retorno para a Câmara; 
- Que tenha diferentes regiões do país participando; 
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- Que se fortaleça o diálogo a respeito da circulação no eixo sul-sul; 
- Que se traga a discussão sobre a importância da troca com os países onde haverá 
circulação e não apenas a exibição de espetáculos; 
- Que se cobre a presença do Ministério das Relações Exteriores nesse processo; 
- Que se levante uma questão que passou ao largo nas discussões da Câmara: os 
convênios internacionais na área de dança visando à formação.   
 
Os nomes escolhidos foram: Rui Moreira, Jacqueline Castro e Marta César. 
 
Sobre a questão dos convênios internacionais 
 
Marcos Moraes levantou a questão de que isso seria um novo passo: a criação de 
estruturas para fomentar o intercâmbio. Citou o exemplo do IBERCENA, que é uma 
proposta de vários países ibero americanos, de criação de um fundo para ações de 
intercâmbio. 
 
Dulce Aquino disse ter participado, no final de outubro, de uma reunião da Organização 

da Cúpula Latino Americana. Descobriu que existe um programa entre os países sul-
americanos para apoio a passagens internacionais. A reunião aconteceu em Brasília com 
a participação de representantes de vários paises. 
 
RELATO DO GTE DE TRABALHO 
 
Foi mostrado e explicado o quadro abaixo, que faz parte do relatório entregue a Funarte 
e realizada uma discussão sobre as informações do mesmo. 
 
Problemática Diretriz 
 
Situação conflitante 
resultante de distintos 
entendimentos sobre a 
legislação que trata das 
especificidades do 
profissional da dança. 

 
Promover ampla discussão 
entre o Ministério do 
Trabalho, Ministério da 
Cultura e Classe Artística 
sobre a lei 6.533-78, seu 
decreto e anexo. 
 

Falta de integração entre: 
Ministério do Trabalho, 
Ministério da Cultura e 
Classe da Dança. 

Desenvolver mecanismos 
de integração entre: 
Ministério do Trabalho, 
Ministério da Cultura e 
Classe da Dança. 
 

Ações 
 
Realizar estudo para 
revisão da lei 6.533-78, 
decreto e quadro anexo, ou 
criação de uma lei 
específica para a dança. 
 
Realizar um Seminário 
Nacional sobre as Questões 
Trabalhistas relativas à 
Dança. 
 
Criar comissão mista 
composta pelo poder 
público -  MTE e MinC - e 
Sociedade Civil – Classe 
da Dança. 
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RELATO DE MARILIA RAMEH SOBRE O GTE FOMENTO, 
FINANCIAMENTO E DIFUSÃO 
 
Pontos importantes: 
 
-  O relatório não foi concluído em nenhuma das duas reuniões do GTE. 
-  Houve uma tentativa de se concluir o trabalho após a reunião, mas não funcionou. 
-  Propôs que o referido GTE se reúna no dia seguinte, 14/11. 
-  Houve uma plenária para se discutir o texto de documento. 
 
Sofia Cavalcante comunicou que o teatro elaborou a proposta de uma lei federal de 
fomento que foi entregue pelo Movimento Arte Contra a Barbárie para o senado 
federal. Sugeriu a construção de uma proposta semelhante para a dança. Também disse 
que há um projeto encaminhado para utilização do Fundo Nacional de Cultura através 
de editais. 
 
Marilia Rameh destacou que no Fundo Estadual de Cultura de Pernambuco há um 
conselho deliberativo que consegue uma série de decretos e regimentos que regem os 
trabalhos dessa comissão.  
 
Sigrid Nora assinala a existência do FICART, uma forma de financiamento que existe 
legalmente, mas não na prática. 
 
Marcos Moraes explica que o Fundo Nacional de Cultura foi criado também para as 
ações de governo(aporte direto). A Lei Rouanet não é um fundo, mas sim um processo 
de renúncia fiscal. E o Ficart um sistema de financiamento reembolsável por aporte 
direto. 
 
Os trabalhos foram encerrados as 19h30. 
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DIA 14  
 
 
DISCUSSÃO A RESPEITO DO DOCUMENTO APRESENTANDO POR ELDER 
VIEIRA, PARA O PNC, SOBRE A ÁREA DE DANÇA 
 
 
Pontos Importantes 
 
- Consenso sobre a existência de um equívoco no documento do PNC, pois este ficou 
muito fragmentado, sendo composto por partes de documentos que não refletem um 
pensamento e dão margem a deduções. 
- Preocupação acerca do conceito “danças brasileiras”, que é bastante problemático. 
- Mobilização para que o trabalho da Câmara seja respeitado e que esta não apareça 
dizendo coisas que na verdade não disse.  
- Solicitação para que sejam seguidas as moções retiradas da CSDança e que sejam 
validados os documentos feitos pela Câmara até o momento. 
 - Foi proposta a redação de um documento, a partir dos documentos já elaborados na 
CSDança, onde esta se  reconheça e a redação de uma carta colocando formalmente a 
oposição da CSDança ao texto apresentado. 
- Solicitação para que os documentos usados como base para a redação do PNC (parte 
da Dança) tenham suas origens claramente identificadas. 
- A CSDança se opôs à possibilidade da equipe do PNC contratar um especialista para 
dar um histórico sobre a dança no Brasil, pois acha o prazo muito exíguo e a solicitação 
muito abrupta, podendo dar margem à mal entendidos e confusões. 
- Marcos Moraes assinala que a Coordenação de Dança dará seu parecer sobre o 
documento do PNC. 
 
Como encaminhamento da discussão Leonel Brum propôs a divisão da plenária em 4 
grupos: um para redigir a carta dirigida à equipe de redação do PNC com a posição da 
Câmara; outro, o grupo do GTE de Fomento, Financiamento e Difusão, para terminar o 
relatório; um grupo para discutir o que deve ser acrescentado ao texto-documento para o 
PNC e um quarto grupo para discutir o Edital Klauss Vianna. 
 
A parte da tarde foi constituída pela apresentação dos resultados dos grupos e discussão 
dos mesmos. O grupo que iria discutir o edital não teve tempo para discutir e irá mandar 
os resultados por email. 
 
Leitura da Carta ao Secretário de Políticas Culturais do MINC 
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Carta da Câmara Setorial de Dança para o PNC 
 
 

 

Rio de Janeiro, 14 de novembro de 2006. 

 
 
Exmo. Sr.  
Alfredo Manevy 
M.D. Secretario de Políticas Culturais do MINC 
 
Cc Sr. Elder Vieira 
M.D. Secretario Adjunto da SPC 
 
 
Prezado Secretário 
 
A Câmara Setorial de Dança, reunida nos dias 13 e 14 de novembro p.p., na Funarte, no 
Rio de Janeiro, após analisar a versão preliminar do documento entregue pelo Sr. Elder 
Vieira, intitulado “PNC – Avaliação dos subsídios sobre a Dança”, considera que o 
referido documento não reflete as proposições elaboradas e aprovadas pela Câmara 
pelas seguintes razões: 

 
a) Consideramos que existem equívocos conceituais, falta de coerência e coesão 

textual ocorridos pelo uso de fragmentos articulados de forma 
descontextualizada, retirados de documentos fornecidos pela Coordenação de 
Dança da Funarte (Dança, Conceituação e Diagnóstico e Sistematização das 

Propostas da Câmara Setorial de Dança);   
b) Consideramos inadequada a denominação “danças brasileiras”, já que esse 

termo não atende as diferentes configurações artísticas e manifestações culturais 
da dança; 

c) Consideramos inapropriada, neste momento, a indicação de outros especialistas 
da área para elaboração de notas técnicas ou formulações teóricas a serem 
inseridas no documento referente ao PNC, por entender que essa mudança de 
metodologia poderá acarretar um esfacelamento do atual documento, originado 
de uma ampla discussão e acordos coletivos, já que esses novos especialistas não 
participaram do processo proposto pelo MinC, ao longo de dois anos,  para a 
elaboração das diretrizes e metas da área. 

 
A partir do exposto, a Câmara Setorial de Dança, como órgão consultivo da Funarte, 
sugere que o referido documento seja substituído pelo documento e moções em anexo 
elaborados ao longo destes dois anos pela própria Câmara Setorial de Dança. 
 

 
Câmara Setorial de Dança 
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Documento da Câmara Setorial de Dança para o PNC 
 
CONCEITO 
 

O PNC deverá tratar dos processos e produtos relativos à dança, enquanto 
linguagem própria na área das artes, produzida no Brasil em suas diversas 
configurações artísticas e manifestações culturais.   
 
DIAGNÓSTICO 
 

Constata-se a dificuldade de se produzir um diagnóstico devido à 
insuficiência de dados e ausência de mapeamento sobre a ampla variedade da 
dança produzida e reproduzida no país.  Faltam dados sobre: o número de grupos 
e companhias e o tipo de dança que realizam; a quantidade de academias e escolas 
de dança; a produção acadêmica em dança; a pesquisa artística; a quantidade de 
público e o número de estréias; o número de sessões por cada espetáculo estreado; 
a quantidade de empregos gerados; o número de técnicos envolvidos; a 
disponibilidade de pautas em teatros para apresentações de dança; o espaço na 
mídia, sobretudo a eletrônica; a existência de resenhas e críticas; os recursos 
públicos e privados destinados à dança, entre outros. 
 

Nesse sentido, o trabalho realizado em 2005 / 2006 pela Câmara Setorial de 
Dança constitui-se num indicador das problemáticas, caminhos e ações para a 
construção de uma política pública voltada à área.  
 
 
DIRETRIZES E METAS 

 
A partir da análise crítica da diversidade das questões e desafios referentes ao 
setor, a Câmara Setorial de Dança elaborou um amplo conjunto de diretrizes e 
metas. 
 

Financiamento cultural 
 
Fomento e Circulação 
Diretrizes Metas 
 
Implantação de 
mecanismos de ação 
direta (a exemplo de 
editais) para o 
desenvolvimento dos 
eixos de pesquisa, 
circulação, produção e 
manutenção de artistas 
independentes, grupos 
e companhias de dança. 
 

 
Criar editais nas três esferas governamentais, abrangendo 
todos os estados da federação, voltados à pesquisa, produção, 
circulação e manutenção de artistas independentes, grupos e 
companhias.  
 
Prazo: quatro anos. 
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Criação de dotação 
orçamentária específica 
para a dança (recursos 
não contigenciáveis) 
nas três esferas, 
garantidos por lei. 
 

 
Implementar mecanismos democráticos e transparentes de 
acesso a recursos federais, estaduais e municipais garantindo 
a continuidade dos mesmos. 
 
Prazo: quatro anos. 
 

 
Desenvolvimento de 
estratégias de formação 
de público e circulação 
da produção da dança. 
 

 
Implementar programas públicos continuados de circulação, 
considerando a diversidade artística e cultural. 
 
Ampliar e dar continuidade ao Programa de Apoio a 
Festivais, Encontros, Seminários e Fóruns gerando um 
calendário regular. 
  
Simplificar e ampliar os mecanismos de concessão de 
passagens para a circulação no Brasil e no Exterior. 
 

 
Estabelecimento de 
mecanismos acessíveis 
de estímulo ao 
intercâmbio e à 
circulação 
internacional. 
 

 
Estabelecer uma política de intercâmbio internacional 
articulada pelo MinC, Ministério de Relações Exteriores, 
vinculadas (IPHAN, Funarte, Fundação Palmares, etc), 
instituições culturais, festivais, eventos, instituições 
acadêmicas, etc, no sentido de facilitar a participação de 
profissionais da área em eventos no exterior.  
 
Prazo: três anos. 
 

 

Dimensão econômica da cultura 
 
Legislação e Tributação 
Diretrizes Metas 
 
Promoção de ampla 
discussão entre o MTE, 
MinC e classe da dança 
sobre a legislação que 
regulamenta a 
atividade. 
 
Desenvolvimento de 
mecanismos de 
integração entre 
Ministério do 
Trabalho, Ministério 
da Cultura e Classe da 
Dança. 

 
Realizar estudo para revisão da lei 6.533/78, decreto e quadro 
anexo ou a criação de uma lei específica para a dança.  
 
Realizar um Seminário Nacional sobre as Questões 
Trabalhistas relativas à Dança.  
 
Criar comissão mista composta pelo poder público -  MTE e 
MinC- e Sociedade Civil – Classe da Dança. 
 
Prazo: um ano. 
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Adequação da 
estrutura tributária 
específica para a 
produção artística. 
 
 

 
Reformar a legislação tributária de forma a contemplar as 
especificidades da produção artística. 
Prazo de estudos e implantação da reforma: dois anos. 
 
Incluir a área da dança no regime do “Simples”.  
 

 

Gestão Pública da Cultura 
 
Diretrizes Metas 
 
Capacitação e 
aperfeiçoamento de 
profissionais para 
atender a área da 
dança. 
 

 
Criar programas de capacitação técnica de gestores e 
produtores para a área da dança.  
 
Garantir a presença de profissionais especializados em dança 
nas gestões federais, estaduais e municipais. 
 
Prazo: três anos 
 
 

 
Desenvolvimento de 
processos colaborativos 
entre as esferas federal, 
estadual e municipal 
para adoção de 
políticas 
complementares 
(referência ao SNC). 
 

 
Promover articulação entre as esferas federal, estadual e 
municipal no planejamento e gestão das políticas públicas 
para a dança através do SNC. 
 
Prazo: dois anos 

 
Implantação de 
mecanismos 
transparentes e 
acessíveis de 
acompanhamento da 
gestão pública. 
 

 
Ampliar e atualizar o sistema de acompanhamento das 
informações e dados relativos às ações, editais e recursos 
econômicos direcionados à área da dança, de forma a 
garantir a transparência e o acompanhamento dos processos 
em curso. 
 
 Prazo: um ano 
 

 

Dimensão simbólica da cultura 
 
Registro e Memória 
Diretrizes Metas 
 
Realização do 

 
Realizar pesquisa de campo e levantamento de dados sobre a 
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mapeamento da área da 
dança identificando a 
realidade estatística do 
setor com ampla 
disponibilização desses 
dados. 
 

produção de dança nos diversos estados. 

Criar bancos de dados para difusão em rede nacional e 
internacional da dança produzida no Brasil.   

Criar uma rede digital com o objetivo de difundir as 
informações/mapeamento sobre a dança no Brasil.  

Prazo: quatro anos 

 
Criação de uma política 
específica direcionada à 
memória e à difusão da 
dança. 
 
 
 

 
Implementar programas, por meio de editais para a 
publicação, o registro e a difusão em dança através de 
diversas mídias. 
 
Criar centros de referência e acervos, de acesso democrático, 
direcionados à preservação, memória, divulgação de 
pesquisas e informações na área da dança. 
 
Garantir a criação de, pelo menos, um centro de referência 
em cada região do país.  
 
Prazo: cinco anos 
 

 

Cultura e Educação 
 
Diretrizes Metas 
 
Garantia do acesso ao 
ensino da dança como 
linguagem artística 
desde a educação 
infantil até o ensino 
superior. 
 

 
Obrigatoriedade da inclusão do ensino da dança nos 
currículos da educação básica. 
 
Prazo: dois anos 
  
Contratação de docentes com graduação em licenciatura 
plena na área da dança para ministrar disciplinas específicas 
na educação básica. 
 
Contratação de profissionais de dança para desenvolver 
projetos artísticos específicos em diferentes instâncias 
educativas. 
 
Prazo: um ano 
 

 
Ampliação da oferta de 
cursos para a formação 
do profissional em 

 
Implementar em cada estado da federação e distrito federal 
pelo menos um curso técnico em dança de caráter público. 
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dança em nível técnico 
e superior. 
 

Implantar em cada estado pelo menos um curso de graduação 
em dança nas universidades e/ou faculdades públicas. 
 
Garantir recursos nas escolas e universidades públicas a fim 
de promover a excelência do ensino técnico e superior de 
dança; 
 
Prazo: Três anos.  
 

 
Integração dos 
programas do MinC e 
MEC, através da 
Câmara 
Interministerial, para 
implantação de ações 
que articulem a 
produção artística, 
cultural e educativa em 
dança. 
 

 
Criar e restabelecer programas de bolsas de estudo para 
aprimoramento de artistas e técnicos no Brasil e no exterior. 
 
Criar programas integrados de ações culturais e educativas 
entre MinC e MEC.  
 
Prazo: dois anos. 
 
 

 
Integração entre as 
instituições 
educacionais e 
culturais. 

 
Criar programas que promovam a permanente integração e 
troca de informações e conhecimentos entre as instituições 
educacionais e culturais, com o desenvolvimento de políticas 
que estimulem a formação do público em geral. 
 

 
TEXTOS DAS MOÇÕES 
 

A Câmara Setorial de Dança, órgão consultivo da Funarte/MinC, reconhecendo 
a conquista que a Dança obteve no ano de 2005 ao ser considerada pelo Ministério da 
Cultura Área Autônoma de Conhecimento, com linguagem artística específica, ao final 
dos trabalhos realizados no ano de 2005,  

 
RECOMENDA 
 

• Que todas as instâncias públicas ou privadas, em todas as esferas da Federação, 
evitem o uso da nomenclatura ARTES CÊNICAS, como expressão generalizadora 
de áreas distintas como Teatro, Dança, Circo e Ópera. 

• Que os cursos de Graduação e Pós-Graduação em Dança estejam vinculados à área 
de Arte.  

• Às Universidades Federais e Estaduais a criação de cursos de Dança para ampliar a 
formação acadêmica em Dança. 

• Seja implementada a Dança como disciplina de Arte nas Redes Estaduais e 
Municipais de Ensino, conforme previsto no artigo 26, parágrafo 2º da Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação (LDB 9394/96), com atuação dos licenciados em 
dança, através da realização de concursos públicos específicos para a área. 
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• O poder público nas esferas federal, estadual e municipal considerem as diretrizes 
elaboradas pela Câmara Setorial de Dança da Funarte/MinC elemento norteador 
para a formulação de políticas públicas para a Área de Dança. 

• Os coletivos da sociedade civil, com atuações específicas na área de Dança, sejam 
reconhecidos como interlocutores na discussão e consolidação de políticas públicas 
para a Área. 

• Em cada estado da Federação e Distrito Federal seja implementado pelo menos um 
curso público profissionalizante em Dança de nível técnico. 

• Seja garantida a permanência de programas públicos de incentivo à Dança nas 
esferas governamentais - federal, estadual e municipal, que configurem uma política 
de Estado para a área. 

• Cargos e funções relacionados à área da Dança na gestão pública, sejam ocupados 
por especialistas da própria área. 

• Os acervos públicos da área da Dança sejam protegidos, conservados, difundidos e 
ampliados através de programas específicos. 

• As Universidades que oferecem Cursos de Dança apliquem o dispositivo presente 
no parágrafo 2º do artigo 47 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB 
9394/96), para fins de aceleração curricular de profissionais com comprovada 
competência na área que estejam cursando a graduação. 

• As empresas públicas Estatais considerem para fins de investimentos na área 
cultural as diretrizes propostas pela Câmara Setorial de Dança da Funarte/MinC. 

• Os festivais de Dança, baseados em modelos competitivos para crianças e 
adolescentes, não recebam aporte de recursos públicos, diretos ou indiretos, devido 
à distorção da natureza artístico-educativa dessa atividade. 

• Os órgãos gestores da cultura das capitais, dos estados da Federação e de municípios 
com mais de duzentos mil habitantes tenham um setor ou coordenação responsável 
pela área de Dança. 

 
 

 
 


