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Esta publicação apresenta as metas do Plano Nacional de Cultura (PNC), 

aprovadas em dezembro de 2011.

O texto “O cenário da Cultura em 2020” faz uma leitura do conjunto 

de metas a partir das três dimensões da cultura – simbólica, cidadã e eco-

nômica –, da gestão das políticas culturais e da participação social. Neste 

momento, somos convidados a pensar sobre o resultado que o alcance das 

metas terá no futuro.

Após os textos iniciais, são apresentadas “As metas do Plano Nacional de 

Cultura”. Cada uma é exposta por meio de uma pequena introdução e das 

seguintes perguntas: “O que a meta pretende alterar?” e “O que é preciso 

para alcançar esta meta?”.

Na primeira, são apresentadas informações sobre o que acontece atu-

almente na área relacionada à meta e seu impacto. Já a segunda descreve 

algumas ações ou estratégias possíveis de serem feitas para cumpri-la.

Em “Como as metas são medidas” são descritas as fontes e a forma como 

se calcula cada meta. E na sequência, o leitor poderá encontrar respostas 

para as “Perguntas frequentes sobre o Plano Nacional de Cultura”. 

Ao final, é apresentada a Lei do Plano Nacional de Cultura na íntegra, 

com todas as suas diretrizes, estratégias e ações. Para auxiliar o leitor, a 

publicação também conta com um índice remissivo com termos e temas de 

interesse. 

Boa leitura!

Sobre esta publicação
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O Ministério da Cultura (MinC), por ocasião da III Conferência Nacional de 

Cultura 2013, apresenta à sociedade duas publicações que contribuem para 

o desenvolvimento do país ao promover a reflexão sobre o Plano Nacional de 

Cultura (PNC) e os planos territoriais – estaduais, municipais ou distrital – e 

setoriais – segmentos artísticos. Esses planos estabelecem princípios, objetivos, 

ações e metas para o desenvolvimento cultural de um território ou setor. 

O PNC, que faz parte do Sistema Nacional de Cultura (SNC), é o norte-

ador da política cultural nacional. Ele estabelece objetivos, diretrizes, ações 

e metas para dez anos (2010 a 2020), e foi construído com base em discus-

sões ocorridas nas conferências municipais, estaduais e nacionais de cultura 

e consolidadas no Conselho Nacional de Política Cultural (CNPC). Por isso, 

o PNC reflete anseios e demandas de todo o país, com respaldo do poder 

público e da sociedade civil. 

Os planos territoriais de cultura contemplam as necessidades regionais e 

locais e colaboram para que estados, municípios e distritos atinjam as metas 

do PNC. Ao aderir ao SNC, cada um desses entes federados deve elaborar 

um documento de planejamento para o período de dez anos. 

Os planos setoriais de cultura, por sua vez, devem expressar as especifici-

dades de cada setor para que sejam atendidas pelas políticas de cultura. Esta-

mos falando das particularidades da diversidade cultural, dos setores criativos 

e também de grupos culturais tradicionais, como afro-brasileiros e indígenas. 

Com as obras As metas do Plano Nacional de Cultura e Como fazer 

um plano de cultura, o intuito do MinC é estimular um debate entre os 

participantes da diversidade cultural brasileira: cidadãos, artistas, represen-

tantes de culturas tradicionais e populares, produtores, gestores culturais e 

consumidores da cultura. Um debate sobre instrumentos de planejamento 

Planos de cultura – componente para o desenvolvimento 

que permitam ampla participação social na elaboração e na execução de 

políticas públicas. 

Nesta terceira edição, apresentamos de forma didática a Lei n. 12.345/2010, 

que institui o PNC, e as 53 metas que orientam sua execução. Já o volume inti-

tulado Como fazer um plano de cultura é fruto do acúmulo das experiências e 

parcerias com instituições acadêmicas, municípios, estados, institutos e funda-

ções públicas e privadas que se dedicam ao tema da gestão cultural. 

Por se tratar de um tema novo, essa publicação não é definitiva, está em 

processo vivo, como é a cultura. Foi concebida, portanto, como um guia de 

orientação que tem o propósito de auxiliar os entes federados e os setores 

culturais a construírem e executarem seus planos decenais. Para explicar esse 

processo de forma clara, apresentamos o passo a passo de como elaborar um 

plano de cultura. Essas etapas foram desenvolvidas com base em metodo-

logias desenvolvidas para atender às necessidades de estados, municípios e 

setores culturais de forma didática. 

Após a leitura das duas publicações, esperamos que todos possam se 

apropriar dos processos e aplicá-los em suas localidades. Nosso trabalho está 

apenas começando, e todos os brasileiros fazem parte desse universo, tanto 

como beneficiários da política do PNC como parceiros na implementação e 

fiscalização das ações nele propostas.

Desejamos uma boa leitura!

Secretaria de Políticas Culturais 

Ministério da Cultura
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Meta 1: Sistema Nacional de Cultura institucionalizado e implementado, com 
100% das Unidades da Federação (UF) e 60% dos municípios com sistemas 
de cultura institucionalizados e implementados (p. 24)

Meta 2: 100% das Unidades da Federação (UF) e 60% dos municípios atuali-
zando o Sistema Nacional de Informações e Indicadores Culturais (SNIIC) (p. 26)

Meta 3: Cartografia da diversidade das expressões culturais em todo o terri-
tório brasileiro realizada (p. 28)

Meta 4: Política nacional de proteção e valorização dos conhecimentos e 
expressões das culturas populares e tradicionais implantada (p. 30)

Meta 5: Sistema Nacional de Patrimônio Cultural implantado, com 100% das 
Unidades da Federação (UF) e 60% dos municípios com legislação e política 
de patrimônio aprovadas (p. 34)

Meta 6: 50% dos povos e comunidades tradicionais e grupos de culturas 
populares que estiverem cadastrados no Sistema Nacional de Informações e 
Indicadores Culturais (p. 36) 

Meta 7: 100% dos segmentos culturais com cadeias produtivas da economia 
criativa mapeadas (p. 38)

Meta 8: 110 territórios criativos reconhecidos (p. 40)

Meta 9: 300 projetos de apoio à sustentabilidade econômica da produção 
cultural local (p. 42)

Meta 10: Aumento em 15% do impacto dos aspectos culturais na média 
nacional de competitividade dos destinos turísticos brasileiros (p. 44)

Meta 11: Aumento em 95% no emprego formal do setor cultural (p. 46)

Meta 12: 100% das escolas públicas de Educação Básica com a disciplina de 
Arte no currículo escolar regular com ênfase em cultura brasileira, linguagens 
artísticas e patrimônio cultural (p. 48)

Meta 13: 20 mil professores de Arte de escolas públicas com formação con-
tinuada (p. 50)

Lista das metas do Plano Nacional de Cultura 
Meta 14: 100 mil escolas públicas de Educação Básica desenvolvendo per-
manentemente atividades de Arte e Cultura (p. 52)

Meta 15: Aumento em 150% de cursos técnicos, habilitados pelo Ministério 
da Educação (MEC), no campo da Arte e Cultura com proporcional aumento 
de vagas (p. 56)

Meta 16: Aumento em 200% de vagas de graduação e pós-graduação nas 
áreas do conhecimento relacionadas às linguagens artísticas, patrimônio cul-
tural e demais áreas da cultura, com aumento proporcional do número de 
bolsas (p. 58)

Meta 17: 20 mil trabalhadores da cultura com saberes reconhecidos e certi-
ficados pelo Ministério da Educação (MEC) (p. 60)

Meta 18: Aumento em  100% no total de pessoas qualificadas anualmente 
em cursos, oficinas, fóruns e seminários com conteúdo de gestão cultural, 
linguagens artísticas, patrimônio cultural e demais áreas da cultura (p. 62)

Meta 19: Aumento em 100% no total de pessoas beneficiadas anualmente 
por ações de fomento à pesquisa, formação, produção e difusão do conhe-
cimento (p. 64)

Meta 20: Média de 4 livros lidos fora do aprendizado formal por ano, por 
cada brasileiro (p. 66)

Meta 21: 150 filmes brasileiros de longa-metragem lançados ao ano em salas 
de cinema (p. 68)

Meta 22: Aumento em 30% no número de municípios brasileiros com gru-
pos em atividade nas áreas de teatro, dança, circo, música, artes visuais, 
literatura e artesanato (p. 70)

Meta 23: 15 mil Pontos de Cultura em funcionamento, compartilhados entre 
o governo federal, as Unidades da Federação (UF) e os municípios integran-
tes do Sistema Nacional de Cultura (SNC) (p. 74)

Meta 24: 60% dos municípios de cada macrorregião do país com produção 
e circulação de espetáculos e atividades artísticas e culturais fomentados com 
recursos públicos federais (p. 76)

Meta 25: Aumento em 70% nas atividades de difusão cultural em intercâm-
bio nacional e internacional (p. 78)
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Meta 26: 12 milhões de trabalhadores beneficiados pelo Programa de Cul-
tura do Trabalhador (Vale Cultura) (p. 80)

Meta 27: 27% de participação dos filmes brasileiros na quantidade de bilhe-
tes vendidos nas salas de cinema (p. 82)

Meta 28: Aumento em 60% no número de pessoas que frequentam museu, 
centro cultural, cinema, espetáculos de teatro, circo, dança e música (p. 84)

Meta 29: 100% de bibliotecas públicas, museus, cinemas, teatros, arquivos 
públicos e centros culturais atendendo aos requisitos legais de acessibilidade 
e desenvolvendo ações de promoção da fruição cultural por parte das pes-
soas com deficiência (p. 86)

Meta 30: 37% dos municípios brasileiros com cineclube (p. 88)

Meta 31: Municípios brasileiros com algum tipo de instituição ou equipa-
mento cultural, entre museu, teatro ou sala de espetáculo, arquivo público 
ou centro de documentação, cinema e centro cultural (p. 90)

Meta 32: 100% dos municípios brasileiros com ao menos uma biblioteca 
pública em funcionamento (p. 94)

Meta 33: 1.000 espaços culturais integrados a esporte e lazer em funciona-
mento (p. 96)

Meta 34: 50% de bibliotecas públicas e museus modernizados (p. 98)

Meta 35: Gestores capacitados em 100% das instituições e equipamentos 
culturais apoiados pelo Ministério da Cultura (p. 100)

Meta 36: Gestores de cultura e conselheiros capacitados em cursos promo-
vidos ou certificados pelo Ministério da Cultura em 100% das Unidades 
da Federação (UF) e 30% dos municípios, dentre os quais, 100% dos que 
possuem mais de 100 mil habitantes (p. 102)

Meta 37: 100% das Unidades da Federação (UF)  e 20% dos municípios, 
sendo 100% das capitais e 100% dos municípios com mais de 500 mil  ha-
bitantes, com secretarias de cultura exclusivas instaladas (p. 104)

Meta 38: Instituição pública federal de promoção e regulação de direitos 
autorais implantada (p. 106)

Meta 39: Sistema unificado de registro público de obras intelectuais protegi-
das pelo direito de autor implantado (p. 108)

Meta 40: Disponibilização na internet de conteúdos, que estejam em domí-
nio público ou licenciados (p. 110)

Meta 41: 100% de bibliotecas públicas e 70% de museus e arquivos dispo-
nibilizando informações sobre seu acervo no SNIIC (p. 114)

Meta 42: Política para acesso a equipamentos tecnológicos sem similares 
nacionais formulada (p. 116)

Meta 43: 100% das Unidades da Federação (UF) com um núcleo de produ-
ção digital audiovisual e um núcleo de arte tecnológica e inovação (p. 118)

Meta 44: Participação da produção audiovisual independente brasileira na 
programação dos canais de televisão, na seguinte proporção: 25% nos canais 
da TV aberta; 20% nos canais da TV por assinatura (p. 120)

Meta 45: 450 grupos, comunidades ou coletivos beneficiados com ações de 
Comunicação para a Cultura (p. 122)

Meta 46: 100% dos setores representados no Conselho Nacional de Política 
Cultural (CNPC) com colegiados instalados e planos setoriais elaborados e 
implementados (p. 124)

Meta 47: 100% dos planos setoriais com representação no Conselho Nacio-
nal de Política Cultural (CNPC) com diretrizes, ações e metas voltadas para 
infância e juventude (p. 126)

Meta 48: Plataforma de governança colaborativa implementada como instru-
mento de participação social com 100 mil usuários cadastrados, observada a 
distribuição da população nas macrorregiões do país (p. 128)

Meta 49: Conferências Nacionais de Cultura realizadas em 2013 e 2017, 
com ampla participação social e envolvimento de 100% das Unidades da 
Federação (UF) e 100% dos municípios que aderiram ao Sistema Nacional 
de Cultura (SNC) (p. 130)

Meta 50: 10% do Fundo Social do Pré-Sal para a cultura (p. 132)

Meta 51: Aumento de 37% acima do PIB, dos recursos públicos federais para 
a cultura (p. 134)

Meta 52: Aumento de 18,5% acima do PIB da renúncia fiscal do governo 
federal para incentivo à cultura (p. 136)

Meta 53: 4,5% de participação do setor cultural brasileiro no Produto Inter-
no Bruto (PIB) (p. 138)
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Imaginar o cenário da Cultura em 2020 é pensar que até lá o povo bra-

sileiro terá maior acesso à cultura e que o país responderá criativamente 

aos desafios da cultura de nosso tempo. A expressão dessas mudanças será 

visível na realização das 53 metas do Plano Nacional de Cultura. 

Até 2020, as políticas culturais terão passado por diversas transforma-

ções, a começar pelo pleno funcionamento de um novo modelo de gestão, 

o Sistema Nacional de Cultura. Esse sistema possibilitará a estados, Distrito 

Federal e cidades a promoção de políticas públicas conjuntas, participativas 

e duradouras. Ele contará com recursos do Fundo Nacional de Cultura que 

serão repassados a fundos municipais e estaduais. 

Também serão desenvolvidas políticas para fortalecer a relação entre a 

cultura e áreas como a educação, a comunicação social, o meio ambiente, o 

turismo, a ciência e tecnologia e o esporte.

As metas refletem uma concepção de cultura que tem norteado as po-

líticas, os programas, as ações e os projetos desenvolvidos pelo Ministério 

da Cultura (MinC). Essa concepção compreende uma perspectiva ampliada 

da cultura, na qual se articulam três dimensões: a simbólica, a cidadã e a 

econômica. 

Todas essas dimensões somente se realizarão plenamente com uma mu-

dança na forma de gestão. A seguir, apresentamos o cenário que se deseja 

em 2020 para as três dimensões da cultura e para sua gestão.

O cenário da Cultura no Brasil em 2020
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Dimensão cidadã
A realização das políticas culturais relacionadas a esta dimensão fará 

com que, em 2020, os brasileiros participem mais da vida cultural, criando e 

tendo mais acesso a livros, espetáculos de dança, teatro e circo, exposições 

de artes visuais, filmes nacionais, apresentações musicais, expressões da 

cultura popular, acervos de museus, entre outros. A circulação da produ-

ção cultural estará mais bem distribuída pelas regiões e territórios do país. 

Haverá uma melhora significativa na 

infraestrutura cultural dos municípios 

brasileiros, que terão mais equipa-

mentos e instituições culturais como 

teatros, cinemas, centros culturais, 

bibliotecas, museus e arquivos. Tais 

espaços estarão mais bem equipados, 

com gestores mais capacitados e qua-

lificados, com acessibilidade garantida 

a pessoas com deficiência. 

Estarão disponíveis em todos os 

estados do país núcleos de produção 

digital audiovisual e laboratórios que 

integram arte com tecnologia. A convergência digital permitirá um maior 

acesso aos conteúdos e acervos das instituições culturais e os canais de TV 

exibirão mais produção independente brasileira.

Com o alcance das metas, mais pessoas serão formadas em cursos téc-

nicos, de graduação e pós-graduação nas áreas da Cultura. A disciplina de 

Arte será oferecida em todas as escolas públicas, e os professores receberão 

capacitação contínua na área.

Portanto, em 2020, a livre circulação de bens culturais, os novos meios de 

difusão e fruição e a maior relação entre cultura e educação farão dos direitos 

culturais uma realidade conquistada.

O aspecto da cultura que a entende como 

um direito básico do cidadão. A Constituição 

Federal incluiu a cultura como mais um dos 

direitos sociais, ao lado da educação, saúde, 

trabalho, moradia e lazer. Assim, os direitos 

culturais devem ser garantidos com políticas 

que ampliem o acesso aos meios de produção, 

difusão e fruição dos bens e serviços de cultu-

ra. Também devem ser ampliados os mecanis-

mos de participação social, formação, relação 

da cultura com a educação e promoção da 

livre expressão e salvaguarda do patrimônio 

e da memória cultural.

O aspecto da cultura que considera que 

todos os seres humanos têm a capacidade 

de criar símbolos. Tais símbolos se expres-

sam em práticas culturais diversas, como nos 

idiomas, costumes, culinária, modos de ves-

tir, crenças, criações tecnológicas e arquite-

tônicas, e também nas linguagens artísticas 

(teatro, música, artes visuais, dança, literatu-

ra, circo, etc.). Assim, essa dimensão está re-

lacionada às necessidades e ao bem-estar do 

homem enquanto ser individual e coletivo. 

Dimensão simbólica
Na consolidação das políticas culturais relacionadas à dimensão 

simbólica, será mantido um olhar atento às linguagens artísticas 

(música, literatura, dança, artes plásticas, 

etc.), mas serão igualmente reconhecidas 

e valorizadas muitas outras possibilidades 

de criação simbólica, expressas em novas 

práticas artísticas e em modos de vida, 

saberes e fazeres, valores e identidades. 

Os saberes tradicionais estarão protegi-

dos e mestres e mestras poderão trans-

miti-los na escola, possibilitando, assim, 

uma nova experiência na educação. No 

mesmo sentido, estarão ampliados os 

meios para assegurar a promoção e o reconhecimento de culturas 

indígenas e de grupos afro-brasileiros.

Em 2020, mais cidades brasileiras terão grupos em atividade 

nas áreas de teatro, dança, circo, música, artes visuais, literatura e 

artesanato. Ao mesmo tempo, os Pontos de Cultura continuarão 

se expandindo por todas as regiões do país e haverá um mapa das 

múltiplas expressões da diversidade brasileira. 

Todo esse reconhecimento proporcionará o fortalecimento dos 

laços de identidade dos grupos sociais e o consequente aumento 

de sua autoestima. Ao mesmo tempo, contribuirá com a promoção 

da diversidade das expressões culturais em todo o território nacio-

nal e produzirá informações que permitirão aos formuladores de 

políticas públicas tomadas de decisão mais precisas.
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Gestão das políticas culturais e participação social
Em 2020, os gestores públicos da área da cultura estarão mais bem ca-

pacitados e qualificados para conhecer as necessidades da produção local, 

regional e nacional, gerenciar as demandas, planejar e estabelecer políticas, 

projetos e ações de desenvolvimento cultural. Para tanto, todos os estados 

da federação e as cidades com mais de 500 mil habitantes terão secretarias 

de cultura exclusivas instaladas.

Os processos de participação social na elaboração das políticas públicas 

contarão com ferramentas sociais na internet que permitirão um diálogo 

mais próximo entre a sociedade civil e os gestores públicos. Tais ferramentas 

concretizarão o conceito de governança colaborativa proposto para que a 

sociedade possa acompanhar e participar diretamente da realização do Pla-

no Nacional de Cultura e garantir a transparência pública com acesso livre 

às informações.

O Sistema Nacional de Informações e Indicadores Culturais (SNIIC) estará 

em pleno funcionamento e permitirá aos gestores, aos agentes culturais e à 

sociedade como um todo que acessem informações precisas sobre a cultura 

no país e na sua localidade. 

Até 2020, terão sido realizadas duas Conferências Nacionais de Cultura, 

com ampla participação social e envolvimento de todos os estados, Distrito 

Federal e cidades que tiverem aderido ao Sistema Nacional de Cultura (SNC). 

Durante a realização do Plano, os cidadãos poderão apontar suas expec-

tativas e encaminhar suas demandas. Mas o papel deles não terminará aí. Eles 

também deverão assumir corresponsabilidades nas tomadas de decisão, na 

implementação e avaliação de diretrizes, nos programas e nas ações culturais. 

A dimensão econômica
A cultura como lugar de inovação e expressão da criatividade brasilei-

ra fará parte do novo cenário de desenvolvimento econômico, socialmente 

justo e sustentável. Os recursos nessa área serão distribuídos de forma de-

mocrática, e atenderão às necessidades locais e regionais. Em 2020, muitos 

territórios criativos terão sido reconhecidos e a produção cultural local terá 

apoio para sua sustentabilidade econômica.

O turismo cultural será mais valori-

zado nos destinos turísticos. Com isso, 

haverá maior envolvimento econômi-

co das cadeias produtivas do artesana-

to e demais expressões culturais locais.

Até lá, a execução do Plano Nacio-

nal de Cultura terá apoiado de forma 

qualitativa o crescimento econômico 

brasileiro. Com o aumento dos recur-

sos públicos para a cultura, o setor 

cultural do Brasil terá alcançado participação de 4,5% do Produto Interno 

Bruto (PIB). A cultura será vista como fonte de oportunidades e de geração 

de emprego e renda. 

O aspecto da cultura como vetor econômico.  

Considera o potencial da cultura para gerar 

dividendos, produzir lucro, emprego e renda, 

assim como estimular a formação de cadeias 

produtivas que se relacionam às expressões 

culturais e à economia criativa. É por meio 

dessa dimensão que também se pode pensar 

o lugar da cultura no novo cenário de de-

senvolvimento econômico socialmente justo 

e sustentável.



As metas do  
Plano Nacional de Cultura
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O Sistema Nacional de Cultura (SNC) é o principal instrumento para que o 

Ministério da Cultura (MinC) possa desenvolver políticas culturais nos estados 

e nas cidades, com a participação da sociedade civil. O SNC tornará a gestão 

pública de cultura mais eficaz, planejada, participativa e fará melhor uso dos 

recursos públicos.

Para os estados e cidades interessados em aderir ao SNC, o primeiro passo é a 

assinatura e publicação do Acordo de Cooperação Federativa.

Em seguida, cada estado e cada cidade deverão construir seu sistema de cultura, 

por meio de leis estaduais e municipais. 

Os elementos obrigatórios dos sistemas de cultura municipais e estaduais são:

 secretaria de cultura ou órgão equivalente;

 conselho de política cultural;

 conferência de cultura;

 plano de cultura; e

 sistema de financiamento à cultura com existência obrigatória do fundo 

de cultura.

Além desses elementos, os estados e o Distrito Federal deverão ter uma comissão 

de negociação e pactuação entre gestores estaduais e municipais. 

Meta: Sistema Nacional de Cultura institucionalizado 
e implementado, com 100% das Unidades da 
Federação (UFs) e 60% dos municípios com sistemas 
de cultura institucionalizados e implementados

Ter sistemas de cultura em todos os estados e em 3.339 cidades do Brasil 
(60%), para tornar efetivo o Sistema Nacional de Cultura

O que a meta pretende alterar?
O que se pretende é que todos os 26 estados, o Distrito Federal e 3.339 cidades 

assinem e publiquem os acordos e também tornem efetivos seus sistemas de cultura.

A atualização de dados no Sistema Nacional de Informações e Indicadores Cul-

turais (SNIIC) tornará possível acompanhar a efetivação dos sistemas de cultura 

estaduais, do DF e municipais.

O que é preciso para alcançar esta meta?
É preciso que o artigo 216-A da Constituição Federal, que cria o SNC, seja regu-

lamentado. Ao mesmo tempo, será necessário dar continuidade aos programas de 

cooperação técnica com estados, Distrito Federal e cidades, que apoiam a elabora-

ção dos instrumentos do SNC (plano de cultura, conselho e fundo), assim como a 

capacitação dos gestores.
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Meta: 100% das Unidades da Federação (UFs) e 
60% dos municípios atualizando o Sistema Nacional 
de Informações e Indicadores Culturais (SNIIC)

Obter e divulgar informações atualizadas sobre a área cultural de todos 
os estados e de 3.339 cidades do Brasil (60%)

As informações atualizadas sobre cultura são importantes para o desenvolvi-

mento da política cultural no Brasil e contribuem para o acompanhamento do Plano 

Nacional de Cultura (PNC).

Reunir e divulgar informações da área cultural serão objetivos do Sistema Na-

cional de Informações e Indicadores de Cultura (SNIIC). É a primeira vez que se faz 

uma iniciativa como essa na área da Cultura. 

A atualização das informações será também de responsabilidade de estados e cida-

des que aderirem ao Sistema Nacional de Cultura (SNC), conforme explicado na Meta 1.

São objetivos do SNIIC: 

 manter uma plataforma de consulta que permita acompanhar ações e incenti-

var a pesquisa e a produção cultural;

 divulgar estatísticas, indicadores e outras informações sobre a demanda e a 

oferta de bens culturais (espetáculos, equipamentos, espaços, grupos, etc.);

 divulgar grupos, instituições, equipamentos, ações culturais e projetos de sus-

tentabilidade econômica da produção cultural local; 

 difundir documentos, acervos iconográficos, sonoros e audiovisuais, inventá-

rios, obras de autores brasileiros que estejam em domínio público ou licenciados;

 difundir ações de promoção da diversidade cultural e de formação e comuni-

cação para a cultura;

 integrar os cadastros nacionais do Sistema Brasileiro de Museus (SBM), Sistema 

Nacional do Patrimônio Cultural (SNPC), Sistema Nacional de Arquivos (Sinar) e 

Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas (SNBP). 

Por meio do SNIIC os cidadãos poderão acessar:

 o Mapa da Diversidade Cultural; 

 o Calendário Nacional de Eventos Culturais, com agendas periódicas ou fixas 

de festivais, bienais, feiras, fóruns e encontros em todo o país e abrangendo 

todos os segmentos culturais; 

 o acompanhamento da execução do PNC e de planos municipais e estaduais;

 outros serviços que poderão ser oferecidos pela sociedade, por meio da platafor-

ma pública na internet, que trabalhará no modelo de “dados abertos ao cidadão”.

O que a meta pretende alterar?
Quando passar a receber informações atualizadas sobre a área cultural de todos 

os estados e de 3.339 cidades, o SNIIC concretizará uma nova forma de coletar e 

organizar a informação sobre a cultura no Brasil. A partir de dados confiáveis e atu-

alizados, os gestores públicos de cultura poderão planejar melhor e tomar decisões 

sobre sua atuação nesse campo.

O que é preciso para alcançar esta meta?
É preciso implementar no SNIIC as soluções tecnológicas de coleta de informa-

ção, disponibilização de dados e divulgação do sistema. Com isso, será possível inte-

grar cadastros e dados de diversas fontes e produzir indicadores e novas aplicações 

para as informações. 

2
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Meta: Cartografia da diversidade das expressões 
culturais em todo o território brasileiro realizada

Produzir um mapa das expressões culturais e linguagens 
artísticas de todo o Brasil

O mapa pretende revelar a diversidade cultural em todo o território nacional, 

completando o que já existe de mapeamentos, estudos e pesquisas sobre a diversi-

dade cultural brasileira.

A cartografia da diversidade cultural brasileira deve abarcar as especificidades 

culturais de cada estado e todas as expressões do patrimônio artístico e cultural bra-

sileiro (material e imaterial). Isso significa que serão mapeadas tanto as expressões 

das linguagens artísticas (teatro, dança, circo, artes visuais, música, entre outras), 

como aquelas de grupos sociais representantes de vários segmentos de nossa diver-

sidade. Entre esses segmentos estão: povos de terreiro; povos indígenas; ciganos; 

culturas populares; imigrantes; Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais 

3

(LGBTs); mulheres; pessoas com deficiência ou transtornos psíquicos; mestres de 

saberes e fazeres tradicionais; crianças, jovens e idosos.

O levantamento cartográfico será constantemente atualizado no Sistema Nacio-

nal de Informações e Indicadores Culturais (SNIIC). 

Para a produção do mapa, considera-se diversidade cultural: 

 “a multiplicidade de formas pelas quais as culturas dos grupos e sociedades 

encontram sua expressão. Tais expressões são transmitidas entre e dentro dos 

grupos e sociedades. A diversidade cultural se manifesta não apenas nas variadas 

formas pelas quais se expressa, se enriquece e se transmite o patrimônio cultural 

da humanidade mediante a variedade das expressões culturais, mas também 

através dos diversos modos de criação, produção, difusão, distribuição e fruição 

das expressões culturais, quaisquer que sejam os meios e tecnologias emprega-

dos” (Convenção sobre a Proteção e Promoção da Diversidade das Expressões 

Culturais, Unesco, 2005). 

O que a meta pretende alterar?
O Ministério da Cultura (MinC) não possui os dados sistematizados sobre a di-

versidade das expressões culturais, dependendo assim de pesquisas e estudos que se 

limitam a determinados aspectos. Com o mapa, que reunirá no SNIIC informações de, 

ao menos, 70% das cidades de cada estado (num total de 3.896 cidades) será possível 

o planejamento de políticas culturais específicas para cada um dos setores. Além disso, 

o MinC passará a contar com um instrumento apropriado para acompanhar o impacto 

do Plano Nacional de Cultura (PNC) e dos planos setoriais e territoriais.

O que é preciso para alcançar esta meta?
É preciso fomentar a participação dos gestores públicos estaduais e municipais e 

de toda a sociedade para colaborarem com as informações sobre a diversidade cul-

tural. A integração de diversas pesquisas e cadastros no SNIIC também contribuirá 

com a formação de uma grande base de dados sobre a cultura no país.
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Até agosto de 2013, o Brasil e outros 131 países ratificaram ou aderiram a Conven-

ção sobre a Proteção e a Promoção da Diversidade das Expressões Culturais da Unesco.

De acordo com essa Convenção, nosso país tem obrigação de criar políticas e leis 

que protejam e promovam todas as expressões culturais, entre elas as populares e 

tradicionais. Isso significa garantir os direitos daqueles que detêm os conhecimentos 

e produzem as expressões dessas culturas. Também significa dar condições sociais e 

materiais para a transmissão desses saberes e fazeres.

Meta: Política nacional de proteção e valorização dos 
conhecimentos e expressões das culturas populares 
e tradicionais implantada

Ter leis que valorizem e protejam as culturas populares e tradicionais

Para consolidar a política nacional de proteção vigente será preciso criar ou atua-

lizar leis para:

 proteger tanto os conhecimentos e as expressões culturais tradicionais como 

os direitos coletivos das populações autoras e detentoras desses conhecimentos.

Há o caso, por exemplo, do uso de conhecimentos e expressões culturais tradi-

cionais para fins comerciais. Nessa situação, é preciso garantir que tal uso seja 

feito com autorização das populações que detêm esses conhecimentos, como, 

por exemplo, indígenas, quilombolas, ciganos, povos de terreiro e ribeirinhos; 

 trazer os conhecimentos e expressões culturais populares e tradicionais para 

dentro da escola. A escola precisa incluir as pessoas reconhecidas pela sua própria 

comunidade como portadoras de saberes e fazeres das tradições. Essas pessoas, 

mestres, mestras e praticantes, são a memória viva e afetiva de suas comunida-

des e das tradições transmitidas de geração em geração. Dar oportunidade para 

essas pessoas ensinarem na escola formal é uma maneira de valorizar a identi-

dade, ancestralidade e criatividade do povo brasileiro nos processos educativos.  

Isso também permite aos alunos vivenciar o aprendizado de tradição oral; 
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 providenciar auxílio financeiro para mestres e mestras dos saberes e fazeres das 

culturas populares e tradicionais. Assim como todos os cidadãos, pessoas reconhe-

cidas como mestres e mestras precisam ter boas condições de vida. Muitos mestres 

brasileiros, idosos e jovens, encontram-se em condições de pobreza e risco social. 

Aplicada a essas pessoas, a proteção social é uma das ações importantes de va-

lorização e salvaguarda das expressões e conhecimentos populares e tradicionais. 

O que a meta pretende alterar?
Hoje existem duas leis que contribuem para a valorização e proteção dos bens e 

dos produtores culturais populares e tradicionais. São elas o Registro de Bens Cultu-

rais de Natureza Imaterial como Patrimônio Cultural do Brasil e o Programa Nacional 

de Patrimônio Imaterial. No entanto, essas leis têm muitos limites e precisam ser 

complementadas por outras. 

O que se pretende é aprovar e regulamentar outras leis para: 

 proteger os conhecimentos e expressões culturais tradicionais que se revertam 

em benefícios aos povos e comunidades que os detenham; 

 introduzir na educação formal a transmissão de saberes e fazeres das culturas 

populares e tradicionais, com a participação direta dos mestres, mestras e demais 

praticantes; 

 conceder um benefício financeiro às pessoas reconhecidas como mestres da 

cultura popular e tradicional. O benefício dará a essas pessoas melhores condi-

ções para a produção e transmissão de seus saberes e fazeres. Também será uma 

forma eficiente de proteção a esses notórios detentores de saberes tradicionais 

significativos da diversidade cultural brasileira e da identidade nacional.

O que é preciso para alcançar esta meta?
Para a proteção dos conhecimentos e expressões culturais tradicionais, será ne-

cessário aprovar uma lei apropriada. Uma comissão formada por diversas áreas do 

Ministério da Cultura (MinC) está elaborando um Projeto de Lei nesse sentido. O 

passo seguinte será enviar esse Projeto de Lei à Casa Civil e ao Congresso Nacional. 

Para introduzir conhecimentos e expressões culturais populares e tradicionais na 

educação formal e conceder auxílio financeiro a mestres e mestras dos saberes e faze-

res dessas culturas, há dois projetos de lei em processo de aprovação pelo Congresso.

O primeiro projeto trata da “Política Nacional Griô”, para proteger e estimular 

a transmissão dos saberes e fazeres de tradição oral. O segundo projeto é o “Pro-

grama de Proteção e Promoção dos Mestres e Mestras dos Saberes e Fazeres das 

Culturas Populares”. Esse programa cria um benefício financeiro de pelo menos dois 

salários mínimos a pessoas que reconhecidamente representam a cultura brasileira 

tradicional. 

Além das leis citadas, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 

(Iphan) elaborou uma proposta para a criação do Benefício por Mérito Cultural, com 

base na demanda de mestres de capoeira. Essa proposta visa conceder benefício 

financeiro aos mestres reconhecidos da cultura popular com idade igual ou superior 

a 60 anos que se encontrem em situação de privação econômica. A criação desse 

benefício dependerá de um cadastramento, para calcular os custos dessa ação e 

identificar, com base na demanda de mestres de capoeira, as fontes dos recursos, 

considerando a pactuação com estados e cidades no âmbito do Sistema Nacional 

de Cultura (SNC).
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Para preservar o patrimônio cultural do Brasil é preciso estabelecer diálogos e 

articulações entre várias esferas de governo. 

O Sistema Nacional do Patrimônio Cultural (SNPC), que integra o Sistema 

 Nacional de Cultura (SNC), deve estabelecer uma nova forma de relação entre 

cidades, estados e o Governo Federal. 

O SNPC atuará para desenvolver uma política de preservação do patrimônio 

que regulamente princípios e regras para as ações de preservação, especialmente 

em dois aspectos:

 na coordenação das ações de preservação entre cidades, estados e Governo 

Federal;

 na criação de um sistema de financiamento que fortaleça as instituições, es-

truture o sistema e consolide as ações.

Para que cidades e estados se integrem ao SNPC, é preciso que aprovem leis e 

desenvolvam política de patrimônio.

Meta: Sistema Nacional de Patrimônio Cultural 
implantado, com 100% das Unidades da Federação 
(UFs) e 60% dos municípios com legislação e 
política de patrimônio aprovadas

Ter leis e políticas de patrimônio cultural aprovadas em todos os estados 
e em 3.339 cidades do Brasil (60%)

O que a meta pretende alterar?
Hoje, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) – órgão do 

Ministério da Cultura responsável por preservar o patrimônio cultural brasileiro – 

atua para ajudar a desenvolver políticas de preservação do patrimônio nas cidades. 

Quando for criado, o SNPC fará a articulação entre os sistemas locais de pre-

servação que já existam e o sistema nacional. O que se espera é que a atuação do 

SNPC incentive todos os estados, o Distrito Federal e pelo menos 3.339 cidades a 

terem leis e políticas de patrimônio cultural aprovadas e, com isso, possam ter ações 

coordenadas em todas as esferas, possibilitando uma melhor preservação do patri-

mônio cultural brasileiro. 

O que é preciso para alcançar esta meta?
É preciso incentivar a participação no SNPC por meio da assinatura de acordo 

de cooperação para que cidades e estados se mobilizem e, juntos, possam constituir 

ações de desenvolvimento de políticas de preservação de patrimônio.
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Existem hoje no Brasil aproximadamente 4,5 milhões de famílias que pertencem 

a 26 povos e comunidades tradicionais. Esses se reconhecem como culturalmente 

diferenciados, com formas próprias de organização social. De acordo com o Decreto 

nº 6.040/2007, são considerados povos e comunidades aqueles que ocupam e usam 

territórios e recursos naturais para sua reprodução cultural, social, religiosa, ancestral 

e econômica. Em sua vida cotidiana utilizam conhecimentos, inovações e práticas 

gerados e transmitidos pela tradição. 

Já os grupos de culturas populares estão presentes em todo o território nacio-

nal, possuem necessidades específicas e estão em constante transformação. A todo 

momento suas manifestações estão sendo retraduzidas e reapropriadas por seus 

próprios criadores. 

Meta: 50% dos povos e comunidades tradicionais 
e grupos de culturas populares que estiverem 
cadastrados no Sistema Nacional de Informações e 
Indicadores Culturais (SNIIC) atendidos por ações 
de promoção da diversidade cultural

Garantir que um número maior de povos e comunidades tradicionais 
e grupos de culturas populares sejam atendidos por ações públicas de 
promoção da diversidade cultural

O Mapa da Diversidade Cultural, como exposto na Meta 3, conterá informações 

sobre quem são e onde estão esses grupos. O que se pretende nesta meta é que 

o poder público promova ações efetivas para os atores mapeados. Esta meta tem 

relação também com a Meta 17.

O que a meta pretende alterar?
O Ministério da Cultura (MinC) promove diversas ações que beneficiam povos e 

comunidades tradicionais e grupos populares, tais como Pontos de Cultura, Pontos 

de Memória e Pontos de Cultura Indígena. Pretende-se multiplicar essas e outras 

ações que promovam as manifestações desses povos e grupos, como os Prêmios 

Culturas Ciganas, Culturas Populares e Culturas Indígenas. Espera-se ainda que a 

promoção da diversidade contribua para a sustentabilidade econômica e ambiental.

O que é preciso para alcançar esta meta?
É necessário ampliar os esforços conjuntos do Governo Federal, dos estados e 

das cidades, ao menos nas seguintes ações:

 implantação e modernização de bibliotecas em áreas quilombolas e indígenas; 

 criação de mais Pontos de Cultura, Pontos de Memória e Pontos de Cultura 

Indígena;

 instituição de prêmios estaduais e municipais nos moldes dos Prêmios Culturas 

Ciganas, Culturas Populares e Culturas Indígenas. 
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A economia criativa é um setor estratégico e dinâmico, tanto do ponto de vista eco-

nômico como social: suas atividades geram trabalho, emprego, renda e inclusão social.

A economia criativa é composta das atividades econômicas ligadas aos segmen-

tos definidos pela Unesco: patrimônio natural e cultural, espetáculos e celebrações, 

artes visuais e artesanato, livros e periódicos, audiovisual e mídias interativas e de-

sign e serviços criativos.

Cada segmento cultural tem uma ou mais cadeias produtivas, isto é, sequências 

de etapas de produção até que o produto esteja pronto e colocado à venda. As eta-

pas podem ser realizadas por diferentes agentes econômicos, sempre relacionados 

uns com os outros como elos de uma corrente. Quando se observam a economia e 

as cadeias produtivas, podem-se destacar as potencialidades dos segmentos cultu-

rais para ganhos econômicos e sociais.

Meta: 100% dos segmentos culturais com cadeias 
produtivas da economia criativa mapeadas

Mapear as cadeias produtivas de todos os segmentos da economia criativa

O que a meta pretende alterar?
O mapeamento das cadeias produtivas dará visibilidade às potencialidades dos 

segmentos na produção, na fruição e na circulação dos bens e serviços culturais, 

tangíveis e imateriais, gerando sustentabilidade econômica e ganhos sociais.

O que é preciso para alcançar esta meta?
É preciso ampliar os estudos e projetos para as cadeias produtivas de todos os 

segmentos citados, com base no que já vem sendo desenvolvido por outros órgãos, 

como Fundação Nacional do Índio (Funai), Ministério do Meio Ambiente (MMA), 

Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT), entre outros. 

A instalação do Observatório Brasileiro da Economia Criativa (Obec) possibilitará a 

produção e a difusão de pesquisas, dados e informações sobre a economia criativa dos 

26 estados e do Distrito Federal. Também estimulará o debate entre estudiosos, espe-

cialistas, agentes governamentais e representantes do setor cultural acerca do impacto 

da economia criativa na sociedade. O Observatório será o centro de convergência de 

uma rede de estudos e pesquisas representada pelos observatórios estaduais.
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Territórios criativos são bairros, cidades ou regiões que apresentam potenciais cul-

turais criativos capazes de promover o desenvolvimento integral e sustentável, aliando 

preservação e promoção de seus valores culturais e ambientais. 

Nos territórios criativos, podem existir diversas atividades ao mesmo tempo: desde 

indústrias culturais clássicas, como artes visuais, música e literatura, até outros setores, 

como propaganda, arquitetura, arqueologia e design. Como explicado na Meta 7, a 

economia criativa é um setor estratégico e dinâmico, tanto do ponto de vista econô-

mico como social: suas atividades geram trabalho, emprego, renda e inclusão social.

Reconhecer 110 territórios com requisitos que os qualifiquem  
como criativos

Meta: 110 territórios criativos reconhecidos

Um território será legitimado pelo Ministério da Cultura (MinC) como território 

criativo por meio de uma chancela (selo). Com isso, poderá ser criado um sistema de 

governança com a participação do poder público e da sociedade civil. A partir desse 

reconhecimento, o MinC repassará recursos para a formulação de planos de desen-

volvimento que tenham a economia criativa como estratégia.

O que a meta pretende alterar?
Espera-se o reconhecimento e a aprovação de pelo menos 110 territórios criati-

vos. As ações necessárias para cumprir esta meta incentivarão os territórios aprova-

dos a compartilhar em rede suas experiências, ideias e práticas para o desenvolvi-

mento cultural e socioeconômico. 

O que é preciso para alcançar esta meta?
Para alcançar esta meta é necessário que sejam feitas pactuações com os gover-

nos municipais e estaduais, as instituições acadêmicas, a sociedade civil, as entidades 

de representação patronal e laboral, entre outros, para a identificação e reconheci-

mento dos territórios criativos. 
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Os projetos de apoio previstos nesta meta deverão atuar junto às cadeias produ-

tivas das atividades culturais (ver Metas 7 e 8). Esses projetos devem se basear em: 

 levantamento de informações e dados da economia criativa; 

 articulação e estímulo ao fomento de empreendimentos criativos; 

 educação para competências criativas; 

 produção, circulação ou distribuição de bens e serviços criativos; 

 consumo ou fruição de bens e serviços criativos;

 criação ou adequação de marcos regulatórios para os setores criativos. 

O objetivo do apoio será ajudar a transformar projetos em empreendimentos nos 

segmentos culturais definidos pela Unesco: patrimônio natural e cultural, espetácu-

los e celebrações, artes visuais e artesanato, livros e periódicos, audiovisual e mídias 

interativas e design e serviços criativos.

O que a meta pretende alterar?
O desenvolvimento de 300 projetos de apoio à produção cultural local possi-

bilitará identificar potencialidades e vocações locais, destacando oportunidades de 

desenvolvimento local e regional por meio da economia da cultura.

Meta: 300 projetos de apoio à sustentabilidade 
econômica da produção cultural local

Desenvolver ao menos 300 projetos de apoio à sustentabilidade 
econômica da produção cultural local

O que é preciso para alcançar esta meta?
Implementar iniciativas como o Observatório da Economia Criativa, explicado 

na Meta 7, e instalar escritórios de apoio a empreendedores criativos em todos os 

estados brasileiros. Chamados de “Criativa Birô”, esses escritórios oferecem serviços 

de consultoria e assessoria técnica, além de atividades de formação a profissionais e 

empreendedores criativos. 

Também será necessário estabelecer parcerias com outras instituições, como o 

Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), o Banco Na-

cional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), o Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE), o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), 

entre outros.
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Meta: Aumento em 15% do impacto dos aspectos 
culturais na média nacional de competitividade dos 
destinos turísticos brasileiros

Aumentar o peso dos aspectos culturais no desenvolvimento do turismo 

As características culturais de uma cidade ou região são fundamentais para o 

desenvolvimento do turismo local. 

O Ministério do Turismo estabeleceu um Índice de Competitividade para avaliar 

os 65 principais destinos turísticos do Brasil. Essa avaliação atribui uma nota a 13 

dimensões, entre as quais a infraestrutura geral, o marketing e os aspectos culturais. 

A dimensão dos aspectos culturais abrange a produção cultural do destino as-

sociada ao turismo, a preservação do patrimônio histórico e cultural e a estrutura 

municipal para o apoio à cultura.

O que a meta pretende alterar?
Num período recente, os aspectos culturais das cidades têm ganhado força como 

atração nos principais destinos turísticos brasileiros. Mesmo assim, a nota desses as-

pectos ainda está em 55,9; numa escala que vai de 0 a 100. A partir de agora, o que 

se pretende é melhorar, nesses destinos, a produção cultural associada ao turismo, a 

preservação do patrimônio histórico e cultural e a estrutura municipal para o apoio 

à cultura. A melhoria deverá se refletir na nota dos aspectos culturais, com aumento 

de 15%, isto é, de 55,9 para 64,3.

O que é preciso para alcançar esta meta? 
Para alcançar a meta, é preciso que muitas entre as 740 cidades dos principais 

destinos turísticos do país organizem sua política cultural e sejam mais bem avaliadas 

nos aspectos culturais. Para isso, as cidades têm o apoio do Termo de Cooperação 

Técnica nº 7/2007 firmado entre os ministérios da Cultura e do Turismo. 

Vão receber notas melhores as cidades que conseguirem:

 criar política municipal de cultura;

 estruturar órgão da administração pública para gestão cultural;

 criar leis de incentivo à cultura; e

 instituir fundo municipal de cultura.

Algumas metas do PNC poderão contribuir para o alcance desta meta, entre 

elas: as Metas 31 e 34, de criação e modernização de equipamentos culturais; as 

Metas 35 e 36, de capacitação de gestores; a Meta 22, de aumento na quantidade 

de cidades com grupos artísticos; e a Meta 24, de circulação de espetáculos e ativi-

dades artísticas.
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Meta: Aumento em 95% no emprego  
formal do setor cultural

Grande parte dos trabalhadores da cultura não têm emprego formal, com regis-

tro em carteira ou mesmo outro tipo de contratação. 

Os trabalhadores da cultura podem ser artistas, técnicos, produtores e muitos ou-

tros. As atividades reconhecidas do setor cultural estão na lista da Relação Anual de 

Informações Sociais (RAIS) que é criada pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). 

Criar mais de 1,3 milhão de empregos formais no setor cultural

O que a meta pretende alterar? 
O que se pretende com esta meta é reduzir a informalidade do trabalho artístico. 

Em 2010 havia 1.445.926 trabalhadores do setor cultural empregados formalmente. 

O objetivo é que até 2020 mais de 1,3 milhão de trabalhadores do setor cultural 

tenham conquistado empregos formais. Desse modo, a meta será alcançada quando 

tivermos mais de 2,8 milhões de trabalhadores com direito e acesso aos benefícios 

sociais, como aposentadoria por idade, licença-maternidade, seguro por acidente 

de trabalho, pensão por morte e auxílio-reclusão. Os trabalhadores com empregos 

formais também terão ampliadas suas oportunidades profissionais. 

O que é preciso para alcançar esta meta? 
É necessário adequar as leis trabalhistas e previdenciárias à nova realidade brasi-

leira, de forma que se possibilite a formalização dos trabalhadores do setor cultural 

com iniciativas como a regulamentação de diversas profissões do setor e a redução 

dos encargos trabalhistas e previdenciários. 

Ao mesmo tempo, é preciso incentivar os empresários a contratar com carteira 

assinada – o que pode ser feito com a desburocratização e a redução de encargos 

que incidem sobre a folha de pagamento. Também é necessário promover cursos de 

certificação e criar a Previdência da Cultura.
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Meta: 100% das escolas públicas de Educação 
Básica com a disciplina de Arte no currículo 
escolar regular com ênfase em cultura brasileira, 
linguagens artísticas e patrimônio cultural

Desde 1996, a Arte é reconhecida, pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDB), como disciplina integrante do currículo das escolas e não apenas 

como uma atividade educativa. No entanto, apesar de essa lei ter tornado obrigató-

ria a disciplina de Arte, nem todas as escolas oferecem esse ensino aos seus alunos. 

A disciplina de Arte deve atender às orientações do documento Parâmetros Curri-

culares Nacionais de Arte, elaborado pelo Ministério da Educação (MEC). Deve tam-

bém dar ênfase aos conteúdos de cultura brasileira, linguagens artísticas e patrimônio 

cultural, incluindo, entre outros temas, a história indígena, afro-brasileira e africana.

Ter a disciplina de Arte em todas as escolas públicas do Ensino Básico

O que a meta pretende alterar? 
Em 2010, das 195.460 escolas públicas de Ensino Básico do Brasil, 136.822 

(70%) tinham a disciplina de Arte no currículo. Para transformar essa realidade e 

contribuir para a cidadania cultural e a qualidade de ensino, teremos ao menos mais 

58 mil escolas públicas do Ensino Básico com essa disciplina.

O que é preciso para alcançar esta meta?
Os ministérios da Cultura e da Educação firmaram em 2007 um acordo de co-

operação para atuarem em conjunto na realização da Política de Cultura para a 

Educação Básica. O objetivo dessa política é fazer da escola o grande espaço para 

circulação da cultura brasileira, acesso aos bens culturais e respeito à sua diversidade. 

Promover a qualidade do ensino de Arte requer também a melhoria das condi-

ções de infraestrutura das escolas, como auditório e salas especiais. O cumprimento 

desta meta depende também do alcance das Metas 13 e 16.
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Meta: 20 mil professores de Arte de escolas 
públicas com formação continuada

Desde quando se tornou obrigatória, em 1996, a disciplina de Arte tem apa-

recido cada vez mais nos currículos. No entanto, ainda há muito o que fazer para 

elevar a qualidade do ensino dessa disciplina, principalmente por meio da formação 

continuada dos professores. 

Mas o que é formação continuada do professor de Arte? É oferecer meios para 

que o professor possa aumentar seus conhecimentos pedagógicos e adquirir novos 

métodos e técnicas. Esses meios seriam: palestras, seminários, encontros, grupos de 

estudo, oficinas, cursos presenciais e a distância. 

Proporcionar aperfeiçoamento profissional a 20 mil professores de Arte 
do Ensino Médio em escolas públicas

A formação continuada também aproxima o professor dos bens culturais e da 

criação cultural. São experiências que mantêm viva a curiosidade e a criatividade do 

professor para que possa levá-las para a sala de aula. 

Os conteúdos da formação dos professores devem dar ênfase à cultura, às lin-

guagens artísticas e ao patrimônio cultural. Deverão ser incluídos, também, os temas 

dos saberes e fazeres das expressões culturais populares ou tradicionais. Além disso, é 

muito importante aproveitar os recursos dos bens e instituições culturais da localidades 

dos professores, como museus, memoriais, arquivos, entre outros.

O que a meta pretende alterar? 
Entre 2011 e 2020 será oferecida formação continuada a 20 mil professores que 

possuam licenciatura em Artes e que atuem no Ensino Médio das escolas públicas. 

Com isso, pretende-se valorizar o professor formado na área, melhorar a qualidade do 

ensino dessa disciplina e promover a diversidade cultural brasileira no âmbito escolar.

O que é preciso para alcançar esta meta? 
Desenvolver um programa de incentivo à formação continuada de professores 

de Artes que atuam nas escolas públicas. Por meio desse programa, os professores 

se apropriarão de conteúdos de arte e cultura brasileiras e sua diversidade como 

ferramentas para a melhoria do Ensino Básico. 

Esse programa de formação de professores conta com o apoio do acordo de 

cooperação firmado em 2007 entre os ministérios da Cultura e da Educação para 

atuarem em conjunto na realização da Política de Cultura para a Educação Básica. O 

objetivo dessa política é fazer da escola o grande espaço para circulação da cultura 

brasileira, acesso aos bens culturais e respeito à sua diversidade. 

O cumprimento desta meta depende, também, da efetivação da Meta 16, que 

garante uma ampliação dos cursos de licenciatura em Artes no país e consequente-

mente o aumento na quantidade de professores com formação na área. 



5352

14
Meta: 100 mil escolas públicas de Educação Básica 
desenvolvendo permanentemente atividades de 
arte e cultura

Oferecer atividades de arte e cultura em 100 mil escolas públicas de 
Ensino Básico em horário complementar ao turno escolar 

As atividades de arte e cultura são elementos fundamentais para garantir a 

melhoria na qualidade do ensino nas escolas públicas. Além disso, as atividades 

optativas contribuem para ampliar a permanência dos alunos nas escolas e assim 

promover a educação em tempo integral. Essas atividades podem ser relacionadas a 

todas as áreas, tais como arte e cultura, esporte e lazer, meio ambiente e educação 

econômica, entre outras. 

O Ministério da Cultura (MinC) está desenvolvendo um programa de atividades 

de arte e cultura dirigido às escolas públicas que oferecem o Ensino Básico. A am-

pliação de atividades optativas nas escolas é também um dos objetivos do Ministério 

da Educação (MEC) para melhorar o processo educativo, ampliar o espaço da escola 

e unir novos atores, práticas e conhecimentos na vivência escolar. 

O Plano Nacional de Educação (PNE 2011-2020) tem como uma de suas metas 

oferecer educação em tempo integral em 50% das escolas públicas de Educação Bá-

sica, por meio do programa Mais Educação. Esta meta trata de um trabalho conjunto 

do MinC e do MEC nesse programa para aumentar a oferta de atividades optativas 

de arte e cultura nas escolas.
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O que a meta pretende alterar? 
Implementar o programa Mais Cultura nas Escolas, iniciado em agosto de 

2013, nas escolas públicas que participam do programa de educação integral do 

MEC, chamado de programa Mais Educação.

O que é preciso para alcançar esta meta? 
É preciso efetivar o acordo de cooperação firmado entre os ministérios da Cultura 

e da Educação que estabelece diretrizes e critérios para a atuação conjunta dos dois 

ministérios na implementação da Política de Cultura para a Educação Básica. Esse 

acordo busca fazer da escola o grande espaço para circulação da cultura brasileira, 

acesso aos bens culturais e respeito à sua diversidade. Por meio desse acordo, será 

desenvolvido o programa de atividades de arte e cultura dirigido às escolas públicas 

de Ensino Básico. Essas atividades optativas serão oferecidas em horário comple-

mentar ao período das aulas. As principais ações específicas do MinC para realizar 

esta meta são: 

 programa Mais Cultura nas Escolas. Esta ação promoverá o encontro entre o 

projeto pedagógico de escolas públicas e experiências culturais e artísticas da 

comunidade local. A ação integra também agentes sociais culturais responsáveis 

pela melhoria da educação pública; 

 pesquisa, mapeamento e georreferenciamento. Essa ação visa contribuir para a 

elaboração de indicadores que articulem cultura e educação e para a definição do 

perfil territorial das áreas de influência das escolas públicas, avançando no con-

ceito de territórios educativos. Constituirá, também, uma rede de pesquisa-ação 

crítica e colaborativa, que abrangerá todo o território nacional. 



5756

15

Meta: Aumento em 150% de cursos técnicos, 
habilitados pelo Ministério da Educação (MEC),  
no campo da arte e cultura com proporcional 
aumento de vagas

Assim como em outras áreas, o setor cultural necessita de profissionais cada vez 

mais capacitados, com formação em cursos técnicos e profissionalizantes específi-

cos. O número de cursos técnicos na área cultural foi ampliado nos últimos anos. 

No entanto, essa oferta ainda não é suficiente para a diversidade das áreas do setor 

cultural, com suas especificidades e necessidades atuais.

O que a meta pretende alterar? 
Em 2011, o Governo Federal criou o Programa Nacional de Acesso ao Ensino 

Técnico e Emprego (Pronatec), com o objetivo de ampliar a oferta de cursos de edu-

cação profissional e tecnológica. Nesse contexto, o Ministério da Educação (MEC) 

reviu e atualizou o Catálogo Nacional de Cursos Técnicos (CNCT). Conforme a 

atualização do CNCT e os preceitos do Pronatec, para melhor monitorar esta meta, 

optou-se pela mudança no seu indicador. Passou a ser considerado somente o au-

mento no número de vagas ofertadas no eixo “Produção Cultural e Design”, e não 

o número de cursos oferecidos. Nesse mesmo ano foram oferecidas 1.712 novas 

vagas. A meta é ampliar essa oferta para 4.280 novas vagas anuais.

Ter 1.047 novos cursos técnicos em arte e cultura 

O que é preciso para alcançar esta meta? 
O MEC tem como objetivo expandir para todos os cidadãos a oferta do número 

de vagas em cursos técnicos e profissionalizantes, por meio do Programa Nacional 

de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec). Esse programa pretende criar 8 

milhões de vagas até 2014. Para alcançar esta meta, o Ministério da Cultura (MinC) 

deverá garantir 2% dessas vagas, no total de 160 mil, para a formação dos novos 

1.047 cursos nos campos de arte e cultura. 
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Meta: Aumento em 200% de vagas de graduação 
e pós-graduação nas áreas do conhecimento 
relacionadas às linguagens artísticas, patrimônio 
cultural e demais áreas da cultura, com aumento 
proporcional do número de bolsas

O mercado de trabalho brasileiro tem aberto cada vez mais espaço para especia-

listas em linguagens artísticas, patrimônio cultural e cultura. Para responder a essa 

demanda, é preciso que esses profissionais se qualifiquem e que sejam abertas vagas 

para formação de profissionais de nível de graduação (bacharelado e licenciatura) e 

de pós-graduação, em todas as regiões do Brasil. 

O país precisa, também, aumentar a quantidade de pesquisas na área da cultura e, 

para isso, é preciso um número expressivo de pesquisadores e de bolsas. 

Além dos cursos classificados pelo Ministério da Educação (MEC) nas áreas de 

arte e cultura, será preciso criar outros que atendam melhor a essa demanda. 

O que a meta pretende alterar? 
Em 2010, existiam 619.174 vagas de graduação e 24.549 vagas de pós-gradua-

ção em cursos das áreas do conhecimento relacionadas às linguagens artísticas, 

patrimônio cultural e demais áreas afins à cultura.  Com o cumprimento desta meta, 

as vagas e o número de bolsas nos cursos de graduação e pós-graduação devem 

triplicar. 

Triplicar as vagas e as bolsas de estudos de graduação e pós-graduação 
nas áreas de arte e cultura

O que é preciso para alcançar esta meta? 
É preciso desenvolver ações de incentivo à criação de novos cursos e novas vagas 

e de aumento da oferta de bolsas das agências públicas de apoio à pesquisa. Essas 

ações podem ser efetivadas no âmbito do acordo de cooperação firmado entre os 

ministérios da Cultura e da Educação, que estabelece diretrizes e critérios para a 

atuação conjunta dos dois ministérios.
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Meta: 20 mil trabalhadores da cultura com saberes 
reconhecidos e certificados pelo Ministério da 
Educação (MEC)

O programa Rede Certific, do Ministério da Educação (MEC), é uma das iniciati-

vas do Governo Federal para a certificação profissional dos trabalhadores brasileiros. 

Por meio desse programa, podem ser certificadas pessoas que têm conhecimentos 

muito específicos. 

Esses conhecimentos podem ser habilidades, atitudes e competências dos traba-

lhadores da cultura e independem da forma como foram adquiridos. 

Ao reconhecer a competência do conhecimento adquirido fora das escolas, a cer-

tificação profissional promove a produtividade e atua na inclusão social e profissio-

nal. Por exemplo, mestres da cultura popular e tradicional, como artesãos, rendeiras 

e tocadores de tambor, depois de certificados, poderão ser chamados a ensinar seus 

conhecimentos nas escolas. 

Reconhecer os saberes de 20 mil trabalhadores de todas as áreas da 
cultura e dar a eles certificação profissional

O que a meta pretende alterar? 
Até o momento, somente os trabalhadores da área de música podem receber 

reconhecimento e certificação profissional por meio da Rede Certific, do MEC. O 

que se pretende é reconhecer os saberes de 20 mil trabalhadores de todas as áreas 

da cultura e dar a eles certificação profissional por meio dessa rede. Entre esses 

trabalhadores estão artistas, mestres e mestras da cultura popular ou tradicional e 

detentores de saberes e fazeres de tradição oral.

O que é preciso para alcançar esta meta? 
Para que a Rede Certific, expanda o reconhecimento e a certificação profissional 

aos trabalhadores de todas as áreas da cultura, caberá ao Ministério da Cultura 

definir quais saberes deverão ser certificados, mapear onde se encontram estes pro-

fissionais e elaborar editais para a criação de perfis de certificação desses saberes, 

pelo programa Certific.
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Meta: Aumento em 100% no total de pessoas 
qualificadas anualmente em cursos, oficinas, fóruns 
e seminários com conteúdo de gestão cultural, 
linguagens artísticas, patrimônio cultural e demais 
áreas da cultura

Esta meta tem como objetivo qualificar artistas, profissionais da cultura e ges-

tores para a área cultural. Gestores são aqueles que participam da organização, do 

funcionamento e da gestão de instituições (museus, bibliotecas, centros culturais, 

etc.) e de associações culturais (grupos de teatro, dança, etc.). 

A capacitação em gestão cultural deve abordar temas que vão da elaboração 

de projetos à gestão de equipamentos culturais. Já os cursos de linguagens artís-

ticas, patrimônio cultural e demais áreas afins à cultura, trabalharão com técnicas 

e aplicações dos temas específicos das linguagens artísticas.

Dobrar o número de pessoas qualificadas em cursos, oficinas,  
fóruns e seminários na área cultural

O que a meta pretende alterar? 
A cada ano, 15 mil pessoas recebem qualificação do Ministério da Cultura 

(MinC) e de suas instituições vinculadas, por meio de cursos, oficinas, fóruns e se-

minários. O que se pretende é aumentar esse quadro e qualificar no mínimo 30 mil 

pessoas por ano. 

A formação de gestores, artistas, técnicos e indivíduos atuantes na área da cultu-

ra poderá proporcionar o aperfeiçoamento de técnicas e a profissionalização dessas 

pessoas. Além disso, promove condições para o aprimoramento dos serviços oferta-

dos e dos bens culturais produzidos. A qualificação das pessoas contribui ainda para 

a manutenção de instituições e espaços culturais.

O que é preciso para alcançar esta meta? 
Para atingir a média anual de 30 mil pessoas qualificadas prevista nessa meta, 

será preciso aumentar a oferta de cursos, oficinas, fóruns e seminários oferecidos 

pelo MinC, por meio de suas secretarias e instituições vinculadas. Também é dese-

jável que os estados e cidades participantes do Sistema Nacional de Cultura (SNC) 

comprometam-se em buscar ampliar suas ofertas.
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Meta: Aumento em 100% no total de pessoas 
beneficiadas anualmente por ações de fomento 
à pesquisa, formação, produção e difusão do 
conhecimento

O apoio à pesquisa acadêmica ou de linguagem torna possível desenvolver o 

conhecimento no campo da cultura, das linguagens artísticas e do patrimônio cultu-

ral. Entre as ações que podem incentivar a pesquisa estão o apoio para participação 

em congressos e outros encontros científicos, distribuição de bolsas e instituição de 

prêmios para pesquisa, residências artísticas e formação. 

Os conteúdos dessas pesquisas deverão estar disponíveis e seus resultados divul-

gados em sistemas de informação para toda a sociedade.

Dobrar o número de pessoas que recebem apoio para pesquisa  
nas áreas de cultura

O que a meta pretende alterar? 
Até 2010, a média anual de pessoas que recebiam apoio do Ministério da Cultura 

(MinC) e das suas instituições vinculadas para desenvolverem ou divulgarem pesquisas 

acadêmicas ou de linguagens artísticas era de 1.200 pessoas. O que se pretende é au-

mentar esse quadro para, no mínimo, 2.400 pessoas beneficiadas por ano. 

Desta forma espera-se um fortalecimento da reflexão sobre cultura e também 

das pesquisas de linguagens artísticas e de inovação no campo cultural. Outros 

resultados serão o aumento do intercâmbio de tecnologias, conhecimentos e a apro-

ximação entre as instituições de ensino superior e as comunidades.

O que é preciso para alcançar esta meta? 
Para apoiar anualmente 2.600 pesquisadores, como previsto nesta meta, serão 

reforçados os programas do MinC de concessão de bolsas, prêmios de pesquisas, 

residências artísticas e intercâmbio para formação. 

As ações desenvolvidas para o cumprimento desta meta são complementares 

àquelas realizadas pelo Ministério da Educação (MEC); pelo Ministério da Ciência, 

Tecnologia e Inovação (MCTI) e por outras instituições de apoio à pesquisa.
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A pesquisa “Retratos da leitura no Brasil”, realizada pelo Instituto Pró-Livro em 

2007, revela que a média anual de leitura da população brasileira, fora do que é 

solicitado pela escola, é de 1,3 livros. Esse é um número considerado baixo, em com-

paração com outros países. Nos Estados Unidos, por exemplo, em 2006, a média 

de leitura fora da escola era de 5,1 livros por ano. Na França, a média foi de 7 livros 

lidos, na Inglaterra 4,9 e na Colômbia 2,4.

Para alcançar esta meta será necessário um esforço do poder público para esti-

mular o hábito da leitura no país. As ações deverão ser feitas por vários ministérios, 

em parceria com estados, cidades e organizações da sociedade civil. 

O que a meta pretende alterar? 
Em 2007, cada brasileiro com mais de cinco anos lia em média 1,3 livros por ano, 

por iniciativa própria, fora da escola. 

Na pesquisa “Retratos da Leitura” a metodologia para calcular a média de livros 

lidos foi alterada. Antes a média de leitura era medida “por ano” e agora passou a ser 

medida “nos últimos três meses”. Segundo esta nova metodologia, a média de livros 

lidos fora da escola nos últimos 3 meses anteriores à pesquisa, realizada em 2008, foi 

de 1,05. Dessa forma, será necessário reformular o indicador da meta. 

Meta: Média de quatro livros lidos fora do 
aprendizado formal por ano, por cada brasileiro

Aumentar para quatro a média de livros que os brasileiros leem por ano, 
fora da escola

O que é preciso para alcançar esta meta? 
As principais ações a serem desenvolvidas para alcançar a meta são:

 criar bibliotecas em todas as cidades, com equipamentos, acervo e funcionários 

suficientes para mantê-las em funcionamento;

 capacitar pessoas para que atuem na democratização do acesso ao livro e for-

mação de leitores, por meio de visitas domiciliares, empréstimos de livros, rodas 

de leitura, contação de histórias, criação de clubes de leitura e saraus literários;

 apoiar novos espaços de leitura, tais como salas de leitura, bibliotecas circulan-

tes, bibliotecas comunitárias, acervos em hospitais e associações comunitárias. 


