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A qualidade da produção cinematográfica brasileira cresceu muito nos últimos 

anos e tem despertado interesse em todo o mundo. No entanto, ainda não encon-

trou espaço de exibição no mercado nacional. 

É preciso tornar essa produção acessível ao maior número de pessoas. Além de 

incentivar a realização de filmes de longa-metragem de produção ou coprodução bra-

sileira, é necessário estimular a exibição desses filmes no circuito comercial de cinema. 

Isso porque são nessas salas – localizadas em shoppings, centros culturais, etc. – que 

a maioria das pessoas vai assistir a filmes.

Meta: 150 filmes brasileiros de longa-metragem 
lançados ao ano em salas de cinema

Aumentar o número de filmes brasileiros nos cinemas

O que a meta pretende alterar? 
Em 2010, foram lançados 75 filmes brasileiros de longa-metragem no circuito 

comercial de cinema. A meta é dobrar esse número. 

O aumento no número de filmes nacionais lançados em salas comerciais de ci-

nema fomenta a indústria do audiovisual e amplia o impacto da circulação de bens 

culturais brasileiros no cinema.

O que é preciso para alcançar esta meta?
Além de aumentar o incentivo à produção cinematográfica nacional, o desafio 

é fazer essa produção circular de forma que se torne acessível ao maior número de 

pessoas, incentivando a distribuição, divulgação e os circuitos e espaços de exibição.

Isso em parte se cumprirá com a regulamentação da Lei nº 12.485/2010 (Lei da 

TV paga), que tem como principais objetivos aumentar a produção e a circulação 

de conteúdo audiovisual brasileiro e gerar emprego e renda, fortalecendo a cultura 

nacional.
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Meta: Aumento em 30% no número de  
municípios brasileiros com grupos em atividade 
nas áreas de teatro, dança, circo, música, artes 
visuais, literatura e artesanato

Ter mais cidades com grupos e coletivos artísticos locais 

É importante valorizar a existência de grupos e coletivos artísticos locais, pois 

são espaços privilegiados para a experimentação e inovação tanto amadora como 

profissional. Além disso, são lugares nos quais as manifestações artísticas podem ser 

divulgadas e a diversidade cultural, valorizada.

A meta tem como objetivo estimular a estruturação de grupos, com ou sem 

caráter comercial, estáveis (com pelo menos dois anos de atuação) ou que tenham 

CNPJ (sejam juridicamente constituídos).

A escolha por medir o número de cidades que tenham grupos ou coletivos ar-

tísticos se deu pela existência de uma pesquisa feita pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE). Trata-se do Suplemento de Cultura da Pesquisa de 

Informações Básicas Municipais (Munic), que realiza periodicamente essa medição 

nas cidades brasileiras.

Com o desenvolvimento do Sistema Nacional de Informações e Indicadores Cultu-

rais (SNIIC), será possível obter novos dados sobre a constituição e territorialização dos 

grupos artísticos, o que possibilitará, ao mesmo tempo, considerar novas categorias de 

grupos (como expressões das culturas populares, tradicionais e indígenas, por exemplo) 

e medir a quantidade de grupos existentes em cada cidade. Essas informações podem 

refletir de forma mais precisa a presença das mais diversas expressões culturais no Brasil.
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O que a meta pretende alterar? 
A expansão do número de cidades com grupos ou coletivos artísticos locais 

contribui para estimular a criação e a expressão cultural em toda a sua diversidade. 

A meta é aumentar em 30% o número de cidades com a presença de grupos e 

coletivos artísticos das áreas que hoje são medidas pela Munic-IBGE, conforme a 

tabela a seguir. 

Grupos ou coletivos artísticos em atividade

Área de atuação dos 
grupos ou coletivos

O que esta meta pretende alcançar

Teatro Aumentar de 1.833 (33%) para 2.383 (43%) o número de cidades 

que possuem grupos de teatro.

Dança Aumentar de 3.000 (54%) para 3.900 (70%) o número de 

cidades que possuem grupos de dança.

Circo Aumentar de 152 (3%) para 198 (4%) o número de cidades 

que possuem grupos de circo. 

Conjuntos musicais Aumentar de 2.397 (43%) para 3.116 (56%) o número de 

cidades que possuem conjuntos de músicos.

Orquestras Aumentar de 749 (13%) para 974 (17%) o número de cidades 

que possuem grupos de instrumentistas dirigidos por um regente. 

Corais Aumentar de 2.550 (46%) para 3.315 (60%) o número de 

cidades que possuem corais.

Bandas Aumentar de 3.358 (60%) para 4.365 (78%) o número de 

cidades que possuem bandas.

Artes visuais Aumentar de 2.267 (41%) para 2.947 (53%) o número 

de cidades que possuem grupos ou coletivos de artistas visuais.

Associações literárias Aumentar de 542 (10%) para 705 (13%) o número de 

cidades que possuem grupos ou coletivos literários.

Artesanato Aumentar de 3.736 (67%) para 4.857 (87%) o número 

de cidades que possuem grupos ou coletivos de artesãos.

O que é preciso para alcançar esta meta?
É possível ampliar o número de grupos ou coletivos estáveis por meio de apoio às 

pesquisas de linguagens artísticas (música, dança, artes visuais, teatro, entre outras) 

e da manutenção de grupos permanentes de criação. O aumento do número de 

Pontos de Cultura, associado ao Sistema Nacional de Cultura (SNC), também pode 

ajudar a ampliar a área de atuação desses grupos. 

Estados, cidades e organizações privadas também podem colaborar por meio 

de cessão de espaços desocupados, isenção de tributos e taxas e outras ações de 

fomento a esses grupos.
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Meta: 15 mil Pontos de Cultura em funcionamento, 
compartilhados entre o Governo Federal, as 
Unidades da Federação (UFs) e os municípios 
integrantes do Sistema Nacional de Cultura (SNC)

Ter 15 mil Pontos de Cultura em funcionamento

Pontos de Cultura são espaços que desenvolvem ações socioculturais, com o 

apoio do Ministério da Cultura (MinC). Em geral, esses espaços estão localizados em 

comunidades à margem dos circuitos culturais e artísticos convencionais.

Criado pelo programa Cultura Viva do MinC, o Ponto de Cultura tem como 

característica a gestão compartilhada entre poder público (municipal, estadual ou 

federal) e a comunidade. Como pode estar instalado em uma casa ou em um grande 

centro cultural, ele é o ponto de partida para outras iniciativas, que se multiplicam 

com novos agentes e parceiros quando se juntam às ações iniciais. Assim, é possível 

ampliar o espaço de atuação para a escola mais próxima, o salão da igreja, a sede 

da sociedade de amigos do bairro ou a garagem de algum voluntário. A ideia é que 

o Ponto seja o centro de uma teia que se espalha por toda a comunidade. 

Os Pontos de Cultura foram criados para estimular o acesso à cultura, promover 

a cidadania e valorizar as manifestações culturais locais. A comunidade se envolve 

e os cidadãos ficam mais motivados para criar, participar e reinterpretar a cultura.

O que a meta pretende alterar? 
De 2004 a 2010, o MinC apoiou a implementação de 3.109  Pontos de Cultura, 

em mais de mil cidades. Em 2010, existiam 3.452 Pontos de Cultura, em mais de 

mil cidades. Pretende-se, agora, ampliar essa rede para 15 mil Pontos em funcio-

namento. 

O que é preciso para alcançar esta meta?
O programa Cultura Viva, responsável pela criação de Pontos de Cultura, abran-

ge todos os estados do país. Isso permite que suas ações sejam descentralizadas e 

garantem a participação dos estados e das cidades. Para ampliar o número de Pon-

tos de Cultura, deve-se aumentar, também, a participação dos estados e das cidades 

em sua gestão e execução. Esse processo pode ser facilitado a partir do momento 

em que os entes federados aderirem ao Sistema Nacional de Cultura (SNC).
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A produção artística e cultural brasileira conta, em grande parte, com recursos 

públicos. Mas esses recursos ainda estão bastante concentrados em algumas regiões. 

É preciso, portanto, distribuí-los na produção e circulação de espetáculos e atividades 

artísticas das cidades de todas as regiões do Brasil: esse é o objetivo desta meta.

Projetos que se enquadram nesta meta são aqueles que envolvem festivais, mos-

tras, exposições, espetáculos e atividades de artes visuais, teatro, dança, circo, música 

e outras linguagens artísticas.

Podem ser também contemplados projetos ligados a festas populares, feiras, 

jornadas e mostras literárias, além daqueles relacionados à moda, ao design e ao 

artesanato, entre outras áreas.

 

Meta: 60% dos municípios de cada macrorregião 
do país com produção e circulação de espetáculos 
e atividades artísticas e culturais fomentados com 
recursos públicos federais

Ter, em cada região do Brasil, mais cidades que produzem ou recebem 
espetáculos e atividades artísticas financiados com recursos 
públicos federais

O que a meta pretende alterar? 
A meta é financiar espetáculos e atividades artísticas e culturais que sejam de-

senvolvidos em 3.339 cidades, de modo que possam ser contempladas 60% das 

cidades de cada região do Brasil. Esse fomento pode ser feito por meio dos recursos 

públicos federais que vem do Fundo Nacional de Cultura (FNC) e do orçamento 

direto do Ministério da Cultura e suas instituições vinculadas. 

O que é preciso para alcançar esta meta?
É necessário que os estados e as cidades integrem o Sistema Nacional de Cultura 

(SNC) para que mais projetos, em mais regiões, recebam recursos públicos federais.

Cabe ao Governo Federal revisar a Lei Federal de Incentivo à Cultura, também 

chamada Lei Rouanet. Essa revisão deve ser feita para que haja maior estímulo ao 

investimento em regiões menos atendidas e aumento dos recursos do Fundo Nacio-

nal de Cultura (FNC). A iniciativa privada (empresas e organizações, por exemplo) 

também tem papel importante nesse processo, pois pode investir, por meio dessa 

mesma lei, em produções culturais que tenham estratégias de inserção em todas as 

regiões do país.
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A cultura brasileira deve ser mais divulgada dentro e fora do país. Propiciar que 

artistas, técnicos, agentes e grupos artísticos e culturais possam viajar e mostrar seus 

trabalhos em outras regiões e em outros países é um dos focos do Plano Nacional de 

Cultura (PNC). Essas experiências, chamadas de intercâmbio, incluem apresentação 

de trabalhos artísticos, participação em feiras, mostras e eventos, publicação de 

autores brasileiros no exterior, entre outras atividades. 

Meta: Aumento em 70% nas atividades de difusão 
cultural em intercâmbio nacional e internacional

Aumentar o intercâmbio nacional e internacional de atividades que 
divulguem as manifestações culturais brasileiras

O que a meta pretende alterar? 
O intercâmbio aumenta a divulgação das expressões culturais e possibilita trocas 

de conhecimentos e técnicas entre as diferentes culturas. Atualmente, o Ministério 

da Cultura (MinC), a Fundação Nacional de Artes (Funarte) e a Fundação Biblioteca 

Nacional (FBN) apoiam, por ano, cerca de 550 atividades de difusão que envolvem 

artistas, técnicos ou grupos artísticos e culturais. A meta é aumentar para, no mí-

nimo, 935 atividades de intercâmbio apoiadas anualmente por estas instituições. 

O que é preciso para alcançar esta meta?
É preciso ampliar os recursos para editais que viabilizem passagens, diárias e bol-

sas para atividades de intercâmbio. Os estados e as cidades que aderirem ao Sistema 

Nacional de Cultura (SNC) podem, também, inserir um objetivo semelhante em seus 

planos de cultura, ampliando o impacto desta meta.
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O Vale-Cultura foi criado pela Lei nº 12.761/2012, regulamentada em 2013. É 

um benefício estimado no valor mensal de R$ 50,00, que determinadas empresas 

poderão conceder aos funcionários que ganham até cinco salários mínimos, utili-

zando a renúncia fiscal e desconto de parte desse valor no salário do funcionário. 

Com esse vale, será possível:

 comprar livros, DVDs, CDs, obras de artes visuais, instrumentos musicais, entre 

outros produtos culturais;

 pagar mensalidades de cursos de arte e cultura;

 assinar serviços culturais pela internet;

 comprar ingressos para cinemas, museus, apresentações musicais, de teatro, 

de dança, circenses, entre outros.

Meta: 12 milhões de trabalhadores beneficiados 
pelo Programa de Cultura do Trabalhador  
(Vale-Cultura)

Distribuir Vale-Cultura para os trabalhadores

O que a meta pretende alterar? 
Os trabalhadores brasileiros já conquistaram muitos de seus direitos (como o 

direito à saúde e ao transporte). Mas hoje ainda não existe nenhum benefício para 

os trabalhadores na área da cultura. A meta pretende alterar essa realidade au-

mentando o acesso aos bens culturais, ao conceder o Vale-Cultura a 12 milhões de 

trabalhadores brasileiros. Ao mesmo tempo, busca contribuir para fomentar a cadeia 

produtiva da cultura com investimentos que podem chegar a 25 bilhões de reais.

O que é preciso para alcançar esta meta?
É preciso que empresas e trabalhadores façam adesão ao Programa de Cultura 

do Trabalhador, utilizando o Vale-Cultura.
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O filme nacional ainda ocupa pouco espaço nas salas de cinema comercial. Atu-

almente, o país dispõe de aproximadamente 2,5 mil salas, quando tem potencial 

para abrigar até 5 mil salas. Isso pode explicar, em parte, o pouco espaço dado ao 

filme nacional.

Por outro lado, os filmes brasileiros que chegam às salas comerciais ainda re-

presentam uma pequena parcela do faturamento da indústria do cinema. Apenas 

um em cada cinco ingressos vendidos nos cinemas do Brasil é para assistir a um 

filme nacional.

Meta: 27% de participação dos filmes  
brasileiros na quantidade de bilhetes  
vendidos nas salas de cinema

Aumentar a venda de ingressos de filmes brasileiros

Por isso esta meta propõe o aumento do número de filmes brasileiros assistidos 

pela população. Isso vale tanto para os filmes que chegam com mais facilidade às sa-

las comerciais, como para os que nem conseguem espaço de exibição nesse circuito.

Nesse sentido, esta meta tem relação direta com a Meta 21, que propõe dobrar 

(de 75 para 150) o número de filmes brasileiros de longa-metragem lançados ao ano 

em salas de cinema.

O que a meta pretende alterar? 
Para alterar esse cenário é preciso aumentar a participação do cinema brasileiro 

nas vendas de ingresso de 19% (o que significou 25,6 milhões de ingressos em 

2010) para 27% do total de ingressos vendidos nas salas comerciais em 2020. As-

sim, é possível aumentar a produção e a circulação do cinema nacional e fomentar 

uma indústria cinematográfica competitiva e inovadora.

O que é preciso para alcançar esta meta?
É preciso investir em programas de fomento à produção, difusão e distribuição 

de um cinema que represente a diversidade cultural do Brasil. Dessa maneira, todos 

os cidadãos podem sentir-se representados e tenderão a frequentar mais as salas de 

cinema. Ao mesmo tempo, é preciso estimular o aumento do número de salas de 

exibição no país.
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Para que a cultura se transforme em um direito pleno é preciso que os cidadãos 

tenham mais acesso aos serviços e bens culturais. Nesse sentido, é preciso que eles 

possam participar de atividades fora do âmbito domiciliar (do espaço da casa). Para 

isso, as políticas públicas devem, ao mesmo tempo, ampliar a oferta de eventos e 

espaços voltados a atividades culturais e aumentar a vontade dos cidadãos para 

que frequentem mais museus, exposições, teatros, cinemas, espetáculos de dança e 

circenses, além de shows de música.

Meta: Aumento em 60% no número de pessoas 
que frequentam museu, centro cultural, cinema, 
espetáculos de teatro, circo, dança e música

Aumentar o número de pessoas que vão a museus, centros culturais, 
cinemas e espetáculos artísticos 

O que a meta pretende alterar? 
Em 2010, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) realizou a pesquisa 

“Frequência de práticas culturais” para verificar o número de pessoas que frequen-

tam alguns eventos ou espaços culturais mensalmente. E é com base nela que esta 

meta propõe novos números.

Eventos/espaços O que esta meta pretende alcançar

Museus ou centros 
culturais

Aumentar de 7,4% para 11,84% o número de pessoas que frequentam 

museus ou centros culturais.

Espetáculos de 
teatro, circo ou dança

Aumentar de 14,2% para 22,72% o número de pessoas que frequentam 

espetáculos de teatro, circo ou dança.

Espetáculos de 
música

Aumentar de 18,9% para 30,24% o número de pessoas que frequentam 

espetáculos de música.

Cinemas Aumentar de 18,4% para 29,44% o número de pessoas 

que vão ao cinema.

O que é preciso para alcançar esta meta?
É preciso criar e fortalecer políticas públicas na área de cultura que estimulem o 

acesso e ampliem a oferta de bens e serviços culturais e a formação de público. Assim, 

mais pessoas poderão frequentar museus, teatros, cinemas e espetáculos artísticos.
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A acessibilidade é uma das questões centrais para a qualidade de vida e o pleno 

exercício da cidadania das pessoas com deficiência. 

As instituições culturais no país precisam obedecer às leis existentes a esse respeito. 

Ou seja, têm de eliminar as barreiras ao acesso físico das pessoas com deficiência ou 

mobilidade reduzida.

O acesso dessas pessoas aos espaços culturais, seus acervos e atividades deve 

ser viabilizado de duas maneiras:

 adaptar o espaço físico para essas pessoas; e

 oferecer bens e atividades culturais em formatos acessíveis. 

O que a meta pretende alterar? 
Hoje nem todos os espaços culturais estão adaptados para as pessoas com de-

ficiência, ainda que sejam obrigados a fazê-lo. O que se pretende é que todos os 

museus, cinemas, teatros, centros culturais, arquivos e bibliotecas públicas cumpram 

os requisitos de acessibilidade e desenvolvam ações que promovam a fruição cultu-

ral por parte das pessoas com deficiência, oferecendo seus acervos e atividades em 

formatos acessíveis.

Meta: 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 
pessoas com deficiência

Garantir que as pessoas com deficiência possam ter acesso aos espaços 
culturais, seus acervos e atividades

O que é preciso para alcançar esta meta?
É preciso fazer cumprir a Lei Federal nº 10.098/2000, que estabelece normas gerais 

e critérios básicos para a acessibilidade das pessoas com deficiência ou com mobilidade 

reduzida. É preciso garantir também, que os espaços culturais ofereçam:

 instalações, mobiliários e equipamentos adaptados para acesso e uso desse 

público;

 banheiros adaptados;

 estacionamentos com vagas reservadas e sinalizadas;

 sinalização visual e tátil para orientação de pessoas com deficiência auditiva 

e visual; e

 espaços reservados para cadeira de rodas e lugares específicos para pessoas 

com deficiência auditiva e visual com acompanhante.

Além disso, é preciso estimular os espaços culturais para que desenvolvam ações 

voltadas para a promoção da efetiva fruição cultural por parte das pessoas com 

deficiência, tais como oferecer equipamentos e serviços que facilitem o acesso aos 

conteúdos culturais. Exemplo disso é o uso do Braille, de Libras e da audiodescrição.
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Os cineclubes são espaços que exibem filmes brasileiros e estrangeiros sem fins 

comerciais e que promovem palestras, discussões e debates sobre o que é apresen-

tado. Podem também receber e exibir resultados de experimentações, manifestações 

de videoarte, videodança, arte digital, novas mídias, entre outros.

Exibir filmes e outras atividades artísticas e promover o debate sobre o seu con-

teúdo ajuda também a formar público para as artes.

Meta: 37% dos municípios brasileiros com cineclube

Aumentar o número de cidades com cineclubes

Há um movimento cineclubista forte no Brasil, com longo histórico de atuação. 

Desde 2007, o programa Cine Mais Cultura, do Ministério da Cultura (MinC), ofe-

rece equipamentos audiovisuais de projeção digital e obras brasileiras aos cineclu-

bes. O objetivo é ampliar o acesso às produções recentes e aos filmes que estão fora 

do circuito de exibição e também promover oficinas de capacitação, que atendam 

prioritariamente aos bairros periféricos das cidades brasileiras.

O que a meta pretende alterar? 
Aumentar o número de cidades com cineclubes: de 12% do total de cidades 

do Brasil (682 em 2010) para 37%. Isso difundirá a prática do cineclubismo, que é 

uma alternativa à ocupação de espaços culturais. Além disso, os cineclubes podem 

estimular a formação de público e democratizar o acesso à produção artística e 

audiovisual.

O que é preciso para alcançar esta meta?
É preciso haver pessoas qualificadas para criar e conduzir os cineclubes. Desde 

2007, o programa Cine Mais Cultura realiza oficinas de formação com agentes e 

técnicos, fomentando a prática cineclubista e o acesso a acervos audiovisuais.
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Meta: Municípios brasileiros com algum tipo de 
instituição ou equipamento cultural, entre museu, 
teatro ou sala de espetáculo, arquivo público ou 
centro de documentação, cinema e centro cultural, 
na seguinte distribuição:
35% dos municípios com até 10 mil habitantes com pelo menos 

um tipo; 20% dos municípios entre 10 mil e 20 mil habitantes com 

pelo menos dois tipos; 20% dos municípios entre 20 mil e 50 mil 

habitantes com pelo menos três tipos; 55% dos municípios entre 

50 mil e 100 mil habitantes com pelo menos três tipos; 60% dos 

municípios entre 100 mil e 500 mil habitantes com pelo menos 

quatro tipos; 100% dos municípios com mais de 500 mil habitantes 

com pelo menos quatro tipos.

Aumentar o número de cidades com espaços culturais 

Espaços culturais – como museus, teatros, salas de espetáculos, arquivos públi-

cos, centros de documentação, cinemas e centros culturais – são locais de trocas e de 

disseminação da cultura. Eles contribuem para democratizar a cultura e para integrar 

populações, tanto de áreas periféricas como centrais, pois oferecem aos cidadãos 

acesso a bens e serviços culturais.

No Brasil, a distribuição desses espaços reflete as desigualdades socioeconômi-

cas. Essa situação pode se alterar se houver compromisso em aumentar a oferta de 

equipamentos, serviços e bens culturais em todas as cidades, sejam elas pequenas 

ou grandes, de todas as regiões do país.
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O que a meta pretende alterar? 
Hoje, nem todas as cidades têm espaços culturais. A falta deles ocorre principal-

mente nas cidades pequenas. Em 2009, segundo a pesquisa Munic-IBGE, das 2.551 

cidades com menos de 10 mil habitantes, somente 723 cidades (28%) possuíam um 

tipo de espaço cultural. Pela meta, pretende-se que esse número passe para 893 

cidades (39%).

A meta é que cada vez mais cidades (ou conjunto de cidades, conforme a área 

de influência) tenham ao menos um museu, um teatro ou sala de espetáculos, um 

cinema, um centro cultural e um arquivo público ou centro de documentação. Esses 

são os espaços que serão levados em conta na avaliação e no monitoramento desta 

meta, por serem os mesmos itens considerados até o momento pelo Suplemento de 

Cultura da Pesquisa de Informações Básicas Municipais (Munic) do Instituto Brasi-

leiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Outros equipamentos e instituições culturais, como centros de exposição e áreas 

para eventos, também são fundamentais para o desenvolvimento cultural das cida-

des. Assim, é importante que na próxima revisão do Plano Nacional de Cultura (PNC) 

esses equipamentos possam ser incluídos.

Ao considerar as cidades brasileiras de acordo com o tamanho de sua população, 

o estipulado para esta meta encontra-se na tabela a seguir:

Número de cidades por faixa populacional O que esta meta pretende alcançar

2.551 cidades com população de até  

10 mil habitantes

35% delas (ou seja, 893 cidades) com ao 

menos 1 tipo de espaço cultural

1.370 cidades com população entre 10 mil e  

20 mil habitantes

20% delas (ou seja, 274 cidades) com ao 

menos 2 tipos de espaço cultural

1.055 cidades com população entre 20 mil e  

50 mil habitantes

20% delas (ou seja, 211 cidades) com ao 

menos 3 tipos de espaço cultural

316 cidades com população entre 50 mil e  

100 mil habitantes

55% delas (ou seja, 174 cidades) com ao 

menos 3 tipos de espaço cultural

233 cidades com população entre 100 e  

500 mil habitantes

60% delas (ou seja, 140 cidades) com ao 

menos 4 tipos de espaço cultural

40 cidades com população com mais de  

500 mil habitantes

100% delas (ou seja, 40 cidades) com ao 

menos 4 tipos de espaço cultural

O que é preciso para alcançar esta meta?
É preciso que todos os estados e cidades se comprometam a desenvolver e cons-

truir espaços culturais e, também, a zelar pela manutenção desses locais. É importan-

te que as características culturais de cada região sejam consideradas tanto no plane-

jamento desses espaços como na programação de serviços oferecidos à população.

O Ministério da Cultura (MinC) desenvolve diversos programas de estímulo à 

instalação de equipamentos e instituições culturais. Entre eles: Usinas Culturais, Es-

paço Mais Cultura, Cinema Perto de Você, entre outros.
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Meta: 100% dos municípios brasileiros com ao 
menos uma biblioteca pública em funcionamento

Muitas vezes, a biblioteca pública é a instituição cultural mais importante em uma 

cidade, principalmente na falta de outros espaços culturais. Como o acesso às biblio-

tecas pelos cidadãos é fácil e direto, esses locais contribuem para formar leitores e 

promover o hábito de leitura, e são fundamentais para o acesso à informação e para a 

transmissão de conhecimentos. Hoje, os cidadãos não consultam na biblioteca apenas 

livros e revistas, mas também fazem pesquisas na internet, pegam emprestados CDs 

e DVDs e participam de atividades culturais.

Para que a biblioteca possa realizar esse papel de principal centro de informações 

de uma cidade, seu acervo deve ser periodicamente renovado com publicações e 

obras de diversas linguagens artísticas e culturais. Além disso, deve promover cons-

tante interação com a comunidade e ter seu acesso livre para todos os cidadãos.

Ter pelo menos uma biblioteca pública ativa em cada cidade brasileira

O que a meta pretende alterar? 
Em 2011, 5.529 cidades, ou seja, 99% das cidades brasileiras tinham pelo menos 

uma biblioteca pública (municipal, estadual ou comunitária). Porém, não basta que 

exista uma biblioteca instalada, é preciso que ela esteja em funcionamento, com 

acervo atualizado e aberto ao público. Por isso, a meta é que todas as cidades do 

Brasil tenham pelo menos uma biblioteca em pleno funcionamento. 

O que é preciso para alcançar esta meta?
É preciso que os estados e as cidades possam garantir que as bibliotecas realizem 

seu importante papel como principal instituição cultural das cidades, ao provê-las 

com acervos constantemente renovados. Para que isso seja possível, os governos 

precisam garantir em seus orçamentos recursos para manutenção, modernização e 

comunicação desses espaços, além de formar um grupo de funcionários qualificados 

e dedicados.

Esta meta tem relação com a Meta 29, que garante o acesso de pessoas com de-

ficiência aos espaços culturais e deve colaborar com a Meta 20, que busca aumentar 

a quantidade de livros lidos.
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Meta: 1.000 espaços culturais integrados a esporte 
e lazer em funcionamento

Em 2010, o Governo Federal lançou o projeto dos Centros de Artes e Esportes 

Unificados (anteriormente chamados de Praças dos Esportes e da Cultura), que 

integram o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC 2).

Os centros reúnem ações de cultura, lazer, esporte, formação e qualificação pro-

fissional, inclusão digital e serviços de assistência social. Esses espaços, criados espe-

cialmente em áreas de vulnerabilidade social, também incluem a criação de Centros 

de Referência de Assistência Social ligados ao Ministério do Desenvolvimento Social 

e Combate à Fome (MDS).

A criação e a manutenção de espaços culturais que atendam um público diver-

sificado – de todas as idades e interesses – se torna mais viável quando esses locais 

oferecem, ao mesmo tempo, atividades variadas, que promovam a cidadania e a 

inclusão social. Entre elas estão: lazer e esporte, serviços educacionais de formação 

para mercado de trabalho e serviços de assistência social. Essa é, também, uma 

maneira de promover a cidadania e a inclusão social.

Criar mil espaços como as Praças dos Esportes e da Cultura

O que a meta pretende alterar? 
Hoje muitas cidades ainda são carentes de espaços culturais. Quando esta meta 

for cumprida, as cidades poderão oferecer aos cidadãos, locais que integrem várias 

dimensões importantes, desde lazer até serviços sociais básicos. Equipamentos como 

esses são fundamentais principalmente em áreas vulneráveis.

O que é preciso para alcançar esta meta?
O projeto dos Centros de Artes e Esportes Unificados (anteriormente chamados 

de Praças dos Esportes e da Cultura), lançado em 2010, faz parte de outro grande 

programa do Governo Federal, o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC 2). 

Estados e cidades que possuem iniciativas semelhantes podem contribuir para o al-

cance desta meta.
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Meta: 50% de bibliotecas públicas e museus 
modernizados

É importante que as instituições culturais ofereçam aos cidadãos acervos atuali-

zados e conservados, instalações adequadas, equipamentos modernos e em funcio-

namento. Também é fundamental promover o desenvolvimento humano e social 

por meio de ações como:

 realizar atividades de acesso aos acervos e incentivo à leitura; 

 divulgar informações de forma democrática e acessível;

 incentivar o interesse pelas artes e ciências;

 estimular a integração da biblioteca com outras linguagens culturais;

 contribuir para a inclusão digital da população;

 valorizar, registrar e difundir a tradição cultural da comunidade;

 contemplar a acessibilidade para pessoas com deficiência.

O que a meta pretende alterar? 
Hoje muitas bibliotecas públicas e museus existentes no Brasil apresentam condi-

ções precárias e precisam ser modernizados em todos os sentidos: nas instalações e 

nas atividades e bens que oferecem ao público. A meta é modernizar 50% das 5.304 

bibliotecas públicas e dos 3.026 museus existentes no Brasil. Com isso, o objetivo é 

ampliar, estimular e continuar as atividades realizadas nessas instituições e contribuir 

para incentivar a integração entre os cidadãos e a cultura do país como um todo.

Melhorar instalações, equipamentos e acervos de bibliotecas e museus

A tabela a seguir apresenta a situação atual e o que a meta pretende alcançar 

até 2020.

O que é preciso para alcançar esta meta?
É preciso dar continuidade ao Programa de Modernização de Bibliotecas Públicas 

da Fundação Biblioteca Nacional (FBN), e ao Programa de Modernização de Mu-

seus, do Instituto Brasileiro de Museus (Ibram). Além disso, é necessário que esta-

dos e cidades também realizem projetos para aprimorar instalações, equipamentos, 

acervos e materiais de bibliotecas e museus públicos.

Situação até 2010 O que a meta pretende alcançar

Bibliotecas modernizadas 609 11% do total 2.652 50% do total

Museus modernizados 94 3% do total 1.513 50% do total
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Meta: Gestores capacitados em 100% das 
instituições e equipamentos culturais apoiados 
pelo Ministério da Cultura

Além de termos mais teatros, museus, bibliotecas, centros culturais, cinemas, 

cineclubes, arquivos e espaços de exposição, é importante que esses espaços cultu-

rais possam funcionar bem. Para garantir esse bom andamento, é necessário que as 

pessoas que trabalham na gestão e na programação desses espaços tenham quali-

ficação específica na área em que atuam. Por isso, o Ministério da Cultura (MinC) 

apoiará e estimulará a realização de programas de capacitação para as pessoas que 

trabalham em espaços culturais instalados com apoio do MinC. Serão priorizados os 

funcionários concursados e efetivos desses locais, que podem atuar como multipli-

cadores de conhecimentos e experiências.

Formar gestores de espaços culturais 

O que a meta pretende alterar? 
Atualmente, muitas pessoas que atuam em espaços culturais precisam de for-

mação para administrá-los, tanto na parte de recursos, como na de programação 

cultural e de atendimento à sociedade.

Por isso, a meta é que os funcionários e gestores de todos os espaços culturais 

que tiverem apoio do MinC para sua instalação, participem de programas de for-

mação na área em que atuam. Dessa forma, eles poderão aprimorar o seu conhe-

cimento em gestão, produção e comunicação. Com isso, dominarão ferramentas 

tecnológicas, financeiras e administrativas para melhor gerir projetos culturais e as 

próprias instituições. Assim, poderão oferecer melhores serviços para a população e 

desenvolver parcerias com outras instituições públicas e privadas.

O que é preciso para alcançar esta meta?
É necessário um planejamento financeiro que preveja investimentos em recursos 

humanos e capacitação dos funcionários. O Ministério da Cultura (MinC) possui 

programas de formação para as pessoas que trabalham nos espaços culturais que 

tenham apoio do MinC para sua instalação. 
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Meta: Gestores de cultura e conselheiros capacitados 
em cursos promovidos ou certificados pelo Ministério 
da Cultura em 100% das Unidades da Federação 
(UFs) e 30% dos municípios, dentre os quais, 100% 
dos que possuem mais de 100 mil habitantes

É fundamental que as pessoas que trabalham com política, produção e gestão 

cultural tenham formação específica na área de cultura. Por isso, com esta meta 

pretende-se que o Ministério da Cultura (MinC) realize ações que estimulem cursos 

de qualificação para gestores e também para conselheiros de órgãos que fazem 

parte do Sistema Nacional de Cultura (SNC).

Formar gestores culturais em todos os estados e em cidades de médio  
e de grande porte

O que a meta pretende alterar? 
Por meio de ações do MinC devem ser promovidos cursos de formação para ges-

tores e conselheiros de cultura em 30% de todas as cidades brasileiras, o que equivale 

a 1.670 cidades. Assim, as equipes estaduais e municipais estarão qualificadas para:

 criar e realizar políticas culturais;

 melhorar o atendimento à sociedade civil;

 pôr em prática o Plano Nacional de Cultura (PNC) e os planos estaduais e 

municipais.

O que é preciso para alcançar esta meta?
A meta prevê a realização de cursos específicos para gestores da cultura, promo-

vidos ou certificados pelo MinC, em:

 todos os 26 estados e no Distrito Federal;

 1.670 cidades, que representam 30% das cidades brasileiras, sendo que, desse 

valor 283 cidades, que representam os municípios com mais de 100 mil habitan-

tes, receberão cursos específicos para gestores de cultura.
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Meta: 100% das Unidades da Federação (UFs) e 20% 
dos municípios, sendo 100% das capitais e 100% 
dos municípios com mais de 500 mil habitantes, com 
secretarias de cultura exclusivas instaladas

Construir políticas públicas na área de cultura depende da participação da socie-

dade civil e de órgãos administrativos especialmente dedicados à área cultural. Em 

boa parte das cidades brasileiras, não existem secretarias específicas de cultura, e 

muitas vezes a área da cultura é administrada pelo mesmo responsável pela área de 

Educação, Esporte ou Turismo.

Ter secretaria de cultura exclusiva em todos os estados e  
em 1.113 cidades do país

O que a meta pretende alterar? 
A alteração proposta pela meta pode ser vista na tabela abaixo, que apresenta a 

quantidade de cidades e estados com secretarias exclusivas de cultura.

Situação em 2009 Meta para 2020

17 estados e o DF 26 estados e o DF

8 capitais 27 capitais 

7 cidades com mais de 500 mil habitantes 20 cidades com mais de 500 mil habitantes 

506 cidades com menos de 500 mil habitantes 1.066 cidades com menos de 500 mil habitantes

O que é preciso para alcançar esta meta?
É preciso que os estados e as cidades se esforcem em criar secretarias de cultura 

com atuação exclusiva no setor. O Sistema Nacional de Cultura (Meta 1) será um 

grande alavancador desta meta por permitir que os entes federados possam se be-

neficiar de recursos do Fundo Nacional de Cultura. A formação de gestores proposta 

na Meta 36 também contribui para o entendimento da importância de um órgão ex-

clusivo para a gestão de políticas públicas estratégicas como são as políticas culturais.
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Meta: Instituição pública federal de promoção e 
regulação de direitos autorais implantada

A legislação sobre direito autoral não tem sido capaz de atender de forma eficaz 

e equilibrada a todos os interesses envolvidos no campo autoral, que abrangem 

artistas, produtores, autores, investidores, consumidores e o público em geral. Além 

disso, hoje não existe uma instituição pública do Governo Federal que regule e pro-

mova a atividade de direitos autorais no Brasil. 

Criar uma instituição pública federal para regular, mediar, promover e 
registrar os direitos autorais

O que a meta pretende alterar? 
O objetivo desta meta é criar uma instituição federal para promover, regular e 

monitorar de forma transparente os direitos autorais no país.

Isso significa que, além de buscar equilibrar os diferentes interesses envolvidos 

no campo autoral, essa instituição deverá ser responsável pelo registro de obras 

intelectuais (musicais, literárias, visuais, entre outras) e pela promoção e supervisão 

da gestão coletiva de direitos.

O que é preciso para alcançar esta meta?
É preciso que se conclua a revisão da atual Lei de Direito Autoral (Lei nº 9.610/1998), 

e que seja regulamentada a Lei nº 12.853/2013, que estabelece novas regras para arre-

cadação de direitos autorais. A regulamentação redefinirá o papel do Estado no campo 

autoral e as competências dessa nova instituição, que para ser criada precisa ser apro-

vada pelo Congresso Nacional. 
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Meta: Sistema unificado de registro público de 
obras intelectuais protegidas pelo direito de autor 
implantado

No Brasil não é obrigatório que o autor registre sua obra, ou seja, que declare 

publicamente que ele é o criador. No entanto, é muito importante que o registro 

possa ser facilitado e estimulado, o que contribui para dar segurança ao autor, ao 

garantir o direito de criação por sua obra. Isso serve para todos os tipos de criação 

e todas as expressões artísticas. Atualmente, os criadores de qualquer obra devem 

registrar sua autoria em diversos órgãos, dependendo do tipo de criação, como por 

exemplo, os livros na Fundação Biblioteca Nacional (FBN) e as músicas na Universi-

dade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).

Para estimular os autores a registrarem suas obras, é importante que esse pro-

cedimento seja prático e acessível. Ao propor a criação de um sistema unificado de 

registro de obras, esta meta expressa o objetivo de melhorar a gestão da informação 

dos direitos autorais. E, também, de criar um banco de dados que possa simplificar 

a pesquisa e o acesso ao conhecimento nesse campo.

Criar um sistema unificado para registro de obras musicais, literárias, 
dramatúrgicas, visuais e audiovisuais

Além disso, o registro em um sistema unificado permite que o Governo Federal 

identifique dados importantes sobre a produção cultural e artística brasileira, além 

de possibilitar que essas informações fiquem disponíveis a toda a população no Sis-

tema Nacional de Informações e Indicadores Culturais (SNIIC). Esse sistema também 

contribuirá para ampliar o conhecimento sobre as obras em domínio público.

O que a meta pretende alterar? 
Hoje os autores podem registrar suas obras em órgãos distintos, como: Fundação 

Biblioteca Nacional (ligada ao Ministério da Cultura), Escola de Música e Escola de 

Belas Artes (ambas ligadas à Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ). 

O objetivo desta meta é adotar um único sistema para registro de obras intelec-

tuais das mais diversas expressões artísticas, com a criação de um banco de dados 

com informações de todas as obras. 

O que é preciso para alcançar esta meta?
O sistema unificado previsto por esta meta depende da cooperação de todas as 

instituições ligadas à política de direito autoral, que além de aderir ao sistema podem 

contribuir para seu planejamento e manutenção.
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Meta: Disponibilização na internet dos seguintes 
conteúdos, que estejam em domínio público ou 
licenciados:
100% das obras audiovisuais do Centro Técnico Audiovisual (CTAv) 

e da Cinemateca Brasileira; 100% do acervo da Fundação Casa 

de Rui Barbosa (FCRB); 100% dos inventários e das ações de 

reconhecimento realizadas pelo Instituto do Patrimônio Histórico e 

Artístico Nacional (Iphan); 100% das obras de autores brasileiros 

do acervo da Fundação Biblioteca Nacional (FBN); 100% do acervo 

iconográfico, sonoro e audiovisual do Centro de Documentação da 

Fundação Nacional das Artes (Cedoc/Funarte)

Disponibilizar na internet o acervo das instituições do Ministério  
da Cultura (MinC)

Os bens culturais podem ficar mais acessíveis aos brasileiros se estiverem dispo-

níveis na internet. Por isso, com esta meta o Ministério da Cultura (MinC) expressa 

o compromisso de oferecer na internet, de forma livre e gratuita, o acesso a obras e 

bens que estão em domínio público ou cuja divulgação foi autorizada pelos autores. 

Segundo a Lei de Direito Autoral (Lei nº 9.610/1998), as obras em domínio público 

são aquelas cujo prazo de proteção já acabou, ou seja, já se passaram 70 anos da 

morte do autor ou da divulgação da obra, dependendo do caso.

É importante que todas as instituições que possuem acervos ofereçam esse con-

teúdo na internet. O objetivo desta meta é começar com o acervo das instituições 

ligadas ao MinC, como:

 obras audiovisuais do Centro Técnico Audiovisual (CTAv);

 obras audiovisuais da Cinemateca Brasileira;

 documentos, livros e obras visuais da Fundação Casa de Rui Barbosa (FCRB);

 inventários e ações de reconhecimento (tombamentos, registros e chancelas de 

patrimônio cultural) realizados pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional (Iphan);

 obras de autores brasileiros da Fundação Biblioteca Nacional (FBN);

 acervos visual, sonoro e audiovisual do Centro de Documentação da Fundação 

Nacional das Artes (Cedoc/Funarte).
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O que a meta pretende alterar? 
Hoje, apenas uma pequena parte do acervo dessas instituições está disponível 

na internet. No entanto, existem algumas ações em andamento para garantir que a 

totalidade dos acervos que estão em domínio público ou autorizados pelos autores 

sejam digitalizados e disponibilizados na internet. 

A meta é oferecer na internet 100% dos acervos identificados acima que estão 

em domínio público ou que contam com autorização dos autores para serem repro-

duzidos dessa forma. É preciso que as instituições digitalizem e disponibilizem seus 

acervos na internet.

O que é preciso para alcançar esta meta?
Para que os cidadãos possam consultar esses bens culturais online, é preciso que 

tenham acesso a ferramentas tecnológicas, como internet em alta velocidade. Por 

isso, esta meta se beneficia da proposta de inclusão digital prevista pelo Programa 

Nacional de Banda Larga (PNBL – Decreto n° 7.175/2010) e também da internet 

rápida que interliga todas as universidades federais.

Para digitalizar os acervos, o MinC tem uma parceria com a Rede Nacional de En-

sino e Pesquisa (RNP) e está desenvolvendo uma política de digitalização de acervos.




